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1. ENQUADRAMENTO MACROECONÓMICO 

Conjuntura Macroeconómica 

O ano de 2012 fica marcado pela consolidação do processo de ajustamento da economia 

portuguesa, caracterizado por uma política orçamental fortemente restritiva, por uma 

desalavancagem gradual, mas significativa, dos setores público e privado, incluindo o setor 

bancário.  

As últimas projeções do Fundo Monetário Internacional (FMI), indicam que a retoma da 

economia mundial deve ser tímida em 2013 e projetam um crescimento negativo de 0,2% para 

a zona euro, face à estimativa anterior de alta de 0,1%. O FMI alerta para o facto de, apesar 

das ações políticas terem reduzido os custos e melhorado as condições financeiras para os 

governos e os bancos das economias da periferia da região euro, isso ainda não se traduziu 

numa melhoria das condições de financiamento para o setor privado. 

Na esfera das empresas, o incentivo ao investimento continuará bastante condicionado por uma 

restrição e seletividade na política de concessão de crédito na generalidade dos bancos, que se 

traduzirá na aplicação de spreads elevados. 

 

Conjuntura Setorial 

O abrandamento do crescimento da economia mundial verificado em 2011 e 2012 refletiu-se no 

sector alimentar que, apesar de ser reconhecido como um dos mais resilientes da economia, 

registou uma contração. 

Segundo dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), em 2012 a variação média anual das 

vendas no comércio a retalho de produtos alimentares caiu 4,0% em dezembro de 2012, que 

compara com uma queda de 2,6% em dezembro de 2011, e o setor viu o desemprego aumentar 

3,6%.  

Sendo a adaptação constante às necessidades do consumidor uma forte característica deste 

setor, os operadores foram obrigados a adaptar-se, uma vez mais, às novas condições de 

mercado. A redução do consumo das famílias verificado durante o ano, em conjunto com o 

aumento dos níveis de inflação e dos preços das matérias-primas, vieram colocar pressão 

adicional na generalidade dos operadores, nomeadamente nas margens de lucro. 
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Adicionalmente, a tendência verificada nos últimos anos para as perdas de clientes do 

segmento de retalho tradicional e no sector da restauração, segmentos chave para muitos 

grossistas, deverá ter impacto significativo no valor de faturação do conjunto dos operadores. 

A crescente e continuada penetração dos “hipermercados”, com acesso direto em condições 

favoráveis às grandes cadeias de distribuição internacionais, cria fatores de pressão adicionais 

sobre os operadores do mercado. 

Como resposta a esta alteração da tendência de consumo, e por forma a garantir os níveis de 

rentabilidade, mesmo num cenário de redução do nível de vendas, assistiu-se, por parte da 

maioria dos operadores, à implementação de políticas de redução de custos e de racionalização 

dos stocks, com impacto direto no potencial das receitas do MARÈ.  

Neste contexto, para 2013, é expectável que os negócios de retalho e de logística continuem 

pressionados por constrangimentos macroeconómicos, pelo que se estima que, em simultâneo, 

se mantenha a pressão para a obtenção de ganhos de eficiência operacional, nomeadamente 

sobre a redução das taxas de utilização dos espaços, assim como aumente substancialmente o 

risco de sustentabilidade económica dos operadores. A conjugação destes dois fatores coloca a 

estimativa de receitas de 2013 do mercado sobre forte pressão de descida. 

 

2. NOTA INTRODUTÓRIA 

O ano de 2012 reflete a consolidação da situação económica e financeira do MARÉ, com 

evidência nos resultados líquidos positivos, situação que é já recorrente desde 2007. 

Ao nível da ocupação comercial, em 2012 foi preconizada uma política comercial de enfoque na 

manutenção da base de clientes. No sentido de minimizar o efeito das rescisões contratuais 

registadas, foram estabelecidos contactos com diversas empresas que permitiram a ocupação 

temporária de alguns espaços e a realização de cedências de posição contratual. 

Ao nível dos gastos operacionais, concretizando um elevado esforço para assegurar o equilíbrio 

das atividades operacionais, foi desenvolvido um processo sistemático de revisão de todos os 

contratos com fornecedores, seja pela renegociação dos mesmos, seja pela implementação de 

medidas que aumentaram a eficiência dos serviços prestados, permitindo reduzir o custo 

unitário.  
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Os impactos negativos da redução de atividade económica, que se fizeram sentir de forma 

transversal a todos os nossos setores de negócio foram assim, em parte, mitigados por medidas 

de gestão que permitiram atingir os resultados obtidos. 

A MARÉ, SA encerrou o exercício de 2012 com um resultado líquido de 134,0 milhares de euros, 

valor acima ao registado no ano anterior em 17,2 milhares de euros (+15%), correspondente a 

uma margem líquida sobre os rendimentos operacionais de 17,8% e a uma rendibilidade do 

capital próprio anualizada de 3,1%.  

Os rendimentos operacionais recorrentes1 ascenderam a 754,1 milhares de euros, situando-se 

abaixo do ano anterior em 41,1 milhares de euros (-5%) e os gastos operacionais cash situaram-

se em 385,2 milhares de euros, um valor inferior ao registado no ano anterior em 29,1 milhares 

de euros (-7%). Não obstante esta evolução, os resultados obtidos em 2012 registaram uma 

performance operacional positiva consubstanciada num EBITDA recorrente de 358,7 milhares de 

euros e no resultado operacional (EBIT) de 163,4 milhares de euros, correspondendo a margens 

operacionais positivas de 48% e 22%, respetivamente, traduzindo a sustentabilidade económica 

da empresa. 

O nível de receitas core, as taxas de utilização, ascendeu a 595,2 milhares de euros, 28,3 

milhares de euros (-5%) abaixo do ano anterior, refletindo o contexto macroeconómico adverso 

que caracterizou os últimos dois anos e que levou a rescisões contratuais, com particular 

incidência no pavilhão do mercado e no edifício de entrepostos, algumas das quais ocorridas no 

final de 2011. 

Em 2012, numa conjuntura adversa, destaca-se a prossecução das medidas eficazes ao nível da 

gestão de cobranças de dívidas destes operadores permitindo, de uma forma rigorosa, a sua 

recuperação, apurando-se um prazo médio de recebimentos de 5 dias em 31 de dezembro.  

As ações de gestão desenvolvidas em 2012 prosseguem assim os objetivos de rentabilização e 

manutenção do património edificado, consolidação financeira da empresa, maximização da 

ocupação dos espaços e dos ganhos, racionalização dos custos e maximização dos recursos e a 

promoção da eficiência dos nossos clientes. 

 

 

                                                   
1
 EBITDA recorrente = Resultados antes de depreciações e imparidades, resultados não recorrentes, gastos de financiamento e 
impostos. 
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3. SÍNTESE DE INDICADORES 
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Dados económico-financeiros

% ABS

Rendimentos Operacionais recorrentes 800,7 795,2 754,1 -5,2% -41,1

EBITDA1 349,6 387,3 358,7 -7,4% -28,6

Resultado Operacional2 155,6 192,0 163,4 -14,9% -28,7

Resultados Financeiros -53,3 -101,3 -104,4 3,0% -3,0

Resultado Líquido 102,3 116,8 134,0 14,7% 17,2

Margem EBITDA 44% 49% 48% -  - 1 p.p

Margem EBIT 19% 24% 22% - - 2,5 p.p
1 Exclui subsídios ao investimento

2 Resultados antes de juros e impostos

Dados económico-financeiros

% ABS

Ativo Fixo (líquido) 8.144,8 7.225,5 6.939,2 -4,0% -286,3

CAPEX 39,4 6,0 0,0 -100,0% -6,0

Dívida de clientes 60,9 32,5 11,2 -65,5% -21,3

Dívida Financeira Líquida3 1.456,4 1.291,4 1.220,5 -5,5% -70,9

Subsídios 2.337,2 2.269,0 2.200,8 -3,0% -68,2

Capital Próprio 1.960,8 1.946,4 2.057,6 5,7% 111,2

2010

2010

2011
Var. 2012/2011

milhares de euros 2011 2012
Var. 2012/2011

milhares de euros 2012

 



 

PAG. 6 / 24 
 

Relatório e Contas  
2012 

4. ATIVIDADE DA EMPRESA 

4.1.  ATIVIDADE COMERCIAL  

OCUPAÇÃO COMERCIAL 

Em 2012, a atividade comercial da empresa caracterizou-se por um enfoque na manutenção 

dos contratos em vigor e na substituição dos operadores que deixaram o mercado procurando 

outras soluções para a sua atividade.  

A conjuntura adversa tem penalizado a atividade comercial da empresa, no sentido de 

dificultar a angariação de novos negócios para ocupação dos espaços disponíveis. Não obstante 

tal facto, e apesar da diminuição da taxa de ocupação em diversas tipologias de espaços, 

comparativamente a dezembro de 2011, é de referir que o MARE tem conseguido manter 

alguma dinâmica comercial e ocupado, embora parcialmente, espaços que têm vindo a 

apresentar rescisões, essencialmente nos escritórios.  

O quadro seguinte evidencia a ocupação global dos espaços edificados a 31 de dezembro: 

 

Taxas de Ocupação

Existentes Ocupados Disponíveis

Pavilhão Mercado:

Boxes 28 17 11 61% 79%

Escritórios Boxes 32 14 18 44% 56%

Escritórios NAC 13 8 5 62% 54%

Lojas 3 2 1 67% 67%

Restaurante 1 1 0 100% 100%

Lugares de terrado 23 6 17 26% 35%

Espaço DHL 1 1 0 100% 100%

Armazém 5 5 0 100% 100%

Cash & Carry 1 1 0 100% 100%

Entrepostos 24 19 5 79% 83%

Áreas Concessionadas 2 2 0 100% 100%

Parqueamento 1 1 0 100% 100%

% Ocupação 

31 dez 2011

% Ocupação 

31 dez 2012

Nº Espaços em 31dez 2012
Tipo de Espaço

 

A ocupação nas diversas tipologias de espaços do Pavilhão do Mercado traduziu-se numa taxa de 

ocupação da área disponível de 49%, a 31 de dezembro de 2012. Apesar da manutenção das medidas 

de apoio aos operadores das boxes deste pavilhão, iniciadas em anos anteriores, alguns destes 

começaram a apresentar dificuldades em cumprir com os seus compromissos contratuais com a 
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MARÉ, SA, culminando em rescisões contratuais. Pontualmente, foi possível mitigar o impacto destas 

rescisões através de cedências de posição contratual para outros operadores do Mercado. A taxa de 

ocupação destes espaços no final do ano foi assim de 61%. 

Relativamente à ocupação dos Espaços Sazonais, foram renovados 14 protocolos, dos quais 11 

pertencem a produtores e 3 a pequenos grossistas, em linha com os valores registados no ano 

anterior. Estes operadores ocupam a zona sazonal do Pavilhão do Mercado durante, normalmente, 3 

dias por semana (à terça-feira, sexta-feira e sábado). A taxa de ocupação média diária destes 

espaços é de cerca de 22% que compara com 35% registada no ano anterior. 

Relativamente aos escritórios Boxes, verificou-se um decréscimo na taxa de ocupação de 56% para 

44%. Nos escritórios do NAC registou-se uma ocupação superior à do ano anterior por via da 

contratualização de 3 escritórios. 

Relativamente à ocupação dos espaços comerciais no piso 0 do Núcleo Administrativo e Comercial, 

regista-se a contratualização temporária do Quiosque, que havia ficado vago no ano anterior, no 

período de fevereiro a agosto. À data de 31 de dezembro, este espaço está disponível para 

contratualização. 

No que diz respeito aos espaços de Entrepostos, em março foi rescindido o contrato de utilização de 

espaço (ET003) com a Câmara Municipal de Évora. Este edifício apresenta assim uma taxa de 

ocupação de 79%. 

No edifício dos Armazéns mantêm-se ocupados por dois operadores logísticos, com áreas de 1.200 

m2 e 800 m2, respetivamente, permitindo manter a taxa de ocupação do edifício de armazéns em 

100%. 

 

AÇÕES PROMOCIONAIS E DE DIVULGAÇÃO 

Numa época caracterizada pela contenção de custos, também as ações promocionais e de divulgação 

sofreram restrições. Deste modo, a atividade do MARÉ, nesta área, foi a seguinte: 

• Convite a Imobiliárias no sentido de promover os espaços do Mercado, com celebração de 

Contrato de Mediação Imobiliária com a Veigas Imobiliária com planeamento futuro de ações 

de “Porta Aberta”; 

• Realização de Protocolo com a ANJE Alentejo – Associação Nacional de Jovens Empresários, 

sendo atribuído um mês de carência no aluguer de escritórios do MARÉ a todos os associados 

da ANJE; 
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• Em setembro de 2012 deu-se inicio a negociações com a empresa Rádio Diana, com vista à 

realização de 1.100 spots publicitários para promoção do MARE, a decorrer durante os meses 

de janeiro a setembro de 2013.  

 

Outras divulgações foram efetuadas no âmbito dos Programas de Responsabilidade Social e 

Corporativa que o MARÉ desenvolve com o Programa de Alimentação Infantil, 5 ao Dia, e Banco 

Alimentar Contra a Fome de Évora. 

Na sequência da implementação nos últimos anos de uma nova imagem institucional ao nível dos 

Mercados Abastecedores que compõem o Grupo SIMAB, durante 2012, foi adquirido novo fardamento 

para os técnicos operacionais do MARÉ. Esta situação para além de ter permitido a criação de uma 

imagem corporativa de coerência entre os técnicos operacionais que são o “front office” junto dos 

utentes do MARÉ, possibilitou ainda uma mais fácil identificação e distinção destes por parte de 

quem visita regularmente ou esporadicamente o Mercado. Por outro lado, a padronização ao nível do 

vestuário utilizado pelos técnicos operacionais permitiu ainda uma maior dignificação da função, 

transmitindo aos utentes do MARÉ uma imagem com valores de organização, disciplina e segurança. 

4.2. ATIVIDADE OPERACIONAL 

No desenvolvimento da sua atividade principal de gestão do mercado e nas diversas áreas de 

atuação, destacam-se as principais ações realizadas durante o exercício de 2012: 

ÁREA DE MANUTENÇÃO 

Na área operacional do mercado foi assegurada, ao longo do ano, a manutenção geral das instalações 

e do equipamento através das seguintes ações que representam uma constante valorização das 

condições de utilização da infraestrutura. 

Para além disso, procedeu-se em 2012 à realização de diversas consultas em algumas áreas 

subcontratadas a terceiros e tendo em vista a otimização de custos e a exploração de capacidades 

de empresas locais capazes de executar os serviços solicitados.  

As consultas lançadas contemplaram as seguintes especialidades e respetivas adjudicações: 

• Sistemas e equipamentos de Segurança Ativa: na sequência da rescisão de contrato com 

uma empresa local, Conexão, Lda., esta prestação de serviços foi adjudicada por 

Ajuste Direto Simplificado à empresa ESEGUR, entidade detentora do sistema 

atualmente instalado;  
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� Portas, Portões e Automatismos: adjudicação da manutenção destes equipamentos ao 

empresário Victor Carapinha; 

Nas restantes áreas, nomeadamente Sistemas Elétricos e Grupo Gerador, Sistemas de AVAC e 

Sistemas e Equipamentos de Águas e Esgotos, foram mantidas as Prestações de Serviços 

iniciadas em 2011. 

Tendo em vista a concretização de uma política controlada de realização de gastos, as 

intervenções restringiram-se ao estritamente necessário para assegurar a operacionalidade do 

Mercado, realizando-se apenas uma intervenção nas rampas centrais de acesso ao pavilhão do 

Mercado, ao nível das juntas de dilatação. 

Em virtude da saída, por iniciativa própria, de um colaborador afeto a esta área, foi necessário 

recorrer à contratação de um prestador de serviços para a manutenção geral e de espaços verdes do 

mercado.  

    

ÁREA DE LIMPEZA 

A prestação de serviços de limpeza é assegurada pela estrutura de pessoal da empresa. A MARÉ 

presta, ainda, serviços nesta área aos operadores do mercado já há alguns anos. Esta prestação de 

serviços representou uma receita de 6.250 euros, representando um decréscimo de 9% face ao ano 

anterior e corresponde ao serviço prestado a 3 entrepostos e 4 escritórios.  

Em articulação com a Câmara Municipal de Évora, manteve-se a instalação no parque de 

contentores destinados à recolha de pequenos eletrodomésticos, lâmpadas, tinteiros e tonners. 

Os contentores de resíduos indiferenciados foram reduzidos de 14 para 10, com o objetivo de 

reduzir gastos com a sua recolha. 

ÁREA DE VIGILÂNCIA 

Foi mantida durante o exercício de 2012 a Prestação de Serviços com a empresa PSG – Segurança 

Privada, sendo que em outubro de 2012 foi comunicada pela MARÉ a intenção de resolução do 

Contrato, com efeitos a partir de 3 de janeiro de 2013. 

A vigilância do MARÉ foi ainda assegurada pela Polícia de Segurança Pública. 
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4.3. ORGANIZAÇÃO DA EMPRESA 

RECURSOS HUMANOS 

A 31 de dezembro, a empresa contava com cinco colaboradores efetivos, menos 1 efetivo que 

no ano anterior, e um trabalhador em regime de trabalho temporário. A MARÉ mantém assim 

uma pequena estrutura administrativa de apoio à direção e uma equipa de técnicos 

operacionais que asseguram o apoio ao funcionamento do mercado, designadamente, às áreas 

de serviços de limpeza e manutenção das instalações.  

Em 2012, houve ainda 

necessidade de recorrer 

pontualmente a trabalho 

temporário, para fazer face a 

períodos de férias dos 

colaboradores. 

A estratégia de outsourcing seguida 

nas áreas jurídica, financeira, 

recursos humanos, informática e 

redes, arquitetura e engenharia foi 

garantida pela SIMAB.  

Importa ainda referir que os serviços de manutenção e limpeza são assegurados pela estrutura de 

pessoal da empresa. 

ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 

Em 2012, dando continuidade à consolidação do projeto de reengenharia de processos implementado 

ao nível da gestão do acionista SIMAB, numa perspetiva de melhoria contínua, destaca-se a 

consolidação do sistema de gestão de contratos (SigCont), integrado com o ERP Primavera, numa 

única plataforma de dados, garantindo a não duplicação de dados operacionais. 

O sistema constitui uma base de trabalho com elevada configurabilidade e ajustada às necessidades 

de gestão de contratos, suportada por uma plataforma perfeitamente aberta, em termos do modo 

de funcionamento das aplicações, do modo de integração entre elas e com aplicações terceiras.  

Durante o ano de 2012 foi mantida a prestação de serviços na área dos sistemas de informação pela 

empresa mãe, numa lógica de serviços partilhados, que compreendeu as seguintes ações: 

 

Direcção; 1

Administrativa; 

1
T.Operac. 

Limpeza; 3

Estrutura organizacional
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� Apoio aos utilizadores; 

� Administração de sistemas (rede); 

� Instalação de hardware (computadores, equipamento ativo de rede); 

� Upgrade do software anti-vírus (Trend Micro).  

 

4.4.  OUTRAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

ATIVIDADES DE SOLIDARIEDADE E DE RESPONSABILIDADE SOCIAL 

O projeto de solidariedade social lançado em prol do Banco Alimentar contra a Fome de Évora, 

concretizado através de um protocolo de colaboração de cedência das boxes ao Banco Alimentar 

Contra a Fome de Évora. 

Na boxe cedida pelo MARÉ, o Banco Alimentar tem rececionado produtos alimentares oriundos de 

retiradas do INGA e donativos de explorações agrícolas da região.  

Relativamente ao Programa 5 ao Dia, foi remetido o mailing anual diretamente às escolas, no início 

do ano letivo, tendo sido contactadas cerca de 166 escolas do distrito de Évora, 130 do distrito de 

Beja, 104 escolas do distrito de Portalegre e 75 do distrito de Setúbal, totalizando 475 escolas do 

Alentejo.  

No ano de 2012 o programa contou com a presença de 747 crianças nas atividades desenvolvidas no 

MARÉ. O concelho de Évora foi soberano no número de crianças que efetuaram as visitas ao MARÉ, 

com uma percentagem de 81%, contudo o Programa 5 ao Dia conseguiu, sobretudo devido às suas 

políticas de divulgação, estender-se a concelhos como Vila Viçosa, Redondo Montemor-o-Novo e 

Viana do Castelo. 

 

 

5. ANÁLISE ECONÓMICA E FINANCEIRA 

A análise económico-financeira que se apresenta sintetiza os resultados, assim como a situação 

patrimonial e financeira da MARÉ, SA, em 31 de dezembro de 2012.  

Esta análise deverá ser realizada em conjugação com as demonstrações financeiras e notas 

anexas. 
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5.1. PERFORMANCE ECONÓMICA 

A MARÉ, SA encerrou o exercício de 2012 com um resultado antes de impostos (RAI) positivo de 152,6 

milhares de euros, que compara com o valor de 114,0 milhares de euros, registado em 2011. De 

salientar que esta evolução encontra-se influenciada por fatores não recorrentes, designadamente 

pelo reconhecimento de imparidade registada em 2011, relativa a dívida originada no âmbito do 

financiamento a um operador em que a MARÉ se assumiu como avalista, no montante de 56,5 

milhares de euros. Expurgando este fator, o RAI teria registado uma variação desfavorável de 17,8 

milhares de euros (-16%), face ao ano anterior. 

A atividade operacional da empresa, em 2012, continuou a ser profundamente condicionada pelo 

arrastamento da conjuntura económica desfavorável, com impacto ao nível da taxa de ocupação do 

mercado, tendo afetado negativamente os rendimentos operacionais recorrentes que registaram 

uma redução de 41,1 milhares de euros (-5%). 

Ao nível dos recursos, a empresa manteve as ações orientadas para a redução dos gastos 

operacionais, que conduziram a um recuo importante das suas variáveis mais relevantes (FSE´s e 

gastos com pessoal) no montante de 23,8 milhares de euros (-6%) que, no entanto, não foi suficiente 

para compensar os efeitos da queda dos rendimentos operacionais. 

Não obstante esta evolução, o MARÉ continua a apresentar uma performance operacional bastante 

positiva com evidência num EBITDA recorrente2 de 358,7 milhares de euros e num EBIT de 163,4 

milhares de euros, correspondendo a margens operacionais de 48% e 22%, respetivamente. 

Os resultados do ano foram fundamentalmente condicionados por: 

• quebra nos rendimentos core (taxas de utilização) de 28,3 milhares de euros (-5%); 

• redução dos rendimentos provenientes da integração de taxas de acesso em 10,1 milhares 

de euros (-9%), em virtude das rescisões contratuais; 

• redução dos encargos correntes com pessoal no montante de 21,9 milhares de euros (-16%), 

fundamentalmente originada pela redução de um colaborador efetivo e pelo não 

reconhecimento do subsídio de natal de 2012 (LOE2012); 

O quadro seguinte reflete a evolução das principais rubricas da Demonstração dos Resultados: 

                                                   
2 EBITDA recorrente = Resultados antes de depreciações e imparidades, resultados não recorrentes, gastos de financiamento e 
impostos. 
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Síntese da Demonstração dos Resultados

% ABS

Rendimentos Operacionais recorrentes 800,7 795,2 754,1 -5,2% -41,1

FSE´s 250,0 250,6 248,6 -0,8% -1,9

Gastos com o Pessoal 162,1 138,8 116,9 -15,8% -21,9

Imp./(rever.) de dívidas a receber 17,9 -6,8 10,0 -246,5% 16,8

Outros Gastos e Perdas 21,1 25,4 19,9 -21,8% -5,5

EBITDA 349,6 387,3 358,7 -7,4% -28,6

Gastos/revers. depreciações e amortiza. 285,0 286,2 286,3 0,0% 0,1

Subsídios Investimento 90,9 90,9 90,9 0,0% 0,0

EBIT 155,6 192,0 163,4 -14,9% -28,7

Resultados Financeiros -53,3 -101,3 -104,4 -3,0% -3,0

Itens não recorrentes -13,5 23,3 93,6 302,1% 70,4

Resultados Antes de Impostos 88,8 114,0 152,6 33,9% 38,7

Imposto 0,7 -2,8 18,6 764,1% 21,4

Resultado Líquido 88,0 116,8 134,0 14,7% 17,2

2010milhares de euros 2011 2012
Var. 2012/2011

 

 

RENDIMENTOS OPERACIONAIS 

Os rendimentos operacionais (excluindo itens não recorrentes) ascenderam, em 2012, a 754,1 

milhares de euros, representando uma redução de 41,1 milhares de euros (-5%), face ao ano 

anterior, devido principalmente à queda registada nas taxas de utilização. 

No que se refere à análise global aos rendimentos, 108,9 milhares de euros (14%) referem-se  à 

incorporação das taxas de acesso que não representam recebimentos efetivos.  

Rendimentos Operacionais

% ABS

Taxas de utilização 630,7 623,5 595,2 -4,5% -28,3 79%

Outras Prestações Serviços 18,7 13,6 15,8 16,1% 2,2 2%

Integração Taxas de Acesso (Recorrente) 112,4 119,1 108,9 -8,5% -10,1 14%

Outros rendimentos operacionais 38,9 39,0 34,1 -12,6% -4,9 5%

Total 800,7 795,2 754,1 -5,2% -41,1 100%

Estrutura
Var. 2012/2011

milhares de euros 2011 20122010

 

Ainda assim, a componente 

mais relevante dos rendimentos 

operacionais está naturalmente 

ligada ao volume de taxas de 

utilização que ascendeu a 595,2 

milhares de euros, 

correspondendo a 79% dos 

rendimentos operacionais. A 

variação ocorrida nesta rubrica 

29%

14%
16%

38%

2% 1%

Estrutura Taxas de Utilização

Pavilhão do Mercado Armazéns Cash & Carry

Entrepostos Area de Serviço Áreas Complementares



 

PAG. 14 / 24 
 

Relatório e Contas  
2012 

fica a dever-se, essencialmente, às taxas de utilização do Pavilhão do Mercado e do edifício de 

entrepostos que registaram um decréscimo, face a 2011, de 16,9 milhares de euros (-9%) e de 

16,5 milhares de euros (-7%), respetivamente. 

O quadro seguinte ilustra a distribuição das taxas de utilização por tipologia de espaço:  
Taxas de Utilização

% ABS

Pavilhão do Mercado 183,6 189,4 172,4 -8,9% -16,9

    Boxes 111,8 116,7 96,8 -17,0% -19,9

    Escritórios 29,3 23,7 22,9 -3,2% -0,8

    Lojas 21,4 19,0 22,1 16,3% 3,1

   Lugares de terrado 2,7 2,4 2,2 -8,1% -0,2

   Outros (DHL) 18,4 27,6 28,4 2,9% 0,8

Armazéns 82,8 82,8 85,2 2,9% 2,4

Cash & Carry 93,6 94,8 97,5 2,9% 2,7

Entrepostos 256,2 244,4 227,9 -6,7% -16,5

Area de Serviço 8,6 8,6 8,9 2,9% 0,3

Áreas Complementares 5,9 3,5 3,2 -7,7% -0,3

    Parqueamento 1,0 1,0 1,0 2,9% 0,0

    Exploração Paineis Publicit. 0,0 0,0 0,0 - 0,0

    Espaço PT 4,9 2,5 2,2 -12,0% -0,3

Total 630,7 623,5 595,2 -4,5% -28,3

2011 2012milhares de euros
Var. 2012/2011

2010

 

As restantes fontes de rendimento evoluíram de forma diversa: os rendimentos associados à 

integração de taxas de acesso reduziram em 10,1 milhares de euros (-9%); as outras prestações 

de serviços aumentaram em 2,2 milhares de euros (+16%) e os restantes rendimentos 

operacionais que atingiram 34,1 milhares de euros diminuíram 4,9 milhares de euros (-13%). 

A rubrica de outras prestações de serviços, no montante de 15,8 milhares de euros 

compreende, essencialmente, a taxas de cedência de exploração (9,4 milhares de euros) e 

serviços de limpeza (6,3 milhares de euros). 

Os outros rendimentos operacionais totalizam 34,1 milhares de euros, representando 5% dos 

rendimentos operacionais. Incluem, nomeadamente, indemnizações pagas por seguro 

relativamente a sinistros ocorridos no mercado (21,8 milhares de euros); rendimentos gerados 

pelo diferimento no pagamento de taxas de acesso (11,2 milhares de euros); correção de 

excesso de estimativa de impostos (0,2 milhares de euros); correções a exercícios anteriores (1 

milhar de euros). 
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GASTOS OPERACIONAIS 

Os gastos operacionais (exluindo 

imparidades, provisões, depreciações 

e gastos não recorrentes) ascenderam 

a 385,2 milhares de euros, recuando 

em 29,1 milhares de euros (-7%), face 

ao ano anterior. Com a inclusão das 

amortizações e imparidades de dívidas 

a receber, os gastos operacionais 

(excluindo itens não recorrentes) 

diminuiram 80,8 milhares de euros (-

11%), ascendendo a 681,5 milhares de euros. Note-se que esta evolução é influenciada pelo registo 

de imparidades de dívidas a receber registadas em 2011 no montante de 61,8 milhares de euros que 

compara com o montante de 10,1 milhares de euros em 2012.  

As depreciações, que detêm tradicionalmente um peso relevante na estrutura de gastos, 

corresponderam a 42% do total dos gastos operacionais, situando-se em linha com o valor registado 

no ano anterior. 

A evolução do total dos gastos operacionais evidencia-se no quadro seguinte: 

Gastos Operacionais -23,8 88,8

% ABS

FSE 250,0 250,6 248,6 -0,8% -1,9 33%

Pessoal 162,1 138,8 116,9 -15,8% -21,9 16%

Outros Gastos Operacionais 470,1 24,9 19,6 -21,3% -5,3 3%

SubTotal 882,2 414,3 385,2 -7,0% -29,1 51%

Depreciações/Amortizações 285,0 286,2 286,3 0,0% 0,1 38%

Imparidade de dívidas a receber 17,9 61,8 10,1 -83,7% -51,7 1%

Total 1.185,1 762,3 681,5 -10,6% -80,8 90%

% Rend. 

Oper.
20122011

Var. 2012/2011
milhares de euros 2010

 

Os Fornecimentos e Serviços Externos (FSE’s), que representam 36% do total dos gastos 

operacionais, recuaram face ano anterior, atingindo os 248,6 milhares de euros. Esta rubrica de 

gastos representou 33% dos rendimentos operacionais. As rubricas com maior expressão na 

composição dos gastos com FSE’s, em 2012, respeitaram a gastos com trabalhos especializados 

(32%), Segurança (21%) e Limpeza (14%).  

A variação ocorrida nesta rubrica reflete um conjunto de aumentos e reduções, conforme 

apresentado no quadro seguinte: 

36%

17%

3%

44%

Estrutura Gastos Operacionais

FSE Pessoal Outros Gastos Operacionais Depreciações/Imparidades
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Fornecimentos e Serviços Externos

% ABS

Eletricidade 20,6 21,2 22,6 6,4% 1,4 9%

Combustiveis 3,4 2,9 2,2 -24,8% -0,7 1%

Agua 10,3 13,5 3,6 -73,7% -10,0 1%

Comunicações 5,5 5,5 4,6 -16,1% -0,9 2%

Seguros 6,7 6,4 5,7 -10,8% -0,7 2%

Manutenção 35,1 26,1 14,7 -43,8% -11,4 6%

Limpeza 0,7 5,3 34,7 559,0% 29,4 14%

Segurança 52,7 54,1 52,3 -3,3% -1,8 21%

Trabalhos Especializados 82,4 85,2 78,5 -7,8% -6,6 32%

Outros FSE 32,7 30,5 29,8 -2,1% -0,6 12%

Total 250,0 250,6 248,6 -0,8% -1,9 100%

2010milhares de euros 20122011 Estrutura
Var. 2012/2011

 

A rubrica de trabalhos especializados, inclui: (i) contrato de gestão realizado com a empresa mãe (69 

milhares de euros); (ii) auditoria e revisão de contas (4,9 milhares de euros); (iii) gastos com 

manutenção de sistemas de informação (3,5 milhares de euros); (iv) serviços jurídicos (2,2 milhares 

de euros); (v) manutenção de plataforma de contratação publica (1 milhar de euros) . A rubrica de 

Outros FSE inclui, designadamente custos com trabalho temporário (16,2 milhares de euros), rendas 

e alugueres (7,2 milhares de euros), contencioso e notariado (0,7 milhares de euros), ferramentas e 

utensilios de desgaste rápido (0,8 milhares de euros), material de escritório (0,7 milhares de euros) e 

honorários.  

Na senda de uma estratégia de contenção de gastos e otimização na gestão dos recursos, foram 

desencadeadas diversas ações no segundo semestre de 2012 com impacto ao nível da rubrica de 

FSE’s, nomeadamente a renegociação de diversas apólices de seguros (multirriscos e 

responsabilidade civil), eliminação de plafond de gastos com viaturas atribuídas e 

comunicações. Importa referir que para o desvio global apurado, a maioria das rubricas apresenta 

um desvio favorável, à exceção da rubrica de limpeza, pelo facto da Câmara Municipal de Évora ter 

iniciado o débito correspondente ao serviço de recolha de resíduos sólidos em contentores desde 

2011 e do qual resultou um aumento de cerca de 550% na rubrica de limpeza.  

Os Gastos com Pessoal ascenderam a 116,9 milhares de euros, uma redução 21,9 milhares de euros        

(-16%) face ao ano anterior e representam 16% dos rendimentos operacionais. A variação ocorrida 

nesta rubrica deve-se, por um lado, à redução remuneratória decorrente da aplicação Lei nº 64-

B/2011 de 30 de dezembro e, por outro lado, à saída de um colaborador em agosto de 2012. 

A MARÉ aplicou a redução remuneratória decorrente da aplicação da Lei nº 12-A/2010 de 30 

junho, da Lei 55-A/2010 de 31 de dezembro de 2010 e da Lei nº 64-B/2011 de 30 de dezembro. 
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DEPRECIAÇÕES E IMPARIDADES DE DÍVIDAS A RECEBER 

Os gastos operacionais non cash ascenderam a 296,4 milhares de euros, 51,7 milhares de euros (-

15%) abaixo  do ano anterior, e respeitam a: (i) amortizações e depreciações (286,2 milhares de 

euros); (ii) perdas por imparidade de dívidas a receber (10,1 milhares de euros). 

ITENS NÃO RECORRENTES 

Em 2012, o montante inscrito nesta rubrica corresponde à integração plena de taxas de acesso por 

motivo de rescisão contratual de três operadores, no montante global de 93,4 milhares de euros. Em 

2011, o valor registado resulta da responsabilidade assumida pela MARÉ, enquanto avalista no âmbito 

do financiamento de um operador, tendo originado: (i) o registo da respetiva imparidade, pelo 

montante de 56,5 milhares de euros; (ii) a integração plena da taxa de acesso, pelo montante de 

79,5 milhares de euros.  Os itens não recorrentes, registados em 2010, incorporam: (i) o valor de 435 

milhares de euros relativo à incorporação plena do valor da taxa de acesso de um operador, por 

rescisão do contrato e; (ii) 445 milhares de euros respeitantes a indemnização paga, por força deste 

acordo, e para fazer face ao investimento que o operador tinha realizado na adaptação do espaço. 

 RESULTADOS FINANCEIROS 

A MARÉ, SA obteve resultados financeiros negativos no montante de 104,4 milhares de euros, 

representando um agravamento de 3 milhares de euros (-3%) face aos resultados registados em 

2011. Esta evolução resulta, essencialmente de: (i) uma utilização média do descoberto 

bancário superior à registada no ano anterior; (ii) agravamento das condições de pricing 

praticadas na linha de apoio à tesouraria (descoberto autorizado) durante o primeiro semestre 

do ano. De salientar que a última prestação do financiamento de médio/longo prazo que a 

empresa detinha junto do BES, com vencimento em dezembro de 2011, foi liquidada por via da 

utilização do descoberto autorizado, com um pricing superior. 

No segundo semestre do ano, a linha de descoberto autorizado foi totalmente amortizada, na 

sequência da operação de centralização das linhas de apoio à tesouraria na empresa mãe, em 

condições de pricing mais favoráveis. Na sequência desta operação a SIMAB, SA realizou prestações 

acessórias de capital à MARÉ, SA no valor de 1.000 milhares de euros, da qual resulta uma poupança 

dos encargos financeiros no segundo semestre do ano. 
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APURAMENTO DO IMPOSTO  

A linha de imposto regista, em 2012, o montante de 18,6 milhares de euros, representando um 

agravamento de 21,4 milhares de euros face ao imposto apurado em 2011. Esta variação é 

apurada exclusivamente pelo aumento do imposto corrente. Em 2011, a MARÉ, SA beneficiou 

do incentivo à interioridade estabelecido no artº 43º do EBF (Estatuto dos Benefícios Fiscais) 

que permitia a aplicação de uma taxa de 15% de IRC. Este regime cessou em 31/12/2011 por 

força da aplicação do nº 1 do artigo 146º da lei 64-B/2011 (Orçamento de Estado para 2012). 

Assim, em 2012 a MARÉ, SA passou a ter de aplicar, à sua matéria coletável, a taxa normal de 

IRC (25%) estabelecida no nº 1 do artº 87 do Código do IRC. Também em 2012 a taxa de 

derrama, que é fixada anualmente por cada Município, sobe de 1,3% para 1,5% do lucro 

tributável. 

O valor da linha do imposto reflete: (i) a redução dos impostos diferidos passivos, relacionados 

com a quantia de subsídios ao investimento ainda não reconhecida em resultados (22,7 

milhares de euros); (ii) a estimativa do imposto corrente do exercício (41,4 milhares de euros).  

5.2.   PERFORMANCE FINANCEIRA 

BALANÇO E ESTRUTURA PATRIMONIAL 

O ativo líquido, a 31 de dezembro de 2012, ascendeu a cerca de 7.252,9 milhares de euros, 

para um montante de capitais próprios (incluindo subsídios) de 4.258,4 milhares de euros, 

correspondendo a um rácio de autonomia financeira de 0,59. 

Na rubrica de clientes, salienta-se o bom desempenho ao nível do prazo médio de recebimentos de 

taxas de utilização que, a 31 de dezembro de 2012, correspondeu a 5 dias, comparando com o valor 

de 14 dias registado a 31 de dezembro de 2011.  

A dívida financeira líquida (incluindo suprimentos) ascendeu a 1.220,5 milhares de euros, 

inferior face a dezembro de 2011 em 70,9 milhares de euros (-6%). O rácio dívida 

líquida/capitais próprios (incluindo subsídios) situou-se em 0,29. 

O passivo, excluindo os proveitos diferidos, situou-se em 2.078 milhares de euros, uma redução 

de 10% face ao valor a 31 de dezembro de 2011. O prazo médio de pagamentos a fornecedores 

situou-se em 31 dias, inferior em 21 dias comparativamente a 31 de dezembro de 2011.  

A operação de concentração de crédito na empresa mãe, referida anteriormente neste 

relatório, conduziu à substituição de passivo bancário por empréstimos acionistas, pelo que a 

dívida a instituições de crédito diminuiu em 941,5 milhares de euros, ascendendo a 46,7 
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milhares de euros, correspondente a dívida assumida pela MARÉ, SA decorrente do 

incumprimento de operadores no âmbito de financiamentos em que a sociedade se constituiu 

avalista.  

Posição do Financiamento Bancário

Linhas de curto prazo 935,7 -935,7 0,0

Descoberto 935,7 -935,7 0,0

Financiamento MLPrazo 52,5 -5,8 46,7

Financiamento investimento 0,0 0,0 0,0

Outros (aval) 52,5 -5,8 46,7

TOTAL 988,2 -941,5 46,7

31 dezembro 2011milhares de euros 31 dezembro 2012
Utiliza./(Amortiz) 

Capital em 2012

 

A evolução das principais rubricas do balanço é apresentada de forma sintética, no quadro 

seguinte: 

Balanço Sintético

ABS %

Ativo Fixo Líquido 7.508,3 7.225,5 6.939,2 -286,3 -4,0%

Capital Circulante Líquido 3,8 -146,3 -39,4 106,9 -73,1%

Outros -436,9 -452,5 -504,5 -52,0 11,5%

Diferimentos -1.320,8 -1.120,0 -916,4 203,5 -18,2%

Capital investido 5.754,4 5.506,8 5.478,9 -27,9 -0,5%

Dívida Financeira (1) 1.485,3 1.315,8 1.250,7 -65,1 -4,9%

Caixa e Depósitos Bancários 28,8 24,4 30,2 5,8 23,9%

Dívida Líquida 1.456,4 1.291,4 1.220,5 -70,9 -5,5%

Capital Social (realizado) 1.746,5 1.746,5 1.746,5 0,0 0,0%

Reservas e Resultados Retidos 2.551,5 2.468,9 2.511,9 43,0 1,7%

Fundos Acionistas 4.298,0 4.215,4 4.258,4 43,0 1,0%
(1) Inclui Suprimentos

2010milhares de euros
Var. 2012/2011

2011 2012

 

FLUXOS DE CAIXA 

A atividade operacional da empresa gerou um fluxo líquido de 154 milhares de euros, suficiente para 

liquidar encargos financeiros no montante de 79,8 milhares de euros e reembolsar empréstimos 

acionistas no montante de 123,6 milhares de euros.  
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Demonstração sintética dos Fluxos de Caixa

2010 2011 2012

Fluxos de caixa operacionais 65,4 306,4 154,0

Fluxos de caixa de investimento -39,9 -11,8 0,0

Pagamentos de financiamento

Financiamento Bancário -450,9 -500,7 -1.024,2

Encargos Financeiros -36,2 -69,7 -79,8

Suprimentos 0,0 -117,4 -123,6

Recebimentos de financiamento

Desembolsos do ano 473,8 388,7 1.079,5

Variação de caixa e seus equivalentes 12,3 -4,4 5,8

milhares de euros

 

De registar que o fluxo das atividades operacionais, em 2010, incorpora o pagamento de imposto 

sobre o rendimento, no montante de 175 milhares de euros, decorrente da mais-valia apurada na 

alienação do terreno, sendo que em 2012, esta rubrica é também influenciada pelo pagamento de 

IRC no montante de 113 milhares de euros em virtude do final do prazo de reinvestimento da mais-

valia.  

6. APLICAÇÃO DOS RESULTADOS 

O Conselho de Administração propõe que o Resultado Líquido do Exercício de 2012, no montante de 

133.980,68 euros (cento e trinta e três mil novecentos e oitenta euros e sessenta e oito cêntimos), 

tenha a seguinte distribuição: 

� 13.398,07 euros para Reservas Legais (10%); 

� 120.582,61 euros para Resultados Transitados. 

 

7. OUTRAS INFORMAÇÕES 

A empresa não tem dívidas ao Estado e à Segurança Social. 

Em 31 de janeiro de 2013, nos termos do nº3 do artigo 9º do DL 209/2000, de 2 de setembro, as 

ações detidas pelo Estado Português através da Direção Geral do Tesouro e Finanças, 

correspondentes a 100% do capital social da SIMAB, SA, foram na sua totalidade transferidas para a 

Parpública SGPS, SA. 
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8. PERSPETIVAS FUTURAS 

O ano de 2012 ficou marcado pelo processo de ajustamento da economia portuguesa, caracterizado 

por uma política orçamental fortemente restritiva, por uma desalavancagem gradual mas 

significativa dos setor público e privado, incluindo o setor bancário e pelo reforço do apoio das 

instituições que apoiam e incentivam a inovação, a concorrência e a reafetação de recursos na 

economia. Dada a magnitude do atual hiato entre a poupança e o investimento internos, traduzido 

em elevadas necessidades de financiamento externo, perspetiva-se um período de forte contração 

da procura interna, que não pode deixar de refletir-se no crescimento da economia portuguesa. 

As previsões apontam assim para a contração da atividade económica em 2013, num contexto em 

que a prossecução do ajustamento dos desequilíbrios macroeconómicos, designadamente o 

orçamental, permanecerá como uma importante condicionante da evolução da procura interna. 

Estima-se que as medidas de austeridade lançadas pelo Governo para 2013,  vão ter um forte 

impacto sobre os consumidores, que deverão ajustar em baixa os seus gastos e fazer o consumo 

privado recuar novamente no próximo ano, o que impacta negativamente no potencial de negócio 

dos operadores do MARÉ. 

Na esfera das empresas, o incentivo ao investimento será escasso e continuará a ser marcado por 

medidas de acesso ao crédito bastante restritivas. Por outro lado, as perspetivas de vendas são ainda 

pouco animadoras: quer em Portugal, pelas medidas de correção orçamental, quer no exterior, com 

o abrandamento da Zona Euro, principal mercado internacional das empresas portuguesas. 

A revisão em baixa do rating da República Portuguesa trouxe, desde 2011, um impacto bastante 

desfavorável ao sector empresarial do estado, que também sentiu o impacto da restrição da 

concessão de crédito, e debate-se agora com as exigências da banca pela necessidade da devolução 

da totalidade do seu capital alheio, sobretudo os montantes afetos a contratos de curto prazo. Em 

complemento, e mantendo-se o atual cenário, afigura-se difícil o aumento do endividamento em 

2013, quer pela imposição normativa fixada pela tutela financeira, quer pela recusa da banca em 

financiar novos negócios, abrir novas linhas de crédito ou, tão só, negociar alternativas aos atuais 

modelos e fontes de financiamento. 

Neste enquadramento, o Orçamento para 2013 terá que necessária e prudentemente relevar uma 

evolução moderada do volume de negócios, uma política de contenção ao nível dos gastos 

operacionais, estimando-se que, pelo menos ao nível operacional, a performance económica se 

mantenha ao nível de 2012.  

Não obstante, em 2013, a MARÉ continuará a procurar condições para a consolidação económica e 

operacional, apostando num cenário de ocupação comercial que se traduz num ligeiro aumento dos 
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rendimentos, relativamente a 2012 e na eficiência da gestão em matéria de gastos operacionais, 

visando a melhoria da sua situação económica e financeira para afirmação do seu posicionamento e 

credibilidade no mercado. Este esforço será acompanhado por um plano de investimentos 

controlado, e sempre associado a benfeitorias para instalação de novos negócios, potenciadores de 

resultados positivos, recorrentes e crescentes. 

O orçamento de 2013 assume assim o pressuposto de manutenção das taxas de ocupação de espaços, 

presumindo que os atuais operadores permanecerão no mercado, apesar das dificuldades que 

caracterizaram a atividade da generalidade dos clientes, nomeadamente, no Pavilhão do Mercado.  

A empresa espera uma melhoria em vários indicadores, nomeadamente ao nível da atividade 

operacional, quer por via da capacidade comercial, quer por via da sua eficiência de gastos.  

 

Em suma, o Conselho de Administração, promovendo a consolidação económica e financeira da 

empresa, pretende afirmar a plataforma logística do MARÉ como âncora de ordenamento e 

desenvolvimento de atividades de mercado abastecedor e de logística da Região de Évora. 
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9. REFERÊNCIAS FINAIS 

O Conselho de Administração expressa os seus agradecimentos a todos os membros dos Corpos 

Sociais, à Diretora do Mercado e a todos os colaboradores da empresa, pelo empenho e apoio dado 

na realização dos objetivos e na transformação e consolidação da empresa. 

Do mesmo modo se expressam os agradecimentos aos Acionistas cuja colaboração e apoio é de 

realçar em todas as actividades desenvolvidas e promovidas pela empresa. 

Expressamente, uma referência de reconhecimento e agradecimento a todos os colaboradores das 

empresas contratadas que prestaram, a diversos títulos, apoio à nossa atividade.  

O presente Relatório e Contas é assinado por todos os Administradores, nos termos do art. 65º, nº 4, 

do Código das Sociedades Comerciais.  

 

 

 

 

                       O Conselho de Administração, 

 

 

        Carlos António Loureiro Barrocas 
 
 
 
 

                        David da Piedade Ferreira 
 
 
 
 

                                   Adelino João Pires Fonseca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Évora, 11 de fevereiro de 2012 
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ANEXO AO RELATÓRIO DE GESTÃO 

INFORMAÇÃO SOBRE A PARTICIPAÇÃO DOS MEMBROS DOS ORGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO E 

FISCALIZAÇÃO NO CAPITAL DA EMPRESA 

(Nos termos do disposto no artigo 447º do Código das Sociedades Comerciais) 

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

Nenhum dos elementos do Conselho de Administração era detentor de quaisquer ações ou obrigações 

em 31 de dezembro de 2012, nem realizou transações com quaisquer títulos da Empresa. 

FISCAL ÚNICO 

O Fiscal Único não detém quaisquer ações ou obrigações em 31 de dezembro de 2012, não tendo 

realizado quaisquer transações com quaisquer títulos da Empresa. 

LISTA DOS ACIONISTAS QUE EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012, ERAM TITULARES DE AÇÕES NOMINATIVAS 

REPRESENTATIVAS DE, PELO MENOS, UM DÉCIMO, UM TERÇO OU METADE DA EMPRESA. 

 (Nos termos do disposto no artigo 448º do Código das Sociedades Comerciais) 

Acionistas Ações detidas em 31/12/12 % capital e direitos de votos 

Câmara Municipal de Évora 70.000 20,00% 

Simab, SA 241.000 68,85% 

 

 



DEMONSTRAÇÕES 
FINANCEIRAS



un: EUR

NOTAS

ATIVO

ATIVO NÃO CORRENTE
        Ativos Fixos Tangíveis 7 6.939.196,51 7.225.375,08
        Ativos Intangíveis 6 15,00 105,10

ATIVO CORRENTE

        Clientes 15 e 24 11.240,88 32.544,69
        Estado e Outros Entes Públicos 25 0,00 15.437,91
        Outras Contas a Receber 26 267.986,31 325.028,61
        Diferimentos 27 4.240,03 29.582,21
        Caixa e Depósitos Bancários 4 e 15 30.221,08 24.399,44

Total do Ativo 7.252.899,81 7.652.473,04
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO

CAPITAL PRÓPRIO

        Capital Realizado 35 1.746.500,00 1.746.500,00
        Reservas Legais 36 29.966,89 18.290,39
        Resultados Transitados 36 147.183,94 64.832,55
        Outras variações no capital próprio 13 2.200.775,80 2.268.987,04
        Resultado líquido do Período 133.980,68 116.765,01

Total Capital Próprio 4.258.407,31 4.215.374,99
PASSIVO

PASSIVO NÃO CORRENTE
        Financiamentos Obtidos 28 1.136.902,80 297.212,15
        Passivos por impostos diferidos 14 657.878,59 680.615,71

BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012

RUBRICAS
EXERCICIOS

31-12-2012 31-12-2011

        Passivos por impostos diferidos 14 657.878,59 680.615,71

PASSIVO CORRENTE
        Fornecedores 15 e 29 26.900,57 43.509,10
        Adiantamentos de Clientes 30 0,00 448,92
        Estado e Outros Entes Públicos 31 23.731,89 150.304,90
        Financiamentos Obtidos 32 113.799,53 1.018.569,39
        Outras contas a pagar 33 118.833,61 126.466,99
        Diferimentos 34 916.445,51 1.119.970,89

Total do Passivo 2.994.492,50 3.437.098,05
Total do Capital Próprio e do Passivo 7.252.899,81 7.652.473,04

O Técnico Oficial de Contas

Graça Maria Tavares Reis

Évora, 11 de fevereiro de 2013

Carlos António Loureiro Barrocas

David da Piedade Ferreira

Adelino João Pires Fonseca

O Conselho de Administração da MARE, SA



un: EUR

31-12-2012 31-12-2011

CUSTOS E PERDAS
Vendas e Serviços Prestados 11 813.648,73 835.992,51
Fornecimentos e serviços externos 17 (248.640,38) (250.556,22)
Gastos com o pessoal 18 (116.912,16) (138.825,92)
Imparidade/reversões de dívidas a receber 10 (9.991,85) (49.657,22)
Outros Rendimentos e Ganhos 19 125.051,42 129.970,04
Outros Gastos e Perdas 20 (19.886,69) (25.404,92)

Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos
543.269,07 501.518,27

Gastos/Reversões depreciação e amortização 21 (286.268,67) (286.211,69)
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) 257.000,40 215.306,58

Juros e Gastos Similares Suportados 23 (104.383,84) (101.347,56)

Resultados antes de impostos 152.616,56 113.959,02
Imposto sobre o rendimento do exercício 14 18.635,88 (2.805,99)

Resultado líquido do exercício 133.980,68 116.765,01
                          

17.215,67
O Técnico Oficial de Contas

Graça Maria Tavares Reis

O Conselho de Administração da MARE, SA

Carlos António Loureiro Barrocas

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZA NO EXERCÍCIO FINDO EM 31-12-2012

RENDIMENTOS E GASTOS Notas
EXERCÍCIOS

Évora, 11 de fevereiro de 2013

David da Piedade Ferreira

Adelino João Pires Fonseca



un: EUR

Notas 31-12-2012 31-12-2011

Atividades operacionais:
 Recebimentos de clientes 873.603,77 959.023,81

Pagamentos a fornecedores (330.063,98) (506.714,90)
Pagamentos ao pessoal (103.001,67) (126.074,96)

Fluxos gerados pelas operações 440.538,12 326.233,95
Pagamentos/recebimentos do imposto sobre o rendimento (152.834,74) 16.488,86
Outros recebimentos/pagamentos relativos à atividade operacional (133.723,68) (36.355,69)

Fluxos das atividades operacionais 1 153.979,70 306.367,12

Atividades de investimento:

Pagamentos respeitantes a:
Investimentos financeiros
Ativos Fixos Tangíveis 0,00 (11.804,66)

Recebimentos provenientes de:
Investimentos financeiros
Ativos Fixos Tangíveis 0,00 46,58

Fluxos das atividades de investimento 2 0,00 (11.758,08)

Atividades de financiamento:

Recebimentos provenientes de:
Financiamentos obtidos 1.079.462,76 388.737,87

Pagamentos respeitantes a:

Financiamentos obtidos (1.147.793,89) (618.121,01)
Juros e gastos similares (79.826,94) (69.671,07)
Reduções de Capital e outros instrum. Cap.Próprio

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA DO PERIODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012

Reduções de Capital e outros instrum. Cap.Próprio
Fluxos das Atividades de Financiamento 3 (148.158,07) (299.054,21)

Variação de Caixa e Seus equivalentes 4=1+2+3 5.821,63 (4.445,17)
Caixa e seus Equivalentes no início do período 4 24.399,44 28.844,61
Caixa e seus Equivalentes no fim do período 4 30.221,07 24.399,44

31-12-2012 31-12-2011

Numerário 850,00 650,00

Depósitos bancários imediatamente mobilizáveis 29.371,08 23.749,44

Disponibilidades constantes do Balanço 30.221,08 (911.292,43)

O Técnico Oficial de contas

Graça Maria Tavares Reis

Évora, 11 de fevereiro de 2013

Adelino João Pires Fonseca

DISCRIMINAÇÃO DOS COMPONENTES DE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES

O Conselho de Administração da MARE, SA

Carlos António Loureiro Barrocas

David da Piedade Ferreira



un: EUR

Capital 
realizado

Reservas 
legais

Resultados transitados
Outras variações no 
capital próprio

Resultado líquido do 
período

Total

6 1.746.500,00 18.290,39 64.832,55 2.268.987,04 116.765,01 4.215.374,99 4.215.374,99

Subsídios para ativos depreciáveis - PROMAB

     Valor Bruto 13 (90.948,36) (90.948,36) (90.948,36)

     Impostos diferidos 13 (22.737,12) 22.737,12 0,00 0,00

Aplicação do resultado liquido do exercício findo em 31 de Dezembro de 2011 36 11.676,50 116.765,01 (116.765,01) 11.676,50 11.676,50

Outras alterações reconhecidas no capital próprio (11.676,50) (11.676,50) (11.676,50)

7 0,00 11.676,50 82.351,39 (68.211,24) (116.765,01) (90.948,36) (90.948,36)

8 133.980,68 133.980,68 133.980,68

9=7+8 0,00 11.676,50 82.351,39 (68.211,24) 17.215,67 43.032,32 43.032,32

10

10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11=6+7+8+10 1.746.500,00 29.966,89 147.183,94 2.200.775,80 133.980,68 4.258.407,31 4.258.407,31

Capital 
realizado

Reservas 
legais

Resultados transitados
Outras variações no 
capital próprio

Resultado líquido do 
período

Total

DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO NO PERÍODOs FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 

DESCRIÇÃO NOTAS

Demonstração das alterações no Capital Próprio dos períodos findos em 31 de Dezembro de 2012
Total do Capital 

Próprio

SALDOS EM 1 DE JANEIRO DE 2012

ALTERAÇÕES NO PERÍODO

RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO

RESULTADO INTEGRAL

OPERAÇÕES COM DETENTORES DE CAPITAL NO PERÍODO

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012

DESCRIÇÃO NOTAS
Demonstração das alterações no Capital Próprio dos períodos findos em 31 de Dezembro de 2011

Total do Capital 
Próprio

6 1.746.500,00 13.889,35 112.393,28 2.337.198,28 88.020,87 4.298.001,78 4.298.001,78

Subsídios para ativos depreciáveis - PROMAB

     Valor Bruto 13 (90.948,36) (90.948,36) (90.948,36)

     Impostos diferidos 13 (22.737,12) 22.737,12 0,00 0,00

Aplicação do resultado liquido do exercício findo em 31 de Dezembro de 2010 36 4.401,04 83.619,83 (88.020,87) 0,00 0,00

Outras alterações reconhecidas no capital próprio (108.443,44) (108.443,44) (108.443,44)

7 0,00 4.401,04 (47.560,73) (68.211,24) (88.020,87) (199.391,80) (199.391,80)

8 116.765,01 116.765,01 116.765,01

9=7+8 0,00 4.401,04 (47.560,73) (68.211,24) 28.744,14 (82.626,79) (82.626,79)

11=6+7+8+10 1.746.500,00 18.290,39 64.832,55 2.268.987,04 116.765,01 4.215.374,99 4.215.374,99

O Técnico Oficial de Contas

Graça Maria Tavares Reis

Évora, 11 de fevereiro de 2013

SALDOS EM 1 DE JANEIRO DE 2011

Carlos António Loureiro Barrocas

David da Piedade Ferreira

Adelino João Pires Fonseca

ALTERAÇÕES NO PERÍODO

RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO

RESULTADO INTEGRAL

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011

O Conselho de Administração da MARE, SA
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MARÉ – Mercado Abastecedor da Região de Évora, SA 

 

 

NOTAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PARA O PERÍODO FINDO 

A 31 DEZEMBRO DE 2012 

(Valores expressos em EUROS) 

 

NOTA 1 - ATIVIDADE 

A MARÉ – Mercado Abastecedor da Região de Évora, SA é uma sociedade anónima, constituída por 

escritura pública em 19 de julho de 1994, tendo iniciado nessa data a sua atividade. Tem a sua sede no 

Mercado Abastecedor da Região de Évora, EE 06, Horta das Figueiras, no concelho de Évora. 

O seu objeto social consiste na promoção, instalação, exploração e gestão direta ou indireta do Mercado 

Abastecedor de Évora, o qual se destina ao comércio por grosso de produtos alimentares, e bem assim à 

prossecução de outras atividades complementares ou subsidiárias, incluindo a gestão de serviços 

relacionados com o seu objeto principal. 

A empresa é detida pela SIMAB – Sociedade instaladora dos Mercados Abastecedores, SA, pelo Município 

de Évora, pela ASOMADE - Associação dos Operadores do Mercado Abastecedor de Évora, pela AADE - 

Associação de Agricultores do Distrito de Évora, pela APA -Associação Povo Alentejano e pela CIEA - 

Centro de Inovação Empresarial do Alentejo, sendo a sua empresa mãe a SIMAB, SA, com sede no 

Mercado Abastecedor da Região de Lisboa, NAC, Piso 2 – Lugar do Quintanilho 2660-421, S. Julião do 

Tojal. 

 

NOTA 2 – REFERENCIAL CONTABILÍSTICO DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 

As Demonstrações Financeiras anexas foram elaboradas de acordo com as Normas Contabilísticas e de 

Relato Financeiro (NCRF) previstas pelo Sistema de Normalização Contabilística (SNC), aprovado pelo 

Decreto-Lei nº. 158/2009 de 13 de julho, no quadro das disposições em vigor em Portugal, de acordo 

com o Decreto-Lei nº 15/2009, e de acordo com a estrutura conceptual (EC), modelos das demonstrações 

financeiras, código de contas, NCRF e normas interpretativas, consignadas respetivamente, no Aviso 

15652/2009, Portarias 986/2009 e 1011/2009, Avisos 15655/2009 e 15653/2009, de setembro de 2009.  

Sempre que o SNC não responda a aspetos particulares de transações, ou situações, são aplicadas 

supletivamente e pela ordem indicada, as Normas Internacionais de Contabilidade, adotadas ao abrigo 

do Regulamento (CE) n.º 1606/2002, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de julho; as Normas 
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Internacionais de Contabilidade (IAS) e Normas Internacionais de Relato Financeiro (IFRS), emitidas pelo 

IASB e respetivas interpretações SIC-IFRIC. 

 

NOTA 3 - PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS 

As principais políticas contabilísticas adotadas na preparação das demonstrações financeiras anexas são 

as seguintes: 

 

3.1- Bases de apresentação 

As demonstrações financeiras anexas foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações, a 

partir dos livros e registos contabilísticos da empresa, mantidos de acordo com as NCRF em vigor à data 

da elaboração das demonstrações financeiras. 

 

3.2 – Rédito 

O rédito é mensurado pelo justo valor da contraprestação recebida ou a receber. 

Os ganhos relativos às prestações de serviços incluem: 

� Taxas de utilização dos espaços do mercado, cujo reconhecimento se verifica mensalmente de 

acordo com o período correspondente à utilização do espaço; 

� Taxas de acesso, devidas pelo operador no momento da assinatura do contrato, que correspondem à 

contraprestação devida pelo acesso ao Mercado, sendo diferidas e reconhecidas mensalmente no 

decurso do contrato. No caso de existir uma rescisão contratual a taxa de acesso é reconhecida pela 

sua totalidade; 

� As prestações de serviço englobam também uma diversidade de outros serviços adicionais que são 

reconhecidos no momento em que o serviço é efetuado; 

São considerados serviços adicionais: prestações de serviços de manutenção, serviços de limpeza, 

instalação de equipamentos adicionais, taxa variável sobre o volume de negócios; taxas 

administrativas. 

 

3.3 – Locações 

As locações são classificadas como financeiras sempre que os seus termos transferem substancialmente 

todos os riscos e recompensas associados à propriedade do bem para o locatário. As restantes locações 

são classificadas como operacionais. A classificação das locações é feita em função da substância e não 

da forma do contrato. 
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Os pagamentos de locações operacionais são reconhecidos como gasto numa base linear durante o 

período da locação. 

As rendas contingentes são reconhecidas como gastos do período em que são incorridas. 

 

3.4 - Encargos financeiros com empréstimos obtidos 

Os encargos financeiros, relacionados com empréstimos obtidos, são reconhecidos como gastos à medida 

que são incorridos. 

 

3.5 - Subsídios do Governo 

Os subsídios ao investimento, relacionados com a aquisição de ativos fixos, são reconhecidos no capital 

próprio e são creditados na demonstração dos resultados, em quotas constantes, durante o período 

estimado de vida útil dos ativos com os quais se relacionam. 

 

3.6 - Imposto sobre o rendimento 

O imposto sobre o rendimento corresponde à soma dos impostos correntes com os impostos diferidos. Os 

impostos correntes e os impostos diferidos são registados em resultados, salvo quando se relacionam com 

itens registados diretamente no capital próprio. Nestes casos os impostos diferidos são igualmente 

registados no capital próprio. 

O lucro tributável difere do resultado contabilístico, uma vez que exclui diversos gastos e rendimentos 

que apenas serão dedutíveis ou tributáveis noutros exercícios. O lucro tributável exclui ainda gastos e 

rendimentos que nunca serão dedutíveis ou tributáveis. 

Os impostos diferidos referem-se às diferenças temporárias entre os montantes dos ativos e passivos para 

efeitos de relato contabilístico e os respetivos montantes para efeitos de tributação. 

Os impostos diferidos são mensurados utilizando as taxas de tributação que se espera estarem em vigor à 

data da reversão das correspondentes diferenças temporárias, com base nas taxas de tributação (e 

legislação fiscal) que esteja formal ou substancialmente emitida na data de relato. 

Os impostos diferidos são registados como gasto ou rendimento do exercício, exceto se resultarem de 

valores registados diretamente em capital próprio, situação em que o imposto diferido é também 

registado na mesma rubrica. 

São geralmente reconhecidos passivos por impostos diferidos para todas as diferenças temporárias 

tributáveis. São reconhecidos ativos por impostos diferidos para as diferenças temporárias dedutíveis. 

Porém tal reconhecimento unicamente se verifica quando existem expectativas razoáveis de lucros 

fiscais futuros suficientes para utilizar esses ativos por impostos diferidos, ou quando existam impostos 
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diferidos passivos cuja reversão seja expectável no mesmo período em que os impostos diferidos ativos 

possam ser utilizados. Em cada data de relato é efetuada uma revisão desses ativos por impostos 

diferidos, sendo os mesmos ajustados em função das expectativas quanto à sua utilização futura. 

Foram reconhecidos passivos por impostos diferidos relativos ao subsídio ao investimento. 

 

3.7- Ativos fixos tangíveis 

Os ativos fixos tangíveis adquiridos até 1 de janeiro de 2009 (data de transição para o SNC) encontram-se 

registados ao custo considerado, que corresponde ao seu custo de aquisição, deduzido das 

correspondentes depreciações acumuladas. 

Os ativos fixos tangíveis adquiridos após essa data são inicialmente registados ao custo de aquisição, o 

qual inclui o custo de compra, quaisquer custos diretamente atribuíveis às atividades necessárias para 

colocar os ativos na localização e condição necessárias para operarem da forma pretendida. 

As depreciações são calculadas sobre o custo de aquisição sendo utilizado o método das quotas 

constantes, a partir do mês em que o ativo se encontra disponível para utilização. As taxas de 

depreciação praticadas refletem o melhor conhecimento sobre a sua vida útil estimada. As taxas de 

depreciação utilizadas correspondem aos seguintes períodos de vida útil estimada: 

 

 

As despesas de manutenção e reparação (dispêndios subsequentes) que não são suscetíveis de gerar 

benefícios económicos futuros são registadas como gastos no período em que são incorridos. 

O ganho (ou a perda) resultante da alienação ou abate de um ativo fixo tangível é determinado como a 

diferença entre o montante recebido na transação e a quantia escriturada do ativo e é reconhecido em 

resultados no período em que ocorre a alienação. 

 

3.8 - Propriedades de investimento 

A entrada em vigor do novo normativo contabilístico – SNC – veio suscitar diversas interpretações quanto 

ao tratamento contabilístico adequado ao registo dos imóveis do MARÉ, designadamente, quanto ao seu 

registo em Ativos Fixos Tangíveis ou em Propriedades de Investimento, à luz da Norma Contabilística de 

Relato Financeiro 11 (NCRF 11), dado que a própria norma não delimita claramente as condicionantes 

Anos de vida útil

Edifícios e Outras Construções 10 a 50

Equipamento Básico 4 a 10

Equipamento Administrativo 3 a 10

Outros Ativos Fixos Tangíveis 4 a 10
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que possam levar a reconhecer ou não os mesmos como propriedades de investimento, e remete para a 

necessidade da entidade fazer juízos de valor sobre esta mesma classificação. 

Assim, sobre o tema, cumpre-nos relevar o seguinte: o fator determinante para a classificação dos ativos 

assenta no facto de considerarmos que os serviços prestados pelo MARÉ, como contrapartida das taxas de 

utilização cobradas aos operadores, incluem uma parte significativa de serviços para além da simples 

utilização do espaço. Se analisarmos a estrutura de gastos da empresa, verificamos que o peso dos 

serviços conexos às taxas de utilização cobradas não pode ser considerado insignificante, uma vez que os 

mesmos têm um peso equivalente aos gastos com depreciações dos referidos imóveis. Adicionalmente, à 

luz do parágrafo 12 da NCRF 11, consideramos que estes mesmos serviços são significativos como um 

todo para a contratualização, pois caso não fossem prestados, os operadores não continuariam a 

procurar os espaços disponibilizados pelo MARÉ. 

Face ao exposto, a empresa optou por manter o registo contabilístico dos referidos ativos em ativos fixos 

tangíveis. 

 

3.9 – Ativos Intangíveis 

Os ativos intangíveis são registados ao custo deduzido de amortizações e perdas por imparidade 

acumuladas. As amortizações são reconhecidas numa base de linha reta, por duodécimos, durante a vida 

útil estimada dos ativos intangíveis. 

 

3.10 – Provisões 

São reconhecidas provisões apenas quando a empresa tem uma obrigação presente (legal ou implícita) 

resultante dum acontecimento passado, é provável que para a liquidação dessa obrigação ocorra uma 

saída de recursos e o montante da obrigação possa ser razoavelmente estimado. 

O montante reconhecido das provisões consiste no valor presente da melhor estimativa na data de relato 

dos recursos necessários para liquidar a obrigação. Tal estimativa é determinada tendo em consideração 

os riscos e incertezas associados à obrigação. 

As provisões são revistas na data de relato e são ajustadas de modo a refletir a melhor estimativa a essa 

data. 

As obrigações presentes que resultam de contratos onerosos são registadas e mensuradas como 

provisões. 

Os passivos contingentes não são reconhecidos nas demonstrações financeiras, sendo divulgados sempre 

que a possibilidade de existir uma saída de recursos englobando benefícios económicos não seja remota. 

Os ativos contingentes não são reconhecidos nas demonstrações financeiras, sendo divulgados quando for 

provável a existência de um influxo económico futuro de recursos. 
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3.11 - Ativos e passivos financeiros 

Os ativos e os passivos financeiros são reconhecidos no balanço quando a empresa se torna parte das 

correspondentes disposições contratuais. 

 

Clientes e dívidas de terceiros 

As dívidas de clientes e de outros terceiros encontram-se registadas pelo seu valor nominal deduzido de 

eventuais perdas de imparidade.  

As perdas por imparidade relativas a créditos de cobrança duvidosa são baseadas na avaliação da 

empresa da probabilidade de recuperação dos saldos das contas a receber. Esta avaliação é efetuada em 

função do tempo de incumprimento, do histórico de crédito do cliente e da deterioração da situação 

creditícia dos principais clientes. As perdas por imparidade são registadas na sequência de eventos 

ocorridos que indiquem, objetivamente e de forma quantificável, que a totalidade ou parte do saldo em 

dívida não será recebido. Para tal, a MARE, SA tem em consideração informação de mercado que 

demonstre que:  

i) a contraparte apresenta dificuldades financeiras significativas;  

ii) se verifiquem atrasos significativos nos pagamentos por parte da contraparte;  

iii) se torna provável que o devedor vá entrar em liquidação ou reestruturação financeira. 

 

Caixa e equivalentes a caixa 

Os montantes incluídos na rubrica de caixa e seus equivalentes correspondem aos valores em caixa, 

depósitos à ordem e a prazo e outras aplicações de tesouraria, vencíveis a menos de 3 meses, e que 

possam ser imediatamente mobilizáveis com risco insignificante de alteração de valor. 

Para efeitos da demonstração dos fluxos de caixa, a rubrica de caixa e seus equivalentes compreende 

também os descobertos bancários. 

 

Fornecedores e outros credores 

Os saldos de fornecedores e outros credores são registados pelo seu valor nominal, na medida em que se 

tratam de valores a pagar de curto prazo, pelo que o impacto que resulta da aplicação do custo 

amortizado é imaterial. 
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3.12 - Juízos de valor críticos e principais fontes de incerteza associada a estimativas 

Na preparação das demonstrações financeiras anexas foram efetuados juízos de valor e estimativas e 

utilizados diversos pressupostos que afetam as quantias relatadas de ativos e passivos, assim como as 

quantias relatadas de rendimentos e gastos do período.  

As estimativas e os pressupostos subjacentes foram determinados com base no melhor conhecimento 

existente à data de aprovação das demonstrações financeiras dos eventos e transações em curso, assim 

como na experiência de eventos passados e/ou correntes. Contudo, poderão ocorrer situações em 

períodos subsequentes que, não sendo previsíveis à data de aprovação das demonstrações financeiras, 

não foram consideradas nessas estimativas.  

As alterações às estimativas que ocorram posteriormente à data das demonstrações financeiras serão 

corrigidas de forma prospetiva. Por este motivo e dado o grau de incerteza associado, os resultados reais 

das transações em questão poderão diferir das correspondentes estimativas. 

Os principais juízos de valor e estimativas efetuadas na preparação das demonstrações financeiras 

anexas foram os seguintes: 

(i) Ativos fixos tangíveis  

As depreciações são calculadas sobre o custo de aquisição sendo utilizado o método da linha reta, a 

partir da data em que o ativo se encontra disponível para utilização, utilizando-se as taxas que melhor 

refletem a sua vida útil estimada.  

(ii) Registo de impostos diferidos 

Os impostos diferidos são calculados com base nas diferenças temporárias e os valores contabilísticos dos 

ativos e passivos e a respetiva base de tributação. Para a determinação dos impostos diferidos é 

utilizada a taxa de imposto que se espera estar em vigor no período em que as diferenças temporais são 

revertidas. 

 

3.13 - Acontecimentos subsequentes 

Os acontecimentos após a data do balanço que proporcionem informação adicional sobre condições que 

existiam à data do balanço são refletidos nas demonstrações financeiras. Os eventos após a data do 

balanço que proporcionem informação sobre condições que ocorram após a data do balanço são 

divulgados nas demonstrações financeiras, se forem considerados materiais. 

 

3.14 - Especialização dos exercícios 

Os rendimentos e os gastos são registados de acordo com o princípio da especialização dos períodos, pelo 

que são reconhecidos à medida que são gerados, independentemente do momento em que são recebidos 
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ou pagos. As diferenças entre rendimentos e gastos gerados e os correspondentes montantes faturados 

são registados em “Outros ativos correntes” ou em “Outros passivos correntes”, respetivamente nas 

rubricas de “Devedores por acréscimos de rendimentos” ou de ” Credores por acréscimos de gastos”. Os 

rendimentos recebidos e os gastos pagos antecipadamente são registados por contrapartida das rubricas 

de “Diferimentos” , respetivamente, no passivo e no ativo. 

 

NOTA 4 – FLUXOS DE CAIXA 

A caixa e seus equivalentes incluem numerário, depósitos bancários, e detalha-se como segue: 

 

 

NOTA 5 – PARTES RELACIONADAS 

As demonstrações financeiras da MARÉ, SA são incluídas na consolidação de contas da SIMAB, SA, através 

do método de consolidação integral. 

 

5.1 Transações e saldos com a empresa mãe: 

No decurso dos anos findos em 31 de dezembro de 2012 e 31 de dezembro de 2011 os saldos e as 

transações, efetuadas com a empresa-mãe, são os seguintes: 

 

 

 

31-12-2012 31-12-2011

Totais Totais

Numerário 850,00 650,00

…

Subtotais 850,00 650,00

Depósitos à ordem 29.371,08 23.749,44

Subtotais 29.371,08 23.749,44

30.221,08 24.399,44

Depósitos bancários

Totais

Meios financeiros líquidos constantes do balanço

Caixa

Descrição
Compras 

ativos fixos

Serviços 

obtidos

Juros 

liquidados

Emprestimos 

obtidos

Contas  

correntes a 

pagar *

Vendas de 

ativos fixos

Serviços 

prestados

Contas 

correntes a 

receber *

SIMAB, S.A. 0,00 69.000,00 51.184,29 1.203.958,16 9.405,55 0,00 0,00 0,00

Total 0,00 69.000,00 51.184,29 1.203.958,16 9.405,55 0,00 0,00 0,00

* Valor com iva incluido

31-12-2012



 

Notas às Demonstrações Financeiras para o período findo a 31 de dezembro de 2012 
Pag. 9 de 33 

 

 

O valor de empréstimos obtidos sob a forma de prestações acessórias de capital, junto da SIMAB 

aumentou comparativamente ao exercício anterior. A operação de concentração de créditos de diversas 

empresas do grupo para a esfera da empresa-mãe em condições mais favoráveis, conduziu à substituição 

de passivo bancário, correspondente à linha de crédito de apoio à tesouraria (Descoberto autorizado) da 

MARÉ no valor de 1.000.000 de euros, por empréstimo do acionista SIMAB. 

Este empréstimo foi realizado em 29 de junho de 2012, sendo remunerado à taxa EURIBOR a 30 (trinta) 

dias, em vigor no dia de início de cada período de contagem de juros, acrescida de um spread de 6%.  

 

 

5.2 Transações entre partes relacionadas: 

No decurso dos anos findos em 31 de dezembro de 2012 e 31 de dezembro de 2011 os saldos e as 

transações efetuadas com empresas consideradas partes relacionadas, são os seguintes: 

 

 

 

 

 

 

Descrição
Compras 

ativos fixos

Serviços 

obtidos

Juros 

liquidados

Emprestimos 

obtidos

Contas  

correntes a 

pagar *

Vendas de 

ativos fixos

Serviços 

prestados

Contas 

correntes a 

receber *

SIMAB, S.A. 0,00 60.900,00 23.905,16 327.569,36 13.374,65 0,00 0,00 0,00

Total 0,00 60.900,00 23.905,16 327.569,36 13.374,65 0,00 0,00 0,00

* Valor com iva incluido

31-12-2011

Descrição
Compras 

ativos fixos

Serviços 

obtidos
Juros 

Contas a 

pagar 

correntes

Vendas de 

ativos fixos

Serviços 

prestados

Contas a 

receber 

correntes

Câmara Municipal de Évora 0,00 39.361,05 0,00 1.861,31 0,00 5.217,80 0,00

Associação 5 ao dia 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 0,00 40.861,05 0,00 1.861,31 0,00 5.217,80 0,00

* Valores com IVA incluido

31-12-2012

Descrição
Compras 

ativos fixos

Serviços 

obtidos
Juros 

Contas a 

pagar 

correntes

Vendas de 

ativos fixos

Serviços 

prestados

Contas a 

receber 

correntes

Câmara Municipal de Évora 0,00 14.687,04 0,00 6.171,69 0,00 20.283,02 0,00

Associação 5 ao dia 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 0,00 16.187,04 0,00 6.171,69 0,00 20.283,02 0,00

* Valores com IVA incluido

31-12-2011
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5.3 Remuneração dos membros dos órgãos sociais 

Os órgãos sociais da empresa não auferem diretamente qualquer remuneração, uma vez que, de acordo 

com o Estatuto de Gestor Público, apenas podem ser remunerados pela empresa participante que 

representam, sendo o desempenho de cargos sociais debitado mensalmente por esta à MARÉ. 

As remunerações auferidas pelos órgãos sociais, nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2012 e 31 

de dezembro de 2011, foram as seguintes: 

 

A redução de gastos, comparativamente ao exercício anterior, deve-se à aplicação da Lei nº 64-B/2011 de 30 

de dezembro, que determinou a suspensão do subsídio de Férias e de Natal a reconhecer em 2012. Para 

além desse facto, o município de Évora, em 2012, deixou de debitar à MARÉ o valor correspondente à 

remuneração do seu vogal no conselho de administração. 

   

NOTA 6 – ATIVOS INTANGÍVEIS 

Durante os períodos findos em 31 de dezembro de 2012 e 31 de dezembro de 2011, o movimento 

ocorrido na quantia escriturada dos ativos intangíveis, bem como nas respetivas amortizações 

acumuladas e perdas por imparidade, foi o seguinte: 

 

Descrição
Conselho de 

Administraçao

Assembleia 

Geral

Conselho de 

Administraçao

Assembleia 

Geral

Vencimentos 8.580,00 0,00 11.875,65 0,00

Subsidio de Férias 0,00 1.060,00

Subsidio de Natal 0,00 1.060,00

Senhas de Presença 0,00 275,00 0,00 175,00

Total 8.580,00 275,00 13.995,65 175,00

31-12-2012 31-12-2011

Projetos de 

Desenvolv.

Propriedade 

Industrial
Outros Ativos 

Intangíveis

Total

Saldo inicial 167.576,93 1.353,21 0,00 168.930,14

Saldo Final 167.576,93 1.353,21 0,00 168.930,14

Saldo inicial 167.576,93 1.248,11 0,00 168.825,04

Amortizações do exercício 0,00 90,10 0,00 90,10

Saldo Final 167.576,93 1.338,21 0,00 168.915,14

0,00 15,00 0,00 15,00

Rubricas

Ativos

Amortizações acumuladas e perdas 

de imparidade

Ativos Liquidos

31-12-2012
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Relativamente ao exercício de 2012, as amortizações do período, no montante de 90,10 euros (90 euros 

em 2011), foram registadas na rubrica “Gastos de depreciação e amortização”. 

 

Dispêndios de pesquisa e desenvolvimento 

No decurso do exercício findo em 31 de dezembro de 2012 não foram registados gastos com pesquisa e 

desenvolvimento. 

 

NOTA 7 – ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS 

Durante os períodos findos em 31 de dezembro de 2012 e 31 de dezembro de 2011, os movimentos mais 

relevantes ocorridos nas rubricas dos ativos fixos tangíveis, bem como nas respetivas depreciações 

acumuladas e perdas por imparidade, foi o seguinte: 

 

 

 

 

 

 

Projetos de 

Desenvolv.

Propriedade 

Industrial
Outros Ativos 

Intangíveis

Total

Saldo inicial 167.576,93 1.353,21 0,00 168.930,14

Saldo Final 167.576,93 1.353,21 0,00 168.930,14

Saldo inicial 167.576,93 1.158,11 0,00 168.735,04

Amortizações do exercício 0,00 90,00 0,00 90,00

Saldo Final 167.576,93 1.248,11 0,00 168.825,04

0,00 105,10 0,00 105,10Ativos Liquidos

31-12-2011

Rubricas

Ativos

de imparidade
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No exercício de 2012 não foi realizado qualquer investimento. 

 

NOTA 8 – ATIVOS NÃO CORRENTES DETIDOS PARA VENDA E UNIDADES OPERACIONAIS 

DESCONTINUADAS 

Ativos não correntes detidos para venda 

Em 31 de dezembro de 2012 e em 31 de dezembro de 2011, a MARÉ, SA não apresentava ativos não 

correntes (e grupos para alienação) classificados como detidos para venda. 

 

 

T erreno s e  

recurso s 

natura is

Edif ic io s e  

o utras 

co nstruç.

Equip. 

basico

Equip. 

administ .

Outro s at ivo s 

f ixo s tangí veis
T o tal

Saldo inicial 939.757,92 8.835.958,91 450.243,04 71.552,76 1.167.877,65 11.465.390,28

Aquisições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo  F inal 939.757,92 8.835.958,91 450.243,04 71.552,76 1.167.877,65 11.465.390,28

Saldo inicial 0,00 3.194.899,04 419.619,88 59.679,72 565.816,56 4.240.015,20

Amortizações do exercício 0,00 238.135,57 4.851,65 1.030,26 42.161,09 286.178,57

Alienações e abates 0,00 0,00 0,00

Saldo  F inal 0,00 3.433.034,61 424.471,53 60.709,98 607.977,65 4.526.193,77

939.757,92 5.402.924,30 25.771,51 10.842,78 559.900,00 6.939.196,51

R ubricas

A tivo s

A mo rt izaçõ es acumuladas 

e perdas de imparidade

A tivo s Liquido s

31-12-2012

T erreno s e  

recurso s 

natura is

Edif ic io s e  

o utras 

co nstruç.

Equip. 

basico

Equip. 

administ .

Outro s at ivo s 

f ixo s tangí veis
T o tal

Saldo inicial 939.757,92 8.840.028,91 446.173,04 71.552,76 1.167.905,56 11.465.418,19

Aquisições 0,00 4.070,00 0,00 2.350,36 6.420,36

Alienações e abates (4.070,00) (2.378,27) (6.448,27)

Saldo  F inal 939.757,92 8.835.958,91 450.243,04 71.552,76 1.167.877,65 11.465.390,28

Saldo inicial 0,00 2.957.733,76 415.068,30 58.552,08 525.955,48 3.957.309,62

Amortizações do exercício 0,00 238.203,12 4.551,58 1.127,64 42.239,35 286.121,69

Alienações e abates (1.037,84) (2.378,27) (3.416,11)

Saldo  F inal 0,00 3.194.899,04 419.619,88 59.679,72 565.816,56 4.240.015,20

939.757,92 5.641.059,87 30.623,16 11.873,04 602.061,09 7.225.375,08

31-12-2011

R ubricas

A tivo s

A mo rt izaçõ es acumuladas 

e perdas de imparidade

A tivo s Liquido s
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NOTA 9 – LOCAÇÕES 

Os contratos de locação são classificados como locações financeiras se através deles forem transferidos 

substancialmente todos os riscos e vantagens inerentes à posse do ativo sob locação ou como locações 

operacionais se através deles não forem transferidos substancialmente todos os riscos e vantagens 

inerentes à posse do ativo sob locação. 

As locações são classificadas como financeiras ou operacionais em função da substância e não da forma 

do respetivo contrato. 

 

9.1 LOCAÇÕES FINANCEIRAS 

A MARÉ, SA não tem atualmente nenhum contrato de locação financeira a decorrer. 

  

9.2 LOCAÇÕES OPERACIONAIS 

Foi realizado em 2012 um contrato de aluguer para a viatura (87-NB-55), ao serviço da MARÉ, SA O 

contrato reveste a natureza de locação operacional, não prevê renovação, nem opção de compra no final 

do mesmo, nem qualquer valor referente a rendas contingentes. O contrato pode ser cancelado, 

mediante um pré-aviso e não impõe restrições de qualquer natureza ao nível de dividendos ou dívida. 

Os pagamentos mínimos de locação reconhecidos como gasto, durante os exercícios findos em 31 de 

dezembro de 2012 e 2011, ascenderam a 5.716,32 euros e 6.799,92 euros, respetivamente. 

 

 

 

 

2012 2011

Começo Fim

Viatura "87-NB-55" MULTIRENT, SA 3154.03 10-Jul-12 9-Jul-16 2.538,95 NA

Viatura "30-DV-95" LEASEPLAN PORTUGAL, LDA 9630 6-Jul-07 29-Jun-12 3.177,37 6.799,92

5.716,32 6.799,92

Locações e sublocações 

operac ionais, e pagamentos de 

locação e de sublocação 

reconhecidos como gastos

Locações operac ionais em vigor

Entidade locadora
Identificação 

do contrato

Prazo da locação

Total

Pagamentos 

das locações

Pagamentos 

das locações

Contratos de Locação Operac ional

Futuros pagamentos mínimos das 

locações operac ionais não 

canceláveis

31-12-2012 31-12-2011

Venc íveis até 1 ano 5.077,92 4.181,95

Venc íveis entre 1 e 5 anos 12.694,80 0,00

Venc íveis a mais de 5 anos 0,00 0,00

Total 17.772,72 4.181,95
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NOTA 10 - IMPARIDADE DE ATIVOS 

Durante os exercícios findos em 31 de dezembro de 2012 e 2011, a MARÉ, SA reconheceu perdas por 

imparidade, no montante de 10.096,97 euros e de 61.826,78 euros, respetivamente, relativo ao reforço 

da imparidade de dívidas de clientes, o qual foi registado como gastos do exercício. (Nota 15) 

O valor de perdas por imparidade do exercício de 2012 corresponde aos clientes, Carriço Peixaria, Lda no 

valor de 6.868,31 euros e Manuela Bento Silva no valor de 3.228,66 euros, na sequência da rescisão 

unilateral dos contratos, por incumprimento. 

O valor de perdas de imparidade do exercício de 2011 incorpora o montante de 58.433,62 euros, 

decorrente da entrada em insolvência do cliente Sobral, Lda.  

No exercício findo em 31 de dezembro de 2012 foram reconhecidas reversões de perdas por imparidade 

no montante de 105,12 euros, relativa à recuperação de IVA por extinção do processo de execução do 

cliente Finioption, Lda. 

No exercício findo em 31 de dezembro de 2011 foram reconhecidas reversões de perdas por imparidade, 

no montante de 12.169,56 euros. 

  

 

 

NOTA 11 – VENDAS E PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E OUTROS RENDIMENTOS  

Em 31 de dezembro de 2012 e em 31 de dezembro de 2011 a rubrica “Vendas e Prestações de serviços” 

apresentava a seguinte composição: 

 

Clientes Totais

Aumentos 10.096,97 10.096,97

Reversões (105,12) (105,12)

Totais 9.991,85 9.991,85

Aumentos 61.826,78 61.826,78

Reversões (12.169,56) (12.169,56)

Totais 49.657,22 49.657,22

Perdas por imparidade 

reconhec idas nos 

resultados

31-12-2012

Perdas por imparidade 

reconhec idas nos 

resultados

2012

2011

Quantias das perdas por imparidade e respetivas 

reversões reconhec idas durante o período

31-12-2012 31-12-2011

Taxa de utilização 595.245,20 623.511,23

Outras receitas 15.840,61 13.644,48

Proveitos diferidos 202.562,92 198.836,80

813.648,73 835.992,51

Prestações de serviço

Total
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As prestações de serviço incluem, para além da taxa de utilização e dos proveitos diferidos da taxa de 

acesso, outros serviços adicionais (taxas de exploração variável do posto de combustível e serviços de 

limpeza), que são reconhecidos no momento em que o serviço é efetuado.  

Os proveitos diferidos incorporam para além do valor recorrente de integração de taxas de acesso, 

decorrente do decurso normal dos contratos, os montantes de 93.638,02 euros, e 79.764,28 euros, 

respetivamente nos exercícios de 2012 e 2011, relativos ao reconhecimento como ganho do exercício, do 

valor de taxa de acesso ainda não incorporado, decorrente das rescisões contratuais com a MARÉ, SA. 

 

NOTA 12 – PROVISÕES, PASSIVOS CONTINGENTES E ATIVOS CONTINGENTES 

12.1 - PROVISÕES 

A MARÉ, SA fez uma revisão cuidadosa da situação respeitante a compromissos, obrigações presentes, 

prováveis ou contingentes, ações judiciais, reclamações ou casos litigiosos. Com base nessa revisão e a 

partir de uma cuidada análise de risco, a MARÉ, SA não considerou ser necessário provisionar qualquer 

montante na rubrica “Provisões” em 31 de dezembro de 2012. 

 

Processos em contencioso 

 

 

 

Tipo de ação
Posição da 

MARE

valor do 

pedido

Processo de 

Insolvência

Credora 

reclamante
29.815,95

Foram integralmente reconhecidos os créditos da MARÉ, 

no montante total de € 83.562, aguarda liquidação da 

massa insolvente. O montante de € 53.511 constitui um 

crédito sob condição suspensiva, dependendo do facto 

das prestações serem efetivamente pagas pela MARE, na 

qualidade de fiadora do contrato de empréstimo celebrado 

ente o MG e o Sobral.

Os bens que integram a massa 

insolvente são de diminuto valor 

(material de escritório), não existem 

bens móveis, ou móveis sujeitos a 

registo, pelo que a probabilidade da 

MARE ser ressarcida  é muito 

diminuta.

Processo Executivo Exequente 2.209,54
Processo findo. A execução foi extinta por inexistência de 

bens penhoráveis
Enviada certidão para efeitos fiscais 

Processo de 

Insolvência
Autora 6.868,31

Processo Executivo Autora 8.179,33

Processo de Injunção Autora 2.092,27

Processo Executivo Autora 2.922,23

Joel Filipe Pereira 

Serrano

Foi intentado procedimento de injunção em 01-09-2008, tendo a MARE dado instruções para 

proseguir para a fase executiva em abril de 2010.

Optha, Lda
O requerimento executivo deu entrada em 16-07-2010, aguardando ponto de situação do agente 

de execução 

Carriço Peixaria, Lda 

Maria Bento Silva

Estado do processo

O crédito da MARÉ foi reclamado e regulado nos termos requeridos. A Assembleia Geral de 

Credores realizou-se em 27 de Novembro de 2012. A Segurança Social impugnou a lista de 

credores por não ter sido reconhecido o seu privilégio creditório. Os autos encontram-se em fase 

de saneamento

O requerimento executivo deu entrada em 14.nov.12, tendo sido nomeado AE. Efetuou diligências 

no sentido de apurar a existência de bens penhoraveis, sem sucesso. Aguarda-se indicação de 

outros bens que possam ser penhorados e de que a MARÉ, eventualmente possa ter conhecimento 

da existência. 

Identificação

Sobral, Lda- Ref-ª 

5.473.002

Finioption, Lda Refª 
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12.2 - PASSIVOS CONTINGENTES 

 

Garantias emitidas a terceiros 

Em 31 de dezembro de 2012, a empresa tinha prestado garantias bancárias a terceiros, como se segue: 

 

 

Acionamento de cláusula contratual em contratos de financiamento dos operadores do Mercado, com 

Aval da MARÉ, SA 

A MARÉ, SA interveio como avalista no âmbito de contratos de mútuo, celebrados entre operadores do 

Mercado e o Montepio Geral, para financiamento da taxa de acesso. A 31 de dezembro de 2012, o valor 

avalizado ascende a 51.334 euros, dos quais 46.744 euros já se encontram reconhecidos no passivo, uma 

vez que, por incumprimento do devedor principal, a MARÉ assumiu a dívida. 

No decurso do exercício de 2012 a MARÉ, SA reconheceu a divida bancária do operador Carriço Peixaria, 

Lda, assumindo a sua responsabilidade enquanto avalista do financiamento, na sequência da declaração 

de insolvência do cliente.  

 

As responsabilidades contingentes à data de 31 de dezembro de 2012 são conforme seguidamente se 

descreve:  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Entidade Benefic iária Entidade Emissora Data de Emissão Valores

CEMG MARE, SA no âmbito de avales a clientes   - 51.334,00

51.334,00Total

Garantias Bancárias Prestadas 

Acionamento das Cláusulas 7ª dos Contratos de Financiamento com os Operadores

Entidade Entidade Bancária Número Contrato Data vencimento
Capital em dívida 

(31/12/2012)

Capital em dívida 

(31/12/2011)

José António Leitão Raimundo CEMG 245.32.100035-9 07-05-2014 4.590,00 7.641,16

Carriço Peixaria, Lda CEMG 245.32.100041-7 09-01-2013 NA 4.657,13

Total 4.590,00 12.298,29
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12.3 - ATIVOS CONTINGENTES 

Garantias detidas sobre terceiros em 31 de dezembro de 2012 

 

 
 

NOTA 13 – SUBSÍDIOS DO GOVERNO 

Em 31 de dezembro de 2012 e 31 de dezembro de 2011, a informação relativa ao subsídio obtido do 

governo é como segue: 

 

Entidade(s) Prestadora(s) Objeto Tipo de Garantia Valor

Bloco

10% valor de empreitada de

reforço e isolamento da

cobertura do Pavilhão do 

Bancária/Millenniumbcp 4.795,40

Bloco

10% valor de empreitada de

reforço e isolamento da

cobertura do Pavilhão do 

Bancária/Millenniumbcp 998,20

José Quintino, Lda Arranjos Exteriores na Envolvência

do Armazém (Chronopost)

Bancária/BPI 6.846,72

JFS, SA Execução de Alterações de

Armazém (Chronopost)

Bancária/Millenniumbcp 18.351,61

JFS, SA

2º Adicional ao contrato de

Execução de Alterações de

Armazém (Chronopost)

Bancária/Santander Totta 1.923,30

Caetano Coatings, SA Reparação de Pavimentos no

Pavilhão do Mercado

Bancária/BES 594,13

PSG, SA

Garantia de cumprimento integral

das obrigações que a empresa de

segurança PSG assumiu 

Seguro Caução: Apólice nº 

5622237/Zurich
2.400,00

35.909,36Total

Como 

rendimentos a 

reconhecer 

(Diferimentos)

Como 

passivos a 

reembolsar

PROMAB 0,00 90.948,36 2.631.514,72 0,00 0,00

Subtotal 0,00 90.948,36 2.631.514,72 0,00 0,00

0,00 90.948,36 2.631.514,72 0,00 0,00
Total

Quantias dos subsídios reconhecidas na 

demonstração dos resultados e no balanço

31-12-2012

Demonstração dos resultados Balanço

Reconhecidas 

como subsídios 

à exploração

Imputadas 

em outros 

rendimentos 

e ganhos

Reconhecidas 

no capital 

próprio

(Outras 

variações no 

capital próprio)

Reconhec idas no passivo

Não 

reembolsáveis

Subsídios 

relac ionados 

com ativos
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Os valores são reconhecidos como rédito, à medida que os bens subsidiados vão sendo depreciados e de 

acordo com a vida útil dos mesmos. 

 

NOTA 14 – IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO 

A empresa encontra-se sujeita a impostos sobre os lucros em sede de Imposto sobre o Rendimento das 

Pessoas Coletivas (IRC). 

De acordo com a legislação em vigor a empresa utiliza, para o cálculo de impostos diferidos, uma taxa 

de 25%. 

O detalhe dos ativos e passivos nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2012 e 2011, de acordo com 

as diferenças temporárias que os geraram, foi como segue: 

 

 

Os movimentos ocorridos nos ativos e passivos por impostos diferidos nos exercícios findos em 31 de 

dezembro de 2012 e 2011, foi como segue: 

 

Como 

rendimentos a 

reconhecer 

(Diferimentos)

Como 

passivos a 

reembolsar

PROMAB 0,00 90.948,36 2.722.463,08 0,00 0,00

Subtotal 0,00 90.948,36 2.722.463,08 0,00 0,00

0,00 90.948,36 2.722.463,08 0,00 0,00

Não 

reembolsáveis

Subsídios 

relac ionados 

com ativos

Total

Quantias dos subsídios reconhecidas na 

demonstração dos resultados e no balanço

31-12-2011

Demonstração dos resultados Balanço

Reconhecidas 

como subsídios 

à exploração

Imputadas 

em outros 

rendimentos 

e ganhos

Reconhecidas 

no capital 

próprio

(Outras 

variações no 

capital próprio)

Reconhec idas no passivo

31-12-2012 31-12-2011 31-12-2012 31-12-2011

Subsídios para ativos depreciáveis - PROMAB 0,00 0,00 657.878,59 680.615,71

Total 0,00 0,00 657.878,59 680.615,71

Descrição
Ativos por impostos diferidos Passivos por impostos diferidos

Ativos por 

impostos 

diferidos

Passivos por 

impostos 

diferidos

Ativos por 

impostos 

diferidos

Passivos por 

impostos 

diferidos

680.615,71 0,00 703.352,83

Subsídios para ativos depreciáveis - PROMAB (22.737,12) (22.737,12)

0,00 657.878,59 0,00 680.615,71

31-12-2012 31-12-2011

Descrição

Saldo em 1 de Janeiro (SNC)

Movimentos do exercíc io

Saldo final a 31 de Dezembro
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Os impostos sobre o rendimento reconhecidos nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2012 e de 

2011 são detalhados como segue: 

 

 

A reconciliação entre o lucro contabilístico e os gastos/rendimentos de impostos referentes a 31 de 

dezembro de 2012 e 31 de dezembro de 2011 é conforme se segue: 

 

 

Em 2012, o imposto apurado teve um impacto negativo de 18.635,88 euros nos resultados do exercício, 

explicado pela redução do imposto diferido passivo relacionado com a quantia de subsídios ao 

31-12-2012 31-12-2011

(41.373,00) (19.931,13)

22.737,12 22.737,12

(18.635,88) 2.805,99

Descrição

Imposto Corrente

Imposto Diferido

Total

1 133.980,68 116.765,01

2 18.635,88 2.805,99

3=1+2 152.616,56 119.571,00

A acrescer … 4 263,57 572,09

A deduzir … 5 120,00 0,00

A acrescer … 6 0,00 0,00

A deduzir … 7 0,00 0,00

8=3+4-5+6-7 152.760,13 120.143,09

9 0,00 0,00

10=8-9 152.760,13 120.143,09

… 11 0,00 0,00

Tributação 

autónoma
12 (891,57) (1.196,38)

Derrama 12 (2.291,40) (1.494,18)

Co leta 12 (38.190,03) (17.240,57)

13=10-11+12 (41.373,00) (19.931,13)

14 22.737,12 22.737,12

15 0,00 0,00

(18.635,88) 2.805,99

D emo nstração  do  re lac io namento  entre o  

lucro  co ntabilí s t ico  e  o s 

gasto s/ (rendimento s)  de impo sto s

B ase

M atéria co letável /  co leta

31-12-2012 31-12-2011

Produto do  lucro 

contabilístico  (Resultado 

antes de impostos) 

multiplicado pela(s) taxa(s) 

de imposto aplicável(eis)

Resultado líquido  do  

período

Gastos/(rendimentos) 

de impostos

R esultado  antes de 

impo sto s

Ajustamentos 

para o lucro  

tributável

Diferenças 

definitivas

Diferenças 

temporárias

Lucro / (P rejuí zo  f iscal)

Dedução de perdas fiscais

Gasto s/ (rendimento s)  de impo sto s 

Benefícios fiscais por dedução à co leta

Outras componentes do  imposto

Impostos

Imposto corrente

Imposto diferido (variação dos at ivos e 

dos passivos diferidos)

Ajustamentos reconhecidos no  

período de impostos correntes de 

períodos anterio res
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investimento ainda não reconhecida em resultados, no montante de 22.737,12 euros, ao qual abate o 

imposto corrente do exercicio no montante de 41.373 euros. 

O imposto do exercício de 2012 é superior ao de 2011, decorrente da revogação do benefício fiscal do 

incentivo à interioridade estabelecido no artº 43º do EBF (Estatuto dos Benefícios Fiscais). Assim à 

matéria coletável do exercício de 2012 é aplicada a taxa de 25% de IRC (15% em 2011). Também em 2012 

a taxa de derrama, subiu para 1,5% do lucro tributável (1,3% em 2011).  

 

Não são efetuadas compensações entre impostos diferidos ativos e passivos. 

De acordo com a legislação em vigor as declarações fiscais estão sujeitas a revisão e correção por parte 

das autoridades fiscais durante um período de quatro anos (cinco anos para a Segurança Social), exceto 

quando tenham sido apurados prejuízos fiscais, tenham sido concedidos benefícios fiscais, ou estejam 

em curso inspeções, reclamações ou impugnações, casos estes em que, dependendo das circunstâncias, 

os prazos são alongados ou suspensos. Deste modo, as declarações fiscais da empresa dos anos de 2009 a 

2012 poderão vir ainda a ser sujeitas a revisão. 

A Administração da empresa entende que eventuais correções resultantes de revisões/inspeções, por 

parte das autoridades fiscais, àquelas declarações de impostos não terão um efeito significativo nas 

demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2012 e 2011. 

 

NOTA 15 – INSTRUMENTOS FINANCEIROS 

A empresa gere o seu capital para assegurar que prosseguem as suas operações numa ótica de 

continuidade. Neste contexto, a empresa analisa periodicamente a sua estrutura de capital (próprio e 

alheio). 

 

Categorias de instrumentos financeiros 

As categorias de ativos e passivos financeiros, em 31 de dezembro de 2012 e em 31 de dezembro de 

2011, são detalhadas conforme se segue: 

 

 

31-12-2012 31-12-2011

Contas a receber de terceiros 279.227,19 373.011,21

Caixa e equivalentes 30.221,08 24.399,44

309.448,27 397.410,65

Descrição

Ativos Financeiros

Total
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Risco de crédito 

O risco de crédito está essencialmente relacionado com os saldos a receber de clientes e outros 

devedores, relacionados com a atividade operacional da empresa. O agravamento das condições 

económicas globais ou adversidades que afetem as economias a uma escala local, nacional ou 

internacional podem originar a incapacidade dos clientes da empresa para saldar as suas obrigações, com 

eventuais efeitos negativos nos resultados. 

Este risco é monitorizado numa base regular, com o objetivo de limitar o crédito concedido a clientes, 

considerando o respetivo perfil e antiguidades das contas a receber; acompanhar a evolução do nível de 

crédito concedido; e analisar a recuperabilidade dos valores a receber. 

Em 31 de dezembro de 2012, é convicção do Conselho de Administração que as perdas por imparidade 

estimadas em contas a receber se encontram adequadamente relevadas nas demonstrações financeiras. 

(Nota 10) 

A antiguidade do saldo da rubrica “Clientes” nos períodos findos em 31 de dezembro de 2012 e 31 de 

dezembro de 2011 é detalhada conforme segue: 

 

 

31-12-2012 31-12-2011

Fornecedores 26.900,57 43.509,10

Outras contas a pagar a terceiros 1.393.267,83 1.593.002,35

1.420.168,40 1.636.511,45Total

Descrição

Passivos Financeiros

Quantia bruta
Imparidade 

acumulada
Quantia liquida

2.239,60 0,00 2.239,60

0 - 30 dias 1.923,77 0,00 1.923,77

30 - 90 dias 2.762,07 0,00 2.762,07

90 - 180 dias 174,07 0,00 174,07

180 - 360 dias 6.100,05 2.596,10 3.503,95

> 360 dias 91.313,63 90.676,21 637,42

104.513,19 93.272,31 11.240,88

Não venc ido

Vencido

Total

31-12-2012
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Os valores apresentados como não vencidos e a crédito respeitam a notas de crédito emitidas a clientes. 

A antiguidade do saldo da rubrica “Fornecedores” nos períodos findos em 31 de dezembro de 2012 e 31 

de dezembro de 2011 é detalhada conforme segue: 

 

 

NOTA 16 – HONORARIOS DOS REVISORES OFICIAIS DE CONTAS 

Os honorários faturados pelo Revisor Oficial de Contas, em 31 de dezembro de 2012 e 31 de dezembro de 

2011, são detalhados conforme se segue: 

 

 

 

 

Quantia bruta
Imparidade 

acumulada
Quantia liquida

(154,71) 0,00 (154,71)

0 - 30 dias 1.693,01 0,00 1.693,01

30 - 90 dias 9.361,43 0,00 9.361,43

90 - 180 dias 6.699,38 0,00 6.699,38

180 - 360 dias 1.274,48 0,00 1.274,48

> 360 dias 100.093,22 86.422,12 13.671,10

118.966,81 86.422,12 32.544,69

31-12-2011

Não vencido

Venc ido

Total

31-12-2012 31-12-2011

25.267,73 28.966,34

0 - 30 dias (1.438,46) 10.634,75

30 - 90 dias 2.232,06 (411,34)

90 - 180 dias 130,10 1.521,41

180 - 360 dias 967,09 2.816,43

> 360 dias (257,95) (18,49)

26.900,57 43.509,10

Não venc ido

Venc ido

Total

Revisão legal das contas 4.860,00 4.860,00

Consultoria fiscal 0,00 0,00

Outros serviços 0,00 0,00

Totais 4.860,00 4.860,00

Honorários faturados pelos 

revisores ofic iais de contas
2012 2011
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NOTA 17 – FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS 

A rubrica de “Fornecimentos e serviços externos”, nos anos findos em 31 de dezembro de 2012 e em 31 

de dezembro de 2011, é detalhada conforme se segue: 

 

 

 

NOTA 18 – GASTOS COM O PESSOAL 

A rubrica “Gastos com o pessoal”, nos anos findos em 31 de dezembro de 2012 e em 31 de dezembro de 

2011, detalha-se da seguinte forma: 

31-12-2012 31-12-2011

Subcontratos 16.189,03 9.365,61

Trabalhos espec ializados 78.529,33 85.157,57

Public idade e propaganda 0,00 5.490,98

Vigilânc ia e segurança 52.321,61 54.093,76

Honorários 2.988,51 2.311,72

Conservação e reparação 14.667,88 26.091,40

Serviços Bancários 280,73 742,52

Outros 54,59 70,15

Ferramentas e utensílios de desgaste rápido 828,16 1.920,27

Material de escritório 707,48 404,11

Outros Materiais 156,16 58,67

Eletric idade 22.551,24 21.188,55

Combustíveis 2.192,24 2.916,69

Água 3.558,45 13.511,76

Deslocações e estadas 47,82 207,35

DET - Outras Deslocações 406,60 714,90

0,00

Rendas e alugueres 7.186,32 8.269,92

Comunicação 4.630,72 5.518,70

Seguros 5.672,21 6.358,05

Contencioso e notariado 664,44 95,05

Despesas de representação 235,30 720,15

Limpeza, higiene e conforto 34.686,66 5.263,44

Outros serviços 84,90 84,90

248.640,38 250.556,22

Serviços diversos

Total

Serviços espec ializados

Materiais

Energia e fluidos

Deslocações, estadas e transportes

Subcontratos

Descrição
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O número médio de pessoas ao serviço da empresa durante o ano de 2012 foi de 6 colaboradores. 

Entende-se como número médio, o quociente entre o total de trabalhadores ao serviço na última semana 

de cada mês de atividade e o número de meses de atividade. 

No mês de agosto foi rescindido um contrato de trabalho com um colaborador.  

A MARÉ aplicou a redução remuneratória decorrente da aplicação da Lei nº 12-A/2010 de 30 junho, da 

Lei 55-A/2010 de 31 de dezembro de 2010 e da Lei nº 64-B/2011 de 30 de dezembro. 

 

NOTA 19 – OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS 

A rubrica “Outros Rendimentos e Ganhos”, nos anos findos em 31 de dezembro de 2012 e em 31 de 

dezembro de 2011, detalha-se da seguinte forma: 

 

 

A rubrica de “rendimentos e ganhos nos restantes ativos financeiros” diz respeito a juros de mora 

cobrados a clientes. 

A rubrica de “Outros Rendimentos e ganhos”, no montante de 125.006,96 euros, inclui: (i) 918,85 euros 

de correções relativas a exercícios anteriores referente a regularização de saldos (ii) correção ao excesso 

de estimativa para impostos de 2011 no valor de 155,87 euros (iii) a quota-parte atribuída ao exercício 

31-12-2012 31-12-2011

Remunerações dos órgãos soc iais 8.855,00 14.170,65

Remunerações do pessoal 85.788,04 100.258,69

Indemnizações 0,00 0,00

Encargos sobre remunerações 18.417,86 20.722,17

Seguros de ac identes no trab. e doenças prof. 573,18 714,69

Outros gastos com o pessoal 3.278,08 2.959,72

116.912,16 138.825,92

Gastos com o pessoal

Total

Descrição

31-12-2012 31-12-2011

Rendimentos e ganhos nos restantes ativos financeiros 44,44 2.882,72

Outros 125.006,98 127.087,32

  Correções de exercícios anteriores 918,85 204,76

  Excesso de estimativa para impostos 155,87 8.233,78

  Imputação de subsídios para investimentos 90.948,36 90.948,36

  Outros não especificados 32.983,90 27.700,42

125.051,42 129.970,04

Outros rendimentos e ganhos

Total

Descrição
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referente a subsídios de investimento do PROMAB concedidos à sociedade, a fundo perdido, no montante 

de 90.948,36 euros e (iv) “outros não especificados”, dos quais 21.800,00 euros de indemnizações 

recebidas de seguradoras, relativas a sinistros no mercado e da responsabilidade de terceiros e 11.183,88 

euros referente à compensação financeira com um cliente por diferimento de taxa de acesso. 

 

NOTA 20 – OUTROS GASTOS E PERDAS 

A decomposição da rubrica de “Outros gastos e perdas” nos anos findos em 31 de Dezembro de 2012 e 

em 31 de dezembro de 2011 é conforme se segue: 

 

A rubrica de “Impostos” refere-se ao IMI (Imposto Municipal sobre Imóveis) devido nos exercícios de 2012 

e 2011. 

O valor evidenciado em “Outros Gastos e perdas” inclui:(i) 300 euros de donativos; (ii) 1.552 euros de 

quotizações; e (iii) 263,57 euros relativos a correções relativas a exercícios anteriores e (iv) 7,37 euros 

de juros de mora devidos a fornecedores. 

 

NOTA 21 – GASTOS / REVERSÕES, DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES 

O detalhe da rubrica de “Gastos / reversões de depreciação e de amortização” nos anos findos em 31 de 

Dezembro de 2012 e em 31 de dezembro de 2011 é conforme se segue: 

 

 

NOTA 22 – JUROS E RENDIMENTOS SIMILARES OBTIDOS 

A MARÉ, SA não registou juros e rendimentos similares obtidos nos exercícios findos em 31 de dezembro 

de 2012 e em 31 de dezembro de 2011, para além dos referidos na nota 19. 

 

31-12-2012 31-12-2011

Impostos 17.763,75 15.645,30

Dívidas incobráveis 0,00 310,83

Gastos e perdas em investimentos não

financeiros
0,00 2.985,58

Outros Gastos e perdas 2.122,94 6.463,21

19.886,69 25.404,92

Outros gastos e perdas

Total

Descrição

Descrição 31-12-2012 31-12-2011

Ativos intangíveis (Nota 7) 90,10 90,00

Ativos fixos tangíveis (Nota 8) 286.178,57 286.121,69

Total 286.268,67 286.211,69
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NOTA 23 – JUROS E GASTOS SIMILARES SUPORTADOS 

Os juros e gastos similares suportados reconhecidos nos anos findos em 31 de dezembro de 2012 e em 31 

de dezembro de 2011 são detalhados conforme se segue: 

 

 

 

NOTA 24 – CLIENTES CURTO PRAZO 

O detalhe da rubrica “Clientes” ”, registados em ativos correntes, nos anos findos em 31 de dezembro de 

2012 e em 31 de dezembro de 2011 é conforme se segue: 

 

 

NOTA 25 – ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS 

O detalhe da rubrica “Estado e outros entes públicos”, impostos a receber, nos anos findos em 31 de 

dezembro de 2012 e em 31 de dezembro de 2011 é conforme se segue: 

 

2012 2011

Emprestimos obtidos 0,00 12.465,31

Contas caucionadas 30.451,89 52.906,94

Acionista 51.184,29 23.905,16

Aval financ iamentos 2.847,80 3.378,45

Subtotais 84.483,98 92.655,86 

Comissões 15.953,07 4.426,47

Imposto do Selo 3.946,79 4.265,23

Subtotais 19.899,86 8.691,70 

104.383,84 101.347,56 

Outros gastos e perdas de financiamento

Totais

Quantias de custos de empréstimos obtidos capitalizadas 

durante o período

Juros com financ iamentos obtidos

31-12-2012 31-12-2011

Clientes gerais 11.240,88 31.427,38

11.240,88 31.427,38

Clientes cobraça duvidosa 93.272,31 87.539,43

Perdas por imparidade acumuladas (93.272,31) (86.422,12)

0,00 1.117,31

11.240,88 32.544,69

Clientes Curto Prazo - Corrente

Total

Subtotal

Subtotal

Descrição

31-12-2012 31-12-2011

Imposto sobre o rendimento (IRC) 0,00 15.261,00

Imposto sobre o valor acrescentado (IVA) 0,00 176,91

0,00 15.437,91

Estado e outros entes publicos

Total

Descrição
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No exercício de 2012 foi efetuado o apuramento de imposto, não se apurando valores a receber. 

 

NOTA 26 – OUTRAS CONTAS A RECEBER 

O detalhe da rubrica “Outras Contas a Receber” nos anos findos em 31 de dezembro de 2012 e em 31 de 

dezembro de 2011 é conforme se segue: 

 

 

O ativo de 260.000 euros registado em “Outras Contas a receber” diz respeito à Taxa de Acesso devida 

contratualmente pela Recheio, SA. Nos termos deste contrato, a Taxa de Acesso é faturada 

mensalmente, sendo este saldo influenciado pela emissão das referidas faturas. 

 

 

NOTA 27 – DIFERIMENTOS 

O detalhe da rubrica “Diferimentos”, nos anos findos em 31 de dezembro de 2012 e em 31 de dezembro 

de 2011, é conforme se segue: 

 

 

 

 

 

31-12-2012 31-12-2011

1.302,31 0,00

1.756,05 0,00

Garantias Cauções 4.339,54 4.339,54

Cauções a fornecedores 84,80 84,80

Diferimento de Taxa de Acesso 260.000,00 320.000,00

Outros 503,61 604,27

267.986,31 325.028,61

Devedores por acréscimos de rendimentos

Devedores diversos

Total

Descrição

Outras contas a receber

Saldos devedores de fornecedores

31-12-2012 31-12-2011

Seguros 2.807,40 1.644,52

Gastos de financiamento 0,00 11.700,00

Utilização Riverbed 0,00 1.470,00

Outros gastos a reconhecer 1.432,63 14.767,69

4.240,03 29.582,21

Descrição

Gastos a reconhecer

Total
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NOTA 28 – FINANCIAMENTOS OBTIDOS 

O detalhe da rubrica “Financiamentos Obtidos”, passivo não corrente nos anos findos em 31 de 

dezembro de 2012 e em 31 de dezembro de 2011, é conforme se segue: 

 

 

 

Caracterização dos financiamentos obtidos (não correntes) 

� Prestações Acessórias de Capital 

 

 

O empréstimo obtido junto da SIMAB, SA em 28/04/2010, sob a forma de prestações acessórias de capital 

no valor de 445.000 euros, é remunerado à taxa EURIBOR a 30 (trinta) dias, em vigor no dia de início de 

cada período de contagem de juros, acrescida de um spread de 2,92%. Foi contratualizado o reembolso 

das prestações acessórias de capital e respetiva remuneração em 60 prestações mensais e sucessivas.  

A MARÉ, SA, durante o exercício de 2012 amortizou relativamente a este empréstimo o valor de 

123.611,20 euros, sendo que em dezembro de 2012 antecipou o pagamento de 8 prestações com 

vencimento em 2013. 

 

 

 

31-12-2012 31-12-2011

37.666,88 43.809,51

Empresa-mãe - Suprimentos e outros mútuos - SIMAB 1.099.235,92 253.402,64

1.136.902,80 297.212,15Total

Financ iamentos obtidos (passivo não corrente)

Emprestimos bancários - Aval Financiamentos

Prestações Acessórias de Capital - SIMAB

Data realização 28-4-2010 29-6-2012

Montante 445.000,00 1.000.000,00

Montante em divida (31/12/2012) 99.235,92 1.000.000,00

Prazo 60 meses > 1 ano

Início Reembolso 28-05-11 Previsto out.2013

Periodicidade mensal variavel

Regime taxa juro variável variável

Indexante Euribor 1m Euribor 1m
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NOTA 29 – FORNECEDORES 

O detalhe da rubrica “Fornecedores” nos anos findos em 31 de dezembro de 2012 e em 31 de dezembro 

de 2011 é conforme se segue: 

 

 

NOTA 30 – ADIANTAMENTO DE CLIENTES 

O detalhe da rubrica “Adiantamento de Clientes” nos anos findos em 31 de dezembro de 2012 e em 31 

de dezembro de 2011 é conforme se segue: 

 

 

NOTA 31 – ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS 

O detalhe da rubrica “Estado e outros entes públicos” nos anos findos em 31 de dezembro de 2012 e em 

31 de dezembro de 2011 é conforme se segue: 

 

 

 

 

 

 

31-12-2012 31-12-2011

Fornecedores gerais 15.633,71 23.962,76

Fornecedores - Empresa-mãe 9.405,55 13.374,65

Fornecedores - Outras partes relacionadas 1.861,31 6.171,69

26.900,57 43.509,10

Fornecedores Curto Prazo - Corrente

Total

Descrição

31-12-2012 31-12-2011

Clientes gerais 0,00 448,92

Adiantamentos por conta de vendas 0,00 0,00

0,00 448,92

Adiantamentos de c lientes

Total

Descrição

31-12-2012 31-12-2011

Imposto sobre o rendimento (IRC) 1.504,00 128.382,61

Retenção de impostos sobre rendimentos 2.546,70 2.051,30

Imposto sobre o valor acrescentado (IVA) 17.533,35 17.714,50

Contribuições para a Segurança Social 2.147,84 2.156,49

23.731,89 150.304,90

Estado e outros entes publicos

Total

Descrição
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NOTA 32 – FINANCIAMENTOS OBTIDOS 

O detalhe da rubrica “Financiamentos Obtidos”, enquanto passivo corrente, nos anos findos em 31 de 

dezembro de 2012 e em 31 de dezembro de 2011 é conforme se segue: 

 

 

 

O valor do descoberto autorizado foi totalmente amortizado em junho de 2012, sendo substituído por 

financiamento junto da SIMAB sob a forma de prestações acessórias de capital remuneradas no valor de 

1.000.000 de euros. (Nota 5.1) 

Foi considerado como passivo corrente o valor de 80.000 euros, correspondente ao início da amortização 

do segundo contrato de prestações acessórias de capital, prevista para o exercício de 2013. 

 

NOTA 33 – OUTRAS CONTAS A PAGAR 

O detalhe da rubrica “Outras Contas a Pagar” nos anos findos em 31 de dezembro de 2012 e em 31 de 

dezembro de 2011 é conforme se segue: 

 

 

 

 

31-12-2012 31-12-2011

Descoberto autorizado 0,00 935.691,87

9.077,29 8.710,80

Outros financiadores

Empresa-mãe - Suprimentos e outros mútuos - SIMAB 104.722,24 74.166,72

113.799,53 1.018.569,39Total

Financ iamentos obtidos (passivo corrente)

Emprestimos bancários - Aval financiamentos

31-12-2012 31-12-2011

0,35 601,76

Cauções Operadores 81.663,17 89.667,72

Fornecedores de investimentos

Fornecedores gerais 9.901,44 9.901,44

Empresa mãe 0,00 0,00

Credores por acréscimos de gastos

Remunerações a Liquidar 9.311,86 10.752,77

Outros Acréscimos de Gastos 17.763,75 15.543,30

118.833,61 126.466,99Total

Descrição

Saldos credores de clientes

Credores diversos
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NOTA 34 – DIFERIMENTOS 

O detalhe da rubrica “Diferimentos”, nos anos findos em 31 de dezembro de 2012 e em 31 de dezembro 

de 2011, é conforme se segue: 

 

31-12-2012 31-12-2011

Taxas Acesso 915.903,74 1.118.129,16

Taxa Utilização 541,77 1.841,73

916.445,51 1.119.970,89

Rendimentos a reconhecer

Total

Descrição



 

Notas às Demonstrações Financeiras para o período findo a 31 de dezembro de 2012 
Pag. 32 de 33 

NOTA 35 – CAPITAL 
 
O capital social atual é representado por 350.000 ações nominativas, com o valor facial de 4,99 euros, 

em títulos de uma, cinco, dez, cem, mil ou múltiplos de mil ações e encontra-se repartido da seguinte 

forma: 

 

 

Durante o exercício de 2012 não se verificaram alterações na composição do capital social. 

 

NOTA 36 – RESERVAS E RESULTADOS TRANSITADOS 

Em 31 de dezembro de 2012 e em 31 de dezembro de 2011 a rubrica de “reservas” apresentava o 

seguinte detalhe: 

 

 

Os estatutos da empresa determinam para a aplicação dos resultados, um mínimo de dez por cento para 

constituição ou reintegração da reserva legal até atingir o mínimo legalmente exigível e o remanescente 

conforme for deliberado pela Assembleia Geral, podendo o montante a distribuir como dividendos aos 

acionistas ser fixado por deliberação aprovada pelos votos representativos de cinquenta e um por cento 

do capital social. 

Na aprovação de contas referentes ao exercício de 2011 foi deliberado um aumento das reservas legais 

no valor de 11.676,50 euros. 

 

Nos períodos findos em 31 de dezembro de 2012 e 31 de dezembro de 2011, realizaram-se os seguintes 

movimentos na rubrica de “Resultados transitados”: 

 

Descrição Nº Ações
Valor 

Nominal

Capital 

Subscrito e 

Realizado

% Capital

SIMAB, S.A. 241.000 4,99 1.202.590,00 68,86%

CME 70.000 4,99 349.300,00 20,00%

ASOMADE 15.000 4,99 74.850,00 4,29%

AADE 13.000 4,99 64.870,00 3,71%

APA 10.000 4,99 49.900,00 2,86%

CIEA 1.000 4,99 4.990,00 0,29%

Total 350.000 4,99 1.746.500,00 100,0%

31-12-2012 31-12-2011

18.290,39 13.889,35

11.676,50 4.401,04

29.966,89 18.290,39

Descrição

Saldo inic ial

Aplicação do resultado liquido

Saldo final
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NOTA 36 – DÍVIDAS EM MORA À SEGURANÇA SOCIAL 

Nos termos do nº 1 do art.º 21, do Dec. Lei nº 411/91, de 17 de outubro, não existem dívidas em mora à 

Segurança Social. 

 

        O Técnico Oficial de Contas                                  O Conselho de Administração da MARÉ, SA. 

 

 

      Graça Maria Tavares Reis                                          Carlos António Loureiro Barrocas 

 

 

                                                                                   David da Piedade Ferreira 

 

 

                                                                           Adelino João Pires da Fonseca 

 

 

 

  

Évora, 11 de fevereiro de 2013 

31-12-2012 31-12-2011

64.832,55 112.393,28

105.088,51 83.619,83

22.737,12 22.737,12

0,00 108.451,48

0,00 (8,04)

147.183,94 64.832,55

Descrição

Saldo inic ial

Aplicação do resultado liquido

Saldo final

Integração do subsidio

Regularizações não frequentes e de grande 

significado 

IRC 2009 por não reinvestimento
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