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OOOORGÃOS SOCIAISRGÃOS SOCIAISRGÃOS SOCIAISRGÃOS SOCIAIS    
    

 
 
 
 

Mesa da Assembleia GeralMesa da Assembleia GeralMesa da Assembleia GeralMesa da Assembleia Geral    
 

Presidente:  Prof. Alexandre Nuno Vaz Baptista de Vieira e Brito 
 
Secretário:  Dra. Sara Leitão Pereira 

 
 
 

Conselho de AdministraçãoConselho de AdministraçãoConselho de AdministraçãoConselho de Administração    
 
Presidente:  Engº. António Miguel Semedo Pimentel Saraiva 
 
Vogal:   Dr. Diogo Supico de Faria e Silva 
 
Vogal:   Dr. João Carlos Caldeira Gonçalves 
 
 
 

Fiscal ÚnicoFiscal ÚnicoFiscal ÚnicoFiscal Único    

 
Patrício Moreira, Valente & Associados, S.R.O.C., representado por   
Dr. José Carlos Nogueira Faria Matos, ROC nº 1034 
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1.1.1.1. SUMÁRIO EXECUTIVOSUMÁRIO EXECUTIVOSUMÁRIO EXECUTIVOSUMÁRIO EXECUTIVO    
 
O actual Conselho de Administração foi eleito em Assembleia Geral da Companhia das 
Lezírias, S.A. realizada em 28 de Fevereiro de 2012. 
 
Como tal não se deverá pronunciar sobre o desenrolar da actividade em 2011. 
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2222. ANÁLISE ECONÓMICA E FINANCEIRA. ANÁLISE ECONÓMICA E FINANCEIRA. ANÁLISE ECONÓMICA E FINANCEIRA. ANÁLISE ECONÓMICA E FINANCEIRA    
 
 
Os Rendimentos totalizaram um montante de cerca de 11,2 milhões de Euros, idêntico 
ao contabilizado em 2010, sendo que as vendas e prestação de serviços atingiram um 
valor superior ao do exercício anterior em 1,1 milhões de Euros, totalizando 5,4 milhões 
de Euros. 
 
 
Este aumento deriva de um maior volume de vendas: 
 

• na área florestal, mais 185 mil Euros, designadamente em consequência de uma 
maior tiragem de cortiça, devido ao facto de ter sido o ano de tiragem da maior 
parcela de montado; 

• na área pecuária, mais 275 mil Euros, por aumento do número de cabeças de 
bovinos vendidas, e em especial 

• na área agrícola, mais 728 mil Euros, por aumento significativo da quantidade de 
arroz vendido, em consequência da entrada em produção de uma nova área de 
arrozal de 300 hectares. 
 
 

Na área de vinhos verificamos uma contracção nas vendas num total de 94 mil Euros. 
 
 
Em 2011 a produção de arroz alcançou as 3.904 toneladas, com um total de vendas de 
€ 1.286 mil, registando-se, assim, um aumento de 141% face às 1.621 toneladas 
produzidas em 2010. 
 
  
As vendas de milho, e de luzerna foram de € 266 mil, ligeiramente superiores aos € 204 
mil registados em 2010 resultado do aumento de produção de milho em cerca de 16% 
e do preço em cerca de 14%. 
 
 
No sector de vinhos e derivados o volume de vendas situou-se nos € 852 mil, que 
compara com € 947 mil em 2010. Logo, cerca de menos 10% abaixo do montante 
registado no ano anterior.  
 
 
As vendas de vinho engarrafado atingiram € 665 mil - € 724 mil em 2010 -, registando 
uma quebra de 8%. 
As vendas de vinho em bag-in-box atingiram € 160 mil - € 181 mil em 2010 -, 
registando uma quebra de 12%. 
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A produção de cortiça do ano 2011 foi de 42.463 @ de amadia, 1.364 @ de virgem e 
14.154 @ de bocados. Foi vendida a totalidade da produção num total de € 1.130 mil, 
tendo a cortiça amadia obtido um preço de € 24,5 / €@. 
 
 
Foram ainda vendidas 2.862,67 @ de cortiça amadia da produção de 2010 num total 
de € 61 mil. 
 
 
A produção do ano 2010 de cortiça amadia foi de 26.190 arrobas (24.989 @ em 2009), 
tendo sido vendidas 24 mil arrobas a um preço médio de € 21 / @, significando uma 
receita de € 504 mil. Foram ainda produzidas 12,6 mil @ de cortiça virgem e bocados 
(8 mil @ em 2009), totalmente vendidas por um valor total de € 69,4 mil. 
 
 
Em 2010 comercializamos cortiças da produção de exercícios anteriores. Foram 
vendidas 16 mil arrobas de amadia por € 288 mil, bem como 19 mil arrobas de virgem e 
bocados por € 95 mil. 
 
 
Registou-se a venda de 1.154 “bovinos de carne“ (829 animais em 2010), mais 39% do 
que os vendidos no ano anterior. O montante facturado foi de € 1.059 mil (€ 784 em 
2009), registando-se, assim, um aumento de 35%. 
 
 
A produção equina continua a revelar-se deficitária, registando-se uma estagnação no 
mercado. As vendas atingiram apenas os € 6 mil Euros, muito aquém dos € 52 mil 
registados em 2010. 
 
 
 
As receitas provenientes da Caça foram de € 100 mil em 2011 que compara com € 110 
mil registados em 2010. Inferior ao ano anterior, registe-se a continuação da menor 
procura, em primeira linha como resultado da crise económica. 
 
 
 
Na rubrica Serviços Prestados, para além dos valores atrás mencionados referentes à 
caça, registaram-se receitas de € 106 mil em 2011, cerca de mais 21% do que os € 85 
mil registados em 2010. 
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A rubrica “Variação da Produção“ decresceu € 1.255 mil. Tal resultou essencialmente 
do crescimento das vendas, parte efectuada com a redução dos stocks de produtos 
acabados. 
 
 
 
Os subsídios à exploração estiveram em linha com os registados no ano anterior. 
 
 
 

         

Vendas e serviços prestados

40%

Trabalhos própria entidade

0%

Aumentos justo valor

27%

Rendas e Outros

17%

Juros

2%

Subsídios

14%

Estrutura dos Rendimentos
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O gráfico seguinte ilustra a evolução dos proveitos operacionais, evidenciando a 
evolução das vendas dos principais produtos da Companhia: 
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Os custos globais registados em 2011 atingiram o montante de 9,9 milhões de Euros, 
com a estrutura que se regista no quadro que se segue: 
 

 
 

 
• Face aos valores registados no exercício anterior, há que relevar que o valor dos 

custos das matérias consumidas registar um decréscimo de 7%. 
 

• O aumento de gastos com “Fornecimentos e Serviços Externos” sofreu um 
acréscimo de 10,6% especialmente em consequência do valor dos subcontratos, 
necessários para suprir o aumento de áreas em produção e do aumento da 
tiragem de cortiça. 

     
• Quanto aos “Gastos com o Pessoal” registou-se uma redução de € 31 mil (cerca 

de 1,3%) face aos contabilizados no exercício anterior. Se corrigirmos este efeito 
da redução de 112 mil Euros nas responsabilidades por benefícios pós-emprego 
registados em 2010, a redução verificada em 2011 ascende a € 143 mil (cerca 
de 5,9%). 

 
Em suma, os resultados operacionais e financeiros conduziram a que os resultados 
correntes, o mesmo será dizer dos resultados antes de impostos, quase que 
duplicassem face ao exercício anterior.   
 
Há que sublinhar que os resultados líquidos do período de 2011, atingiram o valor de € 
1.148.479, mais do dobro face ao exercício anterior. 
 

Matérias consumidas

21%

Fornecimentos e serviços externos

22%

Imparidades

2%Outros

21%

Pessoal

19%

Reduções justo valor

6%

Juros

0%

Depreciações

9%

Estrutura dos Gastos
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Os gráficos seguintes sintetizam a evolução de alguns indicadores de situação 
económica e financeira da Companhia: 
 

 
 
 
 

 
 

 
                                                                                     
 
NB - A partir de 2009, os Capitais Próprios incluem os subsídios.  
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3%
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Reservas e Resultados

77%
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12%

Benefícios pós-emprego

6%
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1%
Financiamentos obtidos

0%
Fornecedores

1%
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3%
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3333....    PERSPECTIVAS FUTURASPERSPECTIVAS FUTURASPERSPECTIVAS FUTURASPERSPECTIVAS FUTURAS    
 
 
O exercício de 2012 será marcado pela política de forte contenção orçamental a que 
todo o sector público e sector empresarial do Estado estará sujeito, no cumprimento 
dos objectivos orçamentais acordados entre o Governo Português e entidades 
internacionais, no âmbito do processo de consolidação das finanças públicas e de 
redução da dívida externa da República. 
 
 
A Companhia das Lezírias terminou o exercício de 2011, numa confortável situação 
económico-financeira, registando um nível elevado de capitais próprios face ao valor 
total do seu activo. 
 
 
Será preocupação do Conselho de Administração recém eleito, a melhoria da 
rentabilidade das várias áreas de negócio da empresa, bem como dos seus vastos 
activos não afectos à exploração, implicando uma gestão rigorosa de controle dos 
custos e, por outro lado, de aumento dos proveitos. 
 
 
Haverá que potenciar em simultâneo as várias áreas de negócio, tentando limitar ao 
máximo, a diminuição acentuada que se prevê, no que respeita à quantidade de cortiça 
a extrair, este ano. 
 
 
O Conselho de Administração estará atento no que respeita ao desenvolvimento do 
conjunto de produtos da Companhia, bem como à oportunidade de encarar o 
lançamento de novas culturas. 
 
 
Será dado igualmente um enfoque significativo à área do agro-turismo,  pretendendo-
se um incremento rápido do volume de vendas desta actividade, para a qual existem 
infraestruturas cujo potencial não tem estado devidamente explorado.  
 
 
Será continuada e incrementada a política já em curso, de promoção da biodiversidade 
e de protecção dos factores ambientais, protecção da ZPE, sensibilização ambiental e 
observação da natureza entre outras. 
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Enquadra-se neste âmbito o projecto “EVOA – Espaço de Visitação e Observação de 
Aves da Ponta da Erva, considerado por Despacho Governamental de 02 de Dezembro 
de 2011 como projecto de interesse público nacional, com abertura ao público prevista 
para o último trimestre deste ano. 
 
No que respeita aos investimentos prevê-se apenas a conclusão de investimentos em 
curso, em montante que se pode considerar reduzido. 
 
Uma nota de preocupação e alerta para as alterações das regras da PAC a partir de 
2014 que conduzirão provavelmente a um quadro menos favorável em termos dos 
apoios da União Europeia. Quando essa altura chegar, a Companhia das Lezírias  terá 
que estar adequadamente preparada para poder ultrapassar com êxito uma política de 
atribuição de subsídios à actividade agrícola diferente daquela que se verifica hoje. 
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4444.   PROPOSTA.   PROPOSTA.   PROPOSTA.   PROPOSTA    DE APLICAÇÃO DE RESULTADOSDE APLICAÇÃO DE RESULTADOSDE APLICAÇÃO DE RESULTADOSDE APLICAÇÃO DE RESULTADOS    
 
O resultado líquido apurado no exercício foi de  1 148 478,73 euros (um milhão cento e 
quarenta e oito mil quatrocentos e setenta e oito euros e setenta e três cêntimos). 
 
Os incrementos decorrentes da aplicação do justo valor registados no período foram de 
440 193 Euros. 
 
Em  face   do   resultado  obtido, nos termos da alínea b), do n.º 1, do artigo 376.º do 
Código das Sociedades Comerciais, tendo em consideração o disposto no artigo 32.º 
do Código das Sociedades Comerciais e considerando o disposto nos artigos 294.º e 
295.º do Código das Sociedades Comerciais e no artigo 21.º dos Estatutos, o Conselho 
de Administração propõe, para aprovação pela Assembleia Geral, a seguinte aplicação 
do Resultado do Exercício de 2011 (em euros): 
  
 
    
 

� Reservas livres ………………………………………...…  400 000,00 Euros 
 

� Dividendos ………………………………………………..  400 000,00 Euros 
 

� Resultados transitados ………………………………….  348 478,73 Euros 
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5555.    CONSIDERAÇÕES FINAIS.    CONSIDERAÇÕES FINAIS.    CONSIDERAÇÕES FINAIS.    CONSIDERAÇÕES FINAIS    
 
Os resultados obtidos num ano adverso só foram possíveis graças ao empenho dos 
trabalhadores e colaboradores da Companhia das Lezírias, que foram inexcedíveis em 
dedicação e empenho. A todos eles o nosso agradecimento muito especial. 
 
Uma palavra igualmente muito especial de agradecimento ao nosso Accionista 
Parpública (SGPS), S.A. e ao Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do 
Ordenamento do Território, pelo apoio sempre prestado no desenrolar da actividade da 
Companhia.  
 
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 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 nosso anterior Revisor Oficial de Contas – Dr. Luís Caiano Pereira agradecemos o 
empenho e a competência com que acompanhou a gestão da Companhia das Lezírias, 
durante o ano de 2011. 
 
Ao nosso actual Revisor Oficial de Contas, Dr. José Carlos Faria Matos, igualmente o 
nosso agradecimento pelo trabalho de revisão das contas de 2011. 
 
Samora Correia, 30 de Março de 2012 
 

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 
 

 
António Miguel Semedo Pimentel Saraiva 

 (Presidente) 

 
 

Diogo Supico de Faria e Silva 
(Vogal) 

 
 

João Carlos Caldeira Gonçalves 
(Vogal) 
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Relatório sobre o Relatório sobre o Relatório sobre o Relatório sobre o Governo da SociedadeGoverno da SociedadeGoverno da SociedadeGoverno da Sociedade    
    
 
1. Missão, objectivos e políticas da empresa 

 
a) A Companhia das Lezírias na sua qualidade de maior empresa agrícola 
portuguesa tem como missão fundamental a gestão rentável e eficiente do seu 
património agrícola e ambiental, no respeito pela biodiversidade e pelos valores do 
ambiente; 
 
b) Temos, portanto, como objectivos principais, a criação sustentada de valor para 
todos os “Stakeholders” envolvidos, bem como a manutenção e desenvolvimento 
de uma área de preservação ambiental de grande relevância no contexto nacional. 

 
 
2. Regulamentos internos e externos a que a empresa está sujeita 

 
Não aplicável. 
 
 

3. Informação sobre as transações relevantes com entidades relacionadas 
 
Transações com a empresa-mãe: Parpública – Participações Públicas, SGPS, S.A. 
Actualmente as transacções com a empresa-mãe são praticamente inexistentes, 
limitando-se ao pagamento dos dividendos conforme são aprovados pelo accionista. 
Não se efectuaram quaisquer transacções com a Parpública durante o presente 
exercício. Apenas foi realizado o pagamento de divida relativa a prestação de 
serviços de administração, ocorridos em exercícios anteriores, conforme acordo de 
pagamento. O valor total pago durante o exercício foi de € 182.791,20. Na data do 
relato encontra-se por liquidar € 543.023,77. 

 
Transações com a empresa associada: Orivárzea - Orizicultores do Ribatejo, S.A. 
As transacções com esta associada decorrem basicamente do objecto social deste 
agrupamento de produtores. 
 
Para a realização da cultura de arroz e de acordo com o regulamento do 
agrupamento, adquirimos através da Orivárzea a totalidade dos factores de 
produção e serviços aplicados na cultura – sementes, adubos, fitofármacos, serviços 
técnicos especializados e secagem do cereal. 
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É à Orivárzea, também de acordo com o regulamento do agrupamento, que 
efetuamos a venda da totalidade da nossa produção de arroz. 

 

 
 
 

4. Informação sobre outras transações 
 
Procedimentos adotados em matéria de aquisição de bens e serviços 
A generalidade das aquisições de bens e serviços são sujeitas a consulta aos 
operadores de mercado com o objectivo de assegurar a compra às melhores 
condições oferecidas pelo mercado. 
  
Universo das transações que não tenham ocorrido em condições de mercado 
Todas as transacções efectuadas pela Companhia das Lezírias estão de acordo 
com as normais regras de funcionamento do mercado de concorrência. 
 
Lista de fornecedores que representem mais de 5% dos fornecimentos e 
serviços externos (no caso de ultrapassar 1 M€) 
Não foram efectuadas aquisições de fornecimentos e serviços externos a nenhum 
fornecedor de valor superior a 1M€. 

 
 
5. Indicação do modelo de governo e identificação dos membros dos órgãos sociais 

 
No exercício de 2011 os membros que constituíam os órgãos sociais, foram os 
abaixo indicados. O presidente e o vogal apresentaram a sua demissão com 
referência ao dia 31-12-2011, tendo ficado em funções a vogal, Dra. Ana Teresa 
Caseiro até 28-02-2012. Não existem quaisquer comissões especializadas 
integrando membros do Conselho de Administração. 
 
5.1. Assembleia Geral 
 
Presidente:  Eng. Amândio José de Oliveira Torres 
Secretário: Dr. Ricardo Jorge Figueiredo Segurado 

2011 2010

Transacções

Clientes e outros devedores 1.979.007 1.188.559

Fornecedores e outros credores 474.492 190.659

Saldos pendentes

Clientes e outros devedores 1.114.081 747.891

Fornecedores e outros credores 165 134

Ajustamentos de dívidas de cobrança duvidosa relacionados

Descrição
Períodos
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5.2. Conselho de Administração 
 
Presidente:  Prof. Doutor António João Coelho de Sousa  
Vogal:  Dr. Manuel Joaquim Magalhães Nogueira 
Vogal:  Dra. Ana Teresa do Vale Caseiro 
5.3. Fiscal Único 
 
Caiano Pereira, António e José Reimão, SROC, repres entada por Dr. Luís 
Pedro Pinto Caiano Pereira 
 
Fiscal Único Suplente: Dr. António Martins Reimão 
 
5.4. Auditor Externo 
 
A Companhia das Lezírias não tem, nem estatutariamente é obrigada a ter auditor 
externo. 

 
Os órgãos sociais actualmente em funções, foram nomeados em assembleia-geral 
realizada no dia 28-02-2012. 
 
Todos os membros do Conselho de Administração da Companhia das Lezírias, S.A. 
exercem funções executivas, a tempo integral. 
 

5.5. Assembleia Geral 
 
Presidente:  Dr. Alexandre Nuno Vaz Baptista de Vieira e Brito 
Secretário:  Dra. Sara Leitão Pereira 
 
5.6. Conselho de Administração 
 
Presidente: Eng. António Miguel Semedo Pimentel Sar aiva 
Licenciado em Agronomia, na especialidade de agropecuária, pelo Instituto Superior 
de Agronomia, UTL – Lisboa; Graduou-se em Excelência da Marketing e Vendas 
pelo INSEAD (Fountainebleu), em França; completou o Agribusiness Seminar pela 
Harvard Business School (Boston), nos EUA; fez diversas formações em liderança 
das quais se destaca a conclusão do Leadership Development Program pelo Centre 
for Creative Leadership (Greensboro), dos EUA; formou-se em Product Management 
pela Bradford University (Bradford), no Reino Unido. 
Foi responsável de Supply Chain na Syngenta Iberia em Madrid (desde 2008). Foi 
Director Geral da Syngenta C.P.,Lda em Portugal entre 2000 e 2008. Teve uma 
carreira de Marketing e Vendas na Zeneca Agro em Portugal e Espanha nas áreas 
da Gestão de Produto, Direção de Vendas, Direção de Marketing (Madrid) e Direção 
Comercial. 
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Foi Presidente da Direção da Associação Nacional da Indústria para a Proteção das 
Plantas (ANIPLA) entre 2001 e 2009. Foi Presidente da Direção  e fundador do 
Sistema Integrado de Gestão dos Resíduos em Agricultura (SIGERU) de 2004 a 
2009, que gere os resíduos de embalagens vazias de fitofármacos (VALORFITO). 
Foi membro da Direção do Centro de Informação de Biotecnologia (CiB). 
 
 
 
 
Vogal: Dr. Diogo Supico de Faria e Silva 
Licenciado em Gestão de Empresas – Instituto Superior de Economia de Lisboa – 
1970/1975 
Carreira Profissional: 
1976/1984 – Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas Industriais 
(IAPMEI), Técnico da Direcção de Acções Colectivas 
1984/1985 – Crédit Lyonnais Portugal, Adjunto de Direcção Comercial 
1985/1986 – Engil Imobiliária, Lda., Director Financeiro e Administrativo 
1986 – Grupo IPE-Investimentos e Participações Empresariais, SA., Responsável 
pelo acompanhamento e controle de várias empresas do Grupo. 
1989/1990 – Soginpar – Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Mobiliário, 
SA., Director Geral 
1990/1995 – Sulpedip, SA, actual PME Investimentos, Administrador 
1995/1998 – Soset, SA, Sociedade de Desenvolvimento Regional de Setúbal, 
Administrador 
1995/1996 – SPE, SA, Sociedade Portuguesa de Empreendimentos, Administrador 
1996/2000 – IPE Holding, Lançamento da área internacional do Grupo, 
designadamente nos PALOP, tendo sido administrador de várias empresas 
participadas 
2000/2002 – SPE, SA, Sociedade Portuguesa de Empreendimentos, administrador 
2002/2010 – SPE, SA, Sociedade Portuguesa de Empreendimentos, Presidente do 
Conselho de Administração 
Nov 2002/Maio 2003 – EPAL, Empresa Portuguesa das Águas Livres, SA., 
Administrador 
2000/2010 – Câmara de Comércio e Indústria Portugal/Angola, Membro da Direcção 
Executiva 
Nov 2010/Out 2011 – Guedol, Engenharia, SA., Administrador 
Fev 2012 – Companhia das Lezírias, SA., Administrador 
 
Vogal: Dr. João Carlos Caldeira Gonçalves 
Licenciado em Economia pela Faculdade de Economia da Universidade Nova de 
Lisboa e com Pós-Graduação em Gestão pela mesma Universidade. 
Exerceu funções de Direcção Financeira e de Administração em empresas 
internacionais nas indústrias dos sistemas de informação, produtos de grande 
consumo e telecomunicações. 
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Exerceu funções nas áreas de Controlo de Gestão e Direcção Financeira no grupo 
Olivetti, em Portugal e em Espanha. 
Teve responsabilidades regionais (Ibérica e posteriormente França e Benelux) 
enquanto quadro financeiro de topo na estrutura europeia da Reckitt Benckiser. 
Foi Director Financeiro na Vodafone Portugal e mais tarde Director de Gestão de 
Risco com responsabilidade sobre as áreas de Segurança da Informação, Gestão de 
Crédito e Fraude. 
 
Nos últimos dois anos exerceu funções como consultor de empresas na esfera da 
optimização de custos e melhoria da eficiência operacional. 
 
 
 
5.6.1. Pelouros atribuídos 
 
Presidente:  Eng. António Saraiva 

• Representação externa da Companhia das Lezírias, S.A., junto de instituições e 
organismos públicos; 

• Acompanhamento da Coordenação da Produção Florestal e Recursos Silvestres; 
• Coordenação e acompanhamento do Departamento de Produção Equina e 

Actividades Equestres 
• Acompanhamento da Área de Comunicação e Imagem. 

 
Vogal:  Dr. Diogo Faria 

• Relacionamento com o acionista Parpública, SGPS; 
• Coordenação e acompanhamento do Departamento Administrativo e Financeiro; 
• Coordenação e acompanhamento da Coordenação do Património, Investimentos e 

Boas condições Agrícolas e Ambientais; 
• Acompanhamento da Coordenação da Produção Agrícola e Animal. 

 
Vogal:  Dr. João Caldeira 

• Coordenação e acompanhamento do Departamento Vitivinícola e Oleícola; 
• Coordenação e acompanhamento do Departamento de Serviços Técnicos. 
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5.6.2 - Outras atribuições de membros do Conselho de Administração 
 
O Presidente do Conselho de Administração cumpre ainda, por inerência de funções 
e de acordo com os estatutos das entidades participadas, a presidência da 
ASSOCIAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LEZÍRIA GRANDE DE VILA FRANCA DE 
XIRA. 
 
O Presidente do Conselho de Administração acumula funções de Vice-Presidente 
não executivo do Conselho de Administração da ORIVÁRZEA, S.A. 
 
O Presidente do Conselho de Administração acumula funções com as de Presidente 
da FUNDAÇÃO ALTER REAL. 
 
O Vogal, Dr. Diogo Faria, acumula funções com as de administrador da FUNDAÇÃO 
ALTER REAL. 
 
5.7. Fiscal Único 
 
Patrício Moreira, Valente & Associados, SROC, repre sentada por Dr. José 
Carlos Nogueira Faria de Matos 
 
Fiscal Único Suplente: a nomear na próxima assembleia-geral 

 
 
 
 
 
6. Remuneração dos membros dos órgãos sociais 
 
Os valores apresentados correspondem ao total anual. 

 
6.1. Assembleia Geral 
 

2010

Senhas 
presença

Senhas 
presença

Redução                      
Lei 12-A/2010

Redução                      
Lei 55-A/2010

Encargos 
Patronais

Seguro de 
Acidentes de 

Trabalho
Total

 Amândio Torres -- 605,21 -30,26 -57,49 105,04 8,47 630,97
 Ricardo Segurado 379,16 379,16 -18,86 -30,43 85,10 5,40 420,37

2011
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6.2. Conselho de Administração 
 

António          
Sousa

Manuel 
Nogueira

Ana Teresa 
Caseiro

1. Remuneração 
1.1. Remuneração base Anual/Fixa (€) 77.000,00 n.a. 63.910,00
1.2. Redução decorrente da Lei 12-A/2010 (€) -3.850,00 n.a. -3.195,50
1.3. Redução decorrente da Lei 55-A/2010 (€) -7.314,53 n.a. -6.071,06
1.4. Remuneração Anual Efectiva (1.1.- 1.2.-1.3.) (€) 65.835,47 n.a. 54.643,44
2. Outras regalias e compensações
2.1. Plafond Anual em comunicações móveis (€) 1.626,02 1.626,02 1.626,02
2.2. Gastos na utilização de comunicações móveis (€) 825,99 530,29 392,10
3. Encargos com benefícios sociais
3.1. Regime de Proteção Social (€) 6.588,48 n.a. 4.344,68
3.5. Outros (Seguro de acidentes de trabalho) (€) 1.134,23 n.a. 941,42
4. Parque Automóvel

4.1. Marca Mercedes Mercedes BMW
4.2. Modelo C 220 CDI C 200 CDI 320D A
4.3. Matrícula 04-IM-52 86-IO-94 45-CV-48
4.4. Modalidade de Utilização (Aquisição/ALD/Renting/Leasing) Renting Renting Aquisição
4.5. Valor de referência da viatura nova (€) n.a. n.a. 49.128,63
4.6. Ano Inicio 2009 2009 2007
4.7. Ano Termo 2013 2013 n.a.
4.8. Nº Prestações (se aplicável) 48 48 n.a.
4.9. Valor Residual (€) n.a. n.a. n.a.
4.10.  Valor de renda/prestação anual da viatura de serviço (€) 12.337,35 9.186,92 n.a.
4.11. Combustível gasto com a viatura (€) 5.733,16 2.666,73 4.461,81
4.12. Plafond anual Combustivel atribuído (€) 5.439,02 5.439,02 5.439,02
4.13. Outros (identificar detalhadamente) (€) 3.924,95 1.384,00 8.021,10

4.13.1. Conservação e reparação 523,05 728,25 5.030,71

4.13.2. Portagens e estacionamento 3.401,90 655,75 2.014,45

4.13.3. Seguro n.a. n.a. 975,94

5. Informações Adicionais
5.1.Opção pela remuneração do lugar de origem (s/n) Não Sim Não
5.2. Remuneração Iliquida Anual pelo lugar de origem (€) (a) n.a. 78.240,25 n.a.
5.3. Regime de Proteção social CGA S.Social CGA
5.3.1. Segurança social (s/n) Não Sim Não
5.3.2. Outro (CGA) Sim Não Sim
5.4. Exercício funções remuneradas fora grupo (s/n) Sim Não Não
5.5. Outras (identificar detalhadamente) n.a. n.a. n.a.

(a) Valor correspondente à facturação. Inclui as reduções previstas na Lei 12-A/2010 e Lei 55-A/2010 num total de 10.037,73 €.  
 
 
 

6.3. Órgão de Fiscalização 
 

2010
Prestação de 

Serviços
Prestação de 

Serviços
Redução                      

Lei 12-A/2010
Redução                      

Lei 55-A/2010
Total

Caiano Pereira 15.372,00 15.372,00 n.a. -1.468,80 13.903,20

2011
Fiscal Único / ROC
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7. Análise de sustentabilidade da empresa nos domínios económicos, social e ambiental 
A sustentabilidade futura da Companhia das Lezírias tem estado sempre 
subjacente à actividade da Companhia desenvolvida pelo Conselho de 
Administração  e trabalhadores da empresa. 
 
Como empresa agrícola que é, enfrenta as ameaças e oportunidades inerentes 
ao sector de actividade em que opera, de que haverá que realçar as dúvidas 
existentes no que respeita à futura Política Agrícola Comum. 
 
Compete ao Conselho de Administração e empregados da Companhia, melhorar 
continuamente os seus níveis de eficiência e desenvolvimento, de modo a 
permitir a ultrapassagem de situações mais adversas que se perspectivam com a 
previsível redução dos apoios provenientes da União Europeia. 
 
Desde sempre, tem a Companhia das Lezírias pautado a sua actuação por uma 
grande atenção em relação aos recursos humanos, procurando estimular o 
mérito e o bem estar dos colaboradores. 
 
A criação de valor para o accionista, valorizando os activos da Companhia e 
procurando melhorias de eficiência nas várias actividades e vertentes está 
naturalmente subjacente à actividade desenvolvida pelo Conselho de 
Administração e os colaboradores da empresa. 
 
Nota: A companhia das Lezírias produz Relatório de Sustentabilidade 

 
 
8. Viabilidade do cumprimento dos Princípios de Bom Governo (RCM n.º 49/2007, de 

28 de Março), devidamente fundamentada 
A Companhia das Lezírias cumpre com todos os Princípios de Bom Governo. 
 

 
9. Existência de Código de Ética 

Está em vigor o Código de Ética que pode ser consultado na sede social. 
 

 
 
10. Informação sobre a existência de um sistema de controlo compatível com a 

dimensão e complexidade da empresa, de modo a proteger os investimentos e os 
seus ativos, o qual deve abarcar todos os riscos relevantes pela empresa (ponto 19 
da RCM n.º 49/2007, de 28 de Março) 
 

Os sistemas de controle internos implementados pela empresa são os 
adequados a este objectivo. 
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11. Identificação dos mecanismos adotados com vista à prevenção de conflitos de 
interesses (ponto 22 da RCM n.º 49/2007, de 28 de Março) 
 
Não existem quaisquer conflitos de interesses que envolvam os órgãos sociais da 
Companhia das Lezírias, S.A. 

 
 

12. Explicitação fundamentada da divulgação de toda a informação atualizada prevista 
na RCM n.º 49/2007, de 28 de Março 

 

S N N.A.

Estatutos actualizados (PDF) X
Historial, Visão, Missão e Estratégia X
Ficha sintese da empresa X
Identificação da Empresa:

Missão, objectivos, politicas, obrig. serv. público e modelo de financiamento X
Modelo Governo / Ident. Orgãos Sociais:

Modelo de Governo (identificação dos órgãos sociais) X
Estatuto remuneratório fixado X
Remunerações auferidas e demais regalias X

Regulamentos e Transacções:
Regulamentos Internos e Externos X
Transações Relevantes c/ entidade(s) relacionada(s) X
Outras transacções X

Análise de sustentabilidade Económica, Social e Amb iental X
Avaliação do cumprimento dos PBG X

Código de Ética X

Informação Financeira histórica e actual X
Esforço Financeiro do Estado X

S N N.A.

Existência de Site X
Historial, Visão, Missão e Estratégia X
Organigrama X
Orgãos Sociais e Modelo de Governo:

Identifica dos orgãos sociais X
Identificação das áreas de responsabilidade do CA X
Identificação de comissões existentes na sociedade X
Identificar sistemas de controlo de riscos X
Remuneração dos órgãos sociais X
Regulamentos Internos e Externos X
Transacções fora das condições de mercado X
Transacções relevantes com entidades relacionadas X

Análise de sustentabilidade Económica, Social e Amb iental X
Código de Ética X
Relatório e Contas X
Provedor do cliente X

Comentários

Comentários

Divulgação
Informação a constar no Site do SEE

Divulgação
Informação a constar no Site da Empresa
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S N N.A.

Preocedimentos adoptados em matéria de avaliação de  risco e medidas de cobertura respectiva

Diversificação de instrumentos de f inanciamento X
Diversificação das modalidades de taxa de juro disponíveis X
Diversificação de entidades credoras X
Contratação de instrumentos de gestão de cobertura de riscos em função das condições de mercado X

Adopção de politica activa de reforço de capitais p ermanentes
Consolidação passivo remunerado: transformação passivo Curto em M/L prazo, em condições favoráveis X
Contratação da operação que minimiza o custo f inanceiro (all-in-cost) da operação X
Minimização da prestação de garantias reais X
Minimização de cláusulas restritivas (covenants) X

Medidas prosseguidas com vista à optimização da est rutura financeira da empresa
Adopção de política que minimize afectação de capitais alheios à cobertura f inanceira dos investimentos X
Opção pelos investimentos com comprovada rendibilidade social/empresarial, beneficiam de FC e de CP X
Utilização de auto f inanciamento e de receitas de desinvestimento X

Inclusão nos R&C 
Descrição da evolução tx média anual de f inanciamento nos últimos 5 anos X
juros suportados anualmente com o passivo remunerado e outros encargos nos últimos 5 anos X
Análise de eficiência da política de financiamento e do uso de instrumentos de gestão de risco f inanceiro X

Reflexão nas DF 2011 do efeito das variações do jus to valor dos contratos de swap em carteira X

Gestão de Risco Financeiro - Despacho n.º 101/09-SE TF, de 30-01
CUMPRIDO

Descrição

 
 
 
 

PMP 4ºT 2010 1ºT 2011 2ºT 2011 3ºT 2011 4ºT 2011

PMP a Fornecedores (dias) 61 57 47 38 35

Mapa da posição a 31/12/2011 dos Pagamentos em Atra so, nos termos do DL 65-A/2011, de 17/Maio

Pagamentos em Atraso 

Prazo Médio de Pagamentos a Fornecedores nos termos  da RCM 34/2008 com as alterações introduzidas pelo  Despacho 9870/2009

Nada a declarar.  
 
 

S N N.A.

Objectivos de Gestão:
Objetivo 1
Objetivo 2
Objetivo 3

Gestão do Risco Financeiro X
Evolução do PMP a fornecedores X -26
Atrasos nos Pagamentos ("Arrears") X
Deveres Especiais de Informação X
Recomendações do acionista na aprovação de contas:

Recomendação 1
Recomendação 2
Etc.

Remunerações:
Não atribuição de prémios de gestão X
Órgãos sociais - redução remuneratória nos termos do art.º 19º da Lei 55-A/2010 X -21.518,75
Órgãos Sociais - redução de 5% por aplicação artigo 12º da Lei n.º 12-A/2010 X -10.555,91
Auditor Externo - redução remuneratória nos termos do artº 22º da Lei 55-A/2010 X
Restantes trabalhadores - redução remuneratórianos termos do art.º 19º da Lei 55-A/2010X -31.942,30

Contratação Pública
Normas de contratação pública X
Normas de contratação pública pelas participadas X
Adesão ao Sistema Nacional de Compras Públicas X

Limites de Crescimento do Endividamento
Plano de Redução de Custos

Gastos com pessoal
Fornecimentos e Serviços Externos

Princípio da Unidade de Tesouraria

JustificaçãoCumprimento QuantificaçãoCumprimento das Orientações legais
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BALANÇO
31 de Dezembro de 2011

Unidade monetária: EURO

31-12-2011 31-12-2010

ACTIVO

Activo não corrente

Activos fixos tangíveis 6 17.180.739 16.874.633

Propriedades de investimento 7 7.811.453 7.818.996

Activos biológicos 8 3.473.330 3.696.795

Participações financeiras - método da equivalência patrimonial 10 1.468.620 1.418.212

Participações financeiras - outros métodos 11 66.116 65.616

Outros activos financeiros 11 692 2.123

Adiantamentos a fornecedores 13 200.000

Activos por impostos diferidos 5/15 1.419.088 1.186.672

Total do activo não corrente 31.620.039 31.063.046

Activo corrente

Inventários 12 1.483.626 1.456.298

Activos biológicos 8 858.770 933.010

Clientes 13 1.896.407 2.043.378

Estado e outros entes públicos 14 162.480 153.248

Outras contas a receber 13 2.527.878 3.441.825

Diferimentos 73.496 43.555

Caixa e depósitos bancários 4 4.944.684 3.322.978

Total do activo corrente 11.947.340 11.394.292

TOTAL DO ACTIVO 43.567.379 42.457.339

Rubricas Notas
Datas
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BALANÇO
31 de Dezembro de 2011

Unidade monetária: EURO

31-12-2011 31-12-2010

CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO

CAPITAL PRÓPRIO

Capital realizado 5.000.000 5.000.000

Reservas legais 1.520.000 1.520.000

Outras reservas 9.420.601 9.420.601

Resultados transitados 5 1.555.358 1.023.030

Ajustamentos em activos financeiros 266.319 215.911

Excedentes de revalorização 18.852.068 18.852.068

Outras variações no capital próprio 5 811.648 749.484

Resultado liquido do período 5 1.148.479 567.319

TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO 38.574.473 37.348.412

PASSIVO

Passivo não corrente

Responsabilidades por benefícios pós-emprego 16 2.707.440 2.707.440

Passivos por impostos diferidos 5/15 416.378 425.289

Total do passivo não corrente 3.123.818 3.132.729

Passivo corrente

Fornecedores 13 621.631 1.224.770

Estado e outros entes públicos 14 278.004 186.647

Outras contas a pagar 13 933.968 539.510

Diferimentos 35.485 25.271

Total do passivo corrente 1.869.088 1.976.197

TOTAL DO PASSIVO 4.992.906 5.108.927

TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO 43.567.379 42.457.339

Rubricas Notas
Datas
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Demonstração dos Resultados por Naturezas
Período findo em 31 de Dezembro de 2011

Unidade monetária: EURO

2011 2010

Vendas e serviços prestados 18 5.417.148 4.294.090

Subsídios à exploração 8 1.869.156 1.842.731

Variação nos inventários da produção 12 -2.357.745 -1.102.626

Trabalhos para a própria entidade 45.429 62.285

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas 12 -2.529.571 -2.729.871

Fornecimentos e serviços externos 19 -2.689.786 -2.431.888

Gastos com o pessoal 20 -2.292.231 -2.322.918

Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões) 21 -201.110 -57.079

Imparidade de investimentos não depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões) 21 -1.431 0

Aumentos/reduções de justo valor 22 2.912.516 1.976.270

Outros rendimentos e ganhos 7/23 2.333.497 2.637.255

Outros gastos e perdas 24 -227.981 -422.246

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos 2.277.891 1.746.002

Gastos/reversões de depreciação e de amortização 25 -1.159.722 -1.128.892

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) 1.118.168 617.110

Juros e rendimentos similares obtidos 26 246.513 126.052

Juros e gastos similares suportados 26 -25.336 -10.037

Resultado antes de impostos 1.339.346 733.125

Imposto sobre o rendimento do período 5/27 -190.867 -165.806

Resultado líquido do período 1.148.479 567.319

Rendimentos e Gastos Notas
Períodos
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Demonstração das Alterações no Capital Próprio
31 de Dezembro de 2011

Unidade monetária: EURO

Posição no início do período (01-01-2011) 5.000.000 1.520.000 9.420.601 1.023.030 215.911 18.852.068 749.484 567.319 37.348.412

ALTERAÇÕES NO PERÍODO 0 0 0 532.329 50.408 0 62.164 -567.319 77.582

Ajustamentos por impostos diferidos -34.990 -22.413 -57.403

Outras alterações reconhecidas no capital próprio 567.319 50.408 84.576 -567.319 134.985

RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO 1.148.479 1.148.479

RESULTADO INTEGRAL 0 0 0 532.329 50.408 0 62.164 581.160 1.226.061

OPERAÇÕES COM DETENTORES DE CAPITAL NO PERÍODO 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Posição no fim do período (31-12-2011) 5.000.000 1.520.000 9.420.601 1.555.358 266.319 18.852.068 811.648 1.148.479 38.574.473

Posição no início do período (01-01-2010) 5.000.000 1.520.000 9.420.601 895.250 183.688 18.852.068 1.245.906 271.843 37.389.356

Correcções de erros com efeitos retrospectivos 5 -52.143 -330.165 -382.308

Posição no início do período (01-01-2010) (reexpressa) 5.000.000 1.520.000 9.420.601 843.107 183.688 18.852.068 915.741 271.843 37.007.048

ALTERAÇÕES NO PERÍODO 0 0 0 179.922 32.223 0 -166.256 -239.865 -193.977

Primeira adopção de novo referencial contabilístico 132.145 -132.145 0

Ajustamentos por impostos diferidos 5 -59.943 59.943 0

Outras alterações reconhecidas no capital próprio 107.720 32.223 -226.199 -107.720 -193.977

RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO 5 567.319 567.319

RESULTADO INTEGRAL 0 0 0 179.922 32.223 0 -166.256 327.454 373.342

OPERAÇÕES COM DETENTORES DE CAPITAL NO PERÍODO 0 0 0 0 0 0 0 -31.978 -31.978

Distribuições -31.978 -31.978

Posição no fim do período (31-12-2010) 5.000.000 1.520.000 9.420.601 1.023.030 215.911 18.852.068 749.484 567.319 37.348.412

Excedentes de 

revalorização

Outras variações 

no capital próprio

Resultado líquido 

do período

Total do Capital 

Próprio

Reservas                       

legais

Outras                        

reservas

Resultados 

transitados

Ajustamentos em 

activos 

financeiros

Descrição Notas
Capital                    

realizado

Descrição Notas
Capital                    

realizado

Total do Capital 

Próprio

Reservas                       

legais

Outras                        

reservas

Resultados 

transitados

Ajustamentos em 

activos 

financeiros

Excedentes de 

revalorização

Outras variações 

no capital próprio

Resultado líquido 

do período
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Demonstração de Fluxos de Caixa
Período findo em 31 de Dezembro de 2011

Unidade monetária: EURO

2011 2010

Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo

Recebimentos de clientes 5.958.365 5.336.105

Pagamentos a fornecedores 5.958.606 5.861.088

Pagamentos ao pessoal 2.295.301 2.331.405

Caixa gerada pelas operações -2.295.542 -2.856.387

Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento 394.840 105.080

Outros recebimentos/pagamentos 5.236.354 4.308.627

Fluxos de caixa das actividades operacionais (1) 2.545.972 1.347.160,05

Fluxos de caixa das actividades de investimento

Pagamentos respeitantes a:

Activos fixos tangíveis 1.383.061 543.224

Investimentos financeiros 500

Recebimentos provenientes de:

Activos fixos tangíveis 3.902 19.814

Outros activos 185.502 62.930

Subsídios ao investimento 117.614 300.000

Juros e rendimentos similares 190.407 376.263

Fluxos de caixa das actividades de investimento (2) -886.136 215.783

Fluxos de caixa das actividades de financiamento

Recebimentos provenientes de:

Financiamentos obtidos 2.055.802 434.083

Pagamentos respeitantes a:

Financiamentos obtidos 2.055.802 434.083

Juros e gastos similares 38.129 10.214

Dividendos 31.978

Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3) -38.129 -42.193

Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3) 1.621.706 1.520.750

Caixa e seus equivalentes no início do período 4 3.322.978 1.802.227

Caixa e seus equivalentes no fim do período 4 4.944.684 3.322.978

Rubricas Notas
Períodos
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ANEXO 
 

 

 

1 – IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE 
 

1.1 – Designação da entidade 

Companhia das Lezírias, S.A. 

 

 

1.2 – Sede 

Largo 25 de Abril, n.º 17, em Samora Correia 

 

 

1.3 – Natureza da actividade 

As origens da Companhia das Lezírias remontam a 25 de Junho de 1836 quando foi criada a 

Companhia das Lezírias do Tejo e Sado. 

Em 1975, na sequência da conjuntura revolucionária então vivida, a Companhia das Lezírias do Tejo e 

Sado foi nacionalizada, pelo Decreto-Lei n.º 628/75, de 13 de Novembro. 

Foi transformada em empresa pública, através da publicação do Decreto-Lei n.º 123/78, de 15 de 

Novembro, assumindo então a designação de Companhia das Lezírias, E.P. 

Assumiu a forma jurídica de Sociedade Anónima, através do Decreto-Lei n.º 182/89, de 31 de Maio, 

passando a designar-se Companhia das Lezírias, S.A. 

 

A Companhia das Lezírias tem por objecto principal a exploração agrícola, pecuária e florestal do seu 

património, bem como a industrialização e comercialização dos respectivos produtos. 

Pode exercer ainda outras actividades relacionadas com o seu objecto principal, nomeadamente na 

área do agro-turismo, aproveitamento de património não afecto à exploração agrícola, pecuária e 

florestal e industrialização e comercialização de produtos. 

Poderá colaborar com os serviços técnicos oficiais no domínio do crédito agrícola, da 

experimentação, melhoramento vegetal e animal e extensão agrícola, podendo participar em 

convénios com entidades nacionais ou estrangeiras de natureza pública ou privada na prossecução 

do objecto social. 
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2 – REFERENCIAL CONTABILÍSTICO DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 

 

 

2.1 – Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras 

As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com o Sistema de Normalização 

Contabilística (SNC), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 158/2009, de 13 de Julho, face ao previsto na 

alínea a) do n.º 1 do artigo 3.º desse diploma, aplicando-se o nível de normalização contabilístico 

correspondente às 28 normas contabilísticas e de relato financeiro (NCRF), aprovadas pelo Aviso n.º 

15655/2009, de 7 de Setembro. 

Os instrumentos legais do SNC, aplicáveis às presentes demonstrações financeiras, são os seguintes: 

Estrutura conceptual    Aviso n.º 15652/2009, de 7 de Setembro 

Normas contabilísticas e de relato financeiro Aviso n.º 15655/2009, de 7 de Setembro 

Normas interpretativas 1 e 2   Aviso n.º 15653/2009, de 7 de Setembro 

Modelos de demonstrações financeiras  Portaria n.º 986/2009, de 7 de Setembro 

Código de contas     Portaria n.º 1011/2009, de 9 de Setembro 

 

 

2.2 – Indicação e justificação das disposições do SNC que, em casos excepcionais, tenham sido 

derrogadas e dos respectivos efeitos nas demonstrações financeiras, tendo em vista a necessidade 

de estas darem uma imagem verdadeira e apropriada do activo, do passivo e dos resultados da 

entidade 

No presente exercício não foram derrogadas quaisquer disposições do SNC. 

 

 

2.3 – Indicação e comentário das contas do balanço e da demonstração dos resultados cujos 

conteúdos não sejam comparáveis com os do exercício anterior 

Os valores relativos ao período findo em 31 de Dezembro de 2010 apresentados nas presentes 

demonstrações financeiras são comparáveis com os valores do presente exercício. 
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3 – PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS 

 

 

3.1 – Bases de mensuração usadas na preparação das demonstrações financeiras 

 

As demonstrações financeiras foram preparadas a partir dos livros e registos contabilísticos da 

Companhia das Lezírias, de acordo com as normas contabilísticas e de relato financeiro. 

 

 

3.1.1 – ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS 

 

Mensuração ao custo 

Os activos fixos tangíveis da Companhia das Lezírias encontram-se valorizados ao custo deduzido das 

correspondentes depreciações acumuladas e, quando se justificar, das perdas por imparidade 

acumuladas. 

 

No reconhecimento inicial de um activo é considerado como custo: i. o seu preço de compra; ii. 

quaisquer custos directamente atribuíveis para colocar o activo na localização e condições 

necessárias para o mesmo ser capaz de funcionar da forma pretendida; e iii. a estimativa inicial dos 

custos de desmantelamento e remoção do item e de restauração do local no qual este está 

localizado. 

 

Os gastos directos relacionados com as áreas técnicas envolvidas na construção de activos da 

Empresa são capitalizados no activo tangível. Esta capitalização é efectuada em função dos recursos 

internos utilizados e dos tempos dispendidos, por contrapartida de trabalhos para a própria 

empresa. 

 

Os custos subsequentes são reconhecidos como activos fixos tangíveis, somente quando for provável 

que deles resultarão benefícios económicos futuros para a Companhia das Lezírias. Todos os 

dispêndios com a manutenção e reparação são reconhecidos como gasto, de acordo com o princípio 

do acréscimo. 

 

São reconhecidos como Equipamentos biológicos os animais e plantas vivos que reúnam os 

requisitos de reconhecimento como investimento e que não se enquadrem na NCRF 17 – Agricultura, 

isto é, que não se destinem a actividades agrícolas. Correspondem a estas definições os animais que 

são utilizados enquanto animais de trabalho. 

 

 

 

 



 

Demonstrações Financeiras em 31 de Dezembro de 2011 
 

 

11 
 

Depreciações 

Os terrenos não são sujeitos a depreciação. 

Os restantes activos fixos tangíveis, a partir do momento que se encontram em condições de serem 

utilizados, são sujeitos a depreciação de acordo com o método de linha recta, em conformidade com 

o período de vida útil estimado para cada grupo de bens. 

 

Activos fixos tangíveis Vida útil estimada

Terrenos e recursos naturais 5 a 10 anos

Edifícios e outras construções 4 a 50 anos

Equipamento básico 3 a 16 anos

Equipamento de transporte 4 anos

Equipamento administrativo 4 a 8 anos

Equipamentos biológicos 8 anos

Outros activos tangíveis 4 a 10 anos  
 

 

Quando existe indicação de que um activo possa estar em imparidade, é estimado o seu valor 

recuperável, sendo reconhecida uma perda por imparidade sempre que o valor líquido de um activo 

exceda o seu valor recuperável. A empresa reconhece as perdas por imparidade em resultados do 

período. 

 

O valor recuperável é determinado como o mais elevado entre o justo valor menos os custos de 

venda e o seu valor de uso, sendo este calculado com base no valor actual dos fluxos de caixa futuros 

estimados que se esperam vir obter do uso continuado do activo e da sua alienação no fim da sua 

vida útil. 

 

A quantia escriturada de um activo fixo tangível é desreconhecida: i. no momento da alienação, ou ii. 

quando não se espere benefícios económicos futuros do seu uso ou alienação. O ganho ou perda 

decorrente do desreconhecimento de um item do activo fixo tangível i. é incluído nos resultados 

quando o item é desreconhecido e ii. é determinado como a diferença entre o produto líquido da 

alienação, se o houver, e a quantia escriturada do item. 
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3.1.2 – PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO 

 

As propriedades de investimento da Companhia das Lezírias são constituídas pelos imóveis detidos 

com o objectivo de obter rendas, de valorização do capital ou de ambas. 

 

Mensuração ao custo 

As propriedades de investimento da Companhia das Lezírias encontram-se valorizadas ao custo 

deduzido das correspondentes depreciações acumuladas e, quando se justificar, das perdas por 

imparidade acumuladas. 

 

Após o reconhecimento inicial, as propriedades de investimento são mensuradas de acordo com os 

requisitos da NCRF 7 - Activos fixos tangíveis. Quando as propriedades de investimento satisfaçam os 

critérios de classificação como detidas para venda, passam a ser mensuradas de acordo com os 

critérios da NCRF 8 – Activos não correntes detidos para venda e unidades operacionais 

descontinuadas. 

 

Os custos suportados com propriedades de investimento, nomeadamente, manutenções, 

reparações, seguros, impostos sobre propriedades são reconhecidos como gasto, de acordo com o 

princípio do acréscimo. 

 

As propriedades de investimento são desreconhecidas i. na alienação, ou ii. quando forem 

permanentemente retiradas de uso e nenhuns benefícios económicos forem esperados da sua 

alienação. 
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3.1.3 – ACTIVOS BIOLÓGICOS E PRODUTOS AGRÍCOLAS 

 

São reconhecidos como activos biológicos os animais ou plantas vivos utilizados na actividade 

agrícola e os produtos agrícolas no ponto da colheita. 

 

Para adequação aos instrumentos legais do SNC, os activos biológicos são tratados em dois grandes 

grupos: activos biológicos de produção e activos biológicos consumíveis. 

 

 

3.1.3.1 – ACTIVOS BIOLÓGICOS DE PRODUÇÃO 

São reconhecidos como activos biológicos os animais ou plantas vivos utilizados na actividade 

agrícola, a partir dos quais são obtidos produtos agrícolas. 

 

Foram reconhecidos como activos biológicos de produção as plantações florestais, essencialmente o 

montado de sobro e o pinhal, a vinha, o olival e os animais reprodutores. 

 

3.1.3.1.1 – Mensuração ao custo 

Os activos biológicos de produção que sejam plantas – montado de sobro, pinhal, vinha e olival – 

foram mensurados pela Companhia das Lezírias segundo o modelo do custo. Tal opção foi tomada 

por se considerar que, as formas possíveis de valorizar este conjunto de activos pelo modelo do justo 

valor apresentam limitações severas na sua determinação. Não existem indicadores de mercado 

fiáveis e as formas alternativas conduzem a resultados que se consideram pouco claros numa 

perspectiva global de análise e de condução dos negócios. 

 

Este conjunto de activos biológicos – montado de sobro, pinhal, vinha e olival – é valorizado ao custo 

tendo em consideração o disposto na NCRF 7 – Activos fixos tangíveis. 

 

O valor de custo é deduzido das correspondentes depreciações acumuladas e, quando se justificar, 

das perdas por imparidade acumuladas. 

 

 

Depreciações 

Os activos biológicos de produção, a partir do momento que se encontram em condições de serem 

utilizados, são sujeitos a depreciação de acordo com o método de linha recta, em conformidade com 

o período de vida útil estimado para cada grupo de bens. 

 

Activos biológicos de produção Vida útil estimada

Montado de sobro e pinhal --

Olival 25 anos

Vinha 20 anos  
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3.1.3.1.2 – Mensuração ao justo valor 

Os activos biológicos de produção que sejam animais, quando assim reconhecidos, são mensurados 

pela Companhia das Lezírias pelo seu do justo valor deduzido dos custos estimados no ponto de 

venda. 

 

Um ganho ou uma perda proveniente do reconhecimento inicial de um activo biológico pelo justo 

valor menos os custos estimados no ponto de venda e de uma alteração de justo valor menos os 

custos estimados no ponto de venda de um activo biológico são incluídos no resultado líquido do 

exercício do período em que surjam. 

 

 

 

3.1.3.2 – ACTIVOS BIOLÓGICOS CONSUMÍVEIS 

São reconhecidos como activos biológicos os animais ou plantas vivos que são estão para ser 

colhidos como produtos agrícolas ou vendidos como activos biológicos. 

 

Os activos biológicos de consumíveis são mensurados pela Companhia das Lezírias pelo seu do justo 

valor deduzido dos custos estimados no ponto de venda. 

 

Os produtos agrícolas são mensurados pelo seu justo valor menos os custos estimados no ponto de 

venda no momento da colheita. Tal mensuração é o custo nessa data para efeitos de registo em 

inventários para aplicação, a partir desse momento, da NCRF 18 – Inventários. 

Um ganho ou uma perda proveniente do reconhecimento inicial de um activo biológico pelo justo 

valor menos os custos estimados no ponto de venda e de uma alteração de justo valor menos os 

custos estimados no ponto de venda de um activo biológico são incluídos no resultado líquido do 

exercício do período em que surjam. 

 

Um ganho ou perda que surja no reconhecimento inicial do produto agrícola pelo justo valor menos 

custos estimados no ponto de venda são incluídos no resultado líquido do período em que surgem. 

 

 

 

3.1.3.3 – SUBSÍDIOS DO GOVERNO 

Um subsídio do Governo não condicional que se relacione com um activo biológico mensurado pelo 

seu justo valor menos custos estimados no ponto de venda é reconhecido como rendimento quando 

o subsídio do Governo se torne recebivel. 

 

Se um subsídio do Governo relacionado com um activo biológico mensurado pelo seu justo valor 

menos custos estimados no ponto de venda for condicional, a Companhia das Lezírias reconhece o 

subsídio como rendimento somente quando sejam satisfeitas as condições a ele associadas. 
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3.1.4 – IMPARIDADE DE ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS, PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO E 

ACTIVOS BIOLÓGICOS 

Em cada data de relato é efectuada uma revisão das quantias escrituradas dos activos fixos tangíveis, 

das propriedades de investimentos (valorizadas ao custo) e dos activos biológicos de produção 

(valorizados ao custo), com o objectivo de determinar se existe algum indicador de que os mesmos 

possam estar em imparidade. Se existir algum indicador, é estimada a quantia recuperável dos 

respectivos activos a fim de determinar a extensão da perda por imparidade. A quantia recuperável é 

a quantia mais alta de entre i. o justo valor de um activo ou, ii. a unidade geradora de caixa menos os 

custos de vender e o seu valor de uso. 

 

Quando a quantia recuperável de um activo for menor do que a sua quantia escriturada, a quantia 

escriturada do activo, é reconhecida uma perda por imparidade. A perda por imparidade é 

reconhecida nos resultados, a não ser que o activo seja escriturado pela quantia revalorizada de uma 

outra Norma. Qualquer perda por imparidade de um activo revalorizado deve ser tratada como 

decréscimo de revalorização de acordo com essa outra Norma. 

 

A Companhia das Lezírias, à data de cada relato, avalia se há qualquer indicação de que uma perda 

por imparidade reconhecida em períodos anteriores relativamente a um activo, possa já não existir 

ou possa ter diminuído. Se tal indicação existir, é estimada a quantia recuperável desse activo. A 

perda por imparidade é revertida, através do aumento da quantia escriturada do activo até à sua 

quantia recuperável. Este aumento é uma reversão de uma perda por imparidade. 
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3.1.5 – INVESTIMENTOS FINANCEIROS 

Os investimentos financeiros em empresas subsidiárias e associadas são registados de acordo com o 

método de equivalência patrimonial. 

 

Inicialmente as participações são reconhecidas pelo custo e posteriormente ajustado, em cada 

período após a aquisição, proporcionalmente ao valor da participação, em função das alterações 

verificadas nos capitais próprios dessas empresas. 

 

Para efeitos de classificação das participações da Companhia das Lezírias, consideraram-se os 

seguintes grupos: 

• Empresas subsidiárias: participações onde se detém o controlo da gestão; 

• Empresas associadas: participações sobre as quais tem influência significativa. Considerou-se 

influência significativa o poder de participar nas decisões das políticas financeiras e 

operacionais das participadas mas que não constitui controlo sobre essas políticas. Abrange as 

participações onde se detém entre 20% e 50% do capital social; 

• Outras empresas: participações de valor inferior a 20% do capital social. 

 

Os investimentos financeiros noutras empresas e noutros activos financeiros são registados pelo seu 

valor de aquisição menos perdas por imparidade acumuladas. 

 

A Companhia das Lezírias verifica em cada data de relato se existe evidência de imparidade em 

investimentos financeiros. 
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3.1.6 – IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO 

O imposto sobre o rendimento corresponde à soma algébrica dos impostos correntes com os 

impostos diferidos. 

 

 

3.1.6.1 – IMPOSTOS CORRENTES 

O imposto corrente é a quantia a pagar ou a recuperar dos impostos sobre o rendimento do período, 

calculada sobre o lucro ou prejuízo tributável dum período de acordo com a matéria colectável 

estimada com base nas leis e taxas fiscais aprovadas, ou substancialmente aprovada, à data do 

balanço. 

 

 

3.1.6.2 – IMPOSTOS DIFERIDOS 

Os impostos diferidos são calculados para as diferenças temporárias entre a quantia escriturada de 

um activo ou de um passivo no balanço e a sua base de tributação, sendo mensurados pela aplicação 

das taxas e leis fiscais aprovadas, ou substancialmente aprovada, à data do balanço. 

 

A mensuração de activos e passivos por impostos diferidos reflecte as consequências fiscais que se 

seguem derivadas da maneira pela qual a Companhia das Lezírias espera, à data do balanço, 

recuperar ou liquidar a quantia escriturada dos seus activos e passivos. 

 

Um passivo por impostos diferidos é reconhecido para todas as diferenças temporárias tributáveis. 

 

Um activo por impostos diferidos é reconhecido para as diferenças temporárias dedutíveis que 

possam reverter para a Companhia das Lezírias. O reconhecimento verifica-se enquanto existam 

expectativas razoáveis de no futuro existirem lucros tributáveis disponíveis para utilizar estes activos 

por impostos diferidos. A quantia escriturada de um activo por impostos diferidos é anualmente 

revista à data de balanço. 
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3.1.7 – INVENTÁRIOS 

Os inventários devem ser mensurados pelo custo ou valor realizável líquido, dos dois o mais baixo. O 

custo dos inventários incluiu todos os custos de compra, custos de conversão e outros custos 

incorridos para colocar os inventários no seu local e na sua condição actuais. 

O valor realizável líquido é o preço de venda estimado no decurso ordinário da actividade menos os 

custos estimados de acabamento e os custos estimados necessários para efectuar a venda. 

O método de custeio adoptado para a valorização das saídas de armazém é o custo médio 

ponderado. 

 

Os inventários relacionados com produtos agrícolas colhidos de activos biológicos são mensurados, 

no reconhecimento inicial, pelo seu justo valor menos os custos estimados no ponto de venda na 

altura da colheita de acordo com a NCFF 17 - Agricultura. Este é o custo dos inventários à data para 

aplicação da NCRF 18 - Inventários. 

 

 

 

 

3.1.8 – CLIENTES E OUTRAS CONTAS A RECEBER 

As dívidas a receber de clientes e de outros terceiros são mensuradas pelo método do custo, dado 

que não vencem juros e o efeito do desconto é considerado imaterial, deduzido de eventuais perdas 

por imparidade. As perdas por imparidade correspondem à diferença entre a quantia escriturada e o 

valor que a Companhia das Lezírias espera recuperar. As diferenças são reconhecidas nas 

demonstrações financeiras do período em que são estimadas. 

 

 

 

 

3.1.9 – CAIXA E DEPÓSITOS BANCÁRIOS 

Os montantes incluídos nesta rubrica correspondem aos valores em caixa, em depósitos bancários 

imediatamente realizáveis e em depósitos bancários com vencimentos a menos de um ano e que 

possam ser imediatamente mobilizáveis com risco pouco significativo de alteração de valor. 
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3.1.10 – RESPONSABILIDADES POR BENEFÍCIOS PÓS-EMPREGO 

A Companhia das Lezírias atribui benefícios pós-emprego a todos os seus colaboradores com 10 ou 

mais anos de serviço à data de reforma e que fazem parte do seu quadro desde 22 de Setembro de 

2000, através de planos de benefícios definidos, nomeadamente planos de pensões que garantem 

complementos de reforma por idade, invalidez e sobrevivência. 

 

Plano de benefícios definidos 

O plano de benefícios definidos é financiado através do reconhecimento de um passivo pelo valor 

presente da obrigação dos benefícios definidos à data do balanço. 

 

Os ganhos e perdas actuariais determinados anualmente são reconhecidos como um gasto ou como 

um rendimento no período em que ocorrem. 

 

Anualmente, na data de fecho de contas, as responsabilidades da Companhia das Lezírias são 

calculadas por peritos independentes, individualmente para cada plano, com base no método 

Projected Unit Credit, determinado o valor presente das suas obrigações de benefícios definidos e 

respectivo custo do serviço corrente. Para o efeito, são usados determinados pressupostos 

actuariais. Os pressupostos actuariais são as melhores estimativas das variáveis que determinarão o 

custo final de proporcionar benefícios pós-emprego. Os pressupostos actuariais compreendem: 

 

• Pressupostos demográficos acerca das características futuras de empregados (e seus 

dependentes) correntes e antigos que sejam elegíveis para os benefícios. Os pressupostos 

demográficos tratam matérias tais como: 

i. Mortalidade, tanto durante como após o emprego; 

ii. Proporção dos membros do plano quando dependentes que sejam elegíveis para os 

benefícios; e 

 

• Pressupostos financeiros, tratando de itens tais como: 

i. A taxa de desconto; 

ii. Os níveis de ordenados futuros e de benefícios. 
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3.1.11 – FORNECEDORES E OUTRAS CONTAS A PAGAR 

As dívidas a pagar a fornecedores e a outros terceiros são mensuradas pelo método do custo, dado 

que não vencem juros e o efeito do desconto é considerado imaterial. 

 

 

 

3.1.12 – PERIODIZAÇÕES 

As transacções e de outros acontecimentos são reconhecidos quando eles ocorram, 

independentemente do momento em que sejam recebidos ou pagos, sendo registados 

contabilisticamente e relatados nas demonstrações financeiras dos períodos com os quais se 

relacionem. As diferenças ente os montantes recebidos e pagos e os correspondentes rendimentos e 

gastos são registados na rubricas Outras contas a receber e Outras contas a pagar e Diferimentos. 

 

 

 

3.1.13 – INSTRUMENTOS DE CAPITAL PRÓPRIO 

As distribuições aos detentores dos instrumentos de capital próprio da Companhia das Lezírias 

apenas são reconhecidas como um passivo e debitadas directamente no capital próprio da entidade, 

no exercício em que essas distribuições são aprovadas pelo accionista. 
 

 

 

3.1.14 – LOCAÇÕES 

A Companhia das Lezírias classifica as operações de locações como locações financeiras ou locações 

operacionais, em função da sua substância e não da sua forma legal, de acordo com os critérios 

estabelecidos na NCRF 9 – Locações. 

 

Locação Financeira 

No inicio do prazo de locação, os contratos de locações financeiras são registados como activos e 

passivos nos seus balanços por quantias iguais ao justo valor da propriedade locada ou, se inferior, 

ao valor presente dos pagamentos mínimos da locação. Os pagamentos da locação são repartidos 

entre o encargo financeiro e a redução do passivo pendente. Os encargos financeiros são imputados 

a cada período durante o prazo da locação. Quando os activos locados estão sujeitos a depreciações, 

estas são tratadas de acordo com a NCRF 7 – Activos fixos tangíveis. 
 

Locação Operacional 
Os pagamentos de locações operacionais, são registadas como um gasto no período em que 

ocorrem, numa base de linha recta durante o período de locação. 
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3.1.15 – GASTOS E PERDAS E RENDIMENTOS E GANHOS 

Os efeitos das transacções são reconhecidos no período a que se referem, independentemente do 

seu pagamento ou recebimento, de acordo com o regime do acréscimo. As diferenças entre os 

montantes pagos e recebidos e os respectivos gastos e rendimentos são registados no passivo e no 

activo respectivamente. 

 

 

3.1.15.1 – RÉDITO 

O rédito é o influxo bruto de benefícios económicos durante o período proveniente do curso das 

actividades ordinárias de uma entidade quando esses influxos resultarem em aumentos de capital 

próprio, que não sejam aumentos relacionados com contribuições de participantes no capital 

próprio. 

 

 

3.1.15.1.1 – Vendas de bens 

O rédito proveniente da venda de bens é reconhecido quando tiverem sido satisfeitas todas as 

condições seguintes: 

i. Tenham sido transferidos para o comprador os riscos e vantagens significativos da propriedade 

dos bens; 

ii. A Companhia das Lezírias não mantenha envolvimento continuado de gestão com grau 

geralmente associado com a posse, nem o controlo efectivo dos bens vendidos; 

iii. A quantia do rédito possa ser fiavelmente mensurada; 

iv. Seja provável que os benefícios económicos associados com a transacção fluam para a 

entidade; e 

v. Os custos incorridos ou a serem incorridos referentes à transacção possam ser fiavelmente 

mensurados. 

 

 

3.1.15.1.2 – Prestações de serviços 

O rédito associado com uma transacção que se relacione com prestações de serviços, é reconhecido 

quando o desfecho dessa transacção possa ser fiavelmente estimado e quando todas as condições 

seguintes forem satisfeitas: 

i. A quantia de rédito possa ser fiavelmente mensurada; 

ii. Seja provável que os benefícios económicos associados à transacção fluam para a Companhia 

das Lezírias; 

iii. A fase de acabamento da transacção à data do balanço seja fiavelmente mensurada; e 

iv. Os custos incorridos com a transacção e os custos para concluir a transacção sejam 

fiavelmente mensurados. 
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3.1.15.1.3 – Juros, Royalties e Dividendos 

O rédito proveniente do uso por outros de activos da Companhia das Lezírias que produzam juros, 

royalties e dividendos é reconhecido quando: 

i. Seja provável que os benefícios económicos associados com a transacção fluam para a 

entidade; e 

ii. A quantia do rédito seja fiavelmente mensurada. 

 

O rédito proveniente do uso desse activos é reconhecido nas seguintes bases: 

i. Os juros são reconhecidos utilizando o método do juro efectivo; 

ii. Os royalties são reconhecidos segundo o regime de acréscimo de acordo com a substância do 

acordo relevante; e 

iii. Os dividendos são reconhecidos quando for estabelecido o direito da Companhia das 

Lezírias, enquanto accionista, receber o pagamento. 

 

 

3.1.15.2 – Trabalhos para a própria entidade 

Os trabalhos para a própria entidade correspondem essencialmente aos gastos associados à 

execução e reparação de equipamentos próprios e incluem gastos com materiais, mão-de-obra 

directa e gastos gerais. 

 

 

3.1.15.3 – Custos dos empréstimos 

Os encargos financeiros relacionados com empréstimos obtidos são reconhecidos como um gasto do 

período em que sejam incorridos, de acordo com o princípio da especialização dos exercícios e em 

conformidade com o método da taxa de juro efectiva. 

 

 

3.1.15.4 – Subsídios do Governo 

Os subsídios do Governo são reconhecidos pelo seu justo valor quando existe segurança razoável de 

que será recebido e que a Companhia das Lezírias cumprirá as condições inerentes aos mesmos. Os 

subsídios do Governo recebidos para financiamento de aquisições de activos são inicialmente 

registados no capital próprio, sendo subsequentemente imputados, numa base sistemática, como 

rendimentos do período durante as vidas úteis dos activos subsidiados. 

 

Os restantes subsídios do Governo são reconhecidos como rendimentos na demonstração dos 

resultados, numa base sistemática, pelo período necessário para os balancear com os gastos que se 

destinem a compensar. 

 

Aos subsídios do Governo que se relacionam com activos biológicos é dado o tratamento descrito do 

ponto 3.1.3.3. 
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3.2 – Juízos de valor 

Na preparação das demonstrações financeiras de acordo com as NCRF a Companhia das Lezírias 

efectuou juízos de valor e estimativas que utilizou como pressupostos que afectam as quantias 

escrituradas nos montantes de rendimentos, gastos, activos e passivos. Alterações em tais 

pressupostos ou diferenças destes face à realidade poderão ter impacto sobre as actuais estimativas 

e julgamentos. As áreas que envolvem um maior nível de julgamento e complexidade, ou onde são 

utilizados pressupostos e estimativas significativas na preparação das demonstrações financeiras, são 

as seguintes: 

i. Activos biológicos e produtos agrícolas mensurados ao justo valor: A Companhia das Lezírias 

efectua as estimativas e os pressupostos subjacentes à mensuração dos activos biológicos e 

produtos agrícolas, com base no melhor conhecimento existente à data da elaboração das 

demonstrações financeiras. Contudo poderão ocorrer situações em períodos subsequentes 

que, não sendo previsíveis até à data da aprovação das demonstrações financeiras, não 

sejam consideradas nessas estimativas. As alterações que ocorram posteriormente à data 

das demonstrações financeiras são corrigidas de forma prospectiva. 

 

 

 

3.3 – Principais pressupostos relativos ao futuro 

As demonstrações financeiras apresentadas foram preparadas no pressuposto da continuidade das 

operações realizadas pela Companhia das Lezírias. 

  

 

 

3.4 – Principais fontes de incerteza das estimativas 

As estimativas efectuadas pela Companhia das Lezírias, relatadas em activos, passivos, rendimentos e 

gastos, tiveram por base o melhor conhecimento existente sobre essas quantias à data da 

apresentação das demonstrações financeiras. 
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4 – FLUXOS DE CAIXA 

 

 

4.1 – Comentário da gerência sobre a quantia dos saldos significativos de caixa e seus equivalentes 

que não estão disponíveis para uso 

Todos os saldos de caixa e seus equivalentes apresentados nas demonstrações financeiras estão 

disponíveis para uso. 

 

 

4.2 – Desagregação dos valores inscritos na rubrica de caixa e em depósitos bancários 

A divulgação dos fluxos caixa durante o período, foi efectuado através da utilização do método 

directo, de acordo com o disposto na NCRF 2 - Demonstração de fluxos de caixa, a partir do registo 

dos influxos e exfluxos efectuados na contabilidade da Companhia das Lezírias. 

 

 

(1) Inclui valores recebidos, cujo depósito foi efectuado no mês de Janeiro de 2012. 

 

 

 

  

31-12-2011 31-12-2010

Caixa
 (1)

4.211 243.483

Depósitos à ordem 1.240.473 174.495

Outros depósitos bancários 3.700.000 2.905.000

Total de caixa e depósitos bancários 4.944.684 3.322.978

Descrição
Períodos
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5 – POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS, ALTERAÇÕES NAS ESTIMATIVAS CONTABILÍSTICAS E ERROS 

Foram detectados alguns erros relativamente ao período anterior, os quais foram corrigidos por 

reexpressão retrospetiva, nas correspondentes rubricas do exercício de 2010, de acordo com a NCRF 

4 – Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros, pelo que o comparativo 

reexpresso respeita a característica qualitativa da comparabilidade. 

 

As reexpressões registadas resultam do reconhecimento de diferenças temporárias para as quais não 

estavam a ser considerados os correspondentes impostos diferidos. O efeito global das reexpressões 

no capital próprio ascendeu a -325.343,30 euros, incluindo um impacto nos resultados do exercício 

de 2010 de +56.964,32 euros. 

 

 

 

 

BALANÇO
31 de Dezembro de 2010

Unidade monetária: EURO

31-12-2010          
(reexpresso)

Reexpressões
31-12-2010                                           

(n-1)

ACTIVO

Activo não corrente

Activos por impostos diferidos 5/15 1.186.672 -55.121 1.241.793

TOTAL DO ACTIVO REEXPRESSO 1.186.672 -55.121 1.241.793

CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO

CAPITAL PRÓPRIO

Resultados transitados 5 1.023.030 -112.085 1.135.115

Outras variações no capital próprio 5 749.484 -270.222 1.019.706

Resultado liquido do período 5 567.319 56.964 510.355

CAPITAL PRÓPRIO REEXPRESSO 2.339.833 -325.343 2.665.176

PASSIVO

Passivo não corrente

Passivos por impostos diferidos 5/15 425.289 270.222 155.067

Passivo não corrente reexpresso 425.289 270.222 155.067

TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO REEXPRESSO 2.765.122 -55.121 2.820.243

Rubricas Notas
Datas

Demonstração dos Resultados por Naturezas
Período findo em 31 de Dezembro de 2010

Unidade monetária: EURO

2010                
(reexpresso)

Reexpressões
2010                                                            

(n-1)

Resultado antes de impostos 733.125 0 733.125

Imposto sobre o rendimento do período 5/27 -165.806 56.964 -222.770

Resultado líquido do período reexpresso 567.319 56.964 510.355

Rendimentos e Gastos Notas
Períodos
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6 – ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS 

 

 

6.1 – Bases de mensuração usados para determinar a quantia escriturada bruta 

Os activos fixos tangíveis adquiridos encontram-se registados ao custo de aquisição. 

 

6.2 – Métodos de depreciação usados 

Os terrenos não são sujeitos a depreciação. 

Os restantes activos fixos tangíveis, a partir do momento que se encontram em condições de serem 

utilizados, são sujeitos a depreciação anual de acordo com o método de linha recta. 

 

6.3 – Vidas úteis ou as taxas de depreciação usadas 

As vidas úteis foram estimadas de acordo com a expectativa de utilização dos bens, calculando as 

depreciações de com os seguintes períodos de vida útil esperados: 

 

Activos fixos tangíveis Vida útil estimada

Terrenos e recursos naturais 5 a 10 anos

Edifícios e outras construções 4 a 50 anos

Equipamento básico 3 a 16 anos

Equipamento de transporte 4 anos

Equipamento administrativo 4 a 8 anos

Equipamentos biológicos 8 anos

Outros activos tangíveis 4 a 10 anos  
 

 

6.4 – Quantias brutas escrituradas, depreciações acumuladas e perdas por imparidade acumuladas  

Reconciliação das quantias escrituradas em Activos fixos tangíveis no início e no fim do período: 

 

  

Descrição
Terrenos e 

recursos naturais

Edifícios e outras 

construções

Equipamento                    

básico

Equipamento           

de transporte

Equipamento 

administrativo

Equipamentos 

biológicos

Outros activos 

fixos tangíveis

Investimentos           

em curso
Total

Activo bruto

Saldo em 31-12-2010 10.173.879 17.592.980 6.693.017 1.128.240 558.127 31.545 597.065 492.885 37.267.737

Adições 91.834 26.797 14.681 12.214 4.586 1.169.072 1.319.184

Revalorizações 0

Abates 35.289 13.477 950 6.733 8.729 65.178

Transferências 438.639 508.533 255.823 109.871 -1.395.543 -82.676

Saldo em 31-12-2011 10.612.518 18.158.058 6.962.161 1.141.971 673.479 22.816 601.650 266.414 38.439.067

Depreciações acumuladas

Saldo em 31-12-2010 161.576 12.327.969 5.866.431 976.351 519.199 18.669 522.909 20.393.104

Adições 64.375 585.148 153.395 79.277 21.391 2.459 20.855 926.900

Revalorizações 0

Abates 35.289 12.856 950 5.722 6.858 61.676

Transferências 0 0

Saldo em 31-12-2011 225.951 12.877.828 6.006.969 1.054.678 534.868 14.270 543.764 0 21.258.328

Perdas por imparidade acumuladas

Activo fixo tangível liquído 10.386.567 5.280.230 955.191 87.293 138.611 8.546 57.887 266.414 17.180.739

Activos fixos tangíveis
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6.5 – Existência e quantias de restrições de titularidade de activos fixos tangíveis dados como 

garantia de passivos  

Na data do relato das presentes demonstrações financeiras, não existem quaisquer restrições de 

titularidade de activos fixos tangíveis que tenham sido dados como garantia de passivos. 

  

Descrição
Terrenos e 

recursos naturais

Edifícios e outras 

construções

Equipamento                    

básico

Equipamento           

de transporte

Equipamento 

administrativo

Equipamentos 

biológicos

Outros activos 

fixos tangíveis

Investimentos           

em curso
Total

Activo bruto

Saldo em 31-12-2009 10.173.879 17.528.941 6.579.024 1.147.080 551.477 34.039 598.103 507.056 37.119.599

Adições 56.991 100.062 10.479 301 128.491 296.324

Revalorizações 0

Abates 11.667 118.902 13.784 2.494 1.340 148.186

Transferências 64.039 68.669 9.954 -142.662 0

Saldo em 31-12-2010 10.173.879 17.592.980 6.693.017 1.128.240 558.127 31.545 597.065 492.885 37.267.737

Depreciações acumuladas

Saldo em 31-12-2009 153.244 11.733.597 5.754.803 985.725 509.811 17.532 501.009 19.655.722

Adições 8.332 594.373 123.195 109.527 22.813 3.631 23.239 885.111

Revalorizações 0

Abates 11.568 118.902 13.425 2.494 1.340 147.728

Transferências 0

Saldo em 31-12-2010 161.576 12.327.969 5.866.431 976.351 519.199 18.669 522.909 0 20.393.104

Perdas por imparidade acumuladas

Activo fixo tangível liquído 10.012.303 5.265.011 826.586 151.889 38.927 12.876 74.156 492.885 16.874.633

Activos fixos tangíveis
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7 – PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO 

 

 

7.1 – Modelo aplicado 

A Companhia das Lezírias optou por contabilizar as suas propriedades de investimento ao modelo do 

custo, conforme informação descrita no ponto 3.1.2. 

 

 

 

7.2 – Critérios usados para distinguir propriedades de investimento de propriedades ocupadas pelo 

dono e de propriedades detidas para venda no curso ordinário dos negócios 

A Companhia das Lezírias considera como propriedades de investimento: 

i. Terrenos propriedade da entidade, locados cuja exploração é efectuada por terceiros; 

ii. Terrenos propriedade da entidade, detidos com o objectivo de venda; e 

iii. Edifícios propriedade da entidade que se encontram locados, cuja em exploração é efectuada 

por terceiros. 

 

 

 

7.3 – Quantias reconhecidas nos resultados com propriedades de investimento 

Os rendimentos reconhecidos referem-se essencialmente às rendas dos terrenos obtidas no período. 

Os gastos operacionais relacionam-se essencialmente com propriedades de investimento que geram 

rendimentos de rendas durante o período. 

 

 
 

 

 

7.4 – Existência e quantias de restrições sobre a capacidade de realização de propriedades de 

investimento ou a remessa de rendimentos e proventos de alienação 

Na data do relato das presentes demonstrações financeiras, não existem quaisquer restrições de 

titularidade sobre as propriedades de investimento. 

 

Conforme definido na alínea e) do art.º 10.º dos estatutos da Companhia das Lezírias, compete à 

Assembleia-geral “Autorizar a alienação e oneração de imóveis bem como a realização de 

investimentos, estes últimos quando de valor superior a vinte por cento do capital social”. 

 

 

2011 2010

Rendimentos no período 1.902.544 2.112.921

Gastos operacionais directos 94.630 135.559

Períodos
Montantes reconhecidos no período
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7.5 – Aplicação modelo do custo 

 

7.5.1 – Métodos de depreciação usados  

A Companhia das Lezírias aplica o mesmo critério que indicado para os Activos fixo tangíveis. Ver 

relato no pontos 6.2. 

 

7.5.2 – Vidas úteis usadas  

Os terrenos não são sujeitos a depreciação. Para os edifícios foi estimada uma vida útil de 50 anos. 

 

7.5.3 – Quantias brutas escrituradas, depreciações acumuladas e perdas por imparidade 

acumuladas  

Reconciliação das quantias escrituradas em Propriedades de investimento no início e no fim do 

período: 

 

 
 

Descrição
Terrenos e 

recursos naturais

Edifícios e outras 

construções

Investimentos           

em curso
Total

Activo bruto

Saldo em 31-12-2010 7.470.261 156.733 309.354 7.936.348

Adições 0

Revalorizações 0

Abates 0

Transferências 0

Saldo em 31-12-2011 7.470.261 156.733 309.354 7.936.348

Depreciações acumuladas

Saldo em 31-12-2010 26.448 90.905 0 117.353

Adições 4.408 3.135 7.543

Revalorizações 0

Abates 0

Transferências 0

Saldo em 31-12-2011 30.856 94.040 0 124.895

Perdas por imparidade acumuladas

Activo fixo tangível liquído 7.439.405 62.693 309.354 7.811.453

Propriedades de investimento
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7.5.4 – Justo valor das propriedades de investimento 

As propriedades de investimento da Companhia das Lezírias respeitam essencialmente a contratos 

de arrendamento efectuados ao abrigo da Lei do arrendamento rural. 

 

O cálculo do justo valor das propriedades de investimento foi obtido através da aplicação do método 

do desconto dos cash-flows futuros dos rendimentos gerados, de forma a calcular o valor actual dos 

fluxos monetários libertados. 

 

 
 

A Companhia das Lezírias, considera que o actual enquadramento económico das actividades 

agrícolas poderá ser significativamente influenciado pelo impacto das futuras definições sobre 

estrutura da PAC pós 2013, pois ainda se encontra em estudo o enquadramento a efectuar pela 

União Europeia e, consequentemente, pelas opções que venham a ser tomadas dentro da “margem 

de manobra” nacional. O justo valor das propriedades de investimento poderá estar sujeito a 

significativos impactos no futuro. 

 

Descrição
Terrenos e 

recursos naturais

Edifícios e outras 

construções

Investimentos           

em curso
Total

Activo bruto

Saldo em 31-12-2009 7.470.261 156.733 309.354 7.936.348

Adições 0

Revalorizações 0

Abates 0

Transferências 0

Saldo em 31-12-2010 7.470.261 156.733 309.354 7.936.348

Depreciações acumuladas

Saldo em 31-12-2009 22.040 87.770 109.810

Adições 4.408 3.135 7.543

Revalorizações 0

Abates 0

Transferências 0

Saldo em 31-12-2010 26.448 90.905 0 117.353

Perdas por imparidade acumuladas

Activo fixo tangível liquído 7.443.813 65.828 309.354 7.818.996

Propriedades de investimento

milhares de Euros

2011 2010

53.302 62.865

Períodos
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8 – AGRICULTURA 

 

 

8.1 – Descrição de cada grupo de activos biológicos. 

São reconhecidos como activos biológicos os animais ou plantas vivos utilizados na actividade 

agrícola, a partir dos quais são obtidos produtos agrícolas. 

 

São reconhecidos como activos biológicos: 

i. Plantações: 

a. Florestais (compostas essencialmente pelo montado de sobro e pelo pinhal); 

b. Vinha; 

c. Olival; e 

d. Culturas agrícolas com produções plurianuais, designadamente pastagens; 

ii. Animais: 

a. Bovinos; e 

b. Equinos. 

 

São reconhecidos como Activos biológicos consumíveis aqueles que: 

i. Estejam para ser colhidos como produto agrícola; ou 

ii. Estejam para ser vendidos como activos biológicos. 

 

 

 

8.2 – Métodos e pressupostos significativos aplicados na determinação do justo valor de cada um 

dos grupos do produto agrícola no ponto de colheita e de cada um dos grupos de activos biológicos 

O justo valor dos Activos biológicos foi determinado a partir 

i. Do preço de venda conhecido no ponto de colheita; 

ii. Do valor de mercado conhecido em transacções recentes; 

iii. A partir de referências do sector disponíveis em entidades oficiais, como sejam dados 

estatísticos disponíveis no IVV e a partir do boletim mensal de estatística publicado pelo INE. 

 

Os grupos de activos biológicos que foram mensurados segundo o modelo do justo valor foram 

descritos nas notas 3.1.3.1.2 e 3.1.3.2. 
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8.3 – Activos biológicos mensurados ao justo valor no fim do período 

 

8.3.1 – Quantia de Activos biológicos escriturada no final do período 

 

 
 

 

 
 

 

Inclui as variações de justo valor reconhecidas em “Outros rendimentos e ganhos” ou “Outros gastos 

e perdas”, decorrentes da venda de activos biológicos de produção, para efeitos de apuramento de 

mais-valias, devido à possibilidade do reinvestimento dos valores de realização. 

 

 

 

8.3.2 – Justo valor menos os custos estimados no ponto de venda do produto agrícola colhido 

durante o período, determinado no momento de colheita 

 

 
 

 

 

Descrição
Não 

Correntes
Correntes Total

Animais

Saldo em 31-12-2010 913.732 933.010 1.846.742

Aumentos de justo valor 68.600 559.740 628.340

Diminuções de justo valor 210.065 633.980 844.045

Saldo em 31-12-2011 772.267 858.770 1.631.037

Activos biológicos ao Justo valor

Descrição
Não 

Correntes
Correntes Total

Animais

Saldo em 31-12-2009 1.016.044 851.280 1.867.324

Aumentos de justo valor 138.050 642.965 781.015

Diminuções de justo valor 240.362 561.235 801.597

Saldo em 31-12-2010 913.732 933.010 1.846.742

Activos biológicos ao Justo valor

2011 2010

Animais 1.631.037 1.846.742

Plantas 3.027.003 1.892.510

Total 4.658.041 3.739.252

Descrição
Períodos

Justo valor no ponto de colheita
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8.4 – Existência e quantias escrituradas de activos biológicos cuja posse seja restrita e quantias 

escrituradas de activos biológicos penhorados como garantia de passivos 

Na data do relato das presentes demonstrações financeiras, não existem quaisquer restrições de 

posse ou penhoras sobre de activos biológicos. 

 

 

8.5 – Estratégias de gestão de riscos financeiros relacionados com a actividade agrícola 

Os riscos a que as organizações se encontram expostas podem ter origem em factores externos e 

internos. A identificação dos riscos relevantes assenta num conhecimento profundo da organização, 

da actividade e do mercado onde essa actividade é desenvolvida. Os riscos materialmente relevantes 

a que a Empresa está exposta, com base na perspectiva de perda que cada um deles pode 

representar, são os seguintes: 

• Risco de Mercado, o qual inclui três tipos de risco: 

i. Risco cambial – é o risco de que o valor de um instrumento financeiro venha a flutuar 

devido a alterações nas taxas de câmbio; 

ii. Risco de preço – é o risco de que o valor de um instrumento financeiro venha a flutuar 

como resultado de alterações nos preços de mercado, quer essas alterações sejam 

causadas por factores específicos do instrumento individual ou do seu emitente, quer por 

factores que afectem todos os instrumentos negociados no mercado; e 

iii. Risco de taxa de juro – é o risco de que o valor de um instrumento financeiro venha a 

flutuar devido a alterações nas taxas de juro do mercado. 

O risco de mercado é pouco significativo para a Companhia das Lezírias. 

• Risco de crédito – é o risco de que um participante de um instrumento financeiro não venha a 

cumprir uma obrigação e faça com que o outro participante incorra numa perda financeira. A 

Empresa encontra-se sujeita ao risco do crédito que concede aos seus clientes. Contudo, as 

vendas a crédito estão sujeitas a regras que asseguram que estas são efectuadas a clientes com 

um histórico de crédito apropriado e que se encontram dentro dos limites da exposição dos 

saldos máximos pré-definidos e aprovados para cada cliente. 

• Risco de financiamento – é o risco de que a Empresa venha a encontrar dificuldades na obtenção 

de fundos para satisfazer compromissos associados aos instrumentos financeiros. O risco de 

liquidez pode resultar de uma incapacidade de vender rapidamente um activo financeiro no fecho 

do mercado pelo seu justo valor. O risco de liquidez não é significativo para a Empresa. 

 

 

8.6 – Activos biológicos mensurados, no fim do período, ao custo menos depreciação acumulada e 

perdas por imparidade acumuladas 

Os grupos de activos biológicos que foram mensurados segundo o modelo do custo foram descritos 

na nota 3.1.3.1.1. 
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8.7 – Razão por que não podem ser fiavelmente mensurados ao justo valor 

As razões foram divulgadas na nota 3.1.3.1.1. 

 

 

8.8 – Método de depreciação usado e vidas úteis usadas 

Os Activos biológicos de produção, a partir do momento que se encontram em condições de serem 

utilizados, são sujeitos a depreciação de acordo com o método de linha recta, em conformidade com 

o período de vida útil estimado para cada grupo de bens. 

 

Activos biológicos de produção Vida útil estimada

Montado de sobro e pinhal --

Olival 25 anos

Vinha 20 anos  
 

 

 

8.9 – Quantia escriturada bruta e depreciação acumulada 

Reconciliação das quantias escrituradas em activos biológicos mensurados ao custo no início e no fim 

do período: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Descrição Em uso
Investimentos                   

em curso
Total

Plantas

Saldo em 31-12-2010 4.494.306 279.645 4.773.951

Adições 60.603 60.603

Transferências 207.217 -124.541 82.676

Saldo em 31-12-2011 4.701.523 215.708 4.917.231

Depreciações acumuladas

Saldo em 31-12-2010 1.990.888 0 1.990.888

Adições 225.280 225.280

Saldo em 31-12-2011 2.216.168 0 2.216.168

Perdas por imparidade acumuladas

Activo fixo tangível liquído 2.485.355 215.708 2.701.062

Activos biológicos ao Custo
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8.10 – Natureza e extensão dos subsídios governamentais reconhecidos nas demonstrações 

financeiras 

São diversas as naturezas dos subsídios governamentais, reconhecidos nas demonstrações 

financeiras apresentadas, sendo extenso e complexo o seu enquadramento legislativo, tais como: 

• RPU – É um regime de apoio aos agricultores, que substituiu os apoios directos anteriormente 

concedidos ao abrigo de vários regimes, nomeadamente ajuda às culturas arvenses, arroz, 

leguminosas para grão, forragens secas, lúpulo, extensificação, bovinos machos, abate de bovinos 

adultos, ovinos e caprinos e prémios complementares, por um único regime de ajuda desligado 

total ou parcialmente da produção. Em Portugal, genericamente, optou-se por um desligamento 

total da produção para os mencionados regimes de apoio directo; 

• Vacas Aleitantes – Prémio por Vaca em Aleitamento e Prémio Nacional Suplementar, de apoio ao 

sector bovino. Por definição, vaca aleitante será uma vaca pertencente a uma raça de vocação 

“carne” ou resultante de um cruzamento com uma dessas raças, e que faça parte de uma manada 

destinada à criação de vitelos para produção de carne, o que pressupõe a alimentação dos vitelos 

com base no leite materno; 

• Prémio ao Abate – Os animais abatidos, nas condições definidas na legislação, beneficiam deste 

prémio quando forem abatidos em território comunitário ou exportados para um país terceiro. 

Esta ajuda a partir do ano 2012 é integrada no RPU; 

• Pagamento Específico para o Arroz – O pagamento específico para o arroz destina-se a apoiar as 

superfícies cultivadas com arroz, nos terrenos sistematizados especificamente para esta cultura. 

Esta ajuda a partir do ano 2012 é integrada no RPU; 

Descrição Em uso
Investimentos                   

em curso
Total

Plantas

Saldo em 31-12-2009 4.073.542 461.332 4.534.875

Adições 239.077 239.077

Transferências 420.764 -420.764 0

Saldo em 31-12-2010 4.494.306 279.645 4.773.951

Depreciações acumuladas

Saldo em 31-12-2009 1.754.650 0 1.754.650

Adições 236.238 236.238

Saldo em 31-12-2010 1.990.888 0 1.990.888

Perdas por imparidade acumuladas

Activo fixo tangível liquído 2.503.418 279.645 2.783.063

Activos biológicos ao Custo



 

Demonstrações Financeiras em 31 de Dezembro de 2011 
 

 

36 
 

• Produção Integrada – Ajuda destinada a apoiar os agricultores que prosseguem um conjunto de 

específico de práticas agrícolas. Produção integrada é um sistema agrícola de produção de 

alimentos de alta qualidade e de outros produtos utilizando os recursos naturais e os mecanismos 

de regulação natural em substituição de factores de produção prejudiciais ao ambiente e de 

modo a assegurar, a longo prazo, uma agricultura viável 

• Conservação do Solo – Ajuda que se destina a apoiar os agricultores que praticam um sistema de 

mobilização de conservação do solo que, embora intervindo em toda a superfície do terreno, 

mantém uma quantidade apreciável de resíduos da cultura anterior à superfície do solo, 

baseando-se na utilização de alfaias de mobilização vertical e estando interdito o uso de alfaias 

que promovam o reviramento do solo ou levantamento do torrão. 

• Modo de Produção Biológico – Ajuda que se destina a apoiar os agricultores que têm práticas 

agrícolas em modo biológico. A produção biológica é um sistema global de gestão das explorações 

agrícolas e de produção de géneros alimentícios que combina as melhores práticas ambientais, 

um elevado nível de biodiversidade, a preservação dos recursos naturais, a aplicação de normas 

exigentes em matéria de bem-estar dos animais e método de produção em sintonia com a 

preferência de certos consumidores por produtos obtidos utilizando substâncias e processos 

naturais. O método de produção biológica desempenha, assim, um duplo papel societário, visto 

que, por um lado, abastece um mercado específico que responde à procura de produtos 

biológicos por parte dos consumidores e, por outro, fornece bens públicos que contribuem para a 

protecção do ambiente e o bem-estar dos animais, bem como para o desenvolvimento rural. 

• Raças Autóctones – Este caso específico destina-se a apoiar a manutenção de sistemas pecuários 

baseados em raças autóctones. 

 

 
 

 

 

 

milhares de Euros

2011 2010

RPU (direitos de superfície directos) 905 922

Vacas Aleitantes 423 516

Prémio ao Abate 19 25

Pagamento Específico para o Arroz 191 90

Produção Integrada 77 77

Conservação do Solo 11 12

Modo de Produção Biológico 115 163

Raças Autóctones 15 16

Outros 109 19

Total dos subsídios governamentais 1.866 1.839

Outros subsídios 4 4

Total 1.869 1.843

Subsídios governamentais

Descrição
Períodos
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8.10.1 – Política contabilística adoptada para os subsídios do Governo, incluindo os métodos de 

apresentação adoptados nas demonstrações financeiras 

Um subsídio do Governo não condicional que se relacione com um activo biológico mensurado pelo 

seu justo valor menos custos estimados no ponto de venda é reconhecido como rendimento quando 

o subsídio do Governo se torne recebivel. 

 

Se um subsídio do Governo relacionado com um activo biológico mensurado pelo seu justo valor 

menos custos estimados no ponto de venda for condicional, a Companhia das Lezírias reconhece o 

subsídio como rendimento somente quando sejam satisfeitas as condições a ele associadas. 

 

 

8.11 – Condições não cumpridas e outras contingências ligadas aos subsídios governamentais 

A Companhia das Lezírias promove uma gestão dos seus recursos no sentido do estrito cumprimento 

de todas as contingências ligadas aos subsídios governamentais. 

 

 

8.12 – Diminuições significativas que se esperam no nível de subsídios governamentais 

Dadas as incertezas que envolvem a definição da nova PAC a partir de 2014, tal como já referido na 

nota 7.5.4, não é possível relatar dados objectivos acerca do enquadramento dos subsídios 

governamentais após 2013, pois as interrogações existentes sobre esta matéria são extensas. 

Um grupo de peritos, nomeados pelo Governo Português, produziu um documento onde coloca 

diversas questões, tais como: 

• O orçamento agrícola da UE manter-se-á o mesmo depois de 2013, ou será aumentado, ou será 

reduzido? 

• Ir-se-ão manter os dois pilares da PAC ou passarão a ser apenas 1 ou mais do que 2? 

• Cada um dos EM manterá o seu actual orçamento agrícola, ou verificar-se-á uma redistribuição 

entre pilares dentro de cada EM e/ou entre EM? 

• Quais os compromissos que irão ser estabelecidos no contexto da Ronda de Doha da OMC? 

• Como é que se irá proceder à substituição das ajudas directas actualmente em vigor por outros 

tipos de pagamentos directos aos produtores? 

• A existir um pagamento directo base por superfície (PBS) que valor médio é que assumirá para o 

conjunto da UE e de que forma é que será ajustada por cada EM? 

• A existirem pagamentos complementares de que tipo serão e que valores médios assumirão? 

• Que montantes correspondentes aos fundos actualmente afectos às ajudas directas (ADP+RPU) 

irão ficar disponíveis após a aplicação do pagamento directo base por superfície (PBS) e 

pagamentos adicionais complementares? 

• De que forma é que os montantes irão ser repartidos entre Pilares e EM? 

• De que forma se irá tomar em consideração a reconhecida diversidade de territórios e 

agriculturas da UE? 
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9 – PARTES RELACIONADAS 

 

 

9.1 – Relacionamentos com empresas-mãe 

 

9.1.1 – Parpública – Participações Públicas, SGPS, S.A. 

A Parpública detém o capital social da Companhia das Lezírias na sua totalidade. 

 

 

9.1.1.2 – Sede da empresa-mãe 

Rua Laura Alves, n.º 4, em Lisboa 

 

 

9.1.1.3 – Transacções com a empresa-mãe 

 

9.1.1.3.1 – Natureza do relacionamento com as partes relacionadas 

Actualmente as transacções com a empresa-mãe são praticamente inexistentes, limitando-se ao 

pagamento dos dividendos conforme são aprovados pelo accionista. 

 

9.1.1.3.2 – Transacções e saldos pendentes 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011 2010

Transacções

Clientes e outros devedores

Fornecedores e outros credores

Saldos pendentes

Activos

Passivos 543.024 725.815

Ajustamentos de dívidas de cobrança duvidosa relacionados

Descrição
Períodos
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9.2 – Relacionamentos com empresas associadas 

 

9.2.1 – Orivárzea - Orizicultores do Ribatejo, S.A. 

A Companhia das Lezírias detém uma participação no capital social de 26,8130%. 

 

9.2.1.1 – Sede da empresa associada 

Lagoa das Donzelas, em Salvaterra de Magos 

 

9.2.1.2 – Transacções com a empresa associada 

 

9.2.1.2.1 – Natureza do relacionamento com as partes relacionadas 

As transacções com esta associada decorrem basicamente do objecto social deste agrupamento de 

produtores. 

Para a realização da cultura de arroz e de acordo com o regulamento do agrupamento, adquirimos 

através da Orivárzea a totalidade dos factores de produção e serviços aplicados na cultura – 

sementes, adubos, fitofármacos, serviços técnicos especializados e secagem do cereal. 

É à Orivárzea, também de acordo com o regulamento do agrupamento, que efectuamos a venda da 

totalidade da nossa produção de arroz. 

 

9.2.1.2.2 – Transacções e saldos pendentes 

 

 
 

9.2.2 – CLR - Companhia das Lezírias e Associados Renováveis, Lda. 

A Companhia das Lezírias detém uma participação no capital social de 20,0%. 

 

9.2.2.1 – Sede da empresa associada 

Herdade do Catapereiro, Estrada Nacional 118, em Samora Correia 

 

9.2.2.2 – Transacções com a empresa associada 

 

9.2.2.2.1 – Natureza do relacionamento com as partes relacionadas 

Não existem transacções com esta associada dado não ter iniciado a sua actividade operacional. 

2011 2010

Transacções

Clientes e outros devedores 1.979.007 1.188.559

Fornecedores e outros credores 474.492 190.659

Saldos pendentes

Clientes e outros devedores 1.114.081 747.891

Fornecedores e outros credores 165 134

Ajustamentos de dívidas de cobrança duvidosa relacionados

Descrição
Períodos
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10 – PARTICIPAÇÕES FINANCEIRAS - MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL 

 

10.1 – Investimentos em associadas 

 

 
 

 

10.2 – Data de relato das demonstrações financeiras de cada associada 

A data de relato da Orivárzea, S.A. não coincide com o ano civil e ocorre entre 01/09/n e 31/08/n+1.  

 

  

Empresa Sede Ano
Capital 

social

Capital 

realizado

Acções 

próprias

 Prémios  de 

emissão de 

acções

Reservas e 

resultados 

transitados

Resultado 

líquido

Capital 

próprio
Passivo Rendimentos

Valor de 

aquisição

Quantia 

escriturada

Orivárzea, S.A. Salvaterra Magos 2011 2.500.000 2.331.745 -50.955 1.151.175 1.485.865 444.148 5.361.978 8.025.316 17.136.613 1.201.301 1.467.620

CLR Assoc. Renováveis, Lda. Samora Correia 2011 5.000 5.000 -2.858 -1.902 240 3.038 0 1.000 1.000

Empresa Sede Ano
Capital 

social

Capital 

realizado

Acções 

próprias

 Prémios  de 

emissão de 

acções

Reservas e 

resultados 

transitados

Resultado 

líquido

Capital 

próprio
Passivo Rendimentos

Valor de 

aquisição

Quantia 

escriturada

Orivárzea, S.A. Salvaterra Magos 2010 2.500.000 2.210.115 -50.955 1.151.175 1.513.875 353.600 5.177.809 6.765.442 13.738.943 1.201.301 1.417.212

CLR Assoc. Renováveis, Lda. Samora Correia 2010 5.000 5.000 -513 -2.345 2.142 1.549 0 1.000 1.000
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11 – OUTROS INVESTIMENTOS 

 

11.1 – Participações financeiras - outros métodos 

 

 
 

A Pec-Tejo, S.A. encontra-se em processo de liquidação. A quantia escriturada é o valor recuperável 

da participação detida, de acordo com informação transmitida à empresa no âmbito da partilha. 

 

 

 

 

11.2 – Outros activos financeiros 

As obrigações do tesouro encontram-se a caucionar um sinistrado de acidentes de trabalho, cujo 

sinistro ocorreu em 07/12/1958, antes da existência de seguro de acidentes de trabalho, cujo 

processo se encontra à guarda do Tribunal de Trabalho de Tomar. 

 

 
 

 

  

Valor de 

aquisição
Imparidades

Quantia 

escriturada

Valor de 

aquisição
Imparidades

Quantia 

escriturada

Caixa de Crédito Agrícola Mútuo VFX 499 499 499 499

Coop. Agric. Compra, Venda Prest. Serviços 5 5 5 5

Coop. Agrícola Polivalente do Porto Alto 125 125 125 125

Lusitanus, S.A. 4.988 4.988 4.988 4.988

Pec-Tejo, S.A. 700.343 640.343 60.000 700.343 640.343 60.000

Animaforum 500 500

Total 706.459 640.343 66.116 705.959 640.343 65.616

Empresa

2011 2010

Descrição Período
Valor de 

aquisição
Imparidades

Quantia 

escriturada

2011 2.397 1.706 692

2010 2.397 275 2.123

 Obrigações - Consolidado 3% 1942
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12 – INVENTÁRIOS 

 

As políticas contabilísticas adoptadas para a mensuração dos inventários e a forma de custeio usada, 

encontram-se descritas na nota 3.1.7. 

 

 

12.1 – Quantia escriturada de inventários 

 

 
 

 

 

12.2 – Quantia de inventários reconhecida como um gasto durante o período 

 

 
 

 

 

12.3 – Quantia escriturada de inventários dados como penhor de garantia a passivos 

Na data do relato das presentes demonstrações financeiras, não existem quaisquer inventários dados 

como penhor de garantias. 

Quantia 

bruta
Imparidades

Quantia 

escriturada

Quantia 

bruta
Imparidades

Quantia 

escriturada

Matérias-primas, subsidiárias e de consumo 884.895 884.895 852.925 852.925

Produtos acabados e intermédios 346.320 346.320 395.390 395.390

Produtos e Trabalhos em Curso 252.410 252.410 207.983 207.983

Total 1.483.626 0 1.483.626 1.456.298 0 1.456.298

31-12-2011

Rubricas

31-12-2010

Rubricas

Matérias-primas, 

subsidiárias e de 

consumo

Produtos 

acabados e 

intermédios

Produtos e 

Trabalhos 

em Curso

Saldo em 31-12-2010 852.925 395.390 207.983

Compras 1.913.349

Regularizações 648.193 -2.353.102

Saldo em 31-12-2011 884.895 346.320 252.410

Gastos no período 2.529.571 -2.402.172 44.427

Rubricas

Matérias-primas, 

subsidiárias e de 

consumo

Produtos 

acabados e 

intermédios

Produtos e 

Trabalhos 

em Curso

Saldo em 31-12-2009 1.005.774 598.748 222.901

Compras 1.664.082

Regularizações 912.940 -884.351

Saldo em 31-12-2010 852.925 395.390 207.983

Gastos no período 2.729.871 -1.087.708 -14.917
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13 – INSTRUMENTOS FINANCEIROS 

 

 

13.1 – Bases de mensuração e outras políticas contabilísticas utilizadas 

As bases de mensuração utilizadas para os instrumentos financeiros e outras políticas contabilísticas 

utilizadas para a contabilização de instrumentos financeiros relevantes para a compreensão das 

demonstrações financeiras encontram-se relatadas nas notas 3.1.8, 3.1.11 e 8.5. 

 

 

13.2 – Activos financeiros 

O detalhe dos activos e passivos financeiros na data das demonstrações financeiras era o seguinte: 

 

 
 

 

 

 

 

13.3 – Activos dados em garantia ou penhor 

Na rubrica “Outras contas a receber” encontra-se escriturado o montante de 22.371,07 euros, 

depositado à ordem ao Tribunal de Trabalho de Tomar, relativo aos autos da acção emergente do 

acidente de trabalho em que é sinistrado Bernardo da Silva Moreira, e foi feito para garantia das 

pensões futuras devidas. 

  

Mensurados 

ao custo

Imparidades 

acumuladas

Quantia 

escriturada

Mensurados 

ao custo

Imparidades 

acumuladas

Quantia 

escriturada

Activos financeiros

Clientes 2.503.652 607.245 1.896.407 2.516.990 473.611 2.043.378

Adiantamentos a fornecedores
 (a)

200.000 200.000 0

Accionistas e sócios 17.970 17.970 0 17.268 17.268 0

Outras contas a receber 2.623.779 95.901 2.527.878 3.470.951 29.126 3.441.825

Total de activos financeiros 5.345.401 721.116 4.624.285 6.005.209 520.006 5.485.203

Passivos financeiros

Fornecedores 621.631 621.631 1.224.770 1.224.770

Outras contas a pagar 933.968 933.968 539.510 539.510

Total de passivos financeiros 1.555.599 0 1.555.599 1.764.280 0 1.764.280

(a) não corrente

Descrição

31-12-2011 31-12-2010
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13.4 – 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 19.012,43 euros, a serem 

pagos em 2 anuidades de 3.642,72 euros e 19 anuidades de 617,21 euros. 
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14 – ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS 

O detalhe da rubrica “Estado e outros entes públicos” na data das demonstrações financeiras era o 

seguinte: 

 

 
 

 

 

 

 

15 – ACTIVOS E PASSIVOS POR IMPOSTOS DIFERIDOS 

O detalhe da rubrica “Activos por impostos diferidos” e “Passivos por impostos diferidos” na data das 

demonstrações financeiras era o seguinte: 

 

 
 

 

 

 

 

31-12-2011 31-12-2010

Corrente Corrente

Activo

Imposto sobre o rendimento

Imposto sobre o valor acrescentado 162.480 153.248

Total 162.480 153.248

Passivo

Imposto sobre o rendimento 197.375 102.618

Outros 80.629 84.029

Total 278.004 186.647

Descrição

Activos por impostos diferidos 31-12-2009

Variações com 

efeitos nos 

resultados

31-12-2010                                           

(n-1)
Reexpressões

31-12-2010          
(reexpresso)

Variações 

com efeitos 

nos capitais 

prórprios

Variações com 

efeitos nos 

resultados

31-12-2011

Transicção SNC 37.207 -7.441 29.766 29.766 -7.441 22.324

Imparidade de créditos 5.259 2.410 7.668 7.668 21.411 29.080

Responsabilidade complementos de reforma 747.117 -29.645 717.472 717.472 717.472

Imparidade de investimentos financeiros 169.764 169.764 169.764 379 170.143

Investimentos 251.493 62.652 314.145 -52.143 262.003 216.018 478.021

Subsídios ao investimento 0 0 2.049 2.049

Total 1.210.839 27.975 1.238.815 -52.143 1.186.672 0 232.416 1.419.088

Passivos por impostos diferidos 31-12-2008

Variações com 

efeitos nos 

resultados

31-12-2010                                           

(n-1)
Reexpressões

31-12-2010          
(reexpresso)

Variações 

com efeitos 

nos capitais 

prórprios

Variações com 

efeitos nos 

resultados

31-12-2010

Reinvestimento dos valores de realização 186.392 -31.324 155.067 155.067 -31.324 123.743

Subsídios ao investimento -59.943 -59.943 330.165 270.222 57.403 -34.990 292.635

Total 186.392 -91.267 95.124 330.165 425.289 57.403 -66.315 416.378
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16 – RESPONSABILIDADES POR BENEFÍCIOS PÓS-EMPREGO 

Por força do definido nos acordos de empresa, a Companhia das Lezírias mantém um conjunto de 

obrigações de benefícios definidos para com os seus empregados, que são tratadas nos termos 

previstos na NCRF 28 - Benefícios dos empregados. 

 

 
 

 

No presente exercício o Conselho de Administração deliberou não proceder à realização do estudo 

actuarial destinado a quantificar o valor das responsabilidades à data de balanço, por considerar que 

não se verificaram alterações materiais que o justificassem. 

 

 

Principais pressupostos actuariais e financeiros utilizados na elaboração do último estudo efectuado, 

reportado a 31 de Dezembro de 2010: 

 

  Tábua de mortalidade    TV 88/90 

  Tábua de invalidez    EVK 80 (50%) 

  Taxa de desconto    5,25% 

  Taxa de crescimento 

   Salários     2,50% 

   Diuturnidades    2,00% 

   Pensões    0,00% 

  Taxa de revalorização dos salários SS  2,00% 

 

 

 

 

 

17 – LOCAÇÕES 

As locações contratadas pela empresa respeitam a contratos de renting, tendo registado como gasto 

no período de 21.524,27 Euros. 

 

 

 

Benefícios pós-emprego 31-12-2010 31-12-2011

Responsabilidades no ínicio do período 2.819.309 2.707.440

Custo de juros 199.644

Ganhos e perdas actuariais -103.143

Beneficios pagos -208.370

Responsabilidades no fim do período 2.707.440 2.707.440
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18 – RÉDITO 

As políticas contabilísticas adoptadas para o reconhecimento do rédito encontram-se descritas na 

nota 3.1.15.1. 

 

Quantias significativas de rédito reconhecida durante o período: 

 

 
 

 

 

 

19 – FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS 

 

 
 

 

 

 

 

 

Rubricas 31-12-2010 31-12-2011

Vendas

Produtos agrícolas 848.113 1.642.184

Vinhos e derivados 946.789 852.441

Produtos florestais 1.468.107 1.652.724

Activos biológicos 835.678 1.064.730

Prestações de serviços

Caça 110.133 100.517

Agro-turismo 77.195 89.802

Outros 8.074 14.749

Outros rendimentos e ganhos 155.152 108.541

Juros 95.782 210.100

Dividendos 30.180 36.414

Total 4.575.203 5.772.202

Rubricas 31-12-2010 31-12-2011

Subcontratos 681.114 960.936

Serviços especializados 1.062.675 1.031.531

Trabal hos  especi al izados 474.942 468.254

Conservação e reparação 435.662 437.696

Energia e fluidos 242.401 195.939

Serviços diversos 301.665 347.304

Outros 144.033 154.076

Total 2.431.888 2.689.786
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20 – GASTOS COM O PESSOAL 

 

 
 

O número médio de pessoas ao serviço da empresa durante o exercício de 2011 foi de 100. No 

exercício de 2010 foi de 96. 

 

 

 

Os gastos suportados com os órgãos sociais durante o exercício foram: 

 

 
 

 

 

Relativamente a benefícios pós-emprego, ver nota 16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rubricas 31-12-2010 31-12-2011

Órgãos sociais

Remunerações 137.224 122.215

Encargos 13.715 13.213

Pessoal

Remunerações 1.647.794 1.553.208

Encargos 371.328 349.940

Benefícios pós-emprego -111.869 0

Pensões de reforma e sobrevivência 208.370 200.179

Outros gastos 56.356 53.475

Total 2.322.918 2.292.231

Rubricas 31-12-2010 31-12-2011

Mesa da Assembleia-geral 379,16 1.006,75

Conselho de Administração 257.604,67 212.641,38

Revisor Oficial de Contas 15.372,00 19.903,20
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21 – IMPARIDADE DE ACTIVOS 

As perdas por imparidade reconhecidas nos resultados durante o período são detalhadas do seguinte 

modo: 

 

 
 

 

 

 

22 – AUMENTOS/REDUÇÕES DE JUSTO VALOR 

As variações de justo valor reconhecidas nos resultados durante o período são detalhadas do 

seguinte modo: 

 

 
 

A determinação do justo valor foi efectuada de acordo com o divulgado na nota 8.2. 

 

 

 

 

 

 

 

Aumentos Reversões Aumentos Reversões

Clientes 433.583 41.501 1.473 473.611 141.948 8.314 607.245

Accionistas/sócios 16.386 882 17.268 702 17.970

Outras contas a receber 12.957 16.169 29.126 66.775 95.901

Total 462.927 58.552 1.473 520.006 209.425 8.314 721.116

Aumentos Reversões Aumentos Reversões

Participações financeiras - outros métodos 640.343 640.343 640.343

Outros activos financeiros 275 275 1.431 1.706

Total 640.617 0 0 640.617 1.431 0 642.049

Imparidade de dividas a receber

Imparidade de investimentos não 

depreciáveis/amortizáveis
31-12-2010

Reconhecidas nos resultados 

durante o período 31-12-2011

31-12-2009

Reconhecidas nos resultados 

durante o período

31-12-2009

Reconhecidas nos resultados 

durante o período

Reconhecidas nos resultados 

durante o período31-12-2010 31-12-2011

Aumentos/reduções de justo valor 31-12-2011 31-12-2010

Ganhos por aumentos de justo valor

Activos biológicos consumíveis 3.586.743 2.535.475

Activos biológicos de produção 68.600 127.800

Total 3.655.343 2.663.275

Perdas por reduções de justo valor

Activos biológicos consumíveis 633.980 561.235

Activos biológicos de produção 108.847 125.770

Total 742.827 687.005
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23 – OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS 

Os “Outros rendimentos e ganhos” reconhecidos nos resultados durante o período são detalhados 

do seguinte modo: 

 

 
 

 

 

 

24 – OUTROS GASTOS E PERDAS 

Os “Outros gastos e perdas” reconhecidos nos resultados durante o período são detalhados do 

seguinte modo: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Outros rendimentos e ganhos 31-12-2011 31-12-2010

Rendimentos suplementares 108.541 155.152

Ganhos em inventários 35.146 115.342

Rendas e outros rendimentos em propriedades de investimento 1.911.681 2.112.921

Imputação de subsídios para investimentos 133.858 76.623

Outros 144.272 177.217

Total 2.333.497 2.637.255

Outros gastos e perdas 31-12-2011 31-12-2010

Impostos 53.660 51.270

Perdas em inventários 55.786 201.170

Outros 118.534 169.806

Total 227.981 422.246
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25 – GASTOS/REVERSÕES DE DEPRECIAÇÕES E DE AMORTIZAÇÕES 

Os gastos/reversões de depreciação e de amortização reconhecidos nos resultados durante o 

período são detalhados do seguinte modo: 

 

 
 

 

26 – JUROS, DIVIDENDOS, RENDIMENTOS E GASTOS SIMILARES 

Os “Juros, dividendos e outros rendimentos similares” e “Gastos e perdas de financiamento” 

reconhecidos nos resultados durante o período são detalhados do seguinte modo: 

 

 
 

A política contabilística adoptada nos custos dos empréstimos obtidos encontra-se divulgada na nota 

3.1.15.3. 

Gastos/reversões de depreciação e de amortização 31-12-2011 31-12-2010

Propriedades de investimento (mensuradas ao custo)

Terrenos e recursos naturais 4.408 4.408

Edifícios e outras construções 3.135 3.135

Total 7.543 7.543

Activos fixos tangíveis

Terrenos e recursos naturais 64.375 8.332

Edifícios e outras construções 585.148 594.373

Equipamento básico 153.395 123.195

Equipamento de transporte 79.277 109.527

Equipamento administrativo 21.391 22.813

Equipamentos biológicos 2.459 3.631

Outros activos fixos tangíveis 20.855 23.239

Total 926.900 885.111

Activos biológicos (mensuradas ao custo)

Plantações 225.280 236.238

Total 225.280 236.238

TOTAL 1.159.722 1.128.892

Juros, dividendos e outros rendimentos similares 31-12-2011 31-12-2010

Juros obtidos 210.100 95.872

Dividendos obtidos 36.414 30.180

Total 246.513 126.052

Gastos e perdas de financiamento 31-12-2010 31-12-2010

Juros suportados 19.289 1.173

Outros gastos e perdas de financiamento 6.047 8.864

Total 25.336 10.037
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27 – IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO 

A Companhia das Lezírias encontra-se sujeita a tributação em sede de Impostos sobre o Rendimento 

das Pessoas Colectivas (IRC) e correspondente Derrama. 

O valor do imposto corrente do exercício de 2011 é calculado à taxa anual 12,5% na parte da matéria 

colectável que não ultrapasse os 12.500 Euros e à taxa de 25% na parte excedente, acrescida de 

Derrama (a partir do exercício de 2012 é aplicável apenas a taxa de 25%). 

A partir do exercício de 2008 a Derrama passou a ser calculada até ao limite máximo de 1,5% sobre o 

lucro tributável, podendo assim o imposto atingir a taxa máxima agregada de 26,5%. 

O cálculo do imposto diferido de 2011 e 2010 foi apurado com base na taxa de 26,5%. 

A parte do lucro tributável que exceda o montante de 2.000.000 de Euros fica sujeito à Derrama 

Estadual de 2,5% (a partir do exercício de 2012 o montante de sujeição diminui para 1.500.000 Euros 

e a taxa aumenta para 3%). 

 

 

 
  

Reconciliação da Taxa Efectiva de Imposto 31-12-2011 31-12-2010          
(reexpresso)

Reexpressões
31-12-2010                                           

(n-1)

Resultado antes de impostos 1.339.346 733.125 733.125

Imposto sobre o rendimento do período 423.024 236.287 236.287

Derrama 25.475 14.271 14.271

Tributações autónomas 41.099 34.490 34.490

Imposto corrente 489.598 285.048 0 285.048

Imposto diferido -298.731 -119.242 -56.964 -62.278

Imposto efectivo sobre o rendimento 190.867 165.806 -56.964 222.770

Taxa efectiva de imposto 14,3% 22,6% 30,4%
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28 – ACTIVOS E PASSIVOS CONTINGENTES 

Na data das presentes demonstrações financeiras, a Companhia das Lezírias detém as seguintes 

garantias bancárias que lhe foram prestadas: 

• Garantia (1) bancária no valor de 49.023,78 Euros, 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 Euros, no BPI, destinada a caucionar a exportação 

de vinhos; 

• Garantia (1) bancária no valor de 15.000,00 Euros, no BCP, destinada a caucionar o 

fornecimento de gasóleo pela BP. 

 

 

 

 

 

O Técnico Oficial de Contas O Conselho de Administração 
  
  
Rui Manique de Brito 
 

António Miguel Semedo Pimentel Saraiva 
Presidente 

  
  

 
Diogo Supico de Faria e Silva 
Vogal 

  
  

Samora Correia, 30 de Março de 2012 
João Carlos Caldeira Gonçalves 
Vogal 

 








