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1. SUMÁRIO EXECUTIVO

1.1

A consolidação de uma estratégia

O ano de 2007 caracterizou-se por sublinhar a certeza das grandes
transformações que a economia mundial vai assistir, tendo-se acentuado a
incerteza ao nível do crescimento das principais economias, a instabilidade
dos mercados de capitais e o aumento do custo dos combustíveis fósseis e
de várias matérias primas. Estas mudanças afectam o sector agro-florestal,
não só pelas implicações na actividade económica em geral, mas,
directamente, pelo aumento da procura de alguns produtos, como os cereais,
até há bem pouco tempo excedentários e pelo interesse crescente pelos
biocombustíveis. Foi, também, um ano em que a qualidade alimentar esteve
debaixo das maiores atenções, e a conservação da biodiversidade, um dos
temas fortes da Presidência Portuguesa da União Europeia, foi uma aposta
assumida até 2010.
Tendo como pano de fundo a aposta estratégica da CL na competitividade e
na sustentabilidade, na sua acepção mais lata (económica, ambiental e
social), pode-se dizer que o ano veio confirmar a importância dada à
conservação dos recursos naturais e à qualidade dos seus produtos.
Em consequência, desenvolvemos um esforço diário de melhoria dos modos
e práticas de produção na senda de os compatibilizarmos cada vez mais na
região muito sensível em que nos inserimos– RNET, ZPE, Sítio da Rede
Natura e Zona Húmida ao abrigo da Convenção Ramsar –, e de
privilegiarmos a diferenciação através da qualidade.
A localização e o conjunto de recursos naturais e actividades, que tornam o
espaço da Companhia único, conferem-lhe a responsabilidade de dar
conhecimento da sua existência à Sociedade, abrindo as portas e
desenvolvendo actividades relacionadas com a natureza, as actividades
agrícolas e florestais e a cultura ribatejana. Durante 2007, aumentámos o
número de visitantes, melhorámos o grau de satisfação de quem nos visita e
o contacto possível com a realidade da Companhia e lançámos os alicerces
para que, nos próximos anos, este espaço seja conhecido ao nível da região
e do País.
Mas como não nos esquecemos que a nossa principal função é criar riqueza
que signifique valor para o accionista, este esforço de abertura tem sido feito
no sentido de aumentar o valor acrescentado dos produtos, através da
integração de serviços, o que se conseguirá com um reforço das actividades
de lazer e conhecimento, estruturando actividades que liguem o consumo de
produtos – como o vinho, carne, azeite, mel, arroz – ao usufruto do espaço,
num vínculo que se prolongue nas marcas da Companhia.
Este reforço das marcas, ou da marca “Companhia das Lezírias”, revela-se
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mais pertinente, porquanto a importância da Companhia, enquanto
contrapeso do equilíbrio no ordenamento do território da Grande Lisboa confirmando-se a instalação do novo Aeroporto Internacional de Lisboa no
Campo de Tiro de Alcochete - dar-lhe-á uma visibilidade, pelo menos, à
escala nacional, enquanto garante da conservação da zona húmida do
Estuário do Tejo.
Em 2007 contribuiu-se para a consolidação da estratégia lançada em 2006,
concretizando-se vários projectos iniciados e preparando-se outros com a
mesma orientação.
Assim, o sector da produção florestal e recursos silvestres caracterizou-se,
em 2007, por uma subida do resultado de 2006 e pela manutenção da
dinâmica de investimento lançada neste ano. Tendo como princípio inspirador
a gestão integrada e sustentável dos recursos florestais e silvestres e a
divulgação da relevância rural, ambiental e cultural da CL, desenvolveram-se
projectos e iniciativas que vão permitir dar a conhecer as actividades e a
biodiversidade da Companhia (a Pequena Companhia, o EVOA – Espaço de
Visitação e Observação de Aves , o centro de interpretação, a colaboração
com a RNET, autarquias, escolas secundárias, clubes e associações, grupos
nacionais e estrangeiros) e investimentos que justificam a designação do
montado da CL como Floresta modelo do Ribatejo, garantindo um aumento
da sua produtividade e sustentabilidade no futuro e permitindo uma total
compatibilização com as actividades agro-pecuárias e de lazer para que estas
áreas são solicitadas.
Em 2007 continuou-se o trabalho de melhoria da gestão e sistematização da
informação e dos procedimentos que foi iniciado em 2006 e que permitirá a
concepção do Plano de Gestão Florestal em 2008 e o lançamento da
certificação da gestão em 2009. Mas, para que seja possível uma gestão
cada vez mais em conformidade com a conservação dos recursos naturais,
foi desenvolvido um trabalho para o estabelecimento de parcerias com
universidades que permitam um abrangente conhecimento da biodiversidade
da Companhia, dando origem a cinco linhas de investigação aplicada que
abordam uma grande parte dos biótopos e espécies presentes da Charneca e
que complementam a acção na Lezíria que será corporizada pelo EVOA.
Em termos agro-alimentares, o ano de 2007 na CL, tal como na generalidade
das empresas do sector, foi marcado sobretudo pela nova conjuntura mundial
dos cereais e oleaginosas, que determinou absolutamente os resultados das
actividades agro-pecuárias, na medida em que contribuiu:


positivamente para o sector agrícola, pelo que se incrementou o
resultado do milho em mais de 200% face ao resultado atingido em
2006;



negativamente para o sector pecuário, dado o aumento muito
significativo (70% nalguns casos) ocorrido nos preços dos alimentos
compostos, originando o acréscimo de mais de 180.000 € nos custos
com a aquisição de rações;
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Apesar deste contexto extremamente adverso para a produção animal, os
resultados globais deste sector passaram a positivos.
Simultaneamente, foram criadas as bases necessárias para a futura clara
diferenciação e valorização da produção de carne da CL, mediante:


criação, consolidação e lançamento oficial da primeira carne de bovino
naturalmente rica em omega-3;



preparação e aprovação da nova rotulagem facultativa "Companhia
das Lezírias - contém omega-3";



preparação de um novo sistema de comercialização e marketing,
através de novas parcerias estratégicas;



reestruturação interna para adequar a área agro-alimentar a novos
desafios de inovação e diferenciação.

No que se refere às culturas agrícolas permanentes
relevantes relativos ao ano de 2007 foram:

os factos mais



instalação de 12 ha de Olival Intensivo da variedade “ Galega “;



instalação de 4 ha de Olival Super-Intensivo da variedade” Koroneiki “;



instalação de 25 ha de vinha.

Por outro lado, procedeu-se ao rejuvenescimento da imagem do vinho “
Fernão Pires “ e ao lançamento de novos varietais (Syrah, nos tintos, e
Arinto, nos brancos), para além da continuação dos outros varietais
existentes.
Em termos de mercado, salientamos o aumento significativo da exportação
de vinhos, atingindo os 15% da facturação total.
No domínio do Turismo - Natureza e do Agro-turismo, 2007 foi um ano
decisivo, porquanto abrimos ao público a Quinta Pedagógica “A Pequena
Companhia “, terminámos o investimento efectuado na construção de 12
bungalows em Braço de Prata, actualmente em fase de licenciamento, e
encontrou-se um parceiro financeiro (BRISA) para o já mencionado projecto
EVOA.
Por último, importa salientar a aposta feita na qualificação dos nossos
trabalhadores. Através da iniciativa Novas Oportunidades um número
significativo de colaboradores (29) viu elevada a sua formação base,
encontrando-se hoje mais motivados para contribuir para a melhoria da nossa
Empresa.
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1.2

O Ano Agrícola

Depois do Outono chuvoso de 2006, o Inverno de 2007 revelou-se muito
seco, tendo-se-lhe seguido uma Primavera também seca, com um mês de
Abril muito quente.
Pelo contrário, o Verão foi muito chuvoso, o mais chuvoso do séc. XXI, com
temperaturas médias baixas, com a particularidade de apresentar também o
menor valor médio de temperatura média do séc. XXI.
O Outono mostrou-se muito seco a extremamente seco, com particular
destaque para o mês de Outubro, considerado o mais seco do séc. XXI.
Face a estas anomalias climáticas, o ano agrícola pode-se considerar como
bom no que se refere às culturas de regadio – milho e arroz, culturas em que
foram atingidas boas produtividades, assim como no que respeita à produção
de uva. Já o mesmo não se pode dizer quanto à produção de bolota e pinhão,
sendo ainda um ano fraco na produção de azeitona para azeite.

1.3
Análise da evolução dos indicadores fundamentais no último
triénio
1.3.1

Resultados líquidos

O resultado líquido da Companhia das Lezírias foi de € 1 126 083,68 no
exercício de 2007, significando um acréscimo de 23% face ao resultado
atingido em 2006
EVOLUÇÃO DOS RESULTADOS LÍQUIDOS
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1.3.2 Resultados Operacionais
Os resultados operacionais melhoraram em 53%, passando de 800 mil Euros
negativos em 2006, para 379 mil Euros negativos em 2007.
As vendas cresceram 18%, as prestações de serviços aumentaram 17%, os
TPE’s cresceram 105%, tendo o valor da produção crescido 30% e o VAB na
óptica do produto 23%.

1.3.3 Resultados Financeiros
Os custos e perdas financeiros quedaram-se pelos € 19 mil, o que revela a
robustez financeira da Sociedade.
Os proveitos e ganhos financeiros, no montante € 2,39 milhões, cresceram
5,5% em relação ao exercício anterior. Reflectem, no essencial, o valor dos
contratos de arrendamento de terras - € 2,058 milhões.
Do conjunto dos custos e proveitos financeiros resultou um acréscimo dos
resultados financeiros em cerca de € 609 mil, seja mais 34,5% em relação ao
exercício anterior.

1.3.4 Resultados correntes e resultados extraordinários
Os resultados operacionais e financeiros atrás referenciados, traduziram-se
numa melhoria dos resultados correntes de 107%, passando de € 962 mil em
2006 para € 1 993 milhares em 2007.
Os proveitos e ganhos extraordinários diminuiram de € 789 mil em 2006 para
€ 439 mil em 2007 (- 44%). O elevado montante verificado em 2006, resultou,
em primeira linha, da indemnização de € 593 mil, recebida da BRISA pela
expropriação de uma parcela de terreno para construção da A10.
Os proveitos e ganhos extraordinários, em 2007, resultaram, no essencial,
de:
• € 243 mil – Redução das responsabilidades com complementos de
reforma e pensões de sobrevivência;
• € 108 mil – Amortização de subsídios ao investimento;
Os custos e perdas extraordinárias aumentaram de € 411 mil em 2006 para €
942 mil em 2007,
um incremento de cerca de 130%. Resultaram,
fundamentalmente, de:
• € 363 mil – Registo da desvalorização da cortiça amadia da produção
de 2006, que ainda permanece em stock;
• € 145 mil - Parte da indemnização, reconhecida como custo do
exercício, resultante do acordo de cessação do contrato de
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•

•

arrendamento rural com a AGRI-CROPS, relativamente aos pivots de
Catapereiro, e que teve como efeito o regresso à exploração directa
pela C.L. de 284 ha de terreno;
€ 98 mil - Restituição ao IFAP de valores de ajudas indevidamente
recebidas no âmbito do projecto florestal Reg. (CEE) 2080/92 – Proj.
n.º 1994510028353 – Proc. n.º 51885/2006, por se ter verificado
divergência ente a área aprovada e a constatada em visita efectuada à
exploração;
€ 54 mil - Valor líquido do abate da vinha arrancada, no âmbito do
projecto de reconversão.

Do conjunto do atrás referido resultou, para 2007, um lucro antes de impostos
no montante de € 1 488 594, incrementando, em 11%, o conseguido no
exercício económico anterior.

EVOLUÇÃO DOS RESULTADOS CORRENTES

1.000.000
900.000
800.000

Milh a re s d e e u ro s

700.000
600.000
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
0

2005

2006

9

2007

A exploração da cortiça continua a ter um impacto decisivo nos resultados
correntes da Sociedade. Neste exercício vendeu-se por € 263 mil parte da
produção do exercício anterior, ficando ainda em stock 15 mil arrobas.
Da produção de 2007, foram comercializadas 4.216 arrobas, ficando em stock
41 mil arrobas, tendo sido valorizadas em € 993 mil, valor a que
efectivamente veio a ser comercializada no inicio de 2008.
Segue-se mapa demonstrativo da evolução dos resultados correntes, com e
sem cortiça, na última década.
Evolução dos Resultados Correntes, com e sem Cortiça, na última década
(milhões de Euros)
2
1,5
1
0,5
0
-0,5
-1
-1,5
1997

1998

1999

2001

Resultados Correntes

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Resultados Correntes Sem Cortiça

1.3.5 Evolução da Situação Patrimonial
O imobilizado corpóreo bruto da Companhia das Lezírias cresceu neste
exercício de € 41,5 milhões para € 42,7 milhões, investimento que é o
corolário da forte aposta no futuro efectuada pelo actual Conselho de
Administração.
O stocks cresceram 35% resultado, em primeira linha, da transferência para
existências do Loteamento Industrial de Salvaterra de Magos e ao aumento
do stock de cortiça. As dívidas de terceiros cresceram apenas 1%.
O passivo total manteve-se ao nível do registado em 2006.
As dívidas de curto prazo cresceram 16%, correspondendo ao aumento
registado no volume de negócios e ao aumento verificado nos stocks.
As provisões diminuiram como consequência da redução de
responsabilidades, nos termos de estudo actuarial de pensões, levado a
termo por uma entidade especializada.
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Os rácios de estrutura financeira, à semelhança do registado no exercício
anterior, são francamente seguros, tendo mesmo melhorado:
Autonomia financeira
Solvabilidade
Liquidez geral

11,22
5,04
3,52

Evolução Situação Financeira
(milhões de euros)
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1.3.6 O Investimento
À semelhança do verificado no exercício anterior, a Companhia das Lezírias
investiu mais de 2 milhões de Euros.
Em seguida mostra-se um quadro com a evolução dos investimentos nos
últimos anos, repartidos por áreas de actividade.

11

Investimento por Actividades
(mil euros)
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1.3.7 Recursos Humanos
O número médio de colaboradores ao serviço da Empresa em 2007 foi de 94,
sendo 74 empregados efectivos e 20 empregados com Contrato a Termo,
mantendo-se a situação semelhante à verificada no exercício anterior.
O aumento de trabalhadores é resultado do incremento da actividade
produtiva, em particular da diversidade de actividades.
Evolução Recursos Humanos
(31/12)
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2007

A termo

1.3.8 Outras iniciativas
Durante 2007 foram aprovados o Loteamento das Cardosas e o edifício de
Habitação, Comércio e Serviços das Oficinas. Em relação a estes projectos,
encontramo-nos na fase de auscultar o mercado, visando a sua venda nas
melhores condições.
O projecto de reconversão do nosso parque de habitações do Pinheiro Alto
tem-se revelado problemático face às condicionantes determinadas pela
Câmara Municipal de Benavente.
Quanto ao Loteamento Industrial de Salvaterra de Magos ocorreu a venda do
primeiro lote e, já no final do ano, registou-se um incremento na procura, que
se pensa vir a ter resultados em 2008.
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2. PERSPECTIVAS FUTURAS
Os resultados obtidos nos últimos dois anos são a prova de que a estratégia
encetada em 2006 é a correcta. A sua consolidação deverá, pois, constituir o
caminho a seguir.
Deste modo, deverá continuar o investimento florestal em todas as suas
componentes, com destaque para a elaboração do Plano de Gestão Florestal,
por forma a se poder pensar, a curto/médio prazos, na certificação da Gestão
Sustentável da nossa floresta, entretanto considerada pelo PROF do Ribatejo
como ‘Floresta Modelo’.
Feito em 2007 o investimento na plantação de novas vinhas (25 ha), a
melhoria dos resultados deste sector tão importante da CL passa agora por
um investimento substancial na sua adega, com o grande objectivo da sua
modernização, capaz de permitir a racionalização dos trabalhos de
transformação e a obtenção de melhores produtos. A actividade oleícola, face
às boas perspectivas de mercado e às óptimas condições edáficas de que a
CL beneficia, deverá continuar a merecer o nosso interesse em termos do
seu crescimento.
A recente decisão governamental quanto à localização do novo aeroporto
internacional no vizinho Campo de Tiro de Alcochete abre novas perspectivas
ao desenvolvimento territorial da CL. Assim e face ainda à política já
encetada de abertura da Companhia ao grande público, pensa-se equacionar
o reforço desta componente estratégica, mediante a análise do potencial dos
núcleos de Catapereiro e de Braço de Prata para o turismo natureza e agroturismo. Também o Pólo do Cabo, sobretudo no seu relacionamento com o
EVOA, deverá ser avaliado nesta nova perspectiva.
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3. PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS

O resultado líquido apurado no exercício foi de € 1 126 083,68 (um milhão
cento e vinte e seis mil e oitenta e três Euros e sessenta e oito cêntimos).
Em face do resultado obtido, nos termos da alínea b), do nº 1, do artigo
376º do Código das Sociedades Comerciais e considerando o disposto nos
artigos 294º e 295º do Código das Sociedades Comerciais e no artigo 21º dos
Estatutos, o Conselho de Administração propõe, para aprovação pela
Assembleia Geral, a seguinte aplicação do Resultado do Exercício de 2007:

- Dividendos

50%

- Reservas para Investimentos

50%
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4.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A melhoria dos resultados obtidos não teria sido possível sem os
Trabalhadores e Colaboradores da Companhia das Lezírias, que foram
inexcedíveis em dedicação e empenho. A todos eles o nosso agradecimento
muito especial.
Um agradecimento também é devido a todas as Instituições com as quais
mantemos relações no desenrolar da nossa actividade.
Estamos ainda reconhecidos às Autarquias Locais – Câmara Municipal de
Benavente, Câmara Municipal de Vila Franca de Xira e Câmara Municipal de
Salvaterra de Magos e à Junta de Freguesia de Samora Correia – por toda a
colaboração prestada e todo o bom relacionamento institucional.
Aos nossos clientes e fornecedores, bancos, seguradoras e outros parceiros
de negócio manifestamos o nosso apreço pelo bom relacionamento existente.
Ao novo Revisor Oficial de Contas agradecemos o empenho e a competência
com que acompanhou e nos tem ajudado na gestão da Companhia,
aproveitando para deixar uma palavra de louvor e agradecimento ao anterior,
Dr. José Jorge Martins Reimão que, por motivos de reforma, nos deixou de
prestar colaboração.

Samora Correia, 10 de Março de 2008

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Vitor Manuel Coelho Barros
(Presidente)

Manuel Joaquim Magalhães Nogueira
(Vogal)

Ana Teresa do Vale Caseiro
(Vogal)
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5. BALANÇO, DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS E ANEXOS
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Companhia das Lezírias, S.A.

Exercício de 2007
(Em euros)

Exercícios

Código das contas

CE

Activo
bruto

POC

C

Código das contas

2007

ACTIVO

Amortizações e
ajustamentos

2006
Activo
liquido

Activo
liquido

IMOBILIZADO:
II
1
1
2
2
3
3
3
3
4

CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO
CE

III

POC

A

IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS:
421
422
423
424
425
426
427
429
441/6

Terrenos e recursos naturais
Edifícios e outras construções
Equipamento básico
Equipamento de transporte
Ferramentas e utensílios
Equipamento administrativo
Taras e vasilhame
Outras imobilizações corpóreas
Imobilizações em curso

14.952.582,86
16.629.461,22
6.181.212,15
1.123.243,43
573.197,58
546.704,90
5.273,83
1.878.811,60
827.451,32
42.717.938,89

1.700.591,46
10.536.957,78
5.698.315,98
939.773,83
450.822,65
483.469,05
5.273,83
913.547,62
20.728.752,20

Exercícios

13.251.991,40
6.092.503,44
482.896,17
183.469,60
122.374,93
63.235,85
0,00
965.263,98
827.451,32
21.989.186,69

12.577.844,41
5.389.866,27
581.019,44
201.022,94
47.416,16
71.064,04
0,00
718.932,01
2.269.067,51
21.856.232,78

I

51

Capital

III

55
56

Ajustamentos de partes de capital em filiais e associadas
Reservas de reavaliação

IV
1
4

571
574 a 579

V

59

Resultados transitados

VI

88

Resultado líquido do exercício

4112
4113+414/5

5.000.000,00

-242.919,61
18.852.067,96

-325.459,86
18.852.067,96

1.520.000,00
8.857.558,69

1.520.000,00
8.458.732,42

16.902,95
34.003.609,99

11.435,43
33.516.775,95

1.126.083,68

914.323,77

35.129.693,67

34.431.099,72

3.123.302,00
3.123.302,00

3.366.610,00
3.366.610,00

8.163,20
0,00
8.163,20

19.511,79
70.639,63
90.151,42

11.366,76
1.565.581,39
226.705,38
154.591,09
234.619,12
2.192.863,74

214.105,66
1.192.258,12
103.798,07
218.706,60
157.884,31
1.886.752,76

318.776,86
1.079.615,04
244.475,02
1.642.866,92

279.094,88
1.052.292,06
281.187,80
1.612.574,74

6.967.195,86

6.956.088,92

42.096.889,53

41.387.188,64

Reservas:

Partes de capital em empresas associadas
Títulos e outras aplicações financeiras

733.423,24
6.670.986,44
7.404.409,68

782.068,73
782.068,73

733.423,24
5.888.917,71
6.622.340,95

Reservas legais
Outras reservas

644.892,99
6.419.160,78
7.064.053,77

CIRCULANTE:
1

PASSIVO:

EXISTÊNCIAS:
36
35
33
32

II
1
1
3
4
4

5.000.000,00

INVESTIMENTOS FINANCEIROS:

D

1
2
3
3

2006

CAPITAL PRÓPRIO:

TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO
3
5

2007

B

Matérias-primas, subsidiárias e de consumo
Produtos e trabalhos em curso
Produtos acabados e intermédios
Mercadorias

318.499,35
248.401,74
2.892.787,64
774.895,10
4.234.583,83

318.499,35
248.401,74
2.892.787,64
774.895,10
4.234.583,83

323.397,61
236.549,15
2.565.449,90

861.195,62
384.106,84
249.398,95
815.938,42
1.437.958,30
3.748.598,13

861.195,62
8.085,52
249.398,95
815.938,42
1.437.958,30
3.372.576,81

667.809,46
30.546,67
498.797,90
541.835,08
1.533.140,25
3.272.129,36

3.310.454,04
45.354,60
3.355.808,64

3.878.345,42
30.028,50
3.908.373,92

3.125.396,66

DÍVIDAS DE TERCEIROS A CURTO PRAZO:
211
218
253+254
24
262/8+221

IV

Clientes, c/c
Clientes de cobrança duvidosa
Empresas participadas e participantes
Estado e outros entes públicos
Outros devedores

E

Depósitos bancários
Caixa

376.021,32

0,00
376.021,32

3.310.454,04
45.354,60
3.355.808,64

ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS:
271
272

Acréscimos de proveitos
Custos diferidos

3

293/8

C
231+12
262/8+211

C
2
4
8
8
8

2.213.395,08
308.997,53
2.522.392,61

Total de amortizações

20.810.253,38

Total de ajustamentos

1.076.588,87

1.855.604,15
305.398,00
2.161.002,15

Dívidas a instituições de crédito
Outros credores

DÍVIDAS A TERCEIROS A CURTO PRAZO:
231+12
221
2611
24
262/8+211

D
2.213.395,08
308.997,53
2.522.392,61

Outras provisões

DÍVIDAS A TERCEIROS A MÉDIO E LONGO PRAZO:
2
8

DEPÓSITOS BANCÁRIOS E CAIXA:
12+13+14
11

PROVISÕES:

Dívidas a instituições de crédito
Fornecedores, c/c
Fornecedores de imobilizado, c/c
Estado e outros entes públicos
Outros credores

ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS:
273
274
276

Acréscimos de custos
Proveitos diferidos
Passivos por impostos diferidos

TOTAL DO PASSIVO

Total do activo

63.983.731,78
O Técnico Oficial de Contas

21.886.842,25

42.096.889,53

41.387.188,64

Total do capital próprio e do passivo
O Conselho de Administração

Companhia das Lezírias, S.A.

Exercício de 2007

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

(Em euros)

Código das contas
CE

Exercícios

CUSTOS E PERDAS

POC

2007

Código das contas

2006

CE

A

Exercícios

PROVEITOS E GANHOS

POC

2007

2006

A
2.a)

61

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas:

1
34.224,44
1.384.396,45

Mercadorias
Matérias

2.b)

62

3
3.a)

Fornecimentos e serviços externos

641+642

2.570.923,64

2.375.445,19

1.685.782,34

1.557.628,82

635.190,15

Outros

4.a)

662+663

Amortizações do imobilizado corpóreo e incorpóreo

4.b)

666+667

Ajustamentos

67

5

63

Impostos

5

65

Outros custos operacionais

2.320.972,49

1.493.126,32

1

72

0,00

75

Trabalhos para a própria empresa

73

Proveitos suplementares

4

74

Subsídios à exploração

4

76

Outros proveitos operacionais

4

77

Reversões de amortizações e ajustamentos

1.451.766,47

5

782

Ganhos em empresas do grupo e associadas

5

784

88.402,30

6

2.212.952,53

193.335,77

Variação da produção

0,00

182.656,99

38.074,32

8.015.466,34

682

6

683+684

7

4.269,18

89.051,76

Amortizações e ajustamentos de aplicações e investimentos financeiros

3.134,66

395.818,25

2.231.798,27

0,00

0,00

10

69

Custos e perdas extraordinários

86

Imposto sobre o rendimento do exercício

(E)
8+11

(G)
13

88

Resultado líquido do exercício

O Técnico Oficial de Contas

59.472,75

7.636.236,89

24.758,75

0,00

2.057.990,68

2.095.855,14

Rendimentos de participações de capital

2.530.842,52
6.346.545,53

21.670,48

19.282,42

Outros juros e proveitos similares:
192.753,69

79

Proveitos e ganhos extraordinários

2.390.976,01

149.148,36

2.266.673,98

10.027.212,90

8.613.219,51

438.541,14

788.505,85

10.465.754,04

9.401.725,36

504.152,43
(F)

(C)

2.679.819,17

115.472,89

(D)
9

19.238,79

2.324.260,95

Outros

Juros e custos similares:
11.834,95

193.031,36

7.146.716,38

Perdas em empresas do grupo e associadas

Outros

173.901,18

239.571,50

91.252,92

3.448.770,47

Rendimento de títulos negociáveis e de outras aplicações financeiras:

7
6

177.924,85

396.376,30

Outros

(A)

4.047.020,76

264.305,30

(B)

50.327,98

3.270.845,62

513.020,66

88.173,73
1.522.292,33

54.473,28
128.183,71

655.323,71

Prestações de serviços

4

1.363.592,74

29.166,01

Provisões

46.620,00
3.807.064,99

Produtos

3

Encargos sociais:
645/8

5

1.018.149,89

2

Remunerações

Vendas:
Mercadorias

1.418.620,89

Custos com o pessoal:

3.b)

71

8.034.705,13

7.650.868,81

942.455,07

410.601,54

8.977.160,20

8.061.470,35

362.510,16

425.931,24

9.339.670,36

8.487.401,59

1.126.083,68

914.323,77

10.465.754,04

9.401.725,36

RESUMO:
Resultados operacionais: (B) - (A)

-379.229,45

-800.170,85

Resultados financeiros: (D - B) - (C - A)

2.371.737,22

1.762.521,55

Resultados correntes: (D) - (C)

1.992.507,77

962.350,70

Resultados antes de impostos: (F - E)

1.488.593,84

1.340.255,01

Resultado líquido do exercício: (F) - (G)

1.126.083,68

914.323,77

O Conselho de Administração

Anexos ao Balanço e à Demonstração dos Resultados
Exercício de 2007
As notas não incluídas neste anexo não são aplicáveis ou relevantes para a leitura das demonstrações
financeiras.
Os valores apresentados nas notas que se seguem encontram-se expressos em Euros, excepto se
outros forem indicados.

1. As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com os princípios contabilísticos em vigor,
não sendo derrogadas nenhumas das disposições do Plano Oficial de Contabilidade.

3. Principais critérios de valorimetria
IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS:
Estão valorizadas ao custo de aquisição rectificado pelas reavaliações efectuadas com base nos diplomas legais,
reportando-se a ultima a 31/12/1997, liquido das amortizações acumuladas.
O efectivo pecuário reprodutor está imobilizado pelo valor realizável líquido, desde o exercício de 1989, conforme
estabelecido no Decreto-Regulamentar Nº 2/90.
As amortizações são calculadas utilizando o método das quotas constantes, sobre o valor de aquisição ou sobre o
valor reavaliado, de forma a amortizar totalmente os bens no fim da sua vida útil esperada.
As taxas de amortização utilizadas correspondem às máximas permitidas pelo Decreto-Regulamentar Nº 2/90.

INVESTIMENTOS FINANCEIROS:
Estão valorizados ao custo de aquisição, rectificado pelas reavaliações efectuadas com base nos diplomas legais,
reportando-se a última a 31/12/1997 no caso dos investimentos em imóveis e por ajustamentos para fazer face a
perdas potenciais nas restantes situações.
O método e taxas de amortização aplicadas aos investimentos em imóveis seguem os critérios adoptados para as
Imobilizações Corpóreas.
Na consolidação das contas para as empresas referidas na Nota 16, foi utilizado o método de equivalência
patrimonial.
Na aplicação do método de equivalência patrimonial foi efectuada a substituição no balanço da empresa
consolidante do valor contabilístico das partes de capital por ela detidas pelo valor que proporcionalmente lhe
corresponde nos capitais próprios das empresas participadas.

EXISTÊNCIAS:
Produtos Acabados
O efectivo pecuário está valorizado a preços internos baseados em critério técnico em vigor na empresa.
Os animais comprados são valorizados inicialmente ao custo de aquisição.
Os produtos agrícolas produzidos pela empresa são valorizados ao custo de produção, ou ao preço de mercado,
quando este último for inferior.
Produtos e Trabalhos em Curso
Estão contabilizados pelo valor das imputações feitas às respectivas culturas que transitam para o ano seguinte.
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Matérias-Primas, Subsidiárias e de Consumo
Estão valorizadas ao custo médio de aquisição.
Mercadorias
Trata-se do Loteamento Industrial de Salvaterra de Magos e está contabilizado pelo valor dos custos suportados
com a aquisição do terreno e com as obras das infra-estruturas
Não houve alteração de critérios relativamente ao ano anterior.

7. Número médio de pessoas ao serviço da empresa
Empregados no Activo
Empregados a Contrato

77
18
95

10. Movimentos ocorridos nas rubricas do activo imobilizado
Activo bruto
Imobilizações corpóreas:
Terrenos e recursos naturais
Edifícios e outras construções
Equipamento básico
Equipamento de transporte
Ferramentas e utensílios
Equipamento administrativo
Taras e vasilhame
Outras imobilizações corpóreas
Imobilizações em curso
Investimentos financeiros:
Partes capital em empresas associadas
Títulos e outras aplicações financeiras

Amortizações e ajustamentos
Imobilizações corpóreas:
Terrenos e recursos naturais
Edifícios e outras construções
Equipamento básico
Equipamento de transporte
Ferramentas e utensílios
Equipamento administrativo
Taras e vasilhame
Outras imobilizações corpóreas
Investimentos financeiros:
Títulos e outras aplicações financeiras

Saldo inicial

Reavaliação/
ajustamentos

14.117.205
15.329.478
6.126.329
1.043.734
478.572
535.662
5.274
1.628.767
2.269.068
41.534.090
644.893
7.198.211
7.843.104

Saldo inicial

Aumentos

139.577
97.015
67.325
133.802
11.553
3.655

0

509.875
1.122.887
2.085.691

82.540

5.990

82.540

Aumentos

Transferências e abates

Alienações

1.954

215.113

-136.115
-2.564.504
-686.728

14.952.583
16.629.461
6.181.212
1.123.243
573.198
546.705
5.274
1.878.812
827.451
42.717.939

0

-527.224
-527.224

733.423
6.670.986
7.404.410

6.481
54.293
28.669

123.716

5.990

Anulação/Reversão

697.754
1.202.968
-5.961
111.742
7.387

Saldo final

1.539.361
9.939.612
5.545.310
842.711
431.156
464.598
5.274
909.835
19.677.857

317.104
644.908
164.032
137.085
19.667
23.108

-155.873
-47.562
-11.026
-40.023

187.223
1.493.126

-183.511
-442.231

1.700.591
10.536.958
5.698.316
939.774
450.823
483.469
5.274
913.548
20.728.752

779.050
779.050

3.135
3.135

-116
-116

782.069
782.069

-4.238

Saldo final
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12. Diplomas legais que serviram de base às reavaliações do imobilizado
Decreto-Lei nº 339-G/84, de 28 de Dezembro
Decreto-Lei nº 118-B/86, de 27 de Maio
Decreto-Lei nº 111/88, de 2 de Abril
Decreto-Lei nº 49/91, de 25 de Janeiro
Decreto-Lei nº 264/92, de 24 de Novembro
Decreto-Lei nº 31/98, de 11 de Fevereiro

13. Efeito das reavaliações
Custo
histórico

Rubricas
Imobilizações corpóreas:
Terrenos e recursos naturais
Edifícios e outras construções
Equipamento básico
Equipamento de transporte
Ferramentas e utensílios
Equipamento administrativo
Taras e vasilhame
Outras imobilizações corpóreas

Valores
contabilísticos
reavaliados

Reavaliações

3.658.440
4.312.653
387.928
178.508
115.526
55.349

9.593.551
1.779.850
94.968
4.962
6.849
7.887

965.264
9.673.669

11.488.067

13.251.991
6.092.503
482.896
183.470
122.375
63.236
0
965.264
21.161.735

18.781
18.781

5.862.348
5.862.348

5.881.129
5.881.129

Investimentos financeiros:
Investimentos em imóveis

14. Imobilizações corpóreas e em curso
Não existem quaisquer imobilizações em poder de terceiros, implantadas em propriedade alheia ou localizadas no
estrangeiro.
No que se refere às imobilizações afectas a cada uma das actividades da empresa, agrícola, pecuária, florestal, agroturismo e arrendamento de propriedades, não é possível a sua separação, dada a utilização em mais de uma
actividade.

15. Bens utilizados em regime de locação financeira
Conta
424

Valor de
aquisição

Bem
Renault Laguna 12-34-XE

Amortizações
acumuladas

26.567,73

Valor
contabilístico

26.567,73

0,00

16. Empresas do grupo e associadas
Empresa
ORIVÁRZEA, S.A.

Sede

Ano

Capital
social

Benavente

2007

1.700.000

Valor
nominal
450.159

%
26,48

Valor
aquisição
976.343

Capital
próprio
2.857.518

Resultados Resultados
líquidos
distribuidos
436.077

87.787
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21. Movimentos ocorridos nas rubricas de ajustamentos do activo circulante
Rubricas

Saldo inicial

28 - Ajustamentos de dividas a receber
Dividas de clientes
Outras dividas de terceiros
Total

Reforço

Reversão

Saldo final

438.108,23

29.166,01

91.252,92

376.021,32

397.365,65

29.166,01

50.510,34

376.021,32

40.742,58

0,00

91.252,92

376.021,32

40.742,58
438.108,23

29.166,01

23. Valor global das dívidas de cobrança duvidosa
Clientes
Rendeiros

384.106,84
2.689,47
386.796,31

25. Valor global das dividas activas e passivas respeitantes ao pessoal
Dividas a pagar
Dividas a receber

63,69
3.843,96

31. Valor global dos compromissos financeiros que não figuram no balanço
O Plano de Fomento, aprovado pela Lei n.º 2058, de 29 de Dezembro de 1952, incluía o projecto de defesa e
enxugo da Lezíria Grande de Vila Franca de Xira. As obras realizadas foram financiadas pelo Estado Português,
sendo responsabilidade dos proprietários o reembolso das verbas emprestadas pelo Estado, respondendo os
terrenos pelo bom pagamento dos compromissos.
A execução das obras foi confiada à então denominada Associação de Defesa da Lezíria Grande de Vila Franca de
Xira, actualmente Associação dos Beneficiários da Lezíria Grande de Vila Franca de Xira.
A aprovação destes financiamentos está definida nos seguintes diplomas: Decreto-lei n.º 39601, de 3 Abril de 1954;
Decreto-lei n.º 41956, de 12 Novembro de 1958 e Decreto-lei n.º 840/76, de 4 de Dezembro.
Actualmente a responsabilidade da Companhia das Lezírias ascende a 31.654,73 euros, a serem pagos em 5
anuidades de 3.626,97 euros e 22 anuidades de 614,54 euros.

32. Garantias prestadas
•

Garantias (4) bancárias no valor de 14.335,30, no BCP, destinadas a caucionar consumos de energia eléctrica.

•

Garantia (1) bancária no valor de 19.529,96, no BCP, destinada a caucionar um financiamento atribuído pelo
Fundo de Turismo.

•

Garantia (1) bancária no valor de 15.000,00, no BCP, destinada a caucionar o fornecimento de gasóleo pela BP.

•

Garantia (1) bancária no valor de 49.023,78, no BPI, destinada a caucionar a execução das obras de
urbanização do loteamento industrial sito no núcleo fabril de Salvaterra de Magos.

•

Garantia (1) bancária no valor de 2.493,99, no BPI, destinada a caucionar a exportação de vinhos.

•

Garantias (2) bancárias no valor de 7.099,80, no BCP, destinada a caucionar a venda de vinho branco a granel
para destilação.
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34. Desdobramento das contas de provisões
Contas

Saldo inicial

Aumento

Redução

Saldo final

29 - Provisões
Complemento de reformas e pensões

3.366.610,00

Total

3.366.610,00

0,00

243.308,00

3.123.302,00

243.308,00

3.123.302,00

36. Capital da empresa
O capital social encontra-se integralmente subscrito e realizado e é constituído por 1.000.000 (um milhão) de acções,
com o valor nominal de 5,00 (cinco euros) cada, correspondendo à participação da PARPÚBLICA – Participações
Públicas, SGPS, S.A. no capital desta sociedade.

39. Variação das reservas de reavaliação ocorridas no exercício
Saldo inicial

Reavaliações
registadas

Transferências

Saldo final

18.852.067,96

18.852.067,96

40. Movimentos ocorridos no exercício em capitais próprios
Contas
Capital

Saldo inicial

Aumentos

Diminuições

5.000.000,00

Ajustamentos Partes Capital

Saldo final
5.000.000,00

-325.459,86

115.472,89

32.932,64

-242.919,61

Reserva legal

1.520.000,00

Reservas livres

8.458.732,42

398.826,27

11.435,43

1.035.264,17

1.029.796,65

16.902,95

914.323,77

1.126.083,68

914.323,77

1.126.083,68

15.579.031,76

2.675.647,01

1.977.053,06

16.277.625,71

Resultados transitados
Resultado liquido do exercício
Total

1.520.000,00
8.857.558,69

41. Demonstração do custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas
Movimentos

Mercadorias

Matérias-primas,
subsidiárias
e de consumo

Existências iniciais

0,00

323.397,61

Compras

0,00

1.575.382,89

Regularização de existências

809.119,54

-195.884,70

Existências finais

774.895,10

318.499,35

34.224,44

1.384.396,45

Custo do exercício
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42. Demonstração da variação da produção
Movimentos
Existências finais
Regularização de existências
Existências iniciais
Aumento / Redução

Produtos
acabados e
intermédios

Produtos e
trabalhos em
curso

2.892.787,64

248.401,74

Variação da
produção
3.141.189,38

173.830,33

173.830,33

2.565.449,90

236.549,15

2.801.999,05

501.168,07

11.852,59

513.020,66

43. Remunerações atribuídas aos membros dos órgãos sociais
Assembleia Geral
Conselho de Administração

984,37
159.399,70
160.384,07

44. Repartição das vendas liquidas e prestações de serviços
VENDAS
Mercadorias (mercado interno)
VENDAS PRODUTOS
Mercado interno

Produtos agrícolas
Vinho e derivados
Produtos florestais
Produtos pecuários
Caça
Prestações de serviços (mercado interno)

3.853.685
46.620
3.807.065
3.807.065
982.060
696.639
856.115
1.100.251
172.000
177.925
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45. Demonstração dos resultados financeiros
Custos e perdas
68.1 Juros suportados

Exercícios
2007

Proveitos e ganhos

2006

4.469

6.215

Perdas em empresas do grupo e
68.2
associadas

4.269

89.052

Amortizações de investimentos
68.3
em imóveis

3.135

3.135

Ajustamentos de aplicações
68.4
financeiras

392.684

68.6 Descontos de pronto pagamento
68.8

Outros custos e perdas
financeiras

78.1 Juros obtidos
Ganhos em empresas do grupo e
78.2
associadas
78.3 Rendimentos de imóveis
Rendimentos de títulos de
78.4
participação

Exercícios
2007

2006

188.539

140.259

115.473

21.670

2.057.991

2.095.855

24.759

78.5 Diferenças de câmbio favoráveis

7.366

13.068

Resultados financeiros

2.371.737

1.762.522

Total

2.390.976

2.266.674

78.6 Descontos de pronto pagamento
Reversões e outros proveitos e
78.8
ganhos financeiros
Total

3.093

8.555

1.122

335

2.390.976

2.266.674

46. Demonstração dos resultados extraordinários
Custos e perdas
69.1 Donativos
69.2 Dividas incobráveis
69.3 Perdas em existências
69.4 Perdas em imobilizações
69.5 Multas e penalidades
Correcções relativas a exercícios
69.7
anteriores
Outros custos e perdas
69.8
extraordinários

Exercícios
2007

Proveitos e ganhos

2006

65.850

9.557

398

7.054

363.355

7.128

142.434

13.093

300.406

154.333

68.926

219.393

1.087

44

Resultados extraordinários

-503.914

377.904

Total

438.541

788.506

79.1 Restituição de impostos

Exercícios
2007

2006

14.191

79.2 Recuperação de dividas
79.3 Ganhos em existências
79.4 Ganhos em imobilizações
Benefícios de penalidades
79.5
contratuais
79.6 Reduções de provisões
Correcções relativas a exercícios
79.7
anteriores
Outros proveitos e ganhos
79.8
extraordinários
Total

8.252
47.647

670.764

800

17.590

243.308
12.708

30.802

119.887

61.098

438.541

788.506
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48. Outras informações consideradas relevantes
Valorização dos terrenos propriedade da empresa
O montante inscrito nas contas é de 16.423.866,00 euros, repartidos pelas rubricas Investimentos Financeiros e
Imobilizações Corpóreas, pelos valores de 5.805.896,75 e 10.617.96,.25, respectivamente.
Este valor encontra-se muito aquém do real valor de mercado.
O valor efectivo dos terrenos, segundo as empresas que procederam à avaliação da Companhia das Lezírias, S.A.
(reportada a 31/12/1989), deve situar-se, entre 69 e 84 milhões de euros.

Processos judiciais em curso
Existem processos contra a Companhia das Lezírias, que não se encontram registados na Contabilidade:
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Dois processos dos membros executivos do Conselho de Administração destituído, antes do termo dos
mandatos pela Assembleia-geral de 29/03/1996: Um pelo Presidente e outro pelos dois Vogais Executivos.
Valor da indemnização reclamada:
Presidente: não quantifica.
Vogais: 303.918,25.
Não foi efectuada provisão dado que a destituição foi efectuada com invocação de justa causa.

Participação no capital de outras empresas e obrigações
Títulos
Caixa de Crédito Agrícola Mútuo VFX

Quant.

Valor
nominal

Valor de
aquisição

Valor de balanço
Unitário

Total

100

4,98

4,98

4,99

498,80

Coop. Agric. Compra, Venda Prest. Serviços

10

0,49

0,49

0,50

4,99

Coop. Agrícola Polivalente do Porto Alto

50

2,49

2,49

2,49

124,70

Lusitanus, S.A.

1.000

4,99

4,99

4,99

4.987,98

Pec - Tejo, S.A.

140.000

5,00

5,00

5,00 700.342,88

709

4,99

3,38

3,38

2.397,30

Obrigações - Consolidado 3% 1942

Participações anuladas na contabilidade, por se encontrarem falidas ou em processo de falência
Companhia Seguros a Nacional de Angola

300

4,99

4,99

4,99

1.496,39

Coop. Agric. Produtores Leite Concelho VFX

5

0,25

0,25

0,25

1,25

Coop. Transf. Produtos Agrícolas V. Sorraia

96.805

0,50

0,50

0,39

37.518,08

Unital, S.A.

13.420

4,99

4,99

4,99

66.938,68
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Demonstração dos resultados por funções

2007

2006

Vendas e prestações de serviços
Custo das vendas e prestações de serviços

4.047.020,76
-3.071.173,44

3.448.770,47
-3.295.982,33

975.847,32

152.788,14

3.737.066,68
-299.075,11
-1.083.338,79
-3.611.241,24

4.525.831,28
-338.471,89
-1.122.876,63
-3.567.145,80

-280.741,14

-349.874,90

321.504,34
0,00
1.267.192,25

-319.457,10
0,00
1.336.544,09

1.307.955,45

667.212,09

-17.696,92

-55.373,82

1.290.258,53

611.838,27

180.638,39
-344.813,24

673.042,92
-370.557,42

1.126.083,68

914.323,77

1,13

0,91

Resultados brutos
Outros proveitos e ganhos operacionais
Custos de distribuição
Custos administrativos
Outros custos e perdas operacionais

Resultados operacionais
Custo líquido do financiamento
Ganhos (perdas) em filiais e associadas
Ganhos (perdas) em outros investimentos

Resultados correntes
Impostos sobre os resultados correntes

Resultados correntes após impostos
Resultados extraordinários
Impostos sobre os resultados extraordinários

Resultados líquidos
Resultados por acção
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Demonstração dos Fluxos de Caixa
Actividades operacionais:
Recebimentos de clientes
Pagamentos a fornecedores
Pagamentos ao pessoal
Fluxo gerado pelas operações
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento
Outros recebimentos/pagamentos relativos à actividade operacional
Fluxos gerados antes das rubricas extra-ordinárias
Recebimentos relacionados com rubricas extraordinárias
Pagamentos relacionados com rubricas extraordinárias
Fluxo das actividades operacionais [1]
Actividades de investimento:
Recebimentos provenientes de:
Investimentos financeiros
Imobilizações corpóreas
Subsídios ao investimento
Juros e proveitos similares
Pagamentos respeitantes a:
Investimentos financeiros
Imobilizações corpóreas
Fluxos das actividades de investimento [2]

2007

2006

4.292.374,95 3.615.330,56
-4.174.028,23 -4.349.628,55
-2.228.538,80 -2.141.289,44
-2.110.192,08 -2.875.587,43
-505.857,68
-174.773,93
3.419.256,31 3.042.377,99
803.206,55
-7.983,37
26.518,53
3.573,25
-30.483,06
-8.511,41
799.242,02
-12.921,53

249.398,95
46.120,52
185.781,00
149.466,43
630.766,90

7,50
724.583,85
883.113,03
1.607.704,38

-1.359.236,34 -1.814.353,39
-1.359.236,34 -1.814.353,39
-728.469,44
-206.649,01

Actividades de financiamento:
Recebimentos provenientes de:
Empréstimos obtidos
0,00

157.894,44
157.894,44

Fluxos das actividades de financiamento [3]

-215.014,02
-9.497,57
-398.826,27
-623.337,86
-623.337,86

-331.342,48
-12.450,23
-106.885,09
-450.677,80
-292.783,36

Variações de caixa e seus equivalentes [4]=[1]+[2]+[3]
Caixa e seus equivalentes no início do período
Caixa e seus equivalentes no fim do período

-552.565,28
3.908.373,92
3.355.808,64

-512.353,90
4.420.727,82
3.908.373,92

Pagamentos respeitantes a:
Empréstimos obtidos
Juros e custos similares
Dividendos
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