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1. NOTA INTRODUTÓRIA
O

exercício

relativo

ao

ano

de

2007

caracterizou-se,

fundamentalmente, pelos trabalhos de requalificação urbana em
Vilamoura. A repavimentação de vias, o melhoramento de infraestruturas das redes de água e de saneamento, de espaços verdes e
a construção de novos passeios e ciclovias representam parte
significativa

do

trabalho

que

realizámos

no

primeiro

ano

de

actividade. No início do mandato, encontrámos as infra-estruturas
públicas de Vilamoura num estado de degradação generalizado, tendo
sido prioritário repor as condições de vivência em segurança no
empreendimento. Igualmente relevante, foi a melhoria registada nos
trabalhos de limpeza urbana e recolha de resíduos, bem como a
constante

preocupação

na

conservação

dos espaços

verdes e

ajardinados, criação de vários novos jardins e remodelação de áreas
já existentes.
O planeamento anual das intervenções, a manutenção preventiva e a
implementação de sistemas de gestão transversais demonstrou
importantes resultados na optimização e rendibilidade dos recursos
materiais e humanos da Inframoura.
A promoção da mobilidade, no espaço urbano sob nossa gestão, foi
um direito de cidadania que quisemos devolver aos residentes de
Vilamoura. Nesse âmbito, foi criado o Grupo de Trabalho da
Mobilidade que interveio directamente nas obras levadas a cabo pela
Inframoura, diagnosticando as zonas consideradas mais críticas e
implementando as intervenções necessárias, como seja a criação de
percursos acessíveis, o reforço da iluminação urbana e sinalização, o
rebaixamento de lancis e passeios e a supressão de obstáculos.
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A vivência social de Vilamoura, bem como a promoção do desporto e
cultura também mereceu o nosso empenho. Nesse sentido, apoiámos
eventos como o Portugal Masters em Golf, o Circuito Equestre
Internacional de Vilamoura e instalámos um parque infantil na Praça
Tivoli, inaugurado em Outubro de 07 e direccionado para crianças
entre os 2 e os 14 anos. Igualmente no mês de Outubro iniciámos a
nova campanha institucional da Inframoura – VILAMOURA TODO O
ANO. Em ambos os casos manifestando o mesmo desiderato –
trabalhar mais e melhor para os residentes e visitantes permanentes
de Vilamoura.
Cumpre-nos salientar, ainda, o trabalho desenvolvido ao nível da
disciplina e harmonização das mensagens publicitárias em Vilamoura,
salvaguardando os cidadãos da proliferação excessiva de informação
e da poluição que lhe está inerente.
Neste primeiro ano de actividade da Inframoura, fica a certeza de que
Vilamoura acertou o passo no sentido da modernidade e do bemestar, mostrando que não são incompatíveis com as melhores
práticas de gestão e ambiente.
O ano de 2008 será, igualmente, um tempo de reposição das
condições normais de utilização em segurança do empreendimento:
na rede viária; na sinalização direccional, informativa e de trânsito;
na harmonização urbana; na disciplina ambiental; no sistema e na
rede de abastecimento de água e na rede de saneamento e de
drenagem de águas pluviais. E começaremos a dar os primeiros
passos de direcção estratégica para 2009 - o ano que pretendemos
seja da mobilidade urbana, com a criação de passeios pedonais, a
intensificação da rede de ciclovias, o reforço da iluminação pública, e
dos transportes urbanos.
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O Plano estratégico que temos em curso, mais não é do que
emanações da mission statement da empresa em que continuam,
inevitavelmente, a pontificar as políticas de preservação ambiental,
da qualificação dos espaços públicos, da humanização na gestão, da
administração aberta e transparente, das boas práticas e da
promoção cultural e desportiva.
Finalmente, os agradecimentos aos colaboradores da Inframoura que
com zelo, competência e abnegação contribuíram decisivamente para
a

obtenção

dos

resultados

referidos,

aos

accionistas

Câmara

Municipal de Loulé e Lusort por se disponibilizarem para a realização
dos investimentos de maior complexidade técnica e dimensão
financeira,

absolutamente

fundamentais

ao

desenvolvimento

integrado de Vilamoura.
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2. A ACTIVIDADE DA EMPRESA
2.1. Actividade Operacional

Com o início de funções em Fevereiro de 2007, a empresa Inframoura
E.M., recebeu, para gestão, várias instalações relacionadas com o
abastecimento de água e drenagem de águas residuais, assim como
as respectivas redes, equipamentos de deposição de resíduos e
espaços urbanos, incluindo vários tipos de mobiliário e utilitários,
anteriormente

da

responsabilidade

da

empresa

Lusotur,

concessionária de facto das infraestruturas públicas de Vilamoura.

Após a realização de um relatório onde foram descritas as condições
de

funcionamento

das

várias

instalações,

e

as

respectivas

necessidades relacionadas com a reposição dos equipamentos e
instalações no seu estado nominal de funcionamento, foi possível
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delinear

uma

planificação,

a

médio

prazo,

dos

projectos

a

desenvolver.
Durante o ano de 2007 as actividades dos serviços operacionais,
transformados posteriormente em Departamento de Planeamento e
Ambiente, consistiram na manutenção dos equipamentos e espaços
urbanos, manutenção e beneficiação de espaços verdes, recolha de
resíduos e gestão de infraestruturas de abastecimento e drenagem de
águas residuais.
A acrescentar a estes serviços referem-se ainda a gestão de frota e
os custos relacionados com a gestão do pessoal operativo.

Manutenção de espaços urbanos
Ao nível dos espaços urbanos foram desenvolvidos trabalhos de
limpeza urbana, tendo-se para o efeito procedido à subcontratação de
serviços de lavagem e varredura de ruas em Vilamoura, que decorreu
durante o ultimo trimestre do ano. Há ainda a considerar, no que se
refere

ao

relacionadas

serviço
com

de

manutenção

equipamentos

e

urbana,

várias

ferramentas

de

despesas
desgaste,

manutenção dos equipamentos de varredura mecânica, materiais de
obra e beneficiação da rede de drenagem de águas pluviais, mais
propriamente no sistema de canais pluviais de Vilamoura.
Foi também adquirido, durante o ano de 2007, uma máquina de
pintura de estradas, assim como vários consumíveis, de forma a
permitir alguma

autonomia

dos serviços, face a

necessidades

constantes de repintura de pavimentos de circulação de viaturas.
Foi também este serviço que realizou os trabalhos associados ao
apoio a eventos de decorreram em Vilamoura, durante o ano de
2007, onde se incluem o Masters de Portugal, várias regatas, provas
hípicas e torneios de ténis.
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Manutenção de espaços verdes
No que respeita aos espaços verdes, apesar de se verificar uma boa
qualidade de serviços na manutenção, todo o sistema carece de uma
optimização

de

utilização

de

recursos e planificação de acções
de

manutenção

efectiva

às

diferentes estruturas.
O

serviço

de

manutenção

de

espaços verdes foi responsável
também, para além dos trabalhos
de

manutenção

das

zonas

ajardinadas, durante o ano de
2007,

pela

criação

de

vários

novos jardins e remodelação de
espaços já existentes.
Ainda a este nível, salienta-se que
decorreram vários testes de regimes de rega e detecção de fugas,
que resultaram numa redução efectiva de aproximadamente 10%, no
consumo anual de água utilizada.
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Recolha de resíduos
A

realização

da

recolha,

manutenção

dos

equipamentos

e

operacionalidade dos locais de deposição dos vários resíduos,
compreende o grande volume de actividades desenvolvidas por este
sector. Contudo, foram também efectuadas aquisições de contentores
semi-enterrados, para resíduos domésticos e diferenciados, assim
como investimentos ao nível da beneficiação dos equipamentos
associados às viaturas de recolha de resíduos.

Gestão de infraestruturas de abastecimento e drenagem de
águas residuais
As redes existentes, de abastecimento e drenagem, apresentam
carências estruturais que, para a sua correcta resolução, deverá ser
desenvolvida uma estratégia a médio prazo para regularização do
funcionamento global de todo o sistema.
Contudo, durante o ano de 2007 foram tomadas medidas no sentido
de repor as condições nominais de funcionamento das instalações,
que compreenderam vários trabalhos subcontratados de reparação de
equipamentos, substituição de válvulas e substituição de alguns
-9-

troços de rede, que apresentavam maior desgaste. Foram também
efectuados investimentos ao nível de equipamentos de desobstrução
e inspecção de colectores.

Gestão de Frota
Os valores monetários envolvidos na gestão da frota da Inframoura,
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resumem-se essencialmente a custos com manutenção, combustível
e

seguros.

Foram

contudo

efectuadas

algumas

aquisições,

essencialmente de viaturas ligeiras, para fazer face a entrada de
novos colaboradores na empresa.
No quadro seguinte resume-se o número de viaturas consideradas
activas, que constituem a frota da Inframoura E.M. por tipologia.

N.º de
viaturas

Tipologia
Maquinas/ tractores agrícolas

13

Carroçarias/reboques

13

Tricarros/motorizadas

25

Ligeiras

26

Pesados

6

Outros

4

Requalificação Urbana
A actividade desenvolvida pela
Inframoura no ano de 2007, no
que

diz

respeito

à

sua

intervenção ao nível do espaço
público

de

Vilamoura,

caracterizou-se pela reabilitação
e requalificação de diversas vias
de circulação e zonas pedonais e/ou de ciclistas, com uma acção
directa em cerca de 30.000m² de área.
As obras realizadas naquele período visaram sobretudo a recuperação
de vias rodoviárias e parques de estacionamento que, de acordo com
uma primeira análise ao seu estado de conservação, se concluiu
- 11 -

acerca do generalizado avançado estado de degradação. Foram
igualmente tidos em conta aspectos como a segurança na circulação
dos veículos e pessoas, com a marcação horizontal de vias de
circulação
reposição

e
de

reforço

e/ou

sinalização

vertical.

Requalificação do Caminho do Lago

Requalificação do Largo da Igreja

- 12 -

Requalificação da Volta da Torga e da Urze

O conceito de mobilidade foi assimilado nos projectos e intervenções
levados a cabo com o cumprimento do disposto da legislação em
vigor sobre aquela matéria, sendo que questões como acessos a
pessoas de mobilidade condicionada, lugares de estacionamento
específicos e supressão de barreiras arquitectónicas se tornaram
conceitos intrínsecos à actividade desenvolvida pela área da empresa
responsável pelo desenvolvimento de projectos e acompanhamento
da sua execução.

Intervenção na Praça BPA
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A sinalética direccional e os
suportes

informativos

Vilamoura

foram

dando

agora

de

alterados,

uma

maior

importância à toponímia. Um
estudo

da

Transportes

empresa
Inovação

Sistemas

e

(TIS),

encomendado

pela

Inframoura, EM, revelou que a sinalética era muito deficiente. A
pedido da Inframoura, a TIS, uma empresa de consultoria dedicada
ao desenvolvimento do conhecimento e apoio à decisão sobre
políticas, planeamento, esquemas de transporte e sistemas de
mobilidade emitiu um parecer que levou à alteração das formas de
informação rodoviária e de circulação numa zona que é cada vez
menos um resort e cada vez mais uma área urbana turística.
A

Inframoura,

preconizados

EM

para

nomeadamente

com

adoptou
a

os

melhoria
a

procedimentos
da

colocação

circulação
de

suportes

e

objectivos

em

Vilamoura,

de

sinalização

direccional próprios, com placas toponímicas e as características de
qualquer outro aglomerado urbano.
Os antigos suportes davam indicações pouco precisas, por vezes
contraditórias, e de difícil leitura dada a quantidade de informação
existente em cada um, além de terem mais de 20 anos. Um tempo
que foi de grande evolução traduzida em novas necessidades de
informação

que

a

Inframoura

quis

ver

satisfeitas

tanto

para

benefícios dos habitantes de Vilamoura como dos turistas.
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Os novos sinais já estão interligados com a Marca Vilamoura, e a
natureza da sinalética tomou em consideração o desenvolvimento e
uniformização do sistema de informação nas áreas residenciais e nos
acessos às áreas turísticas, praias, marina, golfes, entre outros.
De seguida apresentam-se os Projectos mais relevantes levados a
cabo pela empresa no ano de 2007:
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Fiscalização e Património

A Inframoura em 2007 desenvolveu acções de fiscalização e
regulação fazendo cumprir o Regulamento Camarário em vigor,
respeitante à Publicidade e Ocupação de Espaços Públicos.
Houve necessidade de criar um serviço ágil e eficaz na obtenção de
resultados

de

maior

harmonia

e

disciplina

das

mensagens

publicitárias no espaço urbano.
Durante o ano de 2007, foram emitidos títulos de licença, no total de
70.000 euros, sendo 54.514 referentes a Publicidade, e, 15.501
relativo a Esplanadas. Destes valores, foram recebidos em 2007,
12.680,

e

4.001

relativos

a

publicidade

e

esplanadas

respectivamente. Já em 2008 foram recebidos 35.200 euros de
publicidade, relativos a 2007, faltando ainda receber 6.634 euros.
Foram recebidos 4.001 euros em 2008 relativos a esplanadas de
2007. Em relação ao resto das esplanadas aguardamos o fim do
prazo concedido pela C.M.L., para proceder ao acerto final.
Em relação

à

implementação

de

novos modelos de

suportes

publicitários os mesmos mereceram boa aceitação por parte dos
vários agentes económicos.
Em relação ao Património, o serviço tem decorrido de acordo com o
planeado, e em estreita colaboração com os serviços de Fiscalização e
Vigilância da Lusort.
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2.2. Situação Económica e Financeira

A Inframoura, E.M., encerrou o exercício de 2007 com um resultado
líquido positivo de 101.537 €.
A estrutura de custos encontra-se essencialmente repartida pelas
seguintes rubricas:

De referir que a aquisição de água às Águas do Algarve representa
29% dos custos, i.e., 92% do custo das mercadorias vendidas e
matérias consumidas (CMVMC).
No que diz respeito aos proveitos os mesmos apresentam a seguinte
estrutura:
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As vendas incidem fundamentalmente sobre o abastecimento de água
aos utentes de Vilamoura. As prestações de serviços contemplam as
tarifas de Saneamento, Recolha dos Resíduos Sólidos e Urbanos e de
Manutenção de Infraestruturas. Os proveitos suplementares incluem
o aluguer de contadores e as licenças de publicidade e esplanadas.
A

situação

financeira

e

patrimonial

da

empresa

encontra-se

estruturada da seguinte forma:

Da estrutura do Activo Líquido, destacam-se três grandes parcelas:
- Disponibilidades: Composta pelos depósitos bancários e caixa os
quais correspondem a 37% do activo líquido;
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- Dívidas de Terceiros de Curto Prazo: Composta em 95% pelo
saldo de clientes c/c e pelo saldo da Lusotur, no que respeita aos
serviços prestados pela Inframoura. No total correspondem a 29% do
Activo Líquido;
- Imobilizado Líquido: Composto em 99% pelas Imobilizações
corpóreas, de entre as quais se destacam os Equipamentos de
Transporte, Básico e Administrativo. Na totalidade corresponde a
23% do Activo Líquido.
Numa óptica financeira, o Activo da empresa é composto pelo Activo
Fixo (23%) e pelo Activo Circulante (77%).

Da estrutura do Capital Próprio e Passivo, destacam-se quatro
parcelas:
- Dívidas a Terceiros de Curto Prazo: Composto em 68% pelos
Fornecedores c/c e outros credores e os restantes 34% pelos
Fornecedores de Imobilizado e suprimentos da Lusotur. Na totalidade
corresponde a 56% do Capital Próprio e Passivo.
- Dívidas a Terceiros de Médio e Longo Prazo: Composto em
84% pelo Imobilizado adquirido à Lusotur e em 16% pelos contratos
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de Leasing financeiro celebrados na aquisição de Imobilizado. Na
totalidade corresponde a 17% do Capital Próprio e Passivo.
- Acréscimos e Diferimentos: Composto essencialmente pela
estimativa com férias. Representa 11% do Capital Próprio e Passivo.
-

Capital:

Capital

social

subscrito

pelos

accionistas,

o

qual

representa 49 % da estrutura de Capital Próprio e 9% do total do
Capital Próprio e Passivo.
Os restantes 8% respeitam aos Resultados Transitados e Resultado
Líquido do Exercício.
Numa óptica financeira, o Capital Próprio e Passivo da empresa é
composto pelo Capital Próprio (6%) e por Capitais Alheios (94%).
De facto, o capital próprio e designadamente os capitais sociais
demonstram-se

manifestamente

insuficientes

face

à

estrutura

patrimonial da empresa. Esta estrutura deve-se ao facto de a
empresa ter assumindo, no momento zero, um património e uma
actividade já desenvolvida, quer ao nível dos fluxos financeiros, quer
ao nível de imobilizado associado.
Assim, importa referir que 23% dos capitais alheios apresentam um
grau de exigibilidade de médio e longo prazo, os quais resultam da
incorporação de grande parte do Imobilizado, no momento inicial da
actividade da empresa.
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2.3. Recursos Humanos

A estrutura de Recursos Humanos da Inframoura, E.M, contava em
31 de Dezembro de 2007, com 139 colaboradores, 77% do sexo
masculino, e 23 % do sexo feminino.

2007
Nível Etário

Homens

<=20

Mulheres

Total

1

1

21-30

15

4

19

31-40

15

10

25

41-50

22

6

28

51-60

40

8

48

61-65

15

2

17

>65

1

Total =

108

1
31

139

A média de idades do capital humano da Empresa situava-se nos 46
anos de idade, contemplando a seguinte estrutura de habilitações
literárias:

- 15 % inferior ao 1º. Ciclo do Ensino Básico;
- 38% com 1º. Ciclo do Ensino Básico;
- 24% com 3º. ou 2º. Ciclo do Ensino Básico;
- 11% com 12º. Ano de Escolaridade;
- 12% de Licenciados ou Bacharéis.
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2007
Nível de Habilitações

Homens

Mulheres

Total

S/ 1º ciclo

16

5

21

1º ciclo

47

7

54

2º ciclo

16

1

17

3º ciclo

10

6

16

Ensino Secundário

10

5

15

9

7

16

108

31

139

Ensino Superior

Total =

A nível de Antiguidade, temos cerca 51% de colaboradores com mais
de 5 anos de antiguidade, sendo que 13% têm uma antiguidade de
mais de trinta anos de trabalho. Este facto deve-se à passagem de
grande parte dos colaboradores operacionais da Empresa Lusotur,
para a Inframoura, transitando com a respectiva antiguidade.

2007
Tempo de Serviço

Homens

Mulheres

Total

<1

25

5

30

01-05

24

14

38

06-10

17

4

21

11-20

6

3

9

21-30

19

4

23

>=31

17

1

18

Total =

108

31

139

Ainda de salientar que o quadro de pessoal da Inframoura, conta com
70% de colaboradores com vínculo contratual sem termo e 30 % de
colaboradores com contratos de trabalho a termo certo.
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2007
Vínculo Contratual

Homens

Mulheres

Total

Contratado a termo

30

9

39

Efectivo

75

22

97

Comissão Serviço

1

1

Nomeação

2

2

Total =

108

31

139

No ano de 2007, verificou-se uma significativa movimentação de
pessoal,

dado

que

se

registou

a

contratação

de

29

novos

colaboradores e a saída de 19. Das saídas verificadas, sete rescisões
foram efectuadas por iniciativa dos colaboradores, quatro rescisões
por iniciativa da Empresa, cinco verificaram-se pela passagem à
reforma por Velhice/Invalidez, e ainda quatro rescisões por abandono
do posto de trabalho.

2007
Movimentação Pessoal

Homens

Mulheres

Total

Entradas

24

5

29

Saídas

17

2

19

41

7

48

Total =

Relativamente

ao

Absentismo,

o

mesmo

representa

uma

percentagem de 4,8 % do potencial máximo anual de horas
trabalháveis, o qual se situa nas 245.270 horas. Esta ausência ao
trabalho (absentismo), deve-se aos factores abaixo descriminados:
- Baixas Médicas por Doença – 53,04%;
- Outras Causas (Luto, Doar Sangue, Imp. Legal, etc…) – 19,97%
- Acidentes de Trabalho – 12,64%
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- Maternidade – 12,50%;
- Assistência Familiar – 1,31%
- Paternidade – 0,54%
A

percentagem

elevada

de

Baixas

por

Doença,

deve-se

essencialmente às situações de baixa prolongada que se verificaram
durante o ano transacto, nomeadamente a de 3 colaboradores.
2007
Motivos

b)

c)

Homens

Mulheres

Total

%

Acidente de Trabalho

1.028

520

1.548

13

Doença

5.571

924

6.495

53

Assistência Familiar

110

160

1

Maternidade

50

1.530

1.530

12

Paternidade

66

66

1

Outras Causas (Luto, Doar Sangue,
Imp. Legais, Consultas, etc.)

1.911

534

2.445

20

Total =

8.560

3.684

12.244

100

a) Potencial máximo anual de Horas Trabalháveis =

254.270

b) Nº. de horas trabalháveis perdidas por tipologia de absentismo
c) Peso de cada rúbrica no total de Absentismo
O Absentismo representa cerca de 4,81% do Potencial anual de Horas Trabalháveis.

Quanto ao trabalho suplementar foram realizadas 1850 horas
extraordinárias, tendo sido maioritariamente efectuadas em dias de
descanso suplementar (61,5%).
2007
Motivos

Homens

Mulheres

Total

Em dias úteis

171

28

199

Em dias de descanso suplementar

801

337

1.138

Em dias de descanso obrigatório

253

260

513

1.225

625

1.850

Total =
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3. PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS
Nos termos do art.º 65º do Código das Sociedades Comerciais e dos
estatutos vimos apresentar a proposta de aplicação dos resultados do
exercício de 2007, no montante de 101.537 €. Estes resultados
deverão ser aplicados da seguinte forma:
•

10% Constituição de Reserva Legal

•

90% Transferidos para a conta de Resultados Transitados, para
cobrir parte do prejuízo do exercício anterior.

Vilamoura, 25 de Março de 2008

O Conselho de Administração

Dr. Nuno Sancho Ramos

Eng.º Jorge Moedas

Eng.º João Brito
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4. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
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Direcção Administrativa e Financeira

Administração

Dra. Petra Cruz

Dr. Nuno Sancho Ramos

Técnico Oficial de Contas
Eng.º Jorge Henrique Gomes Moedas

Dr. José Manuel Brito Guerreiro

Eng.º João Manuel Rodrigues do Brito
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Direcção Administrativa e Financeira

Dra. Petra Cruz

Administração

Dr. Nuno Sancho Ramos

Técnico Oficial de Contas
Eng.º Jorge Henrique Gomes Moedas

Dr. José Manuel Brito Guerreiro

Eng.º João Manuel Rodrigues do Brito
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Direcção Administrativa e Financeira

Administração

Dra. Petra Cruz
Dr. Nuno Sancho Ramos

Técnico Oficial de Contas
Eng.º Jorge Henrique Gomes Moedas

Dr. José Manuel Brito Guerreiro

Eng.º João Manuel Rodrigues do Brito
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Direcção Administrativa e Financeira

Dra. Petra Cruz

Técnico Oficial de Contas

Dr. José Manuel Brito Guerreiro

Administração

Dr. Nuno Sancho Ramos

Eng.º Jorge Henrique Gomes Moedas

Eng.º João Manuel Rodrigues do Brito
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7. ANEXO AO BALANÇO E DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS
5. ANEXO AO BALANÇO E À DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

1.

Nota Introdutória

A Inframoura, Empresa de Infraestruturas de Vilamoura, E.M. é uma
empresa municipal constituída ao abrigo da lei 58/98 de 18 de
Agosto, em Loulé a 22 de Novembro de 2001, com o nº de
identificação

fiscal

504

915

266

registada

na

Conservatória

Comercial de Loulé, tendo adoptado a classificação CAE principal:
90020, revista para 38112.
As actividades exercidas têm por base a delegação de competências
do Município de Loulé.
As demonstrações financeiras, ora apresentadas, foram elaboradas
em concordância com os princípios contabilísticos consagrados no
Plano

Oficial

de

Contabilidade

(POC),

da

continuidade,

da

consistência, da especialização, do custo histórico, da prudência, da
substancia sobre a forma e da materialidade.
As políticas contabilísticas adoptadas nas demonstrações financeiras,
identificam-se

com

características

qualitativas

tais

como

a

relevância, a fiabilidade e comparabilidade das demonstrações
financeiras
Os

montantes

são

expressos

em

euros,

excepto

quando

expressamente indicado.
As notas que se seguem respeitam a numeração definida no POC. As
notas omissas não são aplicáveis ou a sua apresentação não é
relevante para a compreensão das demonstrações financeiras.
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2.

Comparabilidade

das

Demonstrações

Financeiras

do

presente exercício com as anteriores
As presentes demonstrações financeiras não são comparáveis com as
do exercício de 2006, considerando que a actividade de exploração só
teve início em Fevereiro de 2007.
3.

Principais Critérios Valorimétricos

a)

Imobilizado:

É

valorizado

ao

custo

de

aquisição.

As

reintegrações são calculadas sobre o custo de aquisição ou o valor
reavaliado, segundo o método das quotas constantes por duodécimos,
a partir da data de entrada em funcionamento dos bens, com base no
Decreto-Regulamentar 2/90, considerando a vida útil estimada dos
bens.

Os

bens

adquiridos

em

estado

de

uso

também

são

contabilizados pelo custo de aquisição e amortizados de acordo com o
art.º5º do Decreto-Regulamentar 2/90.
As

despesas

de

conservação

e

manutenção

correntes

são

reconhecidas em custos nos respectivos exercícios em que ocorrem.
b)

Existências: As existências adquiridas estão valorizadas ao

custo de aquisição. O método de custeio das saídas é o custo médio
ponderado.
6.

Situação da empresa em imposto s/rendimento

A empresa encontra-se sujeita ao imposto s/ rendimento das Pessoas
Colectivas, à taxa de 25%.
Nos termos do art.º 81 do Código do Imposto sobre o Rendimento
das Pessoas Colectivas, a empresa encontra-se sujeita adicionalmente
a tributação autónoma sobre um conjunto de encargos às taxas
previstas no artigo mencionado.
A empresa tem prejuízos fiscais que vão ser deduzidos em 2007,
podendo o remanescente ser considerado em exercícios seguintes.
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7.

N.º médio de colaboradores ao serviço da empresa:

Durante o exercício de 2007, o n.º médio de colaboradores ao serviço
da empresa foi de 126.
10.

Movimentos ocorridos no Activo Imobilizado
10.1 Activo Bruto

10.2. Amortizações e Ajustamentos
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15.

25.

Indicação dos bens utilizados em locação financeira

Dívidas a receber e a pagar do pessoal da empresa
Conta

Saldo Devedor

Devedores e Credores - Pessoal

Saldo Credor

0

633

37.

Pessoas colectivas com mais de 20% do Capital

40.

Movimentação das Rubricas dos Capitais Próprios

41.

Demonstração do Custo das Mercadorias Vendidas e das
Matérias Consumidas

Movimentos
Existências Iniciais
Compras

Matérias-Primas,
Subsidiárias e de
Consumo

Mercadorias
0

0

1.741.785

189.460

Regularização de Existências

0

0

Existências Finais

0

88.942

1.741.785

100.518

Custos no Exercício
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43.

Remunerações atribuídas aos membros dos Órgãos

Sociais

44.

Repartição do valor das vendas e prestações de
serviços por actividades e mercados

A totalidade das vendas e prestações de serviços teve lugar no
mercado nacional e repartem-se, por actividade, da seguinte forma:

45.

Demonstração Resultados Financeiros
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46.

Demonstração Resultados Extraordinários

48.

Outras Informações Relevantes

A Inframoura, E.M., até dispor de instalações próprias, utiliza em
regime de comodato as instalações cedidas pela Lusotur, S.A., nos
termos do acordo geral celebrado entre ambas.

Direcção Administrativa e Financeira

Administração

Dra. Petra Cruz

Dr. Nuno Sancho Ramos

Técnico Oficial de Contas

Eng.º Jorge Henrique Gomes Moedas

Dr. José Manuel Brito Guerreiro

Eng.º João Manuel Rodrigues do Brito
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6. ANEXO À DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA

Direcção Administrativa e Financeira

Administração

Dra. Petra Cruz
Dr. Nuno Sancho Ramos

Técnico Oficial de Contas
Eng.º Jorge Henrique Gomes Moedas

Dr. José Manuel Brito Guerreiro
Eng.º João Manuel Rodrigues do Brito
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7. RELATÓRIO E PARECER DO FISCAL ÚNICO
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8. CERTIFICAÇÃO LEGAL DAS CONTAS
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