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A COMPANHIA DAS LEZÍRIAS TRANSFORMOU-SE NUM SÍMBOLO DO 
COMPROMISSO DO ESTADO PELO SECTOR AGRÍCOLA E NUM PENHOR DO 
COMPROMISSO DO ESTADO PARA COM O AMBIENTE. A COMPANHIA TEM 
TANTOS VALORES AGRÍCOLAS QUANTO AMBIENTAIS.

ASSUNÇÃO CRISTAS
Ministra da Agricultura e do Mar
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O EVOA (Espaço de Visitação e Observação de Aves) foi 
inaugurado no ano de 2012, na Lezíria Sul, em plena Reserva 
Natural do Estuário do Tejo, a maior zona húmida de Portugal 
e uma das dez mais importantes da Europa. Situado em 
terrenos da Companhia das Lezírias, na Ponta da Erva, local 
de confluência dos rios Sorraia e Tejo, o EVOA situa-se a cerca 
de 30’ de Lisboa.

O principal objectivo deste projecto é criar uma área 
vocacionada para a observação das aves que ocorrem naquele 
Estuário e para a aprendizagem sobre os seus ciclos de vida. 
Não menos importante é também proporcionar um contacto 
directo dos visitantes com a realidade de toda a Lezíria do 
Tejo, território exemplar no que concerne à harmonização da 
actividade agrícola e da conservação da natureza.
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MEDALHA DE PRESTÍGIO 
COM O CATAPEREIRO 
ESCOLHA BRANCO 2011 E 
MEDALHA DE OURO PARA O 
TINTO RESERVA TINTO 2008 
NO CONCURSO NACIONAL 
DE VINHOS

RECONHECIMENTO DA EXCELÊNCIA 
DA GESTÃO DA ZONA DE CAÇA 
PELA ASSOCIAÇÃO EUROPEIA DOS 
PROPRIETÁRIOS RURAIS
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 Este diferencial deveu-se principalmente às quebras 
nas quantidades de cortiça vendida em virtude do 
menor número de árvores a descortiçar, à quebra muito 
significativa do número de pinhas, à redução do número 
de bovinos, em consequência da diminuição das áreas de 
pastagem, bem como à descida dos preços do arroz e do 
vinho;

• A conclusão do EVOA (Espaço de Visitação e Observação 
de Aves), localizado na Lezíria Sul, com a sua inauguração 
oficial a 1 de Dezembro. Este projecto, que conta com 
a Brisa S.A. como patrocinador fundador e com o co- 
-financiamento do QREN/PorLisboa (enquadrado na 
medida de Espaços Protegidos Classificados), foi iniciado 
por Administrações anteriores. Dispõe agora a CL e o País 
do mais completo centro de interpretação e observação de 
aves na mais importante zona húmida de Portugal;

• A obtenção de resultados positivos na produção de bovinos 
de carne, apesar da redução do efectivo devido à retirada 
de pastagens para o alargamento da área de arroz em 2011, 
que foi contrabalançada por uma descida acentuada nos 
custos;

• A reformulação da política comercial do sector dos 
vinhos, que aliada a uma racionalização da oferta, uma 
aposta na exportação e uma redefinição da estratégia de 
comunicação, fará inverter os resultados negativos do 
sector, cujo mercado sofre uma erosão de consumo e valor 
significativa;

• Um acréscimo da quantidade de arroz produzido (+ 3,8%), 
por via da qualidade do trabalho desenvolvido nas novas 
áreas de produção da Lezíria Sul (300 ha) cuja exploração 
se iniciou em 2011, malgrado a seca verificada ao longo da 
campanha agrícola, que dificultou a gestão do regadio;

• O trabalho de uniformização e segmentação das tipologias 
das terras arrendadas, em função das suas aptidões 
agrícolas, aplicando-se posteriormente o mesmo valor de 
renda por hectare para terras idênticas. Esta metodologia, 
que envolveu as 189 parcelas de terra actualmente 
arrendadas (5.600 hectares) virá a permitir um crescimento 
dos proveitos associados ao arrendamento agrícola;

1. SUMÁRIO EXECUTIVO
O actual Conselho de Administração foi eleito em Assembleia Geral da CL, realizada em 28 
de Fevereiro de 2012.

Desde logo, definiu que o quadro orientativo das suas actividades teria de estar alinhado 
com a Missão da CL, que consiste na preservação, valorização e rentabilização dos recursos 
à sua disposição, entendendo a sua diversidade, riqueza e relevância, colocando ênfase 
numa eficiente integração das suas actividades e na sustentabilidade dos processos que 
lhes estão associados.

O Conselho de Administração e os responsáveis sectoriais procuraram assim, ao longo de 
2012, continuar no caminho apontado pela Visão da CL, de se tornar numa empresa agro- 
-pecuária e florestal reconhecida por:
• Gerir os recursos de forma integrada e equilibrada;
• Manter-se na vanguarda em temas técnicos e procurar novas oportunidades que criem 

valor;
• Promover a inovação, antecipar e adaptar-se continuamente às novas solicitações da 

sociedade;
• Promover a sua imagem de referência para o sector agro-pecuário e florestal;
• Manter uma postura de responsabilidade social e promover excelentes relações com as 

entidades locais e regionais.

Em paralelo com o desenvolvimento das suas actividades produtivas tradicionais, teve 
lugar um exercício de análise e planeamento estratégico das diferentes áreas sectoriais 
com o objectivo de dar continuidade a projectos e linhas de acção em curso que se 
afiguram como positivas e corrigir aquilo que necessita um novo alinhamento, face aos 
pressupostos actuais e à envolvente do negócio. 
Esta será a base do plano para o triénio 2012-2014 que a CL irá perseguir, procurando 
melhorar a eficiência operacional de cada uma das áreas de negócio.

No capítulo 2, serão expostas detalhadamente as actividades desenvolvidas pelas várias 
áreas da empresa.

Importa referir alguns aspectos que marcaram o ano de 2012:
• Verificou-se em 2012, uma situação de seca severa, com impactos negativos em várias 

das actividades agrícolas e pecuárias da CL;
• Conforme já esperado, e devidamente reflectido no orçamento de 2012, verificou-se 

uma diminuição do valor das vendas e serviços prestados (- 1.421.000 euros, isto é, - 
26,2%) em comparação com 2011.
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• A realização do Campeonato do Mundo de Atrelagem de 
Singulares, a primeira vez que Portugal acolhe uma prova 
Mundial desta especialidade do calendário competitivo 
da Federação Equestre Internacional, nas instalações do 
Complexo Desportivo, que trouxe a Samora Correia e ao 
Concelho de Benavente, setenta e cinco conjuntos e as suas 
equipas de apoio, em representação de 21 países, entre os 
dias 13 e 16 de Setembro. Nas palavras da organização, 
tratou-se do melhor campeonato do Mundo alguma vez 
realizado e que teve um retorno mediático para a marca 
“Companhia das Lezírias” avaliado em 373 mil euros (36 
notícias e 11 minutos de exposição televisiva - estudo 
CISION);

• A redução do número de acidentes de trabalho de 9 para 5, e 
que é certamente o resultado duma atitude preventiva face 
aos riscos de acidentes que podem ter lugar no desempenho 
de actividades tão diversas como as que ocorrem na CL. 
Esta atitude, por parte dos trabalhadores, é o reflexo das 
acções de formação e campanhas de sensibilização para esta 
temática, alvo duma preocupação constante com Saúde, 
Higiene e Segurança no Trabalho que a secção de pessoal, 
acertadamente, vem demonstrando;

• Promoveu-se uma gestão racional do significativo 
património edificado, procurando que a manutenção 
de parte dele seja por conta dos inquilinos e também 
implementando uma recuperação gradual e cuidadosa do 
restante edificado.
Incrementou-se igualmente, uma política de atribuição de 
casas a trabalhadores, em regime de comodato, dentro do 
âmbito da aplicação de medidas de carácter social.

Em 2012, a CL, foi extremamente rigorosa no que respeita 
ao controle dos custos na aquisição dos vários factores de 
produção necessários ao desenvolvimento da sua actividade. 
Bem como na redefinição de investimentos previstos com 
uma especial focalização na relação custo/benefício.

Com a importância que têm os subsídios agrícolas para o 
normal funcionamento da CL, foram auscultadas diferentes 

fontes relativamente à nova Política Agrícola Comum, para o período 2014-2020, e 
equacionados os impactos da aplicação das novas regras de atribuição de subsídios, à luz 
dos conhecimentos actuais e com a incerteza que o processo de co-decisão em curso na 
União Europeia obriga.

De realçar que a CL manteve a sua excepcional qualidade na gestão dos subsídios 
comunitários, o que lhe permitiu obter um encaixe de 1.935.000 euros, em 2012.

No que respeita à função financeira, registou-se uma descida nos seus resultados 
líquidos de 221.000 euros positivos para 114.000 euros positivos, em virtude da descida 
muito significativa das taxas de juro, bem como das aplicações efectuadas no IGCP, que 
ascendem actualmente a 4,0 milhões de euros, e que, são, como se sabe, remuneradas a 
taxas muito baixas.

Numa lógica de aumentos de produtividade, e de melhoria continuada na qualidade dos 
produtos produzidos pela CL, continuaram a observar-se as melhores práticas agrícolas, 
pecuárias e florestais, bem como de preocupação permanente no relacionamento com os 
actuais e futuros clientes e fornecedores da CL.

Mantiveram-se os excelentes níveis de relacionamento com a vasta rede de rendeiros 
da CL, num período sensível de mudança de Administração e de alteração de política de 
rendas agrícolas, potenciando assim a rentabilidade deste precioso activo.

Saliente-se também a excelente relação com as Instituições Financeiras, Autarquias Locais, 
Juntas de Freguesia, Associações Recreativas e todo o restante conjunto de stakeholders 
que seguem cuidadamente o desempenho e percurso da CL.
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O COMPLEXO DESPORTIVO FOI 
MELHORADO PARA ACOLHER A FINAL 
DO CAMPEONATO DO MUNDO DE 
ATRELAGEM DE SINGULARES

FORAM VENDIDOS 760 BOVINOS 
DE CARNE, DOS QUAIS 65 EM 
MODO DE PRODUÇÃO BIOLÓGICO 
E 695 NATURALMENTE 
ENRIQUECIDOS EM ÓMEGA 3
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EVOA - Centro de Interpretação 
Com uma arquitectura contemporânea e integrada na paisagem natural, o centro acolhe, 
enquadra e sensibiliza os visitantes relativamente aos aspectos únicos desta área protegida, da 
sua avifauna e dos seus valores naturais e culturais.
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2. ACTIVIDADE DA EMPRESA
2.1. PRODUÇÃO AGRÍCOLA E PECUÁRIA
O ano de 2012 foi marcado pela seca outono/invernal que se refletiu na produção 
forrageira, com consequências alimentares negativas para o efetivo bovino, que se 
encontra candidatado à medida agroambiental “Modo de Produção Biológico” (MPB) 
tendo por isso, que assumir os compromissos inerentes. Com a finalidade de minimizar as 
referidas consequências, a CL recorreu a uma derrogação alimentar de 10 meses (1/2/12 a 
30/11/12) ao abrigo duma suspensão temporária de condições de acesso e compromissos 
de medidas no âmbito do ProDer, permitindo-nos alimentar os animais, durante aquele 
período, com produtos convencionais.

As cotações médias, quer da carne quer dos cereais, em 2012 não sofreram alterações 
significativas relativamente a 2011, tendo aumentado ligeiramente (1,85% no bovino 
acabado e 1,37% no preço do milho/silagem).

No custo de adubos e rações, registou-se um agravamento de custo de 5% e 13% 
respectivamente. Registe-se também o importante contributo da CL para a biodiversidade, 
participando anualmente no “ProjetoTerraprima – Fundo Português de Carbono” (sequestro 
de CO2) através da instalação de prados permanentes ricos em leguminosas (biodiversos) 
contribuindo assim para o cumprimento do Protocolo de Quioto.

Durante o ano de 2012 a CL participou em vários eventos com projecção mediática 
nomeadamente organizados por parceiros de distribuição como o Mega PicNic Sonae ou o 
Mercado dos Sabores Continente. Por sua vez, os campinos da CL efectuaram demonstrações 
de maneio dos jogos de cabrestos em vários eventos, feiras e cerimónias protocolares, 
permitindo a muitos testemunharem o rigor e a perícia exigidos ao desempenho de 
actividades normalmente desempenhadas longe do alcance visual da maioria.

2.1.1. Produção Agrícola
A exploração agrícola directa da Companhia das Lezírias, no 
que a culturas anuais principais diz respeito, compreendeu 
233 ha de milho para silagem e 79 ha de sorgo, nos pivots 
circulares da zona de Catapereiro, e 520 ha de arroz carolino, 
distribuído entre terrenos da Charneca e da Lezíria Sul.
No período de Outono/Inverno os pivots destinados à cultura 
de milho e sorgo na Primavera, foram aproveitados para a 
produção culturas forrageiras, tais como cevada e aveia, 
respectivamente, com o objectivo de produzir fenos para 
suplementação do efectivos pecuário.

Estes pivots, sofreram obras de regularização e drenagem 
num quadro de manutenção destas áreas produtivas.

Do ponto de vista da meteorologia, o ano de 2012 foi marcado 
pela seca outono/invernal que se reflectiu negativamente 
na produção forrageira, que obrigou ao recurso a uma 
derrogação alimentar de 10 meses (1/2/12 a 30/11/12) ao 
abrigo duma suspensão temporária de condições de acesso 
e compromissos de medidas no âmbito do ProDer (medida 
agroambiental “Modo de Produção Biológico”). Com a 
finalidade de minimizar as referidas consequências, foi 
necessário alimentar os animais, durante aquele período, com 
produtos convencionais.

Apesar da falta de pluviosidade, as culturas regadas de Primavera 
decorreram de forma normal sendo apenas de registar uma forte 
presença de javalis durante a cultura do milho oriundos das 
áreas florestais vizinhas, que provocaram alguns prejuízos nos 
resultados obtidos.

Para além das áreas forrageiras semeadas, aproveitou-se a 
vegetação espontânea de outras zonas de Catapereiro e da Lezíria 
Sul, para a produção de feno, totalizando 614 ha, para os quais 
contribuem as culturas de cevada, aveia e sorgo atrás referidas.

Para alimentação do efectivo bovino que é criado em 
liberdade, alternando as zonas de permanência entre a Lezíria 
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e a Charneca (onde passa o período de Inverno), são mantidos 
prados em aproximadamente 2.818 ha da seguinte forma:

•	 Prado Permanente Biodiverso de regadio (Catapereiro, 70 ha 
em Modo de Produção Biológico)
Instalado em 2010/11, no âmbito de candidatura ao Projeto 
Terraprima, evidencia uma excelente diversidade vegetativa, 
produziu uma pastagem de grande qualidade forrageira, 
com um índice de encabeçamento ≥ 4cabeças/ha/ano.

•	 Prados Anuais (Lezíria Sul, 211 ha em Modo de Produção 
Biológico)
Com o objectivo de melhorar a qualidade forrageira, 
cumprindo com a rotação prado anual – 3/5 anos de 
pousio, instalando espécies de alto valor forrageiro, foram 
semeados 211 ha de prado à base de misturas biodiversas, 
também no âmbito de candidatura ao Projeto Terraprima.

•	 Prados Permanentes Biodiversos (Charneca,  2.537 ha em 
Modo de Produção Biológico)
Como medida de manutenção e boa condução técnica 
destes prados, foi efectuada a habitual adubação de 
cobertura fosfatada, operação com uma periodicidade 
anual, em cada início de Outono.

A produção de arroz da CL é inteiramente entregue à 
Orivárzea, agrupamento de orizicultores do Ribatejo, que se 
encarrega do seu processamento industrial, embalamento e 
comercialização.
A marca “Bom Sucesso” é a marca própria da Orivárzea e de 
maior representatividade a nível nacional. 

A cultura do arroz, obteve produtividades superiores à 
da campanha anterior (o ano de 2011 foi muito chuvoso, 
contrariamente a 2012, e forçou a um atraso na sementeira 
do arroz) tendo apenas sofrido em alguns talhões com a 
presença de flamingos.
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2.1.2 Produção Animal – Bovinos
A CL produz carne de bovino que pela sua vinculação restrita a uma área geográfica 
delimitada e pelas suas condições específicas de produção se diferencia de produtos 
similares existentes no mercado. A especificidade desta carne resulta sobretudo da 
utilização do Modo de Produção Biológico e duma suplementação, em fase de acabamento, 
de ração biológica especificamente formulada e naturalmente enriquecida em Ómega 3. 
Através deste processo exclusivo, a carne de bovino com a marca “Companhia das Lezírias” 
é nutricionalmente mais equilibrada.

A sua comercialização é feita através dos supermercados Continente, na zona da Grande 
Lisboa.

A base genética do efectivo pecuário assenta nas raças autóctones portuguesas Mertolenga 
e Preta, que são cruzadas com animais das raças Charolês e Limousine.
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Alfaiate | Recurvirostra avosetta
O estuário do Tejo recebe 14% da população invernante na costa oeste europeia, 
sendo esta a ave eleita como símbolo da Reserva Natural.
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Javali | Sus scrofa
Aproveitando o alimento disponível, é comum observá-lo nos percursos do EVOA.

O ano de 2012 fechou com 3.495 animais, distribuídos da 
seguinte forma:
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95 117 723 1.005 1.177 9 369

Para promoção da sua carne e modo de produção, a CL 
participou em vários eventos com projecção mediática, 
organizados por parceiros de distribuição como o Mega Pic- 
-Nic Continente e o Mercado dos Sabores Continente. 

Deu-se seguimento à colaboração contínua com as 
associações de criadores de bovinos na melhoria e evolução 
do património genético bovino da CL e à participação num 
projecto de investigação com a Associação de Criadores de 
Bovinos da Raça Preta.

Colaboração com o Agrupamento de Defesa Sanitária Baixo 
Tejo no âmbito animal e também no recenteprograma 
de rastreio da Besnoitiose Bovina da Direcção-Geral de 
Alimentação e Veterinária.

2.2. PRODUÇÃO VITIVINÍCOLA E OLEÍCOLA

2.2.1. O Mercado
De acordo com dados divulgados pelo Instituto da Vinha e 
do Vinho, tem-se verificado uma tendência do mercado para 
o aumento das exportações de vinho. No mercado nacional 
verificou-se uma queda em volume, mais acentuada no canal 
HORECA.
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VARIAÇÃO VENDAS VINHO (VOLUME)
2012 VS 2011

-8,3%
-4,4%

Distribuição
Moderna ExportaçãoHoreca

11,7%

Fonte: IVV

O mercado nacional tem vindo a sofrer mudanças profundas fruto da conjuntura 
económica do país e consequente alteração de hábitos de consumo. 
Nos últimos meses do ano 2012 acentuou-se a tendência para aumento de vendas na 
distribuição moderna face ao canal Horeca (prevê-se que se tenha atingido uma proporção 
respectiva de 80% - 20%).

Relativamente ao mercado do Azeite, segundo a Casa do Azeite, tem havido um aumento 
significativo das exportações e do preço médio (em sintonia com o aumento registado na 
bolsa de azeite Poolred).

VARIAÇÃO  2012 -  2011

Exportações (Volume) 25%

Exportações (Valor) 15%

2.2.2. Produção
No ano 2012 as vinhas da CL produziram significativamente mais uva do que em 
2011, essencialmente por não ter havido qualquer quebra registada nem por doenças 
fitossanitárias nem por ataques de estorninhos.
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VINHA 2011 (kg)  2012 (kg)

Vinha 80/81 72.700 244.660

Vinha 81/83 13.580 17.240

Vinha 90/91 8.400 14.300

Vinha 95/96/97 16.540 72.200

Vinha 97/98 22.360 62.900

Vinha 00/01/02 300.620 394.000

Vinha Mel 8.700 71.880

Vinha Lagoa 34.720 44.380

Total 477.620 921.560

Qualitativamente, conseguimos garantir um bom nível médio dos vinhos resultantes e 
começar a colocá-los desde muito cedo no mercado (vinhos brancos em Novembro e 
tintos em Dezembro). Relativamente ao Olival da CL, a produção de azeitona baixou muito 
relativamente ao ano de 2011 (em Portugal é estimada uma quebra geral de produção 
de cerca de 7%). Está em curso um projecto de intervenção no olival com o objectivo e 
garantir produtividades em linha com as melhores práticas com intervenções ao nível da 
poda, da irrigação e fertilização.

2.2.3. Comercialização
No ano 2012 houve uma quebra de vendas, que foi muito acentuada no caso da exportação, 
e das “famílias” de azeite e engarrafados. Este panorama foi apenas contrariado com 
aumento de vendas de bag-in-box (BIB), seguindo uma tendência do mercado.
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-40%

-50%

VENDAS DE VINHO E AZEITE 2012 VS 2011 (VALOR)

-21,5%

17,4%

-27,8%
-46,2%

Engarrafado BIB Azeite Exportação

Considerando apenas as vendas no mercado, verificamos um 
aumento progressivo das vendas na distribuição moderna e 
equivalente perda no canal HORECA.

VENDAS DE VINHO NO MERCADO NACIONAL

 Lojas CL  Distribuição Moderna  Horeca

41%

41%

18%

2011
47%

34%

19%

2012

2.2.4. Distribuição
Ainda em 2012 iniciámos contactos para estabelecer parcerias 
com o Grupo AUCHAN e SONAE. Concretizámos vendas no 
primeiro desde o mês de Setembro adiando o segundo para 2013.

Foram feitas algumas acções em lojas do Grupo AUCHAN, 
como seja, degustações e campanhas de desconto em produto 
reflectidas ao consumidor com resultados muito animadores.

Optámos por entregar parte da distribuição do canal HORECA 
na região circundante da CL a dois distribuidores, mantendo 
apenas o fornecimento directo a alguns clientes que 
consideramos de referência para a CL.

Tem vindo a ser feito um esforço no sentido de encontrar 
distribuidores regionais nalgumas das regiões mais importantes:

Grande Lisboa
Grande Porto
Algarve
Madeira
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Nas lojas CL fizemos diversas acções para estimular vendas de 
alguns dos vinhos do nosso portfólio (p.e. – vinho do mês com 
desconto associado).

2.3.  PRODUÇÃO FLORESTAL, RECURSOS SILVESTRES  
E AGRO-TURISMO

Após a certificação da gestão florestal, em 2010, 2012 foi 
o segundo ano de aplicação do sistema desenvolvido para 
evidenciar o cumprimento das exigências da norma. Ao 
contrário da primeira auditoria de acompanhamento, a 
de 2012 denotou uma melhoria substancial dos princípios 
auditados e das respostas do sistema de gestão na produção 
de evidências. 
Assim, manteve-se a aposta na gestão integrada e sustentável 
dos recursos florestais e silvestres e a divulgação da relevância 
rural, ambiental e cultural da CL pela implementação 
de diversos projectos relacionados com o compromisso 
Business & Biodiversity e colaborações em diversas linhas de 
investigação. O EVOA foi oficialmente inaugurado e iniciou-se 
a fase de teste da visitação prévia à abertura ao público. Foi 
assinado o contrato de um projecto apoiado pelo ProDer para 
a recuperação das linhas de água e continuou-se a executar 
outro apoiado pelo INAlentejo para a monitorização da 
mamofauna e estabelecimento de um corredor ecológico. As 
actividades de turismo sofreram com a conjuntura económica, 
tendo-se procurado contrariar a redução da procura.

Realizaram-se ainda Ações de Sensibilização sobre Higiene e 
Segurança no Trabalho e boas práticas, para os prestadores de 
serviços da área florestal. Para além destas, teve lugar ainda 
uma Sessão Pública de divulgação e consulta sobre a gestão 
florestal da CL e que incluiu apresentações dos resultados dos 
principais projectos de investigação a decorrer.

 

2.3.1. Produção Florestal
No ano de 2012, destaque para a reduzida área de extracção de cortiça (374 ha) e para a 
realização de 900 ha de podas de formação de sobreiros. De referir ainda a realização, com 
sucesso, da segunda auditoria de acompanhamento da certificação, tendo o sistema de 
gestão florestal da CL sido objecto de grandes elogios.

Montado de sobro
No que diz respeito ao montado, principal objecto dos investimentos, foi beneficiada uma 
área total de 1.433 ha (cerca de 21% da área total de montado). Procedeu-se à poda de 
formação de pequenos sobreiros provenientes de regeneração natural em 900 ha bem 
como à colocação de 2.920 novos protectores para defesa contra a acção do gado bovino.

Efectuou-se a remoção de pinheiros bravos em cerca de 223 ha de áreas de montado e 
foi feita a desmatação com recurso a corta-matos em 204 ha. Retancharam-se 106 ha 
de plantações de sobreiro.Foram produzidas cerca de 1.440 toneladas de lenha de sobro.

Pinhal bravo
O desbaste do Pinhal da Malhada Alta ainda não foi concluído (18,8 ha em falta de um total 
de 80 ha). O corte no talhão A da Carrasqueira continua, tendo-se cortado 20 ha em 2012.

No âmbito da erradicação do nemátodo, o ano de 2012 caracterizou-se pela continuação da 
conversão em estilha dos sobrantes, tendo este processo decorrido muito favoravelmente, 
apesar de, contratualmente, os sobrantes serem quase todos dos prestadores de serviços.
Venderam-se 3.681, 1.088 e 2.786 toneladas de madeira de pinho seca, rolaria e madeira de 
serração respectivamente, ficando apenas ligeiramente aquém do orçamentado.

Pinhal manso
No que respeita ao pinheiro manso, plantaram-se, em compasso 10x10 metros, 66,4 ha 
de novas áreas em Catapereiro, num projecto de aproveitamento das áreas debaixo das 
linhas de Muito Alta Tensão, até agora improdutivas. Esta instalação corresponde a um 
aumento considerável (> de 10%) da área total desta espécie. Esta plantação só foi possível 
após o arranque de cepos de eucalipto naquela área, num projecto totalmente financiado 
pela REN. Foram, igualmente, arrancados os cepos de eucalipto em 5 ha e posteriormente 
plantados com pinheiro manso.

Levaram-se a cabo limpezas em pinheiros mansos adultos numa área total de 54 ha.

Procedeu-se ainda ao corte de pinheiros bravos e ao desbaste e desramação de pinheiros 
mansos em 15 ha de cantos de pivot.
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Alvéola-amarela | Motacilla flava

Empoleirado num ramo próximo do 
observatório da lagoa rasa.

As produções que mais contribuíram para os resultados obtidos foram a cortiça e a 
madeira de pinho.
No que se refere à cortiça, foi o séptimo ano de reordenamento do montado, seguindo 
o plano estabelecido pelo “Plano de Ordenamento do Montado” produzido pelo 
Departamento de Engenharia Florestal do ISA, ligeiramente reformulado no âmbito do 
PGF. Foram produzidas cerca de 28,4 mil arrobas de cortiça à entrada na pilha o que 
corresponde a cerca de 22,8 mil arrobas de cortiça seca.
No caso da madeira de pinho, verificou-se um acréscimo da produção de cerca de 10% do 
total, em especial da madeira de serração e seca (18% cada) e uma diminuição da fascina 
(33%).

Segurança e Prevenção de Incêndios
Para além dos habituais aceiros que são abertos em Abril-Maio, foram desmatadas áreas 
correspondentes a 427 ha. O custo dos aceiros e das desmatações foi inferior ao do 
de 2011, tendo atingido os 65 mil euros, uma diminuição de 16%. Felizmente, não se 
registaram quaisquer ocorrências que afectassem áreas da CL.

Completou-se a regularização da situação dos ex-guardas florestais auxiliares, actualmente 
todos inscritos como guardas dos recursos florestais. Dos actuais oito guardas, cinco 
fizeram a necessária formação para a obtenção de licença de uso e porte de arma por 
razões profissionais.

2.3.2. Turismo

Cinegética
A cinegética mantém a sua dupla valência de: i. actividade turística que atrai um número 
considerável de pessoas à CL, divulgando-a; e ii. suporta parte dos custos de gestão da 
biodiversidade, permitindo regular as populações de algumas espécies que se podem 
transformar em pragas, como os javalis, e promove espécies importantes para diversas 
cadeias tróficas como o coelho.

As espécies mais importante em termos económicos são os pombos que são atraídos 
em grande número devido ao manancial alimentar que representam os quase sete mil 
hectares de sobreiros aliados a várias dormidas importantes. Participaram em actividades 
cinegéticas 230 caçadores num total de 1.224 jornadas de caça.

Foram mais uma vez feitas desmatações por faixas em 64 ha de terreno com a finalidade de 
melhorar as condições de visibilidade e progressão nas caçadas (principalmente o coelho).
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Águia-sapeira | Circus aeruginosus 
Efectua rondas diárias nas lagoas do EVOA em busca de alimento, à sua passagem 

levanta milhares de patos para deleite dos visitantes.

A Companhia das Lezírias, S.A. viu a sua zona de caça distinguida 
com o certificado de excelência na gestão do espaço rural e 
biodiversidade “Wildlife Estates”.

Este certificado, atribuído desde 2008 pela ELO (European Landowners' Organization) destina- 
-se a sublinhar a importância do contributo dos proprietários e gestores agrícolas e florestais 
para a conservação da biodiversidade responsável por inúmeros serviços ambientais para 
a Sociedade em geral e para as comunidades rurais em particular. Este reconhecimento da 
sustentabilidade da gestão levada a cabo pela CL vem juntar-se a outros (como a certificação 
FSC para a gestão florestal sustentável) que sublinham a importância da empresa para a 
preservação das áreas classificadas em que se insere e como vantagem competitiva para a 
cidade de Lisboa enquanto principal pólo turístico do País.

A Pequena Companhia
A Pequena Companhia é um projecto reúne meios técnicos e humanos com o propósito de 
realizar actividades variadas que liguem o lazer ao conhecimento, com preços acessíveis 
ao grande público e, particularmente às escolas, quer de visitação quer de investigação, 
colaborando em diversas tarefas de representação e ligação ao exterior. Desde 2010, é 
responsável igualmente pela organização de vários tipo de eventos tais como actividades 
de teambuilding ou seminários.

A Pequena Companhia continuou a afirmar-se na organização de diversas actividades na 
CL, tendo sempre como prioridade dar a conhecer a realidade e património da empresa. 
Permitiu a visita, em 2012, de cerca de 1.842 crianças, com predomínio para os alunos do 
Ensino Secundário.

No total, a Pequena Companhia levou a cabo cerca de uma centena de visitas guiadas, 
visitas de estudo, passeios pedestres, BTT, com a participação de cerca de 5.300 pessoas, 
principalmente alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico, do Ensino Secundário e adultos.

Desde Fevereiro de 2010 que a Pequena Companhia tem levado a cabo as suas visitas, 
complementando-as com um baptismo equestre com assinalável sucesso, atuando no 
sentido de promover o contacto das crianças/adolescentes com os animais, estimulando as 
suas capacidades motoras e de dar um lado lúdico às visitas de estudo que aqui decorrem.
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Em conjunto, no espaço da CL foram proporcionadas  actividades de lazer para mais de 
6.664 visitas.

VISITANTES

Estudantes

Adultos

Passeios Pedestres

Caça

Pesca

Outras Entidades

38%

28%

13%

18%

1%2%

Turismo equestre
No que respeita ao turismo equestre, de assinalar a diversificação dos serviços prestados, 
com cerca de mil serviços, entre os quais se incluem passeios a cavalo, aulas de equitação, 
passeios de atrelagem e programas de férias escolares. 

O EVOA
Em 2012, o EVOA tomou, definitivamente, forma, tendo mesmo sido oficialmente inaugurado 
no dia 1 de Dezembro. A construção, instalação de equipamentos e arranjos interiores e 
exteriores decorreram entre Fevereiro e Agosto, tendo a exposição e restantes materiais 
pedagógicos ficado terminados em Novembro. O segundo semestre foi importante, também, 
para a formação da equipa, elaboração dos programas pedagógicos, materiais de divulgação e 
sinalética e contratação de serviços externos. O EVOA é já o maior projecto de vocação turística 
desenvolvido na CL, pelo que a sua complexidade e as dificuldades que acarretou durante o 
ano de 2012 constituíram o maior desafio e uma das áreas mais exigentes em matéria de 
tempo para esta Coordenação. À sua complexidade intrínseca acresceu a necessidade de gerir a 
parceria que tem vindo a desenvolver o projecto e as relações com os financiadores.

Alojamento
Durante o ano de 2012, devido a uma parceria criada em Dezembro de 2011 com a empresa 
Odisseias Clube, conseguiu-se um aumento na ordem dos 5 pontos percentuais, da taxa 
de ocupação, tendo em conta que a taxa de ocupação em 2011 terá sido de 20,84%, 
e em 2012 terá sido de 25,45%. No entanto há que reforçar que no ano de 2011 esta 

ocupação se deveu essencialmente a um evento de grandes 
proporções que decorreu na CL e que garantiu ocupação total 
do alojamento pelo período de 66 dias.

N.º DE NOITES OCUPADAS/ANO

120010008006004002000

2010

2011

2012

N.º DE PERNOITAS/ANO

34003000280024002000160012008004000

2010

2011

2012

Assim, muito embora o número de pernoitas tenha sido, em 
2012, inferior ao n.º registado em 2011, o número de noites 
ocupadas, tanto em campanha como directamente na CL foi 
22% superior em 2012. 
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2.3.3. Investigação e Desenvolvimento
As cinco linhas de actuação do compromisso B&B: i. Diversidade 
de aves e regulação da sanidade florestal; ii. Linhas de água 
de regime torrencial e biodiversidade do montado; iii. Projecto 
TytoTagus: dispersão pós-natal da coruja-das-torres no Vale 
do Tejo; iv. Diversidade e Abundância de Mamíferos na CL: 
Resposta ao Multi-Uso e às Práticas de Gestão; e v. Reforço 
das populações de coelhos como medida de conservação de 
predadores estão, por um lado, a fornecer indicações de gestão 
às actividades operacionais e, por outro, a ter reflexos na 
abundância de algumas espécies. As medidas de conservação 
postas em prática e o conhecimento obtido foram fundamentais 
para o processo de certificação da sustentabilidade da gestão 
florestal e para a demonstração da não perturbação da fauna e 
flora pelas actividades florestais da empresa. 

Deu-se seguimento ao projecto apoiado pelo INAlentejo 
para prolongar o estudo sobre a diversidade e abundância de 
mamíferos da CL por mais dois anos (2011-2012). Este projecto, 
para além de apoiar grande parte dos custos suportados com 
a monitorização e estudo dos mamíferos desde 2007, veio 
permitir a constituição de uma sebe viva que servirá como 
corredor ecológico de ligação entre a área de Belmonte e a 
área a sul da EN 10. Neste âmbito, em 2012, levaram-se a cabo 
a monitorização dos mamíferos com câmaras fotográficas, 
a produção de plantas em viveiro, diversos trabalhos 
florestais de limpeza e encaminhamento das árvores da sebe 
e a plantação de espécies arbóreas e arbustivas. Foi, ainda, 
desenvolvida a criatividade e os conteúdos para a elaboração 
do Atlas dos Mamíferos da Charneca.

Foram vedadas, impedindo o acesso do gado, 41 ha nas vertentes 
a norte da ribeira de Vale Cobrão. Esta ação permitiu proteger 
cerca de 2.250 metros dessa linha de água da acção do gado.

Além destas linhas directamente financiadas pela CL, a CPFRS 
demos apoio a um conjunto de projectos e teses de mestrado e 
doutoramento sobre silvicultura e biodiversidade desenvolvidos 
nas áreas que gere.

• Phenotypic plasticity of maritime pine to climate change. Investigadora responsável: 
Maria Isabel Correia Esteves. Referência: PTDC/AGR-CFL/099614/2008. Financiamento: 
FCT. Entidades participantes: ISA, INRB, FFCUL, UTAD, ITQB;

• Função ecológica de uma pastagem Mediterrânica: resposta à manipulação de nutrientes 
e herbívoria. Investigadora responsável: Maria da Conceição Brito Caldeira (ISA). 
Financiamento: Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento (FLAD/NSF - “Portugal 
– EUA: Parcerias e Redes para Investigação 2012) e Instituto Superior de Agronomia.

• Mohammad Farzamian. Inversão conjunta de dados de geofísica e de hidrologia. Tese e 
Doutoramento. FCL-UL-DEGGE_IDL Prof. Fernando Santos;

• HachemiMerouani. Acorns origin and long-term storage: options for cork oak 
(Quercussuber L.) reforestation sucess. Bolsa de investigação (Pos-Doc). ISA. Orientado 
pelos Prof. Doutores Maria Helena Almeida e João Santos Pereira;

• Influência da densidade de gado nas comunidades de aves e morcegos em montado. 
Jorge Palmeirim, Ana Raínho; Cíntia Domingos, FCUL;

• Miguel Santos. Intervenção na ribeira de Vale Cobrão. Tese de mestrado em Arquitectura 
Paisagista orientada pelo Prof. Dr. Pedro Arsénio;

• Ana Baptista. Estudo da dieta de carnívoros com base em assinaturas isotópicas. FCUL;
• Ana Filipa Pereira Grilo. Importância da qualidade das galerias ripícolas para os 

mesocarnívoros. FCUL;
• Catarina Almeida Santos. Importância dos frutos frescos na dieta de mesocarnívoros. FCUL;
• João Pedro S. D. e Lorena Santos. Desenvolvimento de indicadores ecológicos para 

determinar o efeito do pastoreio no ecossistema montado. FCUL; 
 Orientadas pela Profª Dr.ª Margarida dos Santos-Reis.

• Daniel Costa. Gestão e Monitorização da População de Coelho-bravo na Companhia 
das Lezirias, S.A. Estágio e trabalho para tese de mestrado. Escola Superior Agrária de 
Castelo Branco. Orientado pelo Prof. Doutor David Rodrigues;

• KatrinRothe. Integration of nature 2000 into sustainable management of 
agrosilvopastoral land use systems (montados) in Portugal. ISA/Nuertingen-Geislingen 
University. Orientação do Prof. Doutor Pedro Arsénio;

• Filomena Nóbrega. Recolha de material para o mapeamento genético do sobreiro. INIAV
• Patrícia Fernandes. Estudos de regeneração de áreas de Eucaliptal. Tese de Doutoramento. 

FCUL. Orientação da Prof.ª Doutora Otília Gato;
• Sérgio Chozas. Avaliação de vários taxa da flora como indicadores de biodiversidade 

e qualidade de habitats dunares. Tese de doutoramento. FCUL;
•  Miguel Porto. Modelos de gestão de sobreirais no Caldeirão. Tese de doutoramento. 

FCUL;
• Augusta Costa. Manutenção de uma parcela de sobreiros com dendrómetros sujeita a 

descortiçamento e preparação de candidatura ao PRODER. INIAV.
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Foram, ainda, publicados os seguintes artigos relativos a trabalhos desenvolvidos na CL e 
que disso dão conta:

• Pedro Pereira; Carlos Godinho; Inês Roque; Ana Marques; Manuela Branco; João Eduardo 
Rabaça. Time to rethink the management intensity in a Mediterranean oak woodland: 
the response of insectivorous birds and leaf-chewing defoliators as key groups in the 
forest ecosystem.  Annals of forestscience.  INRA.

• Augusta Costa e Helena Pereira. Drying kinetics of cork planks in a cork pile in the field. 
Food and BioproductsProcessing, Agosto.

• Clara A. Pinto, Jorge S. David, Hervé Cochard, Maria C. Caldeira, Manuel O. Henriques, 
Teresa Quilhó, Teresa A. Paço, João Santos Pereira, Teresa S. David. Drought-induced 
embolism in current-year shoots of two Mediterranean evergreen oaks. ForestEcology 
and Management, Agosto.

• Ana R. Campos, Paulo Catry, Manuel De Rojas, Stuart Bearhop, Jaime Ramos and Jason Newton. 
Winter habitat influences the number of feather mites of two species living on european 
robins Erithacusrubecula. Ardeola 58(1), 2011, 103-111, extraído da Tese de Doutoramento de 
Ana Cristina Reis Campos Ecological segregation and competition amongst European robins 
Erithacusrubecula in Iberian winter quarters: the roles of sex, age and geographic origin.

2.3.4. Abertura ao exterior
Em 2012, manteve-se o esforço para tornar a CL acessível ao maior número de pessoas 
possível. Organizaram-se e apoiaram-se iniciativas com diversas entidades e decorreram 
visitas de grupos diversos, de que se destacam:

• Junta de Freguesia de Samora – Passeio pedestre no âmbito da Semana Internacional do 
Cérebro;

• Associação de Jovens Agricultores da Terceira – Visita guiada e apresentação em sala;
• Passeio de Moto4 - Bombeiros Voluntários de Samora Correia;
• Visita guiada - Academia Sénior de Cascais;
• Visita guiada para alunos do Instituto Superior de Agronomia;
• XIII Congresso Mundial de Sociologia Rural – Visita guiada e piquenique para o Instituto 

Superior de Agronomia;
• Ação COST EUROSPEC – Visita Guiada para o Instituto Superior de Agronomia;
• Reunião mundial ILTER Visita de Campo para o Centro de Biologia Ambiental da FCUL;
• Passeio Pedestre Natura Convida da Câmara Municipal de Benavente;
• Passeio de BTT – Natura ConVida da Câmara Municipal de Benavente;
• Congresso Nacional da Ordem dos Engenheiros - Visita guiada para a Ordem dos 

Engenheiros;

Ganso-Bravo | Anser anser 
99% da população nacional encontra-se nesta zona do estuário. Intercala períodos 

de repouso com períodos de alimentação, nas zonas entre marés e margens de sapais 
ou voando para se alimentar nas pastagens próximas.
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Águia-pesqueira | Pandion haliaetus
As lagoas do EVOA são um bom local para 

as suas pescarias.

• Associação do Perdigueiro Português – Prova de cães de parar e filmagens;
• Reunião de dirigentes do MAMAOT;
• Passeio a cavalo da ARCAS;
• Acompanhamento dos membros dos Governo do MAMAOT em visita à CL;
• Comemoração do 1º Aniversário do Sobreiro como árvore nacional com a recepção da 

Comissão Parlamentar de Agricultura e do SEFDR;
• Acompanhamento da Sr.ª MAMAOT e do Ministro Francês da Agricultura em visita à CL. 

2.4.  PATRIMÓNIO, INVESTIMENTO E BOAS CONDIÇÕES AGRÍCOLAS E AMBIENTAIS

2.4.1. Investimentos
Candidaturas “PRODER e QREN” - Ponto de situação sobre a execução e recebimentos em 
2012

Arrozal 
Acção: 1.1.1 
- PA nº 7008Aprov. 03-03-2010 Contrato 02002627/0
Valor do investimento  1.055.490,00 euros
Participação do Beneficiário 738.843,00 euros
Subsídio não reembolsável 316.647,00 euros

Olival 
Acção: 1.1.1 
- PA nº1439Aprov. 23-12-2009 Contrato 02001777/0

Valor do investimento  316.829,75 euros
Participação do Beneficiário 193.269,39 euros
Subsídio não reembolsável 126.546,90 euros

Turismo Equestre
– PA nº0167Aprov. 18-01-2010 Contrato 02005022/0
Acção: Diversificação de Actividades na Exploração Agrícola

Valor do investimento
69.159,38 euros alterado para 60.814,51 euros
Participação do Beneficiário
27.663,75 euros alterado para 24.325,81 euros
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e urbano, permitindo-nos dispor de informação detalhada 
actualizada e com o respectivo histórico ao longo dos anos.

No sentido de optimizar o património rústico arrendado, 
principalmente o localizado na Lezíria Grande de Vila 
Franca de Xira, foi realizado um trabalho de fundo, que 
passou fundamentalmente por alguns ajustamentos de 
enquadramento de classe de solo e capacidade de uso das 
áreas arrendadas, de forma mais consentânea com as 
condições proporcionadas pelo Projecto de Rega e Drenagem 
da Lezíria, condições que têm permitido a expansão das 
culturas hortícolas na Lezíria Norte e a orizícola na Lezíria 
Sul, resultando daí uma maior uniformização dos valores de 
rendas e consequentemente uma maior equidade. 

Relativamente ao Património Urbano, concretizou-se o 
arrendamento das instalações de Armazenagem e Secagem 
de Cereais de Catapereiro, à Sociedade Reagro, S.A..

Foi finalizado também, o arrendamento das instalações 
de Armazenagem, Secagem e Selecção de Sementes da 
Murraceira à Agrocamprest - Cooperativa Agrária de Compra, 
Venda e Prestação de Serviços, C.R.L..

Conseguiu-se assim, além do proveito financeiro, garantir 
também a preservação destas duas instalações de 
armazenagem e secagem de cereais que há muito estavam 
ao abandono.

Estão ainda em curso outros contactos com o propósito de se 
arrendar outros imóveis devolutos.

Subsídio não reembolsável 
41.495,63 euros alterado para 36.488,70 euros

Gestão do Espaço Florestal 
– PA nº 17.023Aprov. 25-01-2012 Contrato 02018158/0

Valor do investimento  48.531,43 euros
Investimento elegível  48.531,43 euros

Qualificação Ambiental e Valorização 
do Espaço Rural - QREN
Acção: Diversidade e abundância de mamíferos

Valor do investimento  216.452 euros
Investimento elegível  216.452 euros

2.4.2. Património

ÁREA TOTAL DA CL 18.000 ha

Área arrendada 
5.612ha

Exploração 
directa 12.388ha

A rentabilização do vasto património imobiliário, rustico e urbano é um objectivo 
estruturante da Companhia das Lezírias. 

À semelhança do que se tem vindo a verificar desde 2007, durante o ano de 2012, manteve- 
-se a preocupação em melhorar a informação existente ao nível do património rústico 
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2.5. PRODUÇÃO EQUINA E COMPLEXO DESPORTIVO
A coudelaria da CL dedica-se exclusivamente à produção de equinos da raça Puro-Sangue 
Lusitano.
No ano de 2012 foram conquistados os seguintes prémios:

CONCURSO NOME DO 
ANIMAL CLASSE CLASSIFICAÇÃO MEDALHA

Expoégua - Golegã Zuquita das Lezírias Égua Afilhada 2ºLugar Ouro

Faquita das Lezírias Poldra 2 anos 5º Lugar --
Festival Internacional  do cavalo 
Puro-Sangue Lusitano - Lisboa

Perfeita
Xuli das Lezírias

Xélica das Lezírias

Grupo 3 Éguas 
Afilhadas

1º Lugar Ouro

Faquir das Lezírias Poldro 2 anos 5º Lugar

Feira Nacional de Agricultura - 
Santarém

Perfeita
Xuli das Lezírias

Xélica das Lezírias

Concurso 
Nacional Oficial 
das Coudelarias 

Portuguesas

1º Lugar S/ atribuição 
de medalhas

Feira do Cavalo – Ponte de Lima Faquir das Lezírias Poldro 2 anos 2º Lugar Ouro

Faquita das Lezírias Poldra 2 anos 4º Lugar

Zuquita das Lezírias Égua Afilhada 4º Lugar Ouro

No Complexo Desportivo, decorreu com enorme êxito o Campeonato do Mundo de 
Atrelagem, com total envolvimento dos seus colaboradores do sector, traduzindo-se num 
enorme prestígio para o país, região e fundamentalmente para a CL, pelo reconhecimento 
internacional da nossa capacidade organizativa.          

O Monte de Braço de Prata, onde se situa o Complexo Desportivo, continua a ser o 
local de excelência para a recepção aos inúmeros visitantes que acorrem anualmente 
à CL, motivados pela gastronomiado restaurante "A Coudelaria", a caça ou os eventos 
desportivos. Durante o ano de 2012 estimamos em cerca de 40.000 visitantes a este 
Complexo.

2.5.1. Equinos

EFECTIVO EQUINO POR CLASSES
a 31/12/2012

Éguas Reprodução

Poldras

Garanhões

Cavalo Ensino

Poldros

38%

26%

53%11%

3%

2.5.2. Complexo Desportivo

CONCURSOS HÍPICOS
Durante o ano de 2012, realizaram-se nas nossas instalações 
três provas do Calendário da Federação Equestre Nacional e 
Internacional.
• X Taça Ibérica de Atrelagem – Prova inscrita no calendário 

da Federação Equestre Internacional, que reuniu 33 
participantes, de 6 países – Bélgica, Espanha, Finlândia, 
Luxemburgo, Uruguai e Portugal.

• Campeonato do Mundo de Atrelagem em Singulares – Prova 
cuja organização nos foi atribuída pela Federação Equestre 
Internacional, de entre as fortes candidaturas de França e 
Hungria, que contou com a participação de 21 países e 75 
conjuntos e que mereceu a melhor critica dos Concorrentes 
e Chefes de Equipa, bem como da Comunicação Social, 
Nacional e Internacional. Foi apelidado por alguns, como o 
melhor dos 7 Campeonatos do Mundo realizados até agora.

• Final 2012 do Campeonato Nacional de Atrelagem – Prova 
do calendário da Federação Equestre Portuguesa, em que 
participaram, a disputar o título de Campeão Nacional, nas 
classes de 1, 2 e 4 cavalos, num total de 13 conjuntos.
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3.  INVESTIMENTOS E DESINVESTIMENTOS
O total investido durante o exercício foi de 1.053 mil euros. O projecto previsto para a fase 
II da adega vai ser concretizado no ano 2013. Foi concluído o projecto EVOA. De salientar 
ainda a modernização do parque de máquinas com a aquisição de 2 novos tractores.
Releva-se o esforço de investimento de 11 milhões de euros efectuado nos últimos sete 
anos (cf. quadro seguinte).

Actividades 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Total

Agrícola 499 382 1.330 367 320 1147 90 4.135

Pecuária 541 899 326 417 164 111 228 2.686

Florestal 441 152 174 28 41 47 50 933

Turismo 362 407 135 35 23 97 244 1.303

Equipamento Básico 27 5 106 2 0 0 218 358

Outros 241 247 254 350 126 97 223 1.538

Total por anos 2.111 2.092 2.325 1.199 674 1.499 1.053 10.953

Em 2012 os investimentos realizados mais significativos foram:

DESCRIÇÃO 000€

Projecto EVOA 215

2 Tractores 171

Imobilização e Aquisição de Gado 135

Vedações 115

Equipamento básico 66

Equipamento de transporte 45

Empilhador 20

Linhas de Água 19

Regularização Talhões Pivot’s Catapereiro 16

Olivais 14

Equipamento administrativo 10

Outros 227
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4. RECURSOS HUMANOS
Activos
No início do ano de 2012 havia 88 trabalhadores efectivos e 11 
com contratos a termo, num total de 99.

Reformaram-se 3 trabalhadores, concretizou-se 1 rescisão 
por mútuo acordo e atribuiu-se 1 licença sem vencimento. 
Assinámos 1 novo contrato sem termo, pelo que no final 
do ano registávamos 84 trabalhadores efectivos nas folhas 
de remunerações. Destes 84, entretanto registámos 1 nova 
reforma e 1 demissão, pelo que actualmente restam 82 
trabalhadores.

Admitiram-se 10 trabalhadores com contrato a termo, tendo- 
-se verificado a saída de 10 por fim de contrato e 1 por 
demissão. No final do ano contávamos com 10 trabalhadores 
com contrato a termo, pelo que o número total de 
trabalhadores era em 31/12/2012 de 94 trabalhadores.

A média etária dos trabalhadores com contrato sem termo 
é de 48 anos e dos contratados a termo é de 38 anos. Cerca 
de um terço são do sexo feminino e dois terços são do sexo 
masculino (cf. quadro seguinte).

Distribuição por Escalões Etários

F Escalões M

0 <25 5
2 <30 4
1 <35 4
3 <40 7
3 <45 5
3 <50 11
8 <55 9
5 <60 10
2 >=60 12

27 Total 67

A medicina no trabalho continua a ser assegurada mediante contrato estabelecido com 
uma entidade prestadora deste serviço.

O acompanhamento e auditorias internas às condições de Higiene e Segurança no 
Trabalho são também asseguradas por contrato estabelecido com empresa prestadora de 
serviços nesta área que, com regularidade, acompanha a situação nas diferentes áreas de 
actividade da CL.

Apraz-nos registar a diminuição significativa do número de acidentes em trabalho, bem 
como do número de dias perdidos em virtude desses acidentes.

Não Activos 
Por força do estipulado no Acordo de Empresa, a CL mantém um conjunto de obrigações, 
designadamente de pagamento de complemento de pensões de reforma, para com os seus 
trabalhadores reformados e cônjuges sobrevivos.

No final do ano de 2012 os designados não activos eram 136, sendo 77 reformados, 58 
pensionistas (incluindo cônjuges sobrevivos) e 1 sinistrado.

Os custos suportados no exercício com os não activos atingiram o montante de 204 mil 
euros, representando cerca de 9% dos encargos com pessoal. 
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5.  ANÁLISE ECONÓMICA E 
FINANCEIRA

Os Rendimentos totalizaram um montante de cerca de 10,2 
milhões de euros, inferior ao contabilizado em 2011 em cerca de 
1 milhão de euros. As vendas e prestação de serviços atingiram 
um valor menor que o exercício anterior em 1,4 milhões de 
euros, totalizando 4 milhões de euros.

Esta diminuição deriva de um menor volume de vendas:

• na área agrícola, menos 83 mil euros, em especial devido à 
deterioração do preço médio de venda do arroz;

• na área vitivinícola, menos 58 mil euros, essencialmente 
resultante da quebra de vendas de vinho engarrafado;

• na área pecuária, menos 211 mil euros, por diminuição do 
número de cabeças de bovinos vendidas;

• na área florestal, menos 1.030 mil euros, em consequência de 
uma maior tiragem de cortiça no ano 2011.

Em 2012 a produção de arroz aumentou para as 4.050 toneladas, 
com um total de vendas de € 1.175 mil, registando-se, assim, 
um aumento de 4% face às 3.904 toneladas produzidas em 
2011.

As vendas de milho foram de € 328 mil, superiores aos € 244 
mil registados em 2011 resultado do aumento de produção de 
milho em cerca de 32%.

No sector de vinhos e derivados o volume de vendas situou-se 
nos€ 795 mil, que compara com € 852 mil em 2011. Logo, cerca 
de menos 7% abaixo do montante registado no ano anterior. 

As vendas de vinho engarrafado atingiram € 521 mil - € 665 
mil em 2011 -, registando uma quebra de 22%.
As vendas de vinho em bag-in-box atingiram € 187 mil - € 160 
mil em 2011 -, registando um aumento de 17%.

A produção de cortiça do ano 2012 foi de 16.826 @ de 
amadia, 332 @ de virgem e 5.609 @ de bocados. Foi vendida 
a totalidade da produção num total de € 448 mil, tendo a 
cortiça amadia obtido um preço de €24,5/@.

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/@.
Em 2011 foram ainda vendidas 2.862,67 @ de cortiça amadia 
da produção de 2010 num total de € 61 mil.
De salientar que no ano 2012 não registamos qualquer venda 
de pinhas mansas, por ausência de produção, quando do ano 
anterior foi obtida uma venda de € 261 mil.

Registou-se a venda de 825 “bovinos de carne“ (1.154 animais 
em 2011), menos 29% do que os vendidos no ano anterior. 
O montante facturado foi de € 825 mil (€1.059 em 2011), 
verificando-se, assim, uma redução de 22%.

A produção equina continua a revelar-se deficitária, registando- 
-se uma estagnação no mercado. As vendas atingiram os € 29 
mil euros. Em 2011 venderam-se apenas € 6 mil.

As receitas provenientes da Caça foram de € 87 mil em 2012 
que compara com € 100 mil registados em 2011. 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  
€ 80 mil em 2012, cerca de menos 24% do que os € 106 mil 
registados em 2011.

A rubrica “Variação da Produção“ aumentou € 672 mil. Tal 
resultou essencialmente do diferencial das vendas.

Os subsídios à exploração mantiveram-se em linha com os 
registados no ano anterior.

Raposa | Vulpes vulpes
Ver em acção uma raposa nas lagoas do EVOA é uma experiência que os visitantes 
irão para sempre recordar.
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O gráfico seguinte ilustra a evolução dos proveitos 
operacionais, evidenciando a evolução das vendas dos 
principais produtos da CL:

EEVOLUÇÃO DA COMPOSIÇÃO DAS VENDAS POR 
PRODUTO + OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS

Os custos globais registados em 2012 atingiram o montante 
de 9,6 milhões de euros, abaixo dos registados em 2011, com a 
estrutura que se regista no quadro que se segue:

Matérias consumidas

Pessoal

Reduções Justo Valor

Imparidades <1%

Outros

FSEs

23%

22%

19%

19%

6%
11%

• Face aos valores registados no exercício anterior, há que 
relevar que o valor dos custos das matérias consumidas 
registou um decréscimo de 1,4%.

• A diminuição de gastos com “Fornecimentos e Serviços 
Externos”, que sofreu um quebra de 5%, generalizada em 
todas as rubricas. Excepção para os gastos com energia, em 
especial devido ao aumento do consumo de electricidade, 
fruto de uma maior necessidade de rega em consequência 
da seca.

• Quanto aos “Gastos com o Pessoal” registou-se uma 
redução de € 108 mil (cerca de 5%) face aos contabilizados 
no exercício anterior.

Em suma, os resultados antes de impostos, sofreram uma 
quebra de cerca de 56% em relação aos registados no 
exercício anterior.

O efeito nos resultados líquidos do período de 2012, que 
atingiram o valor de € 630 mil, foi menos acentuado que 
nos resultados antes de impostos, resultado da reposição de 
regras tributação, pois voltaram a aceitar-se como custos 
fiscais as depreciações de activos biológicos de produção.
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Os gráficos seguintes sintetizam a evolução de alguns 
indicadores de situação económica e financeira da CL:

NB - A partir de 2009, os Capitais Próprios incluem os subsídios.
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6. PERSPECTIVAS FUTURAS
A CL continuará a ser uma referência no sector agrícola e 
florestal, potenciando assim as capacidades e a motivação dos 
seus colaboradores, parceiros e autoridades regionais.

Conscientes do activo que representam as suas práticas 
agrícolas amigas do ambiente e a gestão florestal exemplar, 
aliada à vastidão dos seus territórios, a sua beleza paisagística, 
biodiversidade, gastronomia e proximidade à malha urbana da 
grande Lisboa é incontornável uma aposta firme na criação de 
condições para o desenvolvimento de uma oferta articulada 
para a visitação dos seus espaços.

A divulgação da CL enquanto espaço de visitação será objecto 
de um plano de comunicação que estimule a curiosidade de 
a conhecer e que a coloque no mapa das alternativas aos 
momentos de lazer das famílias, combinando os excelentes 
espaços EVOA, Braço de Prata e Herdade de Catapereiro numa 
articulação feliz de conhecimento, cultura e prazer.

Dando continuidade aos desempenhos financeiros notáveis dos 
últimos anos fiscais está o Conselho de Administração apostado 
em fazer reflectir no portfolio das culturas agrícolas os sinais 
recebidos dos mercados de produtos agrícolas. Assim, daremos 
lugar à produção de milho grão em lugar do milho forragem, e 
existe uma forte probabilidade de introdução de novas culturas 
de outono/inverno. Pelos mesmos motivos introduziremos na 
cultura orizícola o arroz agulha após alguns anos em que a 
variedade carolino constituía a totalidade da produção.

Prevemos para o ano fiscal de 2013 um incremento 
importante, entre 25% e 30%, nas vendas dos principais 
produtos agrícolas, a saber: arroz, milho, cortiça, bovinos de 
carne e vinhos.

Apesar do contexto macroeconómico particularmente difícil 
dos últimos anos o desempenho financeiro tem demonstrado 
um nível de resiliência notável em função do equilíbrio das 

opções agrícolas, a sensatez da gestão florestal, a rentabilidade do activo solo agrícola 
em regime de arrendamento, a gestão profissional e criteriosa das ajudas agrícolas e uma 
cultura de frugalidade na gestão dos custos. É nosso compromisso, e das nossas equipas, 
a manutenção dos motivos do nosso sucesso.

Em conformidade com o objectivo de garantir uma adequada remuneração accionista, 
estamos em condições de manifestar a nossa firme confiança de que os Resultados 
Líquidos, a apurar para o ano fiscal de 2013, serão superiores aos de 2012, sem considerar 
os impactos resultantes da absorção pela CL, das Coudelarias geridas pela Fundação Alter 
Real. 

Em 08 de Março de 2013, o Conselho de Ministros decidiu a extinção da Fundação Alter 
Real.

Por decisão do Governo, serão transferidos para a CL os equinos da raça Lusitana, nas 
linhas genéticas de Alter Real e da Coudelaria Nacional, bem como das raças Sorraia e 
Garrana, actualmente geridas pela Fundação Alter Real. Serão igualmente transferidos os 
usufrutos e poderes de gestão e de exploração sobre patrimónios actualmente afectos à 
FAR. A CL irá igualmente absorver parte dos trabalhadores do actual quadro da FAR.

Naturalmente, que esta absorção de trabalhadores e Coudelarias por parte da CL, terá 
efeitos nos resultados da CL, prevendo-se por este motivo uma redução significativa dos 
resultados líquidos de 2013.

Aguarda-se com expectativa a conclusão das negociações sobre a nova PAC (2014-2020) e 
as respectivas decisões das Autoridades Comunitárias e dos Países Membros, as quais irão 
com certeza, produzir impactos nos resultados da CL.
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7.  PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE 
RESULTADOS

O resultado líquido apurado no período foi de 629.763,91 euros (seiscentos 
e vinte e nove mil setecentos e sessenta e três euros e noventa e um 
cêntimos).

Os incrementos decorrentes da aplicação do justo valor registados no 
período foram de 425.673,12 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 Líquido do Período 
de 2012:

Reservas livres 420.000,00 euros

Dividendos 200.000,00 euros

Resultados Transitados  9.763,91 euros
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os resultados obtidos num ano adverso só foram possíveis 
graças aos trabalhadores e colaboradores da CL, 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 CL. 

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, Câmara Municipal de Salvaterra de Magos 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 Revisor Oficial de Contas – Dr. José Carlos Nogueira 
Faria Matos agradecemos o empenho e a competência com 
que acompanhou a gestão da CL, durante o ano de 2012.
Samora Correia, 8 de Março de 2013

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 GOVERNO 
DA SOCIEDADE
1. MISSÃO, OBJECTIVOS E POLÍTICAS DA EMPRESA

a) A Companhia das Lezírias (CL) 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 acionista, que no 
exercício objecto deste relato ascenderam a € 600.000,00.

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 deste 
relatório encontra-se por liquidar € 329.767,37.

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.

É à Orivárzea, também de acordo com o regulamento do agrupamento, que efetuamos a 
venda da totalidade da nossa produção de arroz.

Descrição
Períodos

2012 2011

TRANSACÇÕES (€)
     Clientes e outros devedores 2.051.182 1.979.007

541.601 474.492
SALDOS PENDENTES (€)
     Clientes e outros devedores 1.160.786 1.114.081
     Fornecedores e outros credores 5.244 165
Ajustamentos de dívidas de cobrança duvidosa relacionados - -

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 CL 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€.
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5.  INDICAÇÃO DO MODELO DE GOVERNO E IDENTIFICAÇÃO 
DOS MEMBROS DOS ÓRGÃOS SOCIAIS

No exercício de 2012, desde a assembleia geral de 28-02-2012, 
os membros que constituíram os órgãos sociais, foram os 
abaixo indicados.

Não existem quaisquer comissões especializadas integrando 
membros do Conselho de Administração.

5.1. Assembleia Geral
Presidente: Dr. Alexandre Nuno Vaz Baptista de Vieira e Brito
Secretário: Dra. Sara Leitão Pereira
Todos os membros do Conselho de Administração da CL 
exercem funções executivas, a tempo integral.

5.2. Conselho de Administração
Presidente: Eng. António Miguel Semedo Pimentel Saraiva
Licenciado em Agronomia, na especialidade de agropecuária, 
pelo Instituto Superior de Agronomia, UTL – Lisboa; Graduou- 
-se em Excelência da Marketing e Vendas pelo INSEAD 
(Fontainebleu), em França; completou o AgribusinessSeminar 
pela Harvard Business School (Boston), nos EUA; fez diversas 
formações em liderança das quais se destaca a conclusão 
do LeadershipDevelopmentProgram 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.
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 

Pato-de-bico-vermelho | Netta rufina
O macho possui o bico vermelho. Mergulha para se alimentar das algas 
que crescem no fundo da lagoa. 
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Pernilongo | Himantopus himantopus
Esta espécie alimenta-se quase exclusivamente de insectos aquáticos, capturando-os 

mais frequentemente quando pousam.

(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 –  CréditLyonnais Portugal, Adjunto de Direcção 
Comercial

1985/1986 –  Engil Imobiliária, Lda., Director Financeiro e 
Administrativo

1986  –  Grupo IPE-Investimentos e Participações Empre-
sariais, 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 Empreendi-
mentos, 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 Empreendi-
mentos, administrador

2002/2010 –  SPE, SA, Sociedade Portuguesa de Empreendi-
mentos, Presidente do Conselho de Administra-
ção

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
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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.
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 ReckittBenckiser.
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.

5.2.1. Pelouros atribuídos

Presidente: Eng. António Saraiva
• Representação externa da CL, 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 acionistaParpública, SGPS;
• Coordenação e acompanhamento do Departamento Administrativo e Financeiro;
• Coordenação e acompanhamento da Coordenação do Património, Investimentos e Boas 

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

Vogal: Dr. João Caldeira
• Coordenação e acompanhamento do Departamento Vitivinícola e Oleícola;
• Coordenação e acompanhamento do Departamento de Serviços Técnicos.

5.2.2.  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 Direcção 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 Orivárzae – Orizicultores do Ribatejo, 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.

O Vogal, Dr. Diogo Faria, acumula funções com as de 
Presidente da Direcção da Associação de Criadores de Bovinos 
de Raça Preta.

O Vogal, Dr. Diogo Faria, acumula funções com as de Presidente 
do Conselho Fiscal da Tapada Nacional de Mafra.

5.3. FISCAL ÚNICO

Fiscal Único: Patrício Moreira, Valente & Associados, SROC, 
representada por Dr. José Carlos Nogueira Faria de Matos

Fiscal Único Suplente: Patrício Moreira, Valente & Associados, 
SROC, representada por Dr. Joaquim Patrício da Silva, ROC n.º 320

5.4. AUDITOR EXTERNO

A CL não tem, nem estatutariamente é obrigada a ter, auditor 
externo.
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Unidade monetária: euro

RUBRICAS NOTAS
DATAS

12/31/2012 12/31/2011
ACTIVO
Activo não corrente
Activos fixos tangíveis 5 16.820.418 17.180.739
Propriedades de investimento 6 7.854.141 7.811.453
Activos biológicos 7 3.200.390 3.473.330
Participações financeiras - método da equivalência patrimonial 9 1.621.517 1.468.620
Participações financeiras - outros métodos 10 66.116 66.116
Outros activos financeiros 10 959 692
Adiantamentos a fornecedores 12 200.000 200.000
Activos por impostos diferidos 14 1.590.154 1.419.088
Total do activo não corrente 31.353.696 31.620.039
Activo corrente
Inventários 11 1.428.430 1.483.626
Activos biológicos 7 849.175 858.770
Clientes 12 1.598.748 1.896.407
Estado e outros entes públicos 13 284.547 162.480
Accionistas/sócios 0 0
Outras contas a receber 12 2.854.232 2.527.878
Diferimentos 37.138 73.496
Caixa e depósitos bancários 4 5.059.317 4.944.684
Total do activo corrente 12.111.586 11.947.340
TOTAL DO ACTIVO 43.465.282 43.567.379

BALANÇO
31 de Dezembro de 2012

Unidade monetária: euro

RUBRICAS NOTAS
DATAS

12/31/2012 12/31/2011
CAPITAL PRÓPRIO
Capital realizado 5.000.000 5.000.000
Reservas legais 1.520.000 1.520.000
Outras reservas 9.820.601 9.420.601
Resultados transitados 1.703.837 1.555.358
Ajustamentos em activos financeiros 333.276 266.319
Excedentes de revalorização 18.852.068 18.852.068
Outras variações no capital próprio 978.999 811.648
Resultado liquido do período 629.764 1.148.479
TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO 38.838.545 38.574.473
PASSIVO
Passivo não corrente
Responsabilidades por benefícios pós-emprego 15 2.707.440 2.707.440
Passivos por impostos diferidos 14 445.391 416.378
Total do passivo não corrente 3.152.831 3.123.818
Passivo corrente
Fornecedores 12 544.517 621.631
Estado e outros entes públicos 13 86.770 278.004
Outras contas a pagar 12 718.691 933.968
Diferimentos 123.929 35.485
Total do passivo corrente 1.473.906 1.869.088
TOTAL DO PASSIVO 4.626.737 4.992.906
TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO 43.465.282 43.567.379
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Unidade monetária: euro

RENDIMENTOS E GASTOS NOTAS
PERÍODOS

2012 2011
Vendas e serviços prestados 17 3.996.162 5.417.148
Subsídios à exploração 7 1.934.888 1.869.156
Ganhos/perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos 9 122.771
Variação nos inventários da produção 11 -1.685.532 -2.357.745
Trabalhos para a própria entidade 52.908 45.429
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas 11 -2.565.931 -2.529.571
Fornecimentos e serviços externos 18 -2.543.586 -2.689.786
Gastos com o pessoal 19 -2.184.628 -2.292.231
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões) 20 67.755 -201.110
Imparidade de investimentos não depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões) 20 267 -1.431
Aumentos/reduções de justo valor 21 2.447.671 2.912.516
Outros rendimentos e ganhos 6/22 2.481.698 2.333.497
Outros gastos e perdas 23 -440.785 -227.981

RESULTADO ANTES DE DEPRECIAÇÕES, GASTOS DE FINANCIAMENTO E IMPOSTOS 1.683.659 2.277.891
Gastos/reversões de depreciação e de amortização 24 -1.212.685 -1.159.722
Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)

RESULTADO OPERACIONAL (ANTES DE GASTOS DE FINANCIAMENTO E IMPOSTOS) 470.975 1.118.168
Juros e rendimentos similares obtidos 25 143.587 246.513
Juros e gastos similares suportados 25 -30.023 -25.336

RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS 584.539 1.339.346
Imposto sobre o rendimento do período 26 45.225 -190.867

RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO 629.764 1.148.479

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
Período findo em 31 de Dezembro de 2012

Perdiz-do-mar | Glareola pratincola
A Perdiz-do-mar é uma ave colonial, proveniente de África. As ilhas da lagoa principal 

têm sido utilizadas pela espécie, os ninhos são implantados em solo com nenhuma 
ou reduzida cobertura vegetal.  



CL · Relatório e Contas · Exercício · 2012 50

Unidade monetária: euro

Descrição Notas Capital                    
realizado

Reservas                       
legais

Outras                        
reservas

Resultados 
transitados

Ajustamentos 
em activos 
financeiros

Excedentes 
de 

revalorização

Outras 
variações 
no capital 
próprio

Resultado 
líquido do 
período

Total do 
Capital 
Próprio

POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO (01-01-2012) 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
ALTERAÇÕES NO PERÍODO 0 0 400.000 148.479 66.957 0 167.351 -548.479 234.308
Ajustamentos por impostos diferidos -60.337 -60.337
Outras alterações reconhecidas no capital próprio 400.000 148.479 66.957 227.688 -548.479 294.646
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO 629.764 629.764
RESULTADO INTEGRAL 0 0 400.000 148.479 66.957 0 167.351 81.285 864.072
OPERAÇÕES COM DETENTORES DE CAPITAL NO 
PERÍODO 0 0 0 0 0 0 0 -600.000 -600.000

Distribuições -600.000 -600.000
Posição no fim do período (31-12-2012) 5.000.000 1.520.000 9.820.601 1.703.837 333.276 18.852.068 978.999 629.764 38.838.545

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

DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO
31 de Dezembro de 2012
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Tadorna | Tadorna tadorna
O estuário do Tejo tem constituído o principal refúgio invernal desta espécie no nosso 
país. Provenientes da Europa Ocidental, as primeiras Tadornas chegam a Portugal em 

Novembro, permanecendo até Março.
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Unidade monetária: euro

Rubricas Notas
Períodos

2012 2011
FLUXOS DE CAIXA DAS ACTIVIDADES OPERACIONAIS - MÉTODO DIRECTO

Recebimentos de clientes 5.100.702 5.958.365
Pagamentos a fornecedores 5.405.939 5.958.606
Pagamentos ao pessoal 2.090.086 2.295.301
Caixa gerada pelas operações -2.395.323 -2.295.542
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento -591.250 -394.840
Outros recebimentos/pagamentos 4.012.213 5.236.354

Fluxos de caixa das actividades operacionais (1) 1.025.640 2.545.971,51
FLUXOS DE CAIXA DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO

Pagamentos respeitantes a:
Activos intangíveis
Investimentos financeiros 500
Recebimentos provenientes de:
Activos fixos tangíveis 11.773 3.902
Outros activos 63.249 185.502
Subsídios ao investimento 188.948 117.614
Juros e rendimentos similares 142.022 190.407
Dividendos 36.831
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2) -293.543 -886.136

Unidade monetária: euro

Descrição
Períodos

12/31/2012 12/31/2011
Caixa (1) 28.952 4.211
Depósitos à ordem 1.030.364 1.240.473
Outros depósitos bancários 4.000.000 3.700.000
Total de caixa e depósitos bancários 5.059.317 4.944.684

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA
Período findo em 31 de Dezembro de 2012

Unidade monetária: euro

Rubricas Notas
Períodos

2012 2011
FLUXOS DE CAIXA DAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Recebimentos provenientes de:
Financiamentos obtidos 89.000 2.055.802
Pagamentos respeitantes a:
Financiamentos obtidos 89.000 2.055.802
Juros e gastos similares 17.464 38.129
Dividendos 600.000
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3) -617.464 -38.129
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3) 114.633 1.621.706
Caixa e seus equivalentes no início do período 4 4.944.684 3.322.978
Caixa e seus equivalentes no fim do período 4 5.059.317 4.944.684
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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 
fundada a Companhia das Lezírias do Tejo e Sado por aquisição em hasta pública de terras 
da Coroa.
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.
Alterou a forma jurídica para 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..

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
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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 
2011 apresentados nas presentes demonstrações financeiras 
são comparáveis com os valores do presente exercício.

2.4.  APROVAÇÃO DAS CONTAS
As presentes demonstrações financeiras foram aprovadas 
em reunião do Conselho de Administração de 8 de Março de 
2013. O Conselho de Administração considera que refletem 
de forma fidedigna as operações da Empresa, bem como a 
posição e desempenho financeiro e fluxos de caixa.

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 dispêndios, 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.

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.
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Activos fixos tangíveis Vida útil estimada

Terrenos e recursos naturais 5 a 10 anos
Edifício 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.

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 

Pernilongo | Himantopus himantopus
A Salina de Saragoça, recuperada no âmbito do projecto EVOA, recebe pernilongos, 
milherangos, entre outras espécies no período de maré-alta.
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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.

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 da empresa.

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

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 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 estão para ser 
colhidos como produtos agrícolas ou vendidos como activos biológicos.

Os activos biológicos consumíveis são mensurados pela Companhia das Lezírias pelo seu 
justo valor deduzido dos custos estimados no ponto de venda.
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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 recebível.

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.

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, 
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.

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.

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.

Pisco-de-peito-azul | Luscinia svecica
Fiéis aos seus locais de invernada e territoriais, na sua 
maioria provenientes de França.
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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 NCRF 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.

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:
– Mortalidade, tanto durante como após o emprego;
–		Proporção dos membros do plano quando dependentes
que sejam elegíveis para os benefícios; e

•	Pressupostos financeiros, tratando de itens tais como:
–	 A taxa de desconto;
–	 Os níveis de ordenados futuros e de benefícios.

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 reconhecidas 
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.
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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 registados como 
um gasto no período em que ocorrem, numa base de linha 
recta durante o período de locação.

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.

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 desses 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.

Pato-colhereiro | Anas clypeata
Estes patos sulcam as camadas superiores de água ou da lama fluida agarrando 
assim pulgas-de-água-doce, larvas de mosquitos e outros pequenos animais, com a 
ajuda do seu bico que constitui um autêntico coador.



CL · Relatório e Contas · Exercício · 2012 61

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.

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 



CL · Relatório e Contas · Exercício · 2012 62

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.

Pernilongo | Himantopus himantopus
As crias são nidífugas, sendo capazes de voar com 28 a 32 dias de idade.
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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 efectuada 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.

Descrição
Períodos

31.12.2012 31.12.2011
Caixa (1) 28.952 4.211
Depósitos à ordem 1.030.364 1.240.473
Outros depósitos bancários 4.000.000 3.700.00

Total de caixa e depósitos bancários 5.059.317 4.944.684
(1) Inclui valores recebidos, cujo depósito foi efectuado no mês de Janeirode 2013.

5. ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS
5.1.  BASES DE MENSURAÇÃO USADOS PARA 

DETERMINAR A QUANTIA ESCRITURADA BRUTA
Os activos fixos tangíveis adquiridos encontram-se registados 
ao custo de aquisição.

5.2. 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.

5.3.  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
Edifício 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

5.4.  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:
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Unidade monetária: euro

ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS

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

Adições 65.822 257.338 44.988 9.619 23.500 31.396 340.929 773.592

Abates 159.225 37.277 10.973 6.922 214.398

Transferências -33.333 82.058 -193.265 -144.539

Saldo em 31-12-2012 10.579.185 18.305.938 7.060.273 1.149.681 672.125 39.394 633.047 414.079 38.853.722

DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS

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

Adições 69.882 582.816 201.158 66.538 41.248 4.613 20.525 986.780

Abates 159.225 37.277 10.813 4.488 211.804

Saldo em 31-12-2012 295.833 13.460.644 6.048.902 1.083.939 565.303 14.394 564.289 0 22.033.304

PERDAS POR IMPARIDADE ACUMULADAS

Activo fixo tangível liquído 10.283.352 4.845.294 1.011.371 65.743 106.821 25.000 68.757 414.079 16.820.418
Unidade monetária: euro

ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS

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

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

Abates 35.289 12.856 950 5.722 6.858 61.676

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
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5.5.  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.

6.  PROPRIEDADES DE 
INVESTIMENTO

6.1. 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.

6.2.  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.

6.3.  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.

Montantes reconhecidos  
no período

Períodos
2012 2011

Rendimentos no período 2.018.721 1.911.681
Gastos operacionais directos 184.773 112.904

EVOA, onde o mundo encontra o Tejo
Exposição permanente, que aborda a 
história da região, a relação do homem 
com a paisagem, as dinâmicas que ocorrem 
na lezíria e no estuário e a riqueza natural 
existente.
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6.4.  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 –.

6.5. APLICAÇÃO MODELO DO CUSTO

6.5.1. Métodos de depreciação usados 
A Companhia das Lezírias aplica o mesmo critério que indicado 
para os Activos fixo tangíveis. Ver relato no ponto 5.2.

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

6.5.3.  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:

Unidade monetária: euro

PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

Descrição Terrenos e recursos 
naturais

Edifícios e outras 
construções

Detidas para           
venda

Investimentos           
em curso Total

ACTIVO BRUTO
Saldo em 31-12-2011 7.470.261 156.733 0 309.354 7.936.348
Adições 0
Revalorizações 0
Abates 0
Transferências 50.231 50.231
Saldo em 31-12-2012 7.520.491 156.733 0 309.354 7.986.579

DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS
Saldo em 31-12-2011 30.856 94.040 0 0 124.895
Adições 4.408 3.135 7.543
Revalorizações 0
Abates 0
Transferências 0
Saldo em 31-12-2012 35.263 97.174 0 0 132.438

PERDAS POR IMPARIDADE ACUMULADAS
Activo fixo tangível 
liquído 7.485.228 59.559 0 309.354 7.854.141

PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

Descrição Terrenos e recursos 
naturais

Edifícios e outras 
construções

Detidas para           
venda

Investimentos           
em curso Total

ACTIVO BRUTO
Saldo em 31-12-2010 7.470.261 156.733 0 309.354 7.936.348
Adições 0
Revalorizações 0
Abates 0
Transferências 0
Saldo em 31-12-2011 7.470.261 156.733 0 309.354 7.936.348

DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS
Saldo em 31-12-2010 26.448 90.905 0 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 0 124.895

PERDAS POR IMPARIDADE ACUMULADAS
Activo fixo tangível 
liquído 7.439.405 62.693 0 309.354 7.811.453
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6.5.4.  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.

milhares de euros

Períodos
2012 2011
53.295 53.302

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 2014, 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.

7. AGRICULTURA
7.1.  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.

7.2.  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.

Almoçar num observatório de Aves
Num ambiente magnífico, observando as lagoas e o estuário, este é o local 
ideal para um almoço em família ou de trabalho.
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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.

7.3.  ACTIVOS BIOLÓGICOS MENSURADOS AO JUSTO 
VALOR NO FIM DO PERÍODO

7.3.1.  Quantia de Activos biológicos escriturada no final 
do período

Unidade monetária: euro

ACTIVOS BIOLÓGICOS AO JUSTO VALOR

Descrição Não  
Correntes Correntes Total

ANIMAIS
Saldo em 31-12-2011 772.267 858.770 1.631.037
Aumentos de justo valor 111.650 552.355 664.005
Diminuções de justo valor 148.360 561.950 710.310
Saldo em 31-12-2012 735.558 849.175 1.584.733

ACTIVOS BIOLÓGICOS AO JUSTO VALOR

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

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.

7.3.2.  Justo valor menos os custos estimados no ponto de venda do produto agrícola 
colhido durante o período, determinado no momento de colheita

Unidade monetária: euro

JUSTO VALOR NO PONTO DE COLHEITA

Descrição
Períodos

2012 2011

Animais 1.584.733 1.631.037

Plantas 2.440.648 3.027.003

Total 4.025.381 4.658.041

7.4.  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.

7.5.  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 
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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.

7.6.  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.

7.7.  RAZÃO POR QUE NÃO PODEM SER FIAVELMENTE MENSURADOS AO JUSTO 
VALOR

As razões foram divulgadas na nota 3.1.3.1.1.

7.8.  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

7.9.  QUANTIA ESCRITURADA BRUTA E DEPRECIAÇÃO 
ACUMULADA

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

Unidade monetária: euro

ACTIVOS BIOLÓGICOS AO CUSTO

Descrição Em uso Investimentos                   
em curso Total

PLANTAS
Saldo em 31-12-2011 4.701.523 215.708 4.917.231
Adições 14.911 14.911
Revalorizações 0
Abates 495.110 495.110
Transferências 20.718 -20.718 0
Saldo em 31-12-2012 4.227.131 209.900 4.437.031

DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS
Saldo em 31-12-2011 2.216.168 0 2.216.168
Adições 218.362 218.362
Revalorizações 0
Abates 462.331 462.331
Transferências 0
Saldo em 31-12-2012 1.972.199 0 1.972.199

Perdas por imparidade 
acumuladas
Activo fixo tangível 
liquído 2.254.932 209.900 2.464.833

Marrequinha | Anas crecca
Este pequeno pato, adoptou as lagoas do EVOA, tendo sido contabilizados 
em 2012 cerca de 10000 indivíduos.
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Unidade monetária: euro

ACTIVOS BIOLÓGICOS AO CUSTO

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
Revalorizações 0
Abates 0
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
Revalorizações 0
Abates 0
Transferências 0
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

7.10.  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;

•	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 foi integrada no 
RPU;

•	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 viáveConservação 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.

Visita-guiada ao ritmo das marés
Diariamente o EVOA disponibiliza visitas-guiadas, com 2 horas de duração, 
que decorrem durante o período de maré-cheia. O EVOA disponibiliza 
binóculos, telescópios e guias de campo aos visitantes.
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milhares de euros

SUBSÍDIOS GOVERNAMENTAIS

Descrição Períodos
2012 2011

RPU (direitos de superfície directos) 1.178 905
Vacas Aleitantes 423 423
Pagamento Específico para o Arroz 191
Produção Integrada 85 77
Conservação do Solo 15 11
Modo de Produção Biológico 118 115
Raças Autóctones 15 15
Outros 97 129
Total dos subsídios governamentais 1.931 1.866
Outros subsídios 4 4
Total 1.935 1.869

7.10.1.  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 
recebível.

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.

7.11.  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.
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7.12.  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 6.5.4, não é possível 
relatar dados objectivos acerca do enquadramento dos 
subsídios governamentais após 2014, 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?

8. PARTES RELACIONADAS

8.1. RELACIONAMENTOS COM EMPRESAS-MÃE

8.1.1.  Parpública – Participações Públicas, SGPS, S.A.
A Parpública detém o capital social da Companhia das Lezírias na sua totalidade. O capital 
social encontra-se integralmente subscrito e realizado e é constituído por 1.000.000 (um 
milhão) de acções, com o valor nominal de 5,00 (cinco euros) cada.

8.1.1.1. Sede da empresa-mãe
Avenida Defensores de Chaves, em Lisboa

8.1.1.2. Transacções com a empresa-mãe

8.1.1.2.1.  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.

8.1.1.2.2. Transacções e saldos pendentes
Unidade monetária: euro

Descrição
Períodos

2012 2011
TRANSACÇÕES

Clientes e outros devedores
Fornecedores e outros credores

SALDOS PENDENTES
Activos
Passivos 360.233 543.024

Ajustamentos de dívidas de cobrança duvidosa relacionados

8.2. RELACIONAMENTOS COM EMPRESAS ASSOCIADAS

8.2.1. Orivárzea - Orizicultores do Ribatejo, S.A.
A Companhia das Lezírias detém uma participação no capital social de 26,8130%.
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Bando, na Lagoa Rasa, em descanso ou varrendo os sedimentos com movimentos 
laterais do bico, em busca de pequenos poliqueta. 

8.2.1.1. Sede da empresa associada
Lagoa das Donzelas, em Salvaterra de Magos

8.2.1.2. Transacções com a empresa associada

8.2.1.2.1. 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.

8.2.1.2.2 – Transacções e saldos pendentes

Descrição
Períodos

2012 2011
TRANSACÇÕES

Clientes e outros devedores 2.051.182 1.979.007
Fornecedores e outros credores 541.601 474.492

SALDOS PENDENTES
Clientes e outros devedores 1.160.786 1.114.081
Fornecedores e outros credores 5.244 165

Ajustamentos de dívidas de cobrança duvidosa  
relacionados

8.2.2.  CLR - Companhia das Lezírias e Associados Renováveis, Lda.
A Companhia das Lezírias detém uma participação no capital social de 20,0%.

8.2.2.1. Sede da empresa associada
Herdade de Catapereiro, Estrada Nacional 118, em Samora Correia

8.2.2.2. Transacções com a empresa associada

8.2.2.2.1. Natureza do relacionamento com as partes relacionadas
Não existem transacções com esta associada dado não ter iniciado a sua actividade 
operacional.

8.2.3. Fundação Alter Real
O conselho de administração da Fundação é composto 
pelo presidente e por quatro vogais, dois dos quais serão 
designados pelo conselho de administração da Companhia 
das Lezírias, S. A., e os outros dois pelo conselho geral da 
Fundação. O presidente do conselho de administração da 
Fundação é por inerência o presidente da Companhia das 
Lezírias, S.A. (c.f. artigos 9.º e 12.º dos estatutos da Fundação; 
Decreto-Lei n.º 48/2007, de 27 de Fevereiro).

8.2.3.1. Sede da fundação
Coudelaria de Alter, Tapada do Arneiro, em Alter do Chão.

8.2.3.2. Transacções com a fundação

8.2.3.2.1. Natureza do relacionamento com as partes 
relacionadas
As transações existentes estão relacionadas com serviços 
prestados pela fundação no âmbito das suas actividades 
legalmente reconhecidas.
Os valores existentes em “Clientes e outros credores” resultam 
essencialmente de financiamentos, aprovados pelo nosso 
accionista e tutela, concedidos pela Companhia das Lezírias 
à Fundação, bem como o valor do adiantamento de um 
contrato promessa de venda de cortiça a extrair no ano 2016 
nas herdades da Fundação.

8.2.3.2.2. Transacções e saldos pendentes

Descrição
Períodos

2012 2011
TRANSACÇÕES

Clientes e outros devedores
Fornecedores e outros credores 10.515 14.047

SALDOS PENDENTES
Clientes e outros devedores 965.748 593.441
Fornecedores e outros credores 414

Ajustamentos de dívidas de cobrança duvidosa  
relacionados
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9.  PARTICIPAÇÕES FINANCEIRAS - MÉTODO DE 
EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL

9.1. INVESTIMENTOS EM ASSOCIADAS

Unidade monetária: euro

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
2012 2.500.000 2.482.849 -33.455 1.221.175 1.976.101 451.751 6.098.421 9.226.205 17.442.076 1.201.301 1.620.517

CLR Assoc. Renováveis, Lda.
Samora 
Correia

2012 5.000 5.000 -4.760 -85 155 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
2011 2.500.000 2.331.745 -50.955 1.151.175 1.485.865 444.148 5.361.978 8.025.316 18.289.566 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

9.2. 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. 
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10. OUTROS INVESTIMENTOS
10.1. PARTICIPAÇÕES FINANCEIRAS - OUTROS MÉTODOS

Unidade monetária: euro

Empresa
2012 2011

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 500 500 500 500
Total 706.459 640.343 66.116 706.459 640.343 66.116

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.

10.2. 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.

Unidade monetária: euro

Descrição Período Valor de aquisição Imparidades Quantia escriturada

 Obrigações - Consolidado 3% 
1942

2012 2.397 1.439 959
2011 2.397 1.706 692

Coruja-das-torres | Tyto alba
Na lezíria, esta espécie atinge valores de abundância únicos na Europa, 
pode atingir 5 aves/km (até mais de 15 aves/km em algumas parcelas). 
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11. INVENTÁRIOS
As políticas contabilísticas adoptadas para a mensuração dos inventários e a forma de 
custeio usada, encontram-se descritas na nota 3.1.7.

11.1. QUANTIA ESCRITURADA DE INVENTÁRIOS
Unidade monetária: euro

Rubricas
12/31/2012 12/31/2011

Quantia 
bruta Imparidades Quantia 

escriturada
Quantia 
bruta Imparidades Quantia 

escriturada
Matérias-primas, 
subsidiárias e de consumo

904.369 904.369 884.895 884.895

Produtos acabados e 
intermédios

285.687 285.687 346.320 346.320

Produtos e Trabalhos em 
Curso

238.374 238.374 252.410 252.410

Total 1.428.430 0 1.428.430 1.483.626 0 1.483.626

11.2.  QUANTIA DE INVENTÁRIOS RECONHECIDA COMO UM GASTO DURANTE O 
PERÍODO

Unidade monetária: euro

Rubricas
Matérias-primas, 
subsidiárias e de 

consumo

Produtos acabados e 
intermédios

Produtos e Trabalhos 
em Curso

Saldo em 31-12-2011 884.895 346.320 252.410
Compras 1.827.044
Regularizações 758.361 -1.610.862
Saldo em 31-12-2012 904.369 285.687 238.374
Gastos no período 2.565.931 -1.671.496 -14.036

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

11.3.  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.

Mergulhão-pequeno | Tachybaptus ruficollis
Esta ave ao aproximar-se do observatório, consegue um sorriso dos 
visitantes sempre que vem à superfície. 
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12. INSTRUMENTOS FINANCEIROS

12.1. 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 7.5.

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

Unidade monetária: euro

Descrição

12/31/2012 12/31/2011

Mensurados 
ao custo

Imparidades 
acumuladas

Quantia 
escriturada

Mensurados 
ao custo

Imparidades 
acumuladas

Quantia 
escriturada

ACTIVOS FINANCEIROS
Clientes 2.194.390 595.642 1.598.748 2.503.652 607.245 1.896.407
Adiantamentos a 
fornecedores (a) 200.000 200.000 200.000 200.000
Accionistas e 
sócios 18.209 18.209 0 17.970 17.970 0
Outras contas a 
receber 2.893.743 39.511 2.854.232 2.623.779 95.901 2.527.878
Total de activos 
financeiros 5.306.341 653.362 4.652.980 5.345.401 721.116 4.624.285

PASSIVOS FINANCEIROS
Fornecedores 544.517 544.517 621.631 621.631
Outras contas a 
pagar 718.691 718.691 933.968 933.968
Total de passivos 
financeiros 1.263.208 0 1.263.208 1.555.599 0 1.555.599
(a) não corrente

12.3. 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.

12.4.  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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13.  ESTADO E OUTROS ENTES 
PÚBLICOS

O detalhe da rubrica –Estado e outros entes públicos – na data 
das demonstrações financeiras era o seguinte:

Unidade monetária: euro

Descrição
12/31/2012 12/31/2011

Corrente Corrente
ACTIVO

Imposto sobre o rendimento 239.605

Imposto sobre o valor 
acrescentado

44.942 162.480

Total 284.547 162.480
PASSIVO

Imposto sobre o rendimento 197.375
Outros 86.770 80.629
Retenção de impostos sobre 
rendimento

19.403 18.600

Contribuições para a Segurança 
Social

38.775 35.589

Tributos das autarquias locais 28.591 26.441
Total 86.770 278.004

14. 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:

Unidade monetária: euro

Activos por 
impostos 
diferidos

12/31/2010

Variações 
com efeitos 
nos capitais 
prórprios

Variações 
com 

efeitos nos 
resultados

31/12/2011                                           
(n-1) Reexpressões 12/31/2011

Variações 
com efeitos 
nos capitais 
prórprios

Variações 
com 

efeitos nos 
resultados

12/31/2012

Transicção SNC 29.766 -7.441 22.324 22.324 -7.441 14.883
Imparidade de 
créditos 7.668 21.411 29.080 29.080 -21.014 8.066
Responsabilidade 
complementos de 
reforma 717.472 717.472 717.472 717.472
Imparidade de 
investimentos 
financeiros 169.764 379 170.143 170.143 -71 170.072
Investimentos 262.003 216.018 478.021 478.021 199.591 677.612
Subsídios ao 
investimento 0 2.049 2.049 2.049 2.049
Total 1.186.672 0 232.416 1.419.088 0 1.419.088 0 171.066 1.590.154

Passivos por 
impostos 
diferidos

12/31/2010

Variações 
com efeitos 
nos capitais 
prórprios

Variações 
com 

efeitos nos 
resultados

31-12-2011                                           
(n-1) Reexpressões 12/31/2011

Variações 
com efeitos 
nos capitais 
prórprios

Variações 
com 

efeitos nos 
resultados

12/31/2012

Reinvestimento 
dos valores de 
realização 155.067 -31.324 123.743 123.743 -31.324 92.419
Subsídios ao 
investimento 270.222 57.403 -34.990 292.635 292.635 60.337 352.972
Total 425.289 57.403 -66.315 416.378 0 416.378 60.337 -31.324 445.391
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Garça-vermelha | Ardea purpurea
O Estuário do Tejo tem importância para a conservação desta espécie, 
acolhendo por ano cerca de 2% dos efectivos europeus.

15.  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.

Unidade monetária: euro

Benefícios pós-emprego 12/31/2011 12/31/2012

Responsabilidades no ínicio do período 2.707.440 2.707.440

Custo de juros

Ganhos e perdas actuariais

Beneficios pagos

Responsabilidades no fim do período 2.707.440 2.707.440

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%
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16. LOCAÇÕES
As locações contratadas pela empresa respeitam a contratos 
de renting, tendo registado como gasto no período de 
21.825,07 euros.

17. CRÉDITO
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:

Unidade monetária: euro

RUBRICAS 12/31/2011 12/31/2012
Vendas

Produtos agrícolas 1.642.184 1.559.265
Vinhos e derivados 852.441 794.571
Produtos florestais 1.652.724 622.431
Activos biológicos 1.064.730 853.463

Prestações de serviços
Caça 100.517 86.813
Agro-turismo 89.802 71.813
Outros 14.749 7.805
Outros rendimentos e ganhos 108.541 108.541
Juros 210.100 143.572
Dividendos 36.414 15
Total 5.772.202 4.248.290

18.  FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS
Unidade monetária: euro

RUBRICAS 12/31/2011 12/31/2012
Subcontratos 960.936 836.534
Serviços especializados 1.031.531 994.548
Trabalhos especializados 468.254 363.262
Conservação e reparação 437.696 473.804
Outros 125.581 157.482
Energia e fluidos 195.939 270.095
Serviços diversos 347.304 294.188
Outros 154.076 148.221
Total 2.689.786 2.543.586

19. GASTOS COM O PESSOAL
Unidade monetária: euro

RUBRICAS 12/31/2011 12/31/2012
ÓRGÃOS SOCIAIS

Remunerações 122.215 148.735
Encargos 13.213 30.138

PESSOAL
Remunerações 1.553.208 1.429.885
Encargos 349.940 321.349
Benefícios pós-emprego 0 0
Pensões de reforma e sobrevivência 200.179 203.861
Outros gastos 53.475 50.661
Indemnizações 3.266 4.884
Custos de acção social 39.415 37.739
Outros 10.795 8.038
Total 2.292.231 2.184.628

O número médio de pessoas ao serviço da empresa durante o exercício de 2012 foi de 98. 
No exercício de 2011 foi de 100.
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Os gastos suportados com os órgãos sociais durante o exercício foram:
Unidade monetária: euro

ÓRGÃO SOCIAL 12/31/2011 12/31/2012
Mesa da Assembleia-geral 1.051,34 3.204,09
Conselho de Administração 212.596,79 175.668,74
Revisor Oficial de Contas 13.903,20 14.241,20

Relativamente a benefícios pós-emprego, ver nota 15.

20. IMPARIDADE DE ACTIVOS
As perdas por imparidade reconhecidas nos resultados durante o período são detalhadas do seguinte 
modo:

Unidade monetária: euro

IMPARIDADE DE DIVIDAS A 
RECEBER 12/31/2010

Reconhecidas nos 
resultados durante o 

período 12/31/2011

Reconhecidas nos 
resultados durante o 

período 12/31/2012

Aumentos Reversões Aumentos Reversões
Clientes 473.611 141.948 8.314 607.245 3.287 14.890 595.642
Accionistas/sócios 17.268 702 17.970 238 18.209
Outras contas a receber 29.126 66.775 95.901 56.390 39.511
Total 520.006 209.425 8.314 721.116 3.525 71.280 653.362

IMPARIDADE DE 
INVESTIMENTOS  

NÃO DEPRECIÁVEIS/
AMORTIZÁVEIS

12/31/2010

Reconhecidas nos 
resultados durante o 

período 12/31/2011

Reconhecidas nos 
resultados durante o 

período 12/31/2012

Aumentos Reversões Aumentos Reversões
Participações financeiras - 
outros métodos

640.343 640.343 640.343

Outros activos financeiros 275 1.431 1.706 267 1.439
Total 640.617 1.431 0 642.049 0 267 641.781

Observatório
Os observatórios com generosas janelas permitem acolher, 
confortávelmente, até 15 observadores em simultâneo. 
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21.  AUMENTOS/REDUÇÕES DE 
JUSTO VALOR

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

Unidade monetária: euro

AUMENTOS/REDUÇÕES DE JUSTO 
VALOR 12/31/2012 12/31/2011

Ganhos por aumentos de justo valor
Activos biológicos consumíveis 2.993.003 3.586.743
Activos biológicos de produção 108.800 68.600
Total 3.101.803 3.655.343

PERDAS POR REDUÇÕES DE JUSTO 
VALOR 12/31/2012 12/31/2011

Activos biológicos consumíveis 544.950 633.980
Activos biológicos de produção 109.182 108.847
Total 654.132 742.827

A determinação do justo valor foi efectuada de acordo com o 
divulgado na nota 7.2.

22. OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS
Os “Outros rendimentos e ganhos” reconhecidos nos resultados durante o período são 
detalhados do seguinte modo:

Unidade monetária: euro

OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS 12/31/2012 12/31/2011
Rendimentos suplementares 120.221 108.541
Ganhos em inventários 48.736 35.146

Rendas e outros rendimentos em propriedades de 
investimento 2.004.870 1.911.681
Imputação de subsídios para investimentos 145.497 133.858
Outros 162.375 144.272
Total 2.481.698,28 2.333.497

23. OUTROS GASTOS E PERDAS
Os “Outros gastos e perdas” reconhecidos nos resultados durante o período são detalhados 
do seguinte modo:

Unidade monetária: euro

OUTROS GASTOS E PERDAS 12/31/2012 12/31/2011
Impostos 55.996 53.660
Perdas em inventários 115.012 55.786
Outros 269.778 118.534
Total 440.785 227.981
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24.  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:

Unidade monetária: euro

GASTOS/REVERSÕES DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO 12/31/2012 12/31/2011
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 69.882 64.375
Edifícios e outras construções 582.816 585.148
Equipamento básico 201.158 153.395
Equipamento de transporte 66.538 79.277
Equipamento administrativo 41.248 21.391
Equipamentos biológicos 4.613 2.459
Outros activos fixos tangíveis 20.525 20.855
Total 986.780 926.900
Activos biológicos (mensurados ao custo)
Plantações 218.362 225.280
Total 218.362 225.280

TOTAL 1.212.685 1.159.722

25.  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:

Unidade monetária: euro

JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS 
RENDIMENTOS SIMILARES 12/31/2012 12/31/2011

Juros obtidos 143.572 210.100
Dividendos obtidos 15 36.414
Total 143.587 246.513

GASTOS E PERDAS DE 
FINANCIAMENTO 12/31/2012 12/31/2011

Juros suportados 24.995 19.289

Outros gastos e perdas de 
financiamento

5.029 6.047

Total 30.023 25.336

A política contabilística adoptada nos custos dos empréstimos 
obtidos encontra-se divulgada na nota 3.1.15.3.

Cardo | Cynara cardunculus
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26.  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 2012 é calculado 
à taxa anual 25%, acrescida de Derrama.

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 2012 e 2011 foi apurado com 
base na taxa de 26,5%.
A parte do lucro tributável que exceda o montante de 
1.500.000 de euros fica sujeito à Derrama Estadual de 3,0%.

Unidade monetária: euro

RECONCILIAÇÃO DA TAXA EFECTIVA 
DE IMPOSTO 12/31/2012 12/31/2011

Resultado antes de impostos 584.539 1.339.346
Imposto sobre o rendimento do período 113.649 423.024
Derrama 6.819 25.475
Tributações autónomas 36.697 41.099
Imposto corrente 157.165 489.598
Imposto diferido -202.390 -298.731
Imposto efectivo sobre o rendimento -45.225 190.867
Taxa efectiva de imposto -7,7% 14,3%

27. 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 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 Rui Manique de Brito

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 
Presidente   António Miguel Semedo Pimentel Saraiva
Vogal    Diogo Supico de Faria e Silva
Vogal    João Carlos Caldeira Gonçalves

Samora Correia, 8 de Março de 2013
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O EVOA encontra-se licenciado pelo Turismo de Portugal I.P. através do Registo Nacional dos Agentes de Animação Turística (RNAAT) nº 79/2013, 
tendo as suas actividades reconhecidas como Turismo de Natureza.

Agradecimentos/Imagens
Agradecemos a todas os fotógrafos que cederam imagens para esta publicação, em especial ao Vítor Manike, trabalhador da Companhia das Lezírias e também 
fotógrafo de natureza por vocação.

O EVOA é um projecto desenvolvido em parceria com as seguintes entidades:

A Brisa – Auto-estradas de Portugal, SA é o patrocinador-fundador do projecto EVOA, no âmbito da iniciativa “Brisa pela Biodiversidade”. Com este co-financiamento 
privado, superior a 50% do valor total do projecto, foi possível submeter a candidatura EVOA ao PORLisboa/QREN, tendo esta sido aprovada em 2009.
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EVOA - Espaço de Visitação e Observação de Aves
2135- 318 Samora Correia

Telm.: 00 351 926 458 963
E-mail: evoa@evoa.pt | www.evoa.pt

Companhia das Lezírias, S.A.
Largo 25 de Abril, n.º 17 | 2135-318 Samora Correia

Tel.: 00 351 263 650 600 | Fax: 00 351 263 650 619 
E-mail: lezirias@cl.pt | www.cl.pt




