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1. CONSIDERAÇÕES GERAIS
A AMBILITAL - Investimentos Ambientais no Alentejo, ElM foi constituída, nos termos da lei n.º 58/98, de
18 do Agosto, Lei das Empresas Municipais, Intermunicipais e Regionais – a qual foi entretanto revogada
pela Lei 53-F/2006, de 29 de Dezembro, que estatui o regime jurídico do sector empresarial local -, com o
fim de gerir o Sistema integrado de recolha, tratamento e valorização dos resíduos sólidos urbanos da
área territorial dos Municípios Associados da AMAGRA.

1. O capital social da AMBILITAL, integralmente realizado por ambos os sócios, é de três milhões e
seiscentos mil euros (3.600.000,00€), e corresponde à soma de duas quotas, sendo uma com o valor
nominal de um milhão, oitocentos e trinta e seis mil euros (1.836.000,00€), pertencente à AMAGRA Associação dos Municípios Alentejanos para a Gestão Regional do Ambiente, e a outra com o valor
nominal de um milhão, setecentos e sessenta e quatro mil euros (1.764.000,00€), pertencente à
sociedade SUMA - Serviços Urbanos e Meio Ambiente, SA.

2. São sócias da AMBILITAL a AMAGRA - Associação de Municípios Alentejanos para a Gestão
Regional do Ambiente e a SUMA - Serviços Urbanos e Meio Ambiente, S.A.;

3. A AMAGRA, detentora de uma participação de capital de 51%, é uma Associação dos Municípios de
Alcácer do Sal, Aljustrel, Ferreira do Alentejo, Grândola, Odemira, Santiago do Cacém e Sines e tem
por objecto, entre outros, projectar, implementar e gerir o sistema integrado de recolha, tratamento e
valorização dos resíduos sólidos urbanos dos seus Municípios Associados;

4. Os Municípios da AMAGRA são titulares de um Sistema Intermunicipal de Tratamento de Resíduos
Sólidos Urbanos constituído por um Aterro Sanitário, Central de Triagem e Sistema de Vidro, quatro
Estações de Transferência/Ecocentros, dois Ecocentros e uma Unidade de Tratamento Mecânico e
Biológico por Compostagem devidamente equipados, destinados à recepção, transferência,
tratamento e valorização, dos RSU provenientes das recolhas municipais dos Municípios seus
Associados. Estes municípios são ainda titulares de uma Unidade de Valorização de Resíduos de
Construção e Demolição;
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5. A SUMA, detentora de uma participação de capital de 49%, é uma sociedade comercial que opera na
Área da gestão de resíduos sólidos, com experiência comprovada na recolha, valorização,
tratamento e deposição final de resíduos, dominando, entre outras, as tecnologias ligadas à recolha
selectiva, triagem de materiais, valorização de resíduos por compostagem e ainda deposição final de
resíduos sólidos em aterro sanitário;

6. A AMBILITAL foi constituída por escritura pública em 5 do Março de 2001 e iniciou a sua actividade
em 13 do Março de 2001. Os seus estatutos foram publicados no Diário da República em 5 do Junho
do 2001 (III Série DR n.º 130);

7. A empresa tem a sua sede no Monte Novo dos Modernos, freguesia de Ermidas do Sado, concelho
de Santiago do Cacém.
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2. ACTIVIDADE DA EMPRESA
A AMBILITAL é a empresa responsável pelo acompanhamento da conclusão do investimento inicial
efectuado pela CIMAL enquanto AMLA e pela AMAGRA, e pela exploração e gestão das infra-estruturas
respectivas, bem como pela avaliação e promoção dos investimentos de ajustamento do Sistema
considerando as condições actuais de produção de RSU.

Nos termos dos documentos previsionais para o exercício de 2011 constituíram pressupostos
fundamentais da actividade da empresa para o presente exercício:
1. O reforço da estrutura de gestão do Sistema, dotando a empresa das condições necessárias à
centralização de competências, afirmando-a como a entidade de referência para a concepção,
investimento e gestão em serviços públicos para a recolha e tratamento de RSU;

2. Manter a capacidade do Sistema e ampliar as actividades da empresa e a sua resposta às
crescentes exigências de gestão de um maior fluxo de resíduos;
3. Aprofundar a colaboração com os sistemas municipais de recolha e limpeza urbana.
Constituíram actividades relevantes da empresa em 2011:
a) Inauguração em 28 de Fevereiro da Unidade de Tratamento Mecânico e Biológico por
Compostagem;
b) Inauguração em 28 de Fevereiro da Unidade de Valorização de Resíduos de Construção e
Demolição;
c) Inicio dos testes em Março na Unidade de Tratamento Mecânico, nomeadamente da linha de
triagem automática de embalagens, a qual ficou totalmente operacional em Novembro de 2011;
d) Arranque da recolha de Óleos Alimentares Usados e respectivo encaminhamento para empresa
licenciada, na sequência da delegação da AMAGRA para a gestão do sistema supramunicipal de
recolha de OAU nos municípios que integram a AMAGRA, cumprindo desde a sua implantação o
nº de contentores por município, de acordo com a legislação ;
e) Arranque em Março da Unidade de Valorização de Resíduos de Construção e Demolição;
f)

Reparação da via de acesso ao Centro de Gestão de Resíduos;

g) Construção de nova via, e recolocação do sistema de pesagens do Centro de Gestão de
Resíduos;
h) Remodelação do Edifício Administrativo no Centro de Gestão de Resíduos;
i)

Instalação de um novo PT de 1250 Kva para as novas infra-estruturas;

j)

Realização de campanha de caracterização, actividades de monitorização do Aterro Sanitário e
das lixeiras encerradas da AMAGRA e encaminhamento do passivo de lixiviado existente para a
ETAR da Ribeira de Moinhos;
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k) Início da execução de um projecto para a construção de uma unidade de Combustível Derivado
de resíduo (CDR), em eventual parceria com a Secil, com vista à investigação e produção de
CDR de Qualidade a partir dos rejeitados da UTM;
l)

Inicio da exploração da valorização energética do biogás para alimentação da caldeira da ETAL,
de forma a reduzir o custo do tratamento do lixiviado por m3;

m) Aquisição de 150 Ecopontos para substituição na actual rede de deposição;
n) Aquisição de 200 Rolhões para instalação na actual rede de deposição, de forma a dar início em
2012, também da recolha selectiva de rolhas de cortiça;
o) Aquisição de 100 Vidrões com porta comercial para colocação junto do sector HORECA;
p) Aquisição de prensas e contentores para grandes produtores;
q) Aquisição de 1 Viatura de Lavagem de Ecopontos;
r)

Aquisição de 2 Viaturas de Transferência;

s) Construção do Ecocentro de Sines;
t)

Colaboração no evento Festival Sudoeste 2011.

A Ambilital concluiu até 31 de Dezembro, o investimento total previsto nas 5 candidaturas aprovadas pelo
INAlentejo, nomeadamente:
- Aumento da Nave e automatização da linha de triagem
- Ecocentro de Sines
- Optimização das Redes de Recolha Selectiva
- Sistema de recolha selectiva de Óleos Alimentares Usados
- Valorização energética do Biogás.

Deu-se início ainda à execução das restantes candidaturas aprovadas, a saber:
- Construção de zona de armazenamento Triagem Automática
- Optimização da rede de recolha selectiva de vidro e implementação de rede de recolha selectiva de
rolhas de cortiça.

O investimento total nas 5 candidaturas já concluídas foi de cerca de 2.000.000€, com uma taxa de
comparticipação de 57%. Nas restantes 2 candidaturas prevê-se um investimento de cerca de 900.000€,
tendo sido já executado o valor de 60.000€ e a taxa de comparticipação destas candidaturas é de 80%.
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3. SISTEMA INTERMUNICIPAL DE TRATAMENTO E VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
O Sistema Intermunicipal de Tratamento e Valorização de Resíduos Sólidos da AMAGRA é constituído
pelo Aterro Sanitário, ETAL, Ecocentro, Central de Triagem, Sistema de Vidro e uma Unidade de
Tratamento Mecânico e Biológico por Compostagem localizados em Ermidas-Sado, quatro Estações de
Transferência/ Ecocentro localizadas em Odemira, Alcácer do Sal, Grândola e Santiago do Cacém e dois
Ecocentros em Ferreira do Alentejo e Aljustrel. Estes municípios são ainda titulares de uma Unidade de
Valorização de Resíduos de Construção e Demolição.

3.1. Resíduos Indiferenciados
O Aterro Sanitário de Ermidas-Sado encontra-se em funcionamento desde 13 de Março de 2000
dispondo, segundo os dados do projecto, de um volume total de deposição 685.050 m3.
Durante o ano 2011 foram recepcionadas no Sistema e depositadas em Aterro 64.199,26 toneladas de
RSU, menos 0,54% do que o depositado no ano 2010 (64.552,21 ton), distribuídas da seguinte forma por
tipo de resíduo e origem:
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15 01 06

19 12 12

Embalagens de Madeira

Mistura de Embalagens

Outros resíduos do tratamento mecânico de

20 01 02

20 01 08

Vidro

Resíduos Biodegradáveis de Refeitórios e

20 01 38

20 01 39

20 01 99

REEE

Madeira

Plástico

Outras fracções não anteriormente

20 03 03

20 03 07

20 03 99

Resíduos de limpezas de ruas

Monstros

Resíduos Urbanos e equiparados não

0,00

6.834,16

0,00

123,83

175,18

0,00

6.196,98

0,68

0,00

330,75

0,00

1,90

0,00

0,00

0,00

0,18

0,00

0,00

4,48

0,00

0,00

0,00

4.908,27

0,00

222,94

138,14

0,50

3.980,52

0,00

0,00

566,17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Aljustrel

do Sal
0,18

CM

CM Alcácer

4.406,66

0,00

99,26

0,00

0,00

4.186,69

0,00

0,00

119,67

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,04

do Alentejo

CM Ferreira

10.833,37

0,00

120,31

450,36

0,00

9.634,95

12,50

88,44

525,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,66

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,26

Grândola

CM

11.966,24

0,00

227,50

0,64

5,24

11.712,14

0,00

0,00

19,84

0,00

0,62

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,26

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Odemira

CM

14.432,37

0,00

496,10

0,00

8,94

12.960,63

3,86

129,24

828,52

0,00

0,20

2,06

0,00

0,00

0,00

0,00

2,06

0,00

0,00

0,00

0,76

0,00

0,00

do Cacém

CM Santiago

8.993,64

0,00

165,24

0,00

0,00

8.778,96

0,00

0,00

36,24

7,68

0,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4,26

0,00

0,00

0,00

0,00

0,36

0,26

CM Sines

1.555,98

32,26

9,92

11,66

0,00

288,53

0,00

848,26

113,36

0,00

2,76

14,50

3,36

5,94

0,00

52,37

0,00

11,68

108,42

14,18

0,00

18,56

20,22

OUTROS

268,58

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

268,58

0,00

0,00

0,00

0,00

AMBILITAL
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Tabela I – Total de RSU depositados em Aterro em 2011.

TOTAIS

anteriormente especificados

20 03 01

20 03 02

Resíduos de mercados

Outros resíduos não biodegradáveis

Mistura de Resíduos Urbanos e equiparados

20 02 02

20 02 03

Terras e pedras

20 02 01

Resíduos Biodegradáveis

especificadas

20 01 11

20 01 36

Texteis

20 01 10

Roupas

Cantinas

20 01 01

Papel Cartão

resíduos

15 01 02

15 01 03

Embalagens de Plástico

15 01 01

LER

Embalagens de Papel

Tipo de Resíduo

64.199,26

32,26

1.465,10

775,98

14,68

57.739,40

17,04

1.065,94

2.540,44

7,68

6,12

16,56

3,36

5,94

0,18

52,37

6,98

16,42

377,00

14,18

0,76

18,92

21,96

TOTAIS
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100,00

0,05

2,28

1,21

0,02

89,98

0,03

1,66

3,96

0,01

0,01

0,03

0,01

0,01

0,00

0,08

0,01

0,03

0,59

0,02

0,00

0,03

0,03

%
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Em 2011 registava-se um total acumulado de 711.285,84 toneladas de RSU depositados em Aterro, de
acordo com a seguinte distribuição por origem:
11.966,24
18,64%

10.833,37
16,87%

14.432,37
22,48%

4.406,66
6,86%

4.908,27
7,65%

6.834,16
10,65%

108,42 268,58
0,17% 0,42%

1.447,56
2,25%

8.993,64
14,01%

Alcácer do Sal

Aljustrel

Grândola

Odemira

Ferreira do Alentejo
Santiago do Cacém

Sines

PRIVADOS

AMBILITAL

Refugo da TRATOLIXO

Gráfico I - Total de RSU recebidos no Sistema em 2011.

No que diz respeito às quantidades totais acumuladas, por ano, verifica-se a seguinte distribuição:
800.000,00
700.000,00
600.000,00

64.199,26
64.552,21
62.979,40

500.000,00

64.043,59

2011
2010
2009
2008
2007

400.000,00

63.544,72
2006
62.296,28

300.000,00

57.432,37
59.796,38

200.000,00
100.000,00
0,00

59.080,00
58.417,34
56.130,54
38.813,75

2005
2004
2003
2002
2001
2000

Gráfico II – Ocupação do Aterro por ano de actividade.

Conforme referido no relatório de gestão relativo ao 1º Semestre de 2011, a fim de aferir com rigor a
capacidade total real de deposição foi efectuado o levantamento da área de deposição disponível,
aquando do levantamento topográfico/ controlo de assentamentos de 2011. Conforme resultados deste
trabalho concluiu-se que o volume de resíduos a depositar até à cota de selagem é de 139.164 m3, o que
corresponde a mais 24 meses de exploração.
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3.2. Resíduos Recicláveis
Verifica-se que actualmente, e considerando os dados de 2011, os valores de recolha representam 6,5%
dos resíduos totais depositados em Aterro.
No entanto, na análise destes dados é necessário ter em conta a representatividade dos resíduos de
embalagem potencialmente recicláveis existentes nos resíduos depositados em Aterro, a qual
corresponde a cerca de 30% (de acordo com as Campanhas de Caracterização 2011). Tendo em conta
esta representatividade, os 6,5% representam em termos proporcionais 22% da totalidade de resíduos de
embalagem potencialmente recicláveis, existentes.
A actividade da recolha selectiva e o seu desenvolvimento, para além das vantagens ambientais,
contribui para o prolongamento da vida útil do Aterro Sanitário.
Importa salientar que, conforme foi referido anteriormente, e não obstante todos os investimentos em
sensibilização, equipamentos e recursos humanos, no sentido de se conseguir atingir os objectivos de
recolha que viabilizem economicamente o subsistema e que tenham um impacto positivo na vida útil do
aterro e na melhoria das condições ambientais, ainda não foi possível atingir os valores de recolha que
permitam desonerar os Municípios e tornar este subsistema sustentável. Sobre este aspecto importa ler,
no ponto 5 as considerações sobre o novo modelo de cálculo dos valores de contrapartida a pagar pela
SPV aos sistemas gestores.

Em 2011 foram encaminhadas para reciclagem 4.426,98 toneladas de resíduos de embalagem
recicláveis, nomeadamente:

Lotes

Embalagens de Vidro
Embalagem
Papel/Cartão Não
Embalagem
PET Cristal

Embalagens
Plásticas e
Metálicas

72

Quantidade
Encaminhada
2010
(ton.)
1.905,96

Lotes

74

1.471,87
84

490,625

61

Quantidade
Encaminhada
2011
(ton.)

Diferencial
Lotes

(ton.)

(%)

1.959,62

2

53,66

2,74

1.371,86

-23

-100,02

-7,29

457,29

0

-33,34

-7,29

17

158,7

15

144,12

-2

-14,58

-10,12

PET Cor

4

7,42

3

18,44

-1

11,02

59,76

PEAD

5

56,68

7

75,67

2

18,99

25,10

EPS

7

5,22

8

5,72

1

0,50

8,74

Filme

7

152,9

6

118,44

-1

-34,46

-29,09

Mistos

7

109,4

5

74,67

-2

-34,73

-46,51

ECAL

2

45,96

2

45,92

0

-0,04

-0,09

Aço

2

45,04

4

82,10

2

37,06

45,14

Alumínio

1

6,04

2

5,20

1

-0,84

-16,15

Embalagens de Madeira

16

94,4

10

67,94

-6

-26,46

-38,95

TOTAL

224

4.550

197

4.427

-27

-123

-14,02

Tabela II – Total de resíduos de embalagem encaminhados através da SPV em 2011 e comparação com 2010.
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2010
Outros Resíduos Recicláveis

Quantidade
(ton)

2011

Diferencial

Quantidade
(ton)

(ton)

(%)

REEE

199,59

147,80

-51,79

-35,04

Pilhas

2,80

5,32

2,52

47,37

Toners

0,54

0,22

-0,32

-145,45

OAU

0,00

12,86

12,86

100,00

Óleos Hidráulicos

0,00

0,00

0,00

-

Fitas de Rega

26,02

16,92

-9,10

-53,78

Pneus

382,86

508,64

125,78

24,73

Metais

231,20

85,26

-145,94

-171,17

Baterias usadas

0,00

0,00

0,00

-

Grades de bebida e barricas de 30 L

0,00

10,32

10,32

100,00

5.393,23

5.214,32

-178,91

-3,43

Total 1

Tabela III – Total de outros resíduos valorizáveis encaminhados em 2011 e comparação com 2010.

Verifica-se que em 2011, foram encaminhadas através da SPV 1.371,86 toneladas de papel/cartão
embalagem, 457,29 toneladas de papel/cartão não embalagem, 437,06 toneladas de embalagem de
plástico, 45,92 toneladas de ECAL, 1.959,62 toneladas de embalagens de vidro, 82,10 toneladas de
embalagens de Aço, 5,20 toneladas de embalagens de alumínio e 67,94 toneladas de embalagens de
madeira.
Verifica-se que em termos globais houve um decréscimo nos quantitativos de embalagem encaminhados.
Relativamente aos outros resíduos recicláveis verifica-se que foram encaminhados para reciclagem 5,32
toneladas de pilhas e acumuladores usados, 0,22 toneladas de toners e tinteiros, 147,80 toneladas de
REEE, 508,64 toneladas de pneus usados, 12,86 toneladas de OAU, 16,92 toneladas de fitas de rega,
10,32 toneladas de barricas e grades de bebida.
A AMBILITAL definiu no seu Plano Estratégico 2007-2016 metas a atingir relativamente ao material a
enviar para reciclagem, metas estas que são mais ambiciosas que as definidas na revisão do estudo de
viabilidade do sistema de recicláveis. Na tabela seguinte é possível verificar para 2011 o afastamento dos
quantitativos enviados para reciclagem, à meta definida.
Material

Metas 2011
(ton)

Material enviado para
reciclagem em 2011

Vidro

2.238,47

1.959,62

Papel/Cartão

1.595,93

1.371,86

177,32
48,00

457,29

ECAL
Plástico

337,83

437,06

Aço

51,78

82,10

Alumínio

3,23

5,20

Madeira

19,21

67,94

Papel não embalagem

45,92

Tabela IV - Comparação entre quantitativos enviados para reciclagem em 2011 e as Metas definidas para 2011 de acordo com o
Plano Estratégico da AMBILITAL 2007-2016.
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Verifica-se que para todos os materiais, excepto embalagens de vidro e embalagens de papel/cartão, foi
cumprida a meta definida, sendo que no sentido de aumentar os quantitativos recolhidos destes materiais
a AMBILITAL já iniciou os procedimentos de aquisição de equipamentos que potenciem a sua deposição,
os quais já estavam previstos no Plano Estratégico da AMBILITAL 2007-2016.

A AMBILITAL continuará a exercer uma política de grande preocupação e respeito pelas normas
ambientais, cumprindo rigorosamente todas as imposições legais, nomeadamente o controle e
monitorização ambientais.

3.3. Resíduos de Construção e Demolição
O arranque operacional da Unidade de Resíduos de Construção e Demolição, que representou um
investimento de cerca de 1.000.000,00€, iniciou-se em Março de 2011.

Foram recebidos em 2011, um total de 1.997,92 ton. de RCD.
781,50

800,00

Out

310,17

Set

23,00

Fev

184,54

Jan

3,74

0,00

200,00

94,61

37,02

172,16

222,48

400,00

168,70

600,00

0,00

Entrega de RCD (ton.)

1.000,00

0,00
Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Nov

Dez

Mês

Gráfico III – Total de RCD (ton) recebidos na Unidade em 2011.
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4. SITUAÇÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA
Desde a sua constituição a empresa vem incrementando o número das suas actividades. A empresa tem
vindo a executar uma série de investimentos apoiados por fundos comunitários dotando-a de meios e
capacidade para desenvolver com eficácia as actividades que lhe estão incumbidas. O ano de 2011, uma
vez mais, acentuou esta tónica de investimento e expansão da actividade, tendo-se inaugurado a
Unidade de Tratamento Mecânico e Biológico e a Unidade de Valorização de RCD.

Em 2011 foram ainda aprovadas reprogramações das candidaturas “Ecocentro de Sines” e “Optimização
das Redes de Recolha Selectiva”.

No Quadro III apresentam-se alguns indicadores económicos/financeiros, que reflectem a actividade da
empresa. Salientamos o aumento do prazo médio de recebimentos que, como temos vindo a referir nos
últimos relatórios causam estrangulamentos financeiros à actividade operacional da AMBILITAL com
reflexos na sua capacidade de realizar alguns investimentos essenciais para a sua viabilidade e
crescimento.
INDICADORESECONÓMICOǦFINANCEIROS















ActividadeConsolidada
VolumedeNegócios
Resultadoantesimpostosesubsídios
ResultadoLiquido
CashǦFlow(1)
RentabilidadedasVendasePrest.Serviços

TotaldoActivo
CapitaisPróprios
Passivo

RentabilidadedosCapitaisPróprios(2)
RentabilidadedoActivo
Passivo/CapitaisPróprios
Activo/Passivo

PMRǦPrazoMédiodeRecebimento(dias)
PMPǦPrazoMédiodePagamento(dias)

(1)ResultadoLiquido+Amortizações+Ajustamentos+ProvisõesǦ
SubsidiosaoInvestimento

2011



euros
2010



Var.%


3.782.662,52
358.298,88
637.687,80
1.113.370,35
16,86%




3.437.155,89
433.559,42
755.033,07
1.044.653,84
21,97%

10,05%
Ǧ17,36%
Ǧ15,54%
6,58%
Ǧ23,26%

8,02%
3,42%
17,24%

Ǧ30,31%
56,37%
13,37%
Ǧ7,87%

34,80%
Ǧ2,29%



19.034.465,79
12.155.888,42
6.878.577,37



17.620.961,37
11.754.046,43
5.866.914,94


5,33%
6,70%
56,59%
276,72%


7,65%
4,28%
49,91%
300,34%


155
78

115
79











Quadro III – Indicadores Económico/Financeiros da actividade consolidada e dos segmentos
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4.1. Elementos de informação económica/financeira
Com um total de gastos de €3.511.343,76, entre os quais assumem relevância as
depreciações/amortizações (23,06%), os gastos com o pessoal (27,44%), os fornecimentos e serviços
externos (25,59%), o custo com combustível (10,53%), e um total de rendimentos de € 4.203.756,36,
entre os quais assumem relevância as vendas de resíduos recicláveis à SPV (19,99%), a prestação de
serviços de recolha, tratamento e deposição em aterro de RSU, a prestação de serviços de recolha e
valorização de resíduos recicláveis e prestação de serviços de recepção e tratamento de RCD (69,99%).
Nos outros ganhos e rendimentos destacam-se os subsídios ao Investimento que atingiram em 2011 o
valor de 334.113,72 euros. A empresa registou um resultado antes de impostos e subsídios ao
investimento de 358.298,88 euros, e um resultado líquido de € 637.687,80, a que corresponde uma
margem líquida (Resultado Líquido / (Proveitos Operacionais menos subsídios ao investimento e
rendimentos financeiros) de 16,77%.

Gráfico IV –– Estrutura de Gastos
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Gráfico V– Estrutura de Ganhos e Rendimentos.

4.2. Enquadramento fiscal/legal das provisões
A AMBILITAL continua a aguardar uma resposta em relação ao requerimento apresentado no âmbito da
aceitação fiscal das provisões, ao qual já deveríamos ter uma resposta nesta altura. Pese embora o
Estado estar a atravessar momentos complicados, sobejamente conhecidos, a AMBILITAL, vai continuar
a fazer todos os esforços no sentido de receber as verbas que lhe são devidas e que foram
indevidamente cobradas. Na última informação obtida dos serviços do IRC da Direcção Geral das
Finanças, já em 2012, o processo já foi despachado pela técnica responsável pelo mesmo e aguarda
decisão da directora dos serviços.
5. NOVO MODELO DE CÁLCULO DOS VALORES DE CONTRAPARTIDA DA SPV
Continua a constituir uma forte preocupação da AMBILITAL o novo modelo de cálculo dos valores de
contrapartida a pagar pela SPV pela entrega dos resíduos recicláveis.
Para o biénio 2010/2011 foi aprovado o modelo de cálculo através do Despacho 8061/2011, o qual reduz
os valores de contrapartida a pagar, apesar de contemplar o pagamento de valores de mitigação no
sentido de ressarcir os antigos sistemas de tipologia 1, no qual se insere a AMBILITAL.
A AMBILITAL continua a defender um modelo que diferencie os sistemas de acordo com as antigas
tipologias, aguardando o valor para 2012, sendo que a licença da SPV terminou em 31 de Dezembro,
aguarda-se resolução.
Entretando a ERSAR efectuou um estudo para avaliar e propor, linhas de revisão e aperfeiçoamento em
relação aos actuais valores de contrapartida, tendo concluído conforme se transcreve, de acordo com o
que a Ambilital sempre defendeu.
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Transcrição da conclusão do estudo ERSAR:
“9. Como linhas de revisão para o aperfeiçoamento do actual sistema de valores de contrapartida no
sentido de introduzir uma maior harmonização no grau de recuperação de custos, sugere-se:
o

A alteração dos preços relativos das várias fileiras no sentido de os melhor alinhar com
os custos relativos apurados pelo estudo da Ambirumo (subida do vidro e do
papel/cartão e descida das embalagens)

o

A reintrodução de ajustamento aos valores de contrapartida em função da tipologia do
sistema

•

Escalões para cada fileira melhor alinhados com os respectivos custos unitários:
- Vidro: aumento proporcional em 35% (de €37 para €50 por tonelada retomada);
- Papel/ cartão: aumento proporcional em 70% (de €139 para €235 por tonelada retomada);
- Embalagens: redução proporcional em 30% (de €795 para €580 por tonelada retomada no
caso do plástico).

•

Reintrodução de ajustamento aos valores de contrapartida em função da tipologia do
sistema:
- Aumento em 30% dos valores de contrapartida no caso de sistemas com densidade
populacional inferior a 60 habitantes por km²;
- Redução em 5% dos valores de contrapartida no caso de sistemas com uma população
residente superior a 400 mil habitantes.

•

Em cada uma das etapas de simulação foi mantida constante a base de proveitos gerada para
o painel de 28 entidades gestoras pela 2ª geração de valores de contrapartida (€53,5 milhões ).

10. Com base nas simulações efectuadas, estas alterações, não só mantêm as características positivas
que a 2.ª geração de valores de contrapartida introduziu face à 1.ª geração, como introduzem uma maior
harmonização no grau de recuperação de custos atingível num referencial de eficiência entre entidades
gestoras.”
Este assunto foi exposto à EGSRA, reiterando a Ambilital que só aceitaria por parte da EGSRA uma
posição que fosse de acordo com as conclusões do estudo da ERSAR, até 31 de Dezembro de 2011, a
EGSRA ainda não se tinha pronunciado sobre a posição da Associação no âmbito do GAP.
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6. RECURSOS HUMANOS

Os dados relativos ao pessoal são os que abaixo se apresentam:



PESSOAL

Pessoal
GastoscomPessoal(euros)(1)
Númerodeempregados(2)
Gastomédioporempregado(euros)




2011
863.501,03
49
17.622,47





2010
862.987,70
45
19.177,50



Var.%
0,06%
8,89%
Ǧ8,11%


(1)gastosregistadosnacontabilidadenascontas63comexcepçãodaconta636e638porquepoderiamdesvirtuara
comparabilidadedosdiversosanos,nomeadamenteoscustoscomorecursoatrabalhotemporário,fardamento,etc.
(2)médiadonºdetrabalhadoresaoserviçodaempresanaúltimasemanadecadamêsdeactividade

Tabela VI – Evolução do custo médio por empregado.

7. PROPOSTA DE APLICAÇÂO DE RESULTADOS

Nos termos e para cumprimento do estabelecido na alínea f) do nº 5 do artigo 66 do Código das
Sociedades Comerciais, o Conselho de Administração propõe que, o resultado líquido apurado no
exercício de 2011, no valor de 637.687,80 Euros, seja aplicado da seguinte forma:

- Reserva Legal

€ 63.768,78

- Reservas Livres

€ 388.565,96

- Distribuição de Resultados aos sócios

€ 185.353,06

8. MENÇÕES FINAIS
É de registar como facto relevante ocorrido após o termo do exercício com influência nas demonstrações
financeiras, a alteração do Administrador Executivo nomeado pelo sócio privado (SUMA), nomeadamente
a saída do Engº Vaz Moreira e a assunção de funções por parte do Engº Nuno Kol de Carvalho.

A Empresa não realizou negócios com os seus Administradores.

Não existem débitos em mora à Segurança Social, nem temos acordos de pagamento celebrados. O
mesmo se passa relativamente ao Estado e a outros entes públicos, e trabalhadores.
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A empresa não possui sucursais.

Ermidas-Sado, 17 de Fevereiro de 2012

O Conselho de Administração,

__________________
Idalécio José Viegas Veríssimo

___________________
Ana Luísa Matos André Rodrigues

__________________
Nuno Kol de Carvalho
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Ambilital - Investimentos Ambientais no Alentejo, EIM
Empresa Intermunicipal
Monte Novo dos Modernos - Ermidas Sado - Santiago do Cacém
Conservatória do Registo Comercial de Santiago do Cacém
Nº Matrícula: 505 255 391
NIPC 505 255 391
Capital Social: € 3.600.000

BALANÇO INDIVIDUAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011
CÓDIGOS

EXERCÍCIOS

DAS
CONTAS (SNC)

Activo

Notas

2011

2010

31-Dez-2011

31-Dez-2010

Activo não corrente
43+453+455-459
411+412+413+414-419

Activos fixos tangíveis

6

12.387.709,74

11.737.562,45

Investimentos financeiros

7

1.815.000,00

1.859.000,00

14.202.709,74

13.596.562,45

Total do activo não corrente
Activo corrente
32+33+34+35+36+39
211+212-219
24

Inventários

10

30.631,81

20.230,70

Clientes

15

1.581.233,86

1.177.136,97

14/19

958.849,34

703.384,81

15

871.634,66

625.688,18

15

25.981,47

11.898,84

4

Estados e outros entes públicos

232+238-239+2721+278-279 Outras contas a receber
281
11+12+13

Diferimentos
Caixa e depósitos bancários

1.363.424,91

1.486.059,42

Total do activo corrente

4.831.756,05

4.024.398,92

Total do activo

19.034.465,79

17.620.961,37

Capital próprio e passivo

Capital próprio
51-261-262

Capital realizado

15

3.600.000,00

3.200.000,00

551

Reservas legais

15

263.853,49

188.350,18

552

Outras reservas

15

2.354.422,32

1.844.974,24

56

Resultados transitados

15

420.201,27

528.562,91

59

Outras variações no capital próprio

15

4.879.723,54

5.237.126,03

818

Resultado liquido do periodo

637.687,80

755.033,07

12.155.888,42

11.754.046,43

Total do capital próprio
Passivo
Passivo não corrente
29

Provisões

12

1.201.168,64

1.201.168,64

25

Financiamentos obtidos

15

1.062.239,49

1.196.969,02

Passivos por impostos diferidos

14

1.902.937,63

1.150.229,48

15

327.824,12

315.254,32

14/19

155.146,33

156.939,42

2742

Passivo corrente
221+222+225

Fornecedores

24

Estado e outros entes públicos

25

Financiamentos obtidos

15

736.009,10

736.264,38

Diferimentos

15

816.964,61

816.964,61

15

676.287,45

293.125,07

Total do passivo

6.878.577,37

5.866.914,94

Total do capital próprio e do passivo

19.034.465,79

17.620.961,37

282+283

231+238+2711+2712+2722+2
Outras contas a pagar
78

Ermidas Sado, 17 de Fevereiro de 2012

O Técnico Oficial de Contas (Membro da CTOC nº 44556)

O Conselho de Administração
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Ambilital - Investimentos Ambientais no Alentejo, EIM
Empresa Intermunicipal
Monte Novo dos Modernos - Ermidas Sado - Santiago do Cacém
Conservatória do Registo Comercial de Santiago do Cacém
Nº Matrícula: 1070
NIPC 505 255 391
Capital Social: € 3.600.000

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR NATUREZAS NO PERIODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE
2011

CÓDIGOS DAS

EXERCÍCIOS

CONTAS (SNC)

2011
Rendimentos e Gastos

71+72

2010

Notas

Vendas e serviços prestados

11

3.782.662,52

3.437.155,89

-61

Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas

10

-369.765,23

-335.060,75

-62

Fornecimentos e serviços externos

19

-898.418,24

-687.963,62

-63

Gastos com o pessoal

19

-963.347,92

-1.077.358,88

Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)

9

-2.688,20

-89,86

13/19

421.093,84

484.902,08

19

-409.349,20

-267.052,97

1.560.187,57

1.554.531,90

-809.796,27

-680.653,27

750.391,30

873.878,63

-57.978,70

-49.286,72

692.412,60

824.591,91

-54.724,80

-69.558,84

637.687,80

755.033,07

-651+7621
78 (excepto
785)+7918+7928+7988

Outros rendimentos e ganhos

68 (excepto 685)-6918-6928-6988 Outros gastos e perdas

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamentos e impostos

-64+761

Gastos/reversões de depreciação e de amortização

6

Resultado operacional (antes de financiamento e impostos)

-6911-6921-6981

Juros e gastos similares suportados

811

812

19

Resultado antes de impostos

Imposto sobre o rendimento do período

818

14

Resultado líquido do período

Ermidas Sado, 17 de Fevereiro de 2012

O Técnico Oficial de Contas (Membro da CTOC nº 44556)

O Conselho de Administração
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DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DE FLUXOS DE CAIXA NO PERIODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO
DE 2011

Exercícios
2011

2010

3.559.958,40

3.835.853,74

-1.938.744,92

-1.812.012,55

-887.646,38

-860.299,07

733.567,10

1.163.542,12

-164.513,14

-109.116,37

6.568,98

0,00

-6.017,23

-102.624,68

ACTIVIDADES OPERACIONAIS
Recebimentos de Clientes
Pagamentos a Fornecedores
Pagamentos ao Pessoal
Fluxo gerado pelas operações
Recebimento do imposto sobre o rendimento
Pagamento do imposto sobre o rendimento
Outros recebimentos relativos à actividade operacional
Outros pagamentos relativos à actividade operacional
Fluxo gerado antes das rubricas extraordinárias

569.605,71

951.801,07

Fluxo das actividades operacionais (1)

569.605,71

951.801,07

501.970,53

3.599.666,56

3.188.000,00

1.687.000,00

71.222,03

44.615,67

3.761.192,56

5.331.282,23

Investimentos financeiros

-3.144.000,00

-1.707.499,10

Imobilizações corpóreas

-1.350.438,42

-6.851.502,41

0,00

0,00

ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO
Recebimentos provenientes de:
Subsidios ao Investimento
Investimentos financeiros
Juros e proveitos similares
Subtotal
Pagamentos respeitantes a:

Imobilizações incorpóreas
Subtotal

-4.494.438,42

-8.559.001,51

Fluxo das actividades de investimento (2)

-733.245,86

-3.227.719,28

400.000,00

400.000,00

400.000,00

400.000,00

-134.984,81

-145.815,34

ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO
Recebimentos provenientes de:
Aumento de capital, prestações suplementares e prémio de emissão
Subtotal
Pagamentos respeitantes a:
Empréstimos obtidos
Juros e custos similares

-53.927,87

-45.361,66

-170.081,68

0,00

Subtotal

-358.994,36

-191.177,00

Fluxo das actividades de financiamento (3)

41.005,64

208.823,00

-122.634,51

-2.067.095,21

Caixa e equivalentes no início do período

1.486.059,42

3.553.154,63

Caixa e equivalentes no fim do período

1.363.424,91

1.486.059,42

Dividendos

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

Ermidas Sado, 17 de Fevereiro de 2012
O Técnico Oficial de Contas (Membro da CTOC nº 44556)

O Conselho de Administração

Anexo
Anexo
Demonstração Individual das Alterações do Capital Próprio no Período de 2011 e 2010
Demonstração
das alterações ao capital próprio 2010/2011
Mapa de Execução Anual do Plano de Investimentos 2011
Mapa de execução anual do plano de investimentos 2011

Ambilital – Investimentos Ambientais no Alentejo, EIM
Empresa Intermunicipal
Monte Novo dos Modernos – Ermidas Sado – Santiago do Cacém
Conservatória do Registo Comercial de Santiago do Cacém
NIPC 505 255 391
Capital Social: € 3.600.000

Anexo ao Balanço e à Demonstração dos Resultados (Exercício de 2011)

ANEXO
O Anexo visa complementar a informação financeira apresentada noutras demonstrações financeiras, divulgando as
bases de preparação e politicas contabilísticas adoptadas e outras divulgações exigidas pelas Normas de contabilidade
e de relato financeiro.
O presente documento constitui uma compilação das divulgações exigidas pelas normas referidas, caso aplicáveis à
entidade.

1 - Identificação da entidade
A sociedade “Ambilital – Investimentos Ambientais no Alentejo, E.I.M.”, com sede em Monte Novo dos Modernos,
Ermidas Sado, concelho de Santiago do Cacém, matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Santiago do
Cacém com o número de matrícula e de pessoa colectiva 505 255 391, foi constituída em 5 de Março de 2001,
apresenta um capital social de 3.600.000 € e tem como objecto social a gestão do sistema integrado de recolha,
tratamento e valorização dos resíduos sólidos urbanos da área territorial dos municípios associados da sócia AMAGRA.

2 - Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras
a) Referencial contabilístico
As presentes demonstrações financeiras foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações e no regime
do acréscimo, de acordo com as disposições em vigor em Portugal, em conformidade com o Decreto-Lei n° 158/2009,
de 13 de Julho, e de acordo com a Estrutura Conceptual (EC), Normas Contabilísticas e de Relato Financeiro (NCRF) e
Normas Interpretativas (NI) constantes do Sistema de Normalização Contabilística (SNC), sendo supletivamente
aplicadas as Normas Internacionais de Contabilidade (NIC) adoptadas na União Europeia e as Normas Internacionais
de Contabilidade (IAS/IFRS) emitidas pelo IASB e respectivas Interpretações Técnicas (SIC/IFRIC).
b) Indicação e justificação das disposições do SNC que tenham sido derrogadas
Não foram derrogadas quaisquer disposições do SNC que tenham produzido efeitos materialmente relevantes e que
pudessem pôr em causa a imagem verdadeira e apropriada da informação contida nas demonstrações financeiras.
c) Comparabilidade das demonstrações financeiras
Os elementos constantes nas presentes Demonstrações Financeiras são, na sua totalidade, comparáveis com os do
exercício anterior.

3 - Principais políticas contabilísticas
3.1 - As bases de mensuração usadas na preparação das demonstrações financeiras são as que abaixo se
descrevem:
Activos intangíveis - Os activos intangíveis, quando existem, encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido
das amortizações e das perdas por imparidade acumuladas.
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Activos fixos tangíveis - Os activos fixos tangíveis adquiridos até 31 de Dezembro de 2009 encontram-se registados ao
seu custo considerado, o qual corresponde ao custo de aquisição ou ao custo de aquisição reavaliado de acordo com
os princípios contabilísticos geralmente aceites em Portugal até àquela data, deduzido das depreciações acumuladas e
das perdas por imparidade acumuladas.
Os activos fixos tangíveis adquiridos após 1 de Janeiro de 2010 encontram-se registados ao custo de aquisição,
deduzido das depreciações e eventuais perdas por imparidade acumuladas.
O custo de aquisição inclui o preço da factura, despesas relacionadas com a aquisição e todas as despesas
indispensáveis para colocar o activo em condições de utilização e pronto para uso.
As depreciações são calculadas, após o início de utilização dos bens, pelo método das quotas constantes em
conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo de bens.
Investimentos financeiros - Os investimentos financeiros evidenciados no Balanço estão registados ao custo de
aquisição.
Imparidade de activos - É efectuada, à data de balanço, uma avaliação das eventuais imparidades de activos. Uma
perda por imparidade é registada quando o montante pelo qual o activo esteja contabilizado seja superior à sua quantia
recuperável.
Locações - A classificação das locações, em financeiras ou operacionais, é feita em função da substância económica e
não da forma do contrato - são considerados como contratos de locação financeira aqueles em que a sociedade
detenha substancialmente todos os riscos e benefícios inerentes à propriedade do activo, independentemente da sua
forma.
Os activos tangíveis adquiridos mediante contratos de locação financeira, bem como as correspondentes
responsabilidades, são contabilizados pelo método financeiro, reconhecendo o activo e as depreciações acumuladas
correspondentes, e as dívidas pendentes de liquidação, de acordo com o plano financeiro contratual. Adicionalmente,
os juros incluídos no valor das rendas e as depreciações do activo fixo tangível são reconhecidos como gasto, na
demonstração dos resultados do exercício a que respeitam.
Nas locações consideradas como operacionais, as rendas devidas são reconhecidas como gasto na demonstração dos
resultados, numa base linear durante o período do contrato de locação.
Nesta data a empresa não tem em vigor nenhum contrato de locação.
Inventários – As mercadorias e matérias-primas, subsidiárias e de consumo são valorizadas ao menor do custo médio
de aquisição ou do valor realizável líquido (estimativa do seu preço de venda deduzido dos custos a incorrer com a sua
alienação).
Instrumentos financeiros
(i)

Clientes e outras contas a receber - São registados ao custo, deduzido de eventuais perdas por imparidade, de
forma a reflectir o seu valor realizável líquido.

(ii)

Fornecedores e outras contas a pagar - São registadas ao custo ou custo amortizado.

(iii) Financiamentos obtidos - Estão registados ao custo. São registados no passivo pelo valor nominal recebido
líquido de comissões com a emissão desses empréstimos. Os encargos financeiros são calculados de acordo
com a taxa de juro nominal, dado que a diferença de valor se calculados com base na taxa de juro efectiva não
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reveste relevância material, e contabilizados na demonstração de resultados do período de acordo com o regime
do acréscimo.
(iv) Caixa e equivalentes de caixa - Estão registados ao custo. Inclui os valores em caixa, os depósitos à ordem em
bancos e outros investimentos de curto prazo de alta liquidez com maturidades até três meses. Os descobertos
bancários são incluídos na rubrica “Financiamentos obtidos”, expresso no “Passivo corrente”.
Capital social – As quotas são classificadas no capital próprio, líquidas dos montantes de capital subscrito e não
realizado
Subsídios e apoios do governo – Os subsídios governamentais são reconhecidos de acordo com o seu justo valor
quando existe certeza que sejam recebidos e que a Empresa irá cumprir com as condições exigidas para a sua
concessão.
Os subsídios à exploração são reconhecidos na demonstração de resultados na parte proporcional aos gastos
incorridos.
Os subsídios atribuídos a fundo perdido, para financiamento de activos tangíveis e intangíveis, são registados no capital
próprio e reconhecidos na demonstração dos resultados, como outros rendimentos e ganhos, proporcionalmente às
depreciações respectivas dos activos subsidiados.
Provisões, activos e passivos contingentes - A Empresa analisa de forma periódica eventuais obrigações que resultam
de eventos passados e que devam ser objecto de reconhecimento ou divulgação. A subjectividade inerente à
determinação da probabilidade e montante de recursos internos necessários para o pagamento das obrigações poderá
conduzir a ajustamentos significativos, quer por variação dos pressupostos utilizados, quer pelo futuro reconhecimento
de provisões anteriormente divulgadas como passivos contingentes.
As provisões existentes estão mensuradas ao valor presente dos dispêndios estimados para liquidar a obrigação.
Regime do acréscimo - Os rendimentos e gastos são reconhecidos à medida que são gerados, independentemente do
momento em que são recebidos ou pagos. As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e os correspondentes
rendimentos e gastos são registados nas rubricas de “Devedores e credores por acréscimos” ou “Diferimentos”.
Rédito – É registado pelo justo valor da contraprestação recebida ou a receber pelas vendas e prestações de serviços.
É reconhecido líquido do Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA), abatimentos e descontos.
Imposto sobre o rendimento - A Empresa encontra-se sujeita a Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas
(IRC) à taxa de 15% sobre a matéria colectável. Ao valor de colecta de IRC assim apurado, acresce ainda Derrama,
incidente sobre o lucro tributável registado e cuja taxa poderá variar até ao máximo de 1,5%, bem como a tributação
autónoma sobre os encargos e às taxas previstas no artigo 88º do Código do IRC. No apuramento da matéria
colectável, à qual é aplicada a referida taxa de imposto, são adicionados e subtraídos ao resultado contabilístico os
montantes não aceites fiscalmente. Esta diferença, entre resultado contabilístico e fiscal, pode ser de natureza
temporária ou permanente.
Os passivos por impostos diferidos foram calculados com base na taxa de imposto em vigor. No caso da AMBILITAL foi
estimada uma taxa de 15% de IRC e 1,5% de derrama. No entanto no final do ano e tendo já conhecimento que a taxa
de IRC para 2012 se situará nos 25%, foi alterado o cálculo dos impostos diferidos em conformidade, tendo já como
base a taxa de 25% e na derrama de 1,5%.
De acordo com a legislação em vigor, as declarações fiscais estão sujeitas a revisão e correcção por parte das
autoridades fiscais durante um período de quatro anos (cinco anos para a Segurança Social), excepto quando tenham
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havido prejuízos fiscais, ou estejam em curso inspecções, reclamações ou impugnações, casos estes em que,
dependendo das circunstâncias, os prazos são alargados ou suspensos. Assim, as declarações fiscais da Empresa dos
anos de 2008 a 2010 ainda poderão estar sujeitas a revisão.
Benefícios dos empregados - Os benefícios a curto prazo dos empregados incluem salários, subsídio de alimentação,
subsídio de Férias e de Natal, isenção de horário de trabalho, diuturnidades, subsídios de turno, abono para falhas,
prémios e quaisquer outras retribuições adicionais decididas pelo órgão de gestão. Para além disso, são ainda incluídas
as contribuições para a Segurança Social, de acordo com a incidência contributiva decorrente da legislação aplicável.
As obrigações decorrentes são reconhecidas como gastos no período em que o trabalho é prestado, por contrapartida
de um passivo, que se extingue com o pagamento respectivo.
De acordo com a legislação laboral aplicável, o direito a férias e subsídio de férias vence-se a 31 de Dezembro do
respectivo ano, sendo somente pago no período seguinte, pelo que os gastos respectivos são reconhecidos
similarmente aos benefícios atrás referidos.
Os benefícios decorrentes da cessação de emprego, quer por decisão unilateral da empresa, quer por mútuo acordo,
são reconhecidos como gasto no período em que ocorrem.
Eventos subsequentes - Os eventos após a data do balanço que proporcionem informação adicional sobre condições
que existiam à data do balanço são reflectidos nas demonstrações financeiras. Caso existam eventos materialmente
relevantes após a data do balanço, são divulgados no anexo às demonstrações financeiras.
3.2 – Outras políticas contabilísticas relevantes
Principais estimativas e julgamentos apresentados
As estimativas e julgamentos com impacto nas demonstrações financeiras da AMBILITAL são continuamente avaliados,
representando à data de cada relato a melhor estimativa do Conselho de Administração, tendo em conta o desempenho
histórico, a experiência acumulada e as expectativas sobre eventos futuros que, nas circunstâncias em causa, se
acreditam serem razoáveis.
A natureza intrínseca das estimativas pode levar a que o reflexo real das situações que haviam sido alvo de estimativa
possam, para efeitos de relato financeiro, vir a diferir dos montantes estimados. As estimativas e os julgamentos que
apresentam um risco significativo de originar um ajustamento material no valor contabilístico de activos e passivos no
decurso do exercício seguinte são as que seguem:
a)

Provisões

A AMBILITAL analisa de forma periódica eventuais obrigações que resultem de eventos passados e que devam ser
objecto de reconhecimento ou divulgação.
A subjectividade inerente à determinação da probabilidade e montante de recursos internos necessários para o
pagamento das obrigações poderá conduzir a ajustamentos significativos, quer por variação dos pressupostos
utilizados, quer pelo futuro reconhecimento de provisões anteriormente divulgadas como passivos contingentes.
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Activos tangíveis e intangíveis

A determinação das vidas úteis dos activos, bem como o método de depreciação a aplicar é essencial para determinar
o montante das depreciações a reconhecer na demonstração dos resultados de cada exercício.
Estes dois parâmetros são definidos de acordo com o melhor julgamento do Conselho de Administração para os activos
e negócios em questão, considerando também as práticas adoptadas por empresas do sector ao nível internacional.
4. Fluxos de caixa
a) Comentário da gerência sobre a quantia dos saldos significativos de caixa e seus equivalentes que não estão
disponíveis para uso:
Não há valores relativos ao caixa e seus equivalentes indisponíveis para uso.
b) Desagregação dos valores inscritos na rubrica de caixa e em depósitos bancários.
31.12.2011
Meios financeiros líquidos constantes do balanço
Numerário
Caixa

Quantias disp.
para uso

Totais

4.000,00

Outros meios monetários

Depósitos à ordem

Subtotais

Quantias disp.
para uso

Quantias indisp.
para uso

Totais

4.000,00

4.000,00

0,00

0,00

4.000,00

4.000,00

1.359.424,91

1.359.424,91

1.482.059,42

1.482.059,42

0,00

0,00

0,00

0,00

4.000,00

Outros depósitos bancários

Totais

4.000,00

0,00

Subtotais
Depósitos
bancários

31.12.2010

Quantias indisp.
para uso

0,00

0,00
0,00

4.000,00

1.359.424,91

0,00

1.359.424,91

1.482.059,42

0,00

1.482.059,42

1.363.424,91

0,00

1.363.424,91

1.486.059,42

0,00

1.486.059,42

5. Partes relacionadas
Em 31 de Dezembro de 2010, a AMBILITAL é participada pela AMAGRA que detém 51% do capital da empresa e pela
SUMA que detêm 49%.
5.1 Remuneração do Pessoal chave da gestão
O Conselho de Administração da AMBILITAL foi considerado de acordo com a NCRF 5 como sendo os únicos
elementos “chave” da gestão da Empresa.
Durante o exercício findo em 31 de Dezembro de 2011, as remunerações auferidas pelo Conselho de Administração da
Empresa foram as seguintes:
Órgão Social
Administração

Valor anual/11
111.184 EUR

Valor anual/10
113.297 EUR
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Não existem empréstimos concedidos aos membros do Conselho de Administração.
5.2 Saldos e transacções com entidades relacionadas
Os principais saldos e transacções com entidades relacionadas podem ser resumidos como segue:
5.2.1. Saldos:
Ano 2011
Saldo
Devedor

Entidade

Ano 2010

Saldo
Credor

Saldo
Devedor

Saldo
Credor

AMAGRA
Fornecedor

25.155,06

32.994,72

13.289,54

17.431,27

SUMA, S.A.
Fornecedor

5.2.2 Transacções
Transacções entre partes relacionadas
(Valores em euros)

RUBRICAS

Ano 2011

Ano 2010

Compras de serviços AMAGRA

81.805,07

Compras de serviços SUMA

43.218,04

43.218,02

125.023,11

125.023,12

Total

81.805,10

6. Activos fixos tangíveis

a) Bases de mensuração usadas para determinar a quantia escriturada bruta
Os activos fixos tangíveis adquiridos até 31 de Dezembro de 2009 encontram-se registados ao seu custo considerado,
o qual corresponde ao custo de aquisição ou ao custo de aquisição reavaliado de acordo com os princípios
contabilísticos geralmente aceites em Portugal até àquela data, deduzido das depreciações acumuladas e das perdas
por imparidade acumuladas.
Os activos fixos tangíveis adquiridos após 1 de Janeiro de 2010 encontram-se registados ao custo de aquisição,
deduzido das depreciações e eventuais perdas por imparidade acumuladas.
O custo de aquisição inclui o preço da factura, despesas relacionadas com a aquisição e todas as despesas
indispensáveis para colocar o activo em condições de utilização e pronto para uso.
b) Métodos de depreciação, vidas úteis e taxas de depreciação usados
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As depreciações são calculadas, após o início de utilização dos bens, pelo método da linha recta (quotas constantes),
em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo de bens. As taxas de depreciação utilizadas
correspondem aos seguintes períodos de vida útil estimada:

Anos
de vida
útil
Edifícios e outras construções
Equipamento básico
Equipamento de transporte
Equipamento administrativo
Outros activos fixos tangíveis

10 - 25
8 - 14
4-6
3 - 10
8 - 12

As despesas com reparação e manutenção destes activos são consideradas como gasto no período em que ocorrem.
As mais ou menos valias resultantes da venda / abate de activos fixos tangíveis são determinadas pela diferença entre
o preço de venda e o valor líquido contabilístico na data daquela operação, sendo registadas na demonstração dos
resultados, nas rubricas “Outros rendimentos e ganhos” ou “Outros gastos e perdas”, respectivamente.
c) Movimentos ocorridos nos activos fixos tangíveis e respectivas depreciações
O movimento ocorrido nos activos fixos tangíveis e respectivas depreciações, nos exercícios de 2011 e de 2010 foi o
seguinte:
2010
Saldo em
01/01/2010
Activo fixo tangível:
Terrenos e recursos naturais

Aquisições
/ Dotações

Abates

Transf.

Revalor.

Saldo em
31/12/2010

252.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

252.000,00

Edifícios e outras construções

3.403.712,34

237.337,20

0,00

0,00

0,00

3.641.049,54

Equipamento básico

4.740.773,32

4.859.823,32

106.650,00

0,00

-225.700,00

0,00

Equipamento de transporte

18.181,19

0,00

0,00

0,00

0,00

18.181,19

Equipamento administrativo

118.833,23

922,58

0,00

0,00

0,00

119.755,81

Outros activos fixos tangíveis

199.660,13

3.682,73

0,00

0,00

0,00

203.342,86

Investimentos em curso

337.552,44

6.196.566,67

0,00

230.680,00

0,00

6.764.799,11

9.189.762,65

6.545.159,18

0,00

4.980,00

0,00

15.739.901,83

Depreciações acumuladas
Edifícios e outras construções
Equipamento básico

919.080,78

185.819,11

0,00

0,00

0,00

1.104.899,89

2.137.794,30

536.168,07

0,00

-77.308,70

0,00

2.596.653,67

Equipamento de transporte

18.181,19

0,00

0,00

0,00

0,00

18.181,19

Equipamento administrativo

76.318,27

21.861,52

0,00

0,00

0,00

98.179,79

Outros activos fixos tangíveis

173.030,08

16.057,97

0,00

-4.663,21

0,00

184.424,84

3.324.404,62

759.906,67

0,00

-81.971,91

0,00

4.002.339,38
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2011
Saldo em
01/01/2011
Activo fixo tangível:
Terrenos e recursos naturais

Aquisições
/ Dotações

Abates

Transf.

Revalor.

Saldo em
31/12/2011

252.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

252.000,00

Edifícios e outras construções

3.641.049,54

192.350,00

0,00

691.504,86

0,00

4.524.904,40

Equipamento básico

5.778.963,64

4.740.773,32

31.626,49

0,00

1.006.563,83

0,00

Equipamento de transporte

18.181,19

0,00

0,00

0,00

0,00

18.181,19

Equipamento administrativo

119.755,81

190,00

-1.050,00

0,00

0,00

118.895,81

Outros activos fixos tangíveis
Investimentos em curso

Depreciações acumuladas
Edifícios e outras construções
Equipamento básico

203.342,86

4.732,22

0,00

0,00

0,00

208.075,08

6.764.799,11

1.229.868,02

0,00

-1.698.068,69

0,00

6.296.598,44

15.739.901,83

1.458.766,73

-1.050,00

0,00

0,00

17.197.618,56

1.104.899,89

223.543,11

0,00

0,00

0,00

1.328.443,00

2.596.653,67

562.418,96

0,00

0,00

0,00

3.159.072,63

Equipamento de transporte

18.181,19

0,00

0,00

0,00

0,00

18.181,19

Equipamento administrativo

98.179,79

12.723,09

0,00

0,00

0,00

110.902,88

Outros activos fixos tangíveis

184.424,84

8.884,28

0,00

0,00

0,00

193.309,12

4.002.339,38

807.569,44

0,00

0,00

0,00

4.809.908,82

Os valores incluídos na rubrica de “Activos em Curso” referem-se às seguintes rubricas:
Activo fixo tangível em curso
(Valores em
euros)

RUBRICAS

Valor

Unidade de tratamento mecânico e biológico

5.240.519,93

Ecocentro de Sines

521.292,04

Pavilhão p/zona armazenamento - triagem automatica

7.500,00

Unidade de CDR

6.996,50

Optimização da Recolha Selectiva

463.849,65

Aumento da Capacidade de Tratamento de Lixiviado
Opt. recolha selectiva + recolha de rolhas

3.000,00
53.440,32

Total

6.296.598,44

No âmbito da transição para o SNC, reportada a 1 de Janeiro de 2010, a Empresa reviu as vidas úteis dos activos fixos
tangíveis tendo concluído que um conjunto de viaturas pesadas apresentava contabilisticamente valores de
depreciações acumuladas superiores aos que seriam adequados em função do seu estado de uso. Nesta
conformidade, as amortizações acumuladas foram ajustadas retrospectivamente para que o seu valor contabilístico
traduzisse as correspondentes novas vidas úteis esperadas. Tal procedimento teve um efeito positivo no Activo e igual
diminuição no Capital Próprio (Resultados Transitados) de 607.138 euros.
Adicionalmente foram revalorizados um conjunto de bens, que já se encontravam totalmente depreciados, cujo efeito no
Activo fixo tangível e nos capitais próprios foram de 118.340 euros.
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7. Investimentos Financeiros
Os depósitos a prazo em instituições financeiras, com maturidade até 1 ano, a 31 de Dezembro de 2011 e 2010,
apresentam a seguinte liquidez:

CONTAS

8.
a)

SALDO INICIAL

AUMENTO

REDUÇÃO

SALDO FINAL

Deposito a prazo 2010

1.839.270,40

19.729,60

0,00

1.859.000,00

Deposito a prazo 2011

1.859.000,00

0,00

-44.000,00

1.815.000,00

Custos de empréstimos obtidos
Política contabilística adoptada nos custos dos empréstimos obtidos

Os custos de juros e outros incorridos com empréstimos são reconhecidos como gastos de acordo com o princípio do
acréscimo.
9. Imparidade de activos
a) Quantia de perdas e reversões de perdas por imparidade reconhecidas nos resultados durante o período
Imparidades Acumuladas

31-Dez-11

31-Dez-10

Clientes
Saldo a 1 de Janeiro
Perdas
Reversões
Regularizações
Saldo a 31 de Dezembro

39.034,24

38.944,37

2.688,20

89,87

-3.638,48

0,00

0,00

0,00

38.083,96

39.034,24

10. Inventários
a) Políticas contabilísticas adoptadas na mensuração dos inventários e fórmula de custeio usada
Tal como mencionado na nota 3 deste anexo, as mercadorias e matérias-primas, subsidiárias e de consumo são
valorizadas ao menor do custo médio de aquisição ou do valor realizável líquido (estimativa do seu preço de venda
deduzido dos custos a incorrer com a sua alienação). O método de custeio usado é o custo médio ponderado
É registada uma imparidade para depreciação de inventários nos casos em que o valor destes bens é inferior ao menor
entre o custo médio de aquisição ou de realização.
b) Quantia total escriturada de inventários e quantia escriturada em classificações apropriadas
Em 31 de Dezembro de 2011 e de 2010 a rubrica “Inventários” apresentava a seguinte composição:
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31-Dez-11
Materias primas subsidiárias e de consumo

31-Dez-10

30.631,81

20.230,70

30.631,81

20.230,70

0,00

0,00

30.631,81

20.230,70

Perdas por imparidades de inventários

c) Quantia de inventários reconhecida como um gasto durante o período
Em 31 de Dezembro de 2011 e de 2010, o custo das vendas evoluiu da seguinte forma:
2011
Matérias-primas,
subsidiárias e de
consumo

Saldo inicial em 1 de Janeiro

Saldo final em 31 de Dezembro
Custo de vendas

Mercadorias

Matérias-primas,
subsidiárias e de
consumo

Total

Mercadorias

Total

20.230,70

0,00

20.230,70

11.084,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

380.166,34

0,00

380.166,34

344.207,35

0,00

344.207,35

Regularizações
Compras

2010

11.084,10

30.631,81

0,00

30.631,81

20.230,70

0,00

20.230,70

369.765,23

0,00

369.765,23

335.060,75

0,00

335.060,75

11. Rédito
a) Políticas contabilísticas adoptadas para o reconhecimento do rédito
Tal como descrito na nota 3 deste anexo, o rédito é registado pelo justo valor da contraprestação recebida
ou a receber pelas vendas e prestação de serviços. É reconhecido em resultados líquido do Imposto sobre
o Valor Acrescentado (IVA), abatimentos e descontos.
b) Quantia de cada categoria significativa de rédito reconhecida durante o período
As vendas e prestações de serviços nos períodos de 2011 e de 2010 foram como segue:

Mercado
Interno
Vendas
Prestação de serviços

2011
Mercado
Externo

Total

Mercado
Interno

2010
Mercado
Externo

Total

897.845,90
2.884.816,62

0,00
0,00

897.845,90
2.884.816,62

752.812,60
2.684.343,29

0,00
0,00

752.812,60
2.684.343,29

3.782.662,52

0,00

3.782.662,52

3.437.155,89

0,00

3.437.155,89
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12. Provisões e passivos contingentes
Conforme é referido na nota 3, a Empresa analisa de forma periódica eventuais obrigações que resultam de eventos
passados e que devam ser objecto de reconhecimento ou divulgação.

Provisões para outros riscos e encargos
A evolução das provisões para Outros riscos e encargos é como segue:
SALDO
INICIAL

CONTAS

SALDO
FINAL

AUMENTO REDUÇÃO

29 - Provisões
29501 - Selagem do aterro

713.806,09

0,00

0,00

713.806,09

29502 - Monitorização pós encerramento do Aterro

487.362,55

0,00

0,00

487.362,55

1.201.168,64

0,00

0,00

1.201.168,64

Total

13

Subsídios do governo
a) Política contabilística adoptada para os subsídios do governo, incluindo os métodos de apresentação
adoptados nas Demonstrações Financeiras

Os subsídios governamentais são reconhecidos de acordo com o seu justo valor quando existe certeza que sejam
recebidos e que a Empresa irá cumprir com as condições exigidas para a sua concessão.
Os subsídios à exploração são reconhecidos na demonstração de resultados na parte proporcional aos gastos
incorridos. No exercício não houve subsídios desta natureza.
Os subsídios atribuídos a fundo perdido, para financiamento de activos tangíveis e intangíveis, são registados no capital
próprio e reconhecidos na demonstração dos resultados, como outros rendimentos e ganhos, proporcionalmente às
depreciações respectivas dos activos subsidiados.
b) Natureza e extensão dos subsídios do governo reconhecidos nas Demonstrações Financeiras
Em 31.12.2011, o saldo da conta “Outras variações no capital próprio”, no total de 4.879.723,54 €, comporta o
remanescente dos incentivos ao investimento ainda não transferidos para resultados e recebidos no âmbito dos
programas de apoio (6.639.803,60 €), deduzido dos respectivos impostos diferidos (1.760.080,06 €).
As transferências para “Outros rendimentos e ganhos” das quotas partes dos subsídios correspondentes às
depreciações dos bens subsidiados no âmbito destes incentivos foram:
31-Dez-11
Subsídios

31-Dez-10

334.113,72

391.032,49

334.113,72

391.032,49
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A AMBILITAL realizou 3 projectos que foram alvo de candidaturas no âmbito do PORA (QCA III), 1 projecto apoiado
pelo POVT - Programa Operacional Temático Valorização do Território (QREN), em fase de testes para entrada em
funcionamento e tem 7 projectos aprovados pela CCDR - Alentejo no âmbito do PORA, em que 3 estão já em
funcionamento e os restantes 5 estão em fase de execução:
a) Projecto de investimento “Sistema de Recicláveis e na execução dos investimentos complementares ao Sistema de
transferência e deposição de resíduos em aterro”;
b) Projecto de investimento “Construção/adaptação da ETAL”;
c) Projecto de investimento “Sistema de Monitorização de Ecopontos” que consiste em Investimentos complementares
de equipamentos e software no Sistema de Recicláveis e investimento num sistema, em formato de experiência piloto,
de recolha e encaminhamento de RUB’s”;
d) Projecto de investimento “Construção e exploração de uma unidade de tratamento mecânico e biológico por
compostagem de resíduos”;
e) Ecocentro de Sines;
f) Automatização da Linha de Triagem;
g) Optimização da Recolha selectiva;
h) Aproveitamento do Biogás;
i) Sistema de Recolha de óleos usados;
j) Optimização da rede de recolha selectiva de vidro e implementação de rede de recolha selectiva de rolhas de cortiça;
k) Construção de zona de armazenamento Triagem Automática.
Os primeiros 3 projectos de investimento encontram-se totalmente realizados e pagos pelas entidades co-financiadoras.
Para todos os projectos foram assinados contratos programa ou contratos de comparticipação financeira.
Para o projecto “Sistema de Recicláveis e na execução dos investimentos complementares ao Sistema de transferência
e deposição de resíduos em aterro” foram aprovadas comparticipações de 70% por parte da CCDR e 10% por parte do
INR (os 10% do INR não englobam a parte do projecto que diz respeito aos investimentos complementares ao Sistema
de transferência e deposição de resíduos em aterro). Os valores do Investimento, respectivos subsídios e amortizações
do projecto são apresentados na tabela seguinte:

(Valores em
euros)
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Bens de Investimento

Valor de
Investimento
Candidatado

Subsidios Contratados

Amortizações
acumuladas
em 31-12-11

Executado
FEDER

C.Triagem e Edif. Administrativo

Anexo ao Balanço e à Demonstração dos Resultados (Exercício de 2011)

%

INR

%

Subsidio
transferido
para o
resultado do
exercicio de
2011

Subsidio
transferido
para o
resultado acumulado

1.205.867,77

628.347,15

52,11%

89.763,88

7,44%

422.771,16

41.292,91

271.845,02

674.509,63

472.156,74

70,00%

67.450,96

10,00%

543.967,09

61.559,59

435.173,68

1.823.491,72

1.094.483,72

60,02%

156.354,82

8,57%

569.841,16

62.541,93

390.887,04

369.897,09

164.982,57

44,60%

23.568,94

6,37%

331.292,91

23.001,52

170.257,41

418.305,00

292.687,50

69,97%

41.812,50

10,00%

418.305,00

0,00

334.500,00

53.600,00

37.520,00

70,00%

5.360,00

10,00%

35.286,67

4.288,00

41.318,45

1.088.692,44

1.039.468,30

727.627,81

70,00%

103.946,83

10,00%

684.316,63

-13.859,58

831.574,64

204.059,29

221.949,95

142.841,50

64,36%

20.405,93

9,19%

221.949,95

0,00

163.247,43

87.112,26

53.695,54

35.533,75

66,18%

5.076,25

9,45%

17.136,53

2.030,50

12.956,29

8.400,00

0,00

0,00%

0,00

0,00%

8.400,00

0,00

0,00

24.000,00

0,00

0,00%

0,00

0,00%

24.000,00

0,00

0,00

94.500,00

94.500,00

66.150,00

70,00%

-

-

65.362,50

0,00

66.150,00

170.600,00

170.600,00

119.420,00

70,00%

-

-

170.600,00

0,00

119.372,40

Contentores

21.750,00

21.750,00

15.225,00

70,00%

-

-

21.750,00

4.605,21

15.221,63

Queimador de Biogás

69.690,00

69.690,00

48.783,00

70,00%

-

-

63.882,28

6.969,00

44.705,40

167.000,00

167.000,00

116.900,00

70,00%

-

-

167.000,00

0,00

116.853,41

Compressor

1.470,00

1.470,00

1.029,00

70,00%

-

-

1.470,00

0,00

1.029,00

Abrigo Sombreador

1.500,00

1.500,00

1.050,00

70,00%

-

-

1.500,00

0,00

1.050,06

Telas para Abrigo sombreador

1.086,25

1.086,25

760,38

70,00%

-

-

1.086,25

0,00

760,38

6.473.525,39

6.420.781,25

3.965.498,13

-

513.740,11

-

3.769.918,13

192.429,08

3.016.902,24

1.610.648,90
Equipamentos C.Triagem e Edif.Administ.
Adapt.de ETL's e construção 2 ERAR's
2.252.000,00
Equipamentos das ETL's e ERAR's
Ecopontos
596.416,25
Viatura Multifunções
Viaturas
Campanha de sensibilização
Fiscalização
Estudo Económico/Financeiro
107.000,00
Estudo dos Circuitos de Recolha
Equipamento de Transporte
Camião articulado

Pá de Rastos

Notas:
Ɣ A rubrica do investimento “Fiscalização” foi, em termos de Imobilizado, incluída nas rubricas “C.Triagem e Edif. Administrativo” e “Adapt.de ETL's e
construção
2
ERAR's”,
ou
seja,
foi
contabilizada
na
conta
422
e
amortizada
de
acordo
com
estas
ultimas.
Ɣ No valor das quatro primeiras rubricas (2 empreitadas) e na rubrica "fiscalização" foram incluídos os valores referentes à revisão de preços apenas
encerrada
em
2006.
Ɣ Do valor executado da rubrica Equipamentos das ETL's e ERAR's foram retirados 49.307,50 referente à venda de 5 trituradoras de resíduos.
Ɣ Em 2008 foi efectuada uma reprogramação da candidatura o que originou o aumento do investimento elegível e consequentemente do valor
comparticipado. Dessa forma foi efectuado o registo contabilistico dessa alteração tendo sido transferido para o resultado do exercicio o valor
correspondente às amortizações dos equipamentos efectuadas em 2008, acrescido da correcção referente aos exercicios anteriores, uma vez que
esta
alteração
(reprogramação)
também
afectou
esses
exercícios.
Ɣ Em 2011 a rubrica das viaturas foi corrigida no valor do subsídio transferido para o resultado do exercicio e dai o valor negativo apresentado

O valor total da comparticipação aprovada, no valor de 4.479.238,24 euros, encontra-se totalmente liquidada.
Para o projecto “Construção/adaptação da ETAL” foram aprovadas comparticipações de 68,46% por parte da
CCDR e 9,78% por parte do INR. O projecto entrou em funcionamento em Junho de 2008 e os valores do
Investimento, respectivos subsídios e amortizações são os seguintes:
(Valores em
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euros)

Bens de Investimento

Valor de
Investimento
Candidatado

Subsidios Contratados
Executado
FEDER

Construção/Adaptação da ETAL

Amortizações
acumuladas
em 31-12-11

750.000,00

749.959,86

513.439,26

750.000,00

749.959,86

513.439,26

%

INR

68,46%

-

%

73.348,47

73.348,47

9,78%

-

Subsidio
transferido
para o
resultado do
exercicio de
2011

Subsidio
transferido
para o
resultado acumulado

268.735,81

58.678,81

210.265,75

268.735,81

58.678,81

210.265,75

O valor total da comparticipação aprovada encontra-se totalmente liquidada.
Para o projecto “Sistema de Monitorização de Ecopontos” foi aprovada uma comparticipação de 50% por parte da
CCDR. O projecto foi totalmente executado durante o primeiro semestre de 2008 entrando em funcionamento no
segundo semestre e os valores do Investimento, respectivos subsídios e amortizações são os seguintes:
(Valores em
euros)

Rubricas da candidatura

Valor de
Investimento
Candidatado

Subsídios
Contratados
Executado
FEDER

Software de gestão de frotas (1)

Amortizações
acumuladas
em 31-12-11
%

Subsidio
transferido
para o
resultado do
exercicio de
2011

Subsidio
transferido
para o
resultado acumulado

32.462,00

24.029,34

12.014,67

50,00%

23.469,44

2.189,10

11.734,80

15.667,78

18.572,05

9.286,03

50,00%

16.668,08

2.182,11

8.334,06

14.650,00

13.250,00

6.625,00

50,00%

13.250,00

1.104,18

6.625,08

165.000,00

154.000,00

77.000,00

50,00%

53.899,86

7.699,98

38.499,99

Contentores de 240 L e de 120 L

50.738,00

36.900,00

18.450,00

50,00%

18.450,18

2.635,74

9.225,09

Contentores de ecopontos

39.000,00

42.490,00

21.245,00

50,00%

21.244,86

3.034,98

10.622,43

300.000,00

298.500,00

149.250,00

50,00%

104.475,00

14.925,00

74.625,00

31.800,00

25.382,00

12.691,00

50,00%

25.382,00

2.115,18

12.691,00

649.317,78

613.123,39

306.561,70

276.839,42

35.886,27

172.357,45

Equipamento para georeferenciação de ecopontos e
recolha de informação (1)
Software de gestão de resíduos (1)
Viatura de 19 ton para recolha de RUB's

Adaptação das superestruturas de recolha de recicláveis
Campanha de sensibilização

-

A comparticipação aprovada no valor de 306.561,70 euros encontra-se totalmente liquidada.
O projecto “Construção e exploração de uma unidade de tratamento mecânico e biológico por compostagem de
resíduos” aprovado no âmbito do POVT - Programa Operacional Temático Valorização do Território (QREN) no 2º
semestre de 2008, previa um investimento de, aproximadamente, 5.166.566,68 euros e uma comparticipação no
valor de 3.588.230,77 euros e encontra-se em fase de testes para entrar em funcionamento a curto prazo.
Em relação às últimas 7 candidaturas encontram-se executadas 3 cujos valores do Investimento, respectivos
subsídios e amortizações são os seguintes:

(Valores em
euros)
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Subsidios
Contratados

Valor de
Investimento
Candidatado

Amortizações
acumuladas
em 31-12-11

Executado
FEDER

%

Subsidio
transferido
para o
resultado do
exercicio de
2011

Subsidio
transferido
para o
resultado acumulado

Recolha óleos

Viatura recolha oleos 94-JN-56

39.448,83

39.448,83

22.485,83

57,00%

6.574,80

3.747,64

3.747,64

Recolha óleos

Oleão Ecobox PF 360

41.625,00

41.625,00

23.726,25

57,00%

11.562,50

6.590,63

6.590,63

Recolha óleos

Depósitos p/ oleos alimentares c/ tampa 30 Lt

2.520,00

2.520,00

1.436,40

57,00%

700,00

399,00

399,00

Recolha óleos

Contentores 800 Lt + Oleão 500 Lt

2.070,00

2.070,00

1.179,90

57,00%

575,00

327,75

327,75

Triagem automática

Equipamentos sistema triagem automática

735.000,00

735.000,00

418.950,00

57,00%

61.250,00

34.912,50

34.912,50

Rede de Biogás

Rede de Biogás

192.350,00

192.350,00

109.639,50

57,00%

2.003,64

1.142,07

1.142,07

1.013.013,83

1.013.013,83

577.417,88

82.665,94

47.119,59

47.119,59

-

14. Imposto sobre o rendimento
a) Principais componentes de gastos de impostos
A estimativa de imposto corrente é de 134.118,46 euros em 2011 e foi de 137.279,93 euros em 2010 e inclui o IRC
derivado da aplicação da taxa de 15%, as tributações autónomas e a derrama.
b) Relacionamento entre gasto de impostos e lucro contabilístico
A Empresa encontra-se sujeita a Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas (IRC) à taxa de 15% sobre a
matéria colectável. Ao valor de colecta de IRC assim apurado, acresce ainda a Derrama, incidente sobre o lucro
tributável registado e cuja taxa se encontra fixada em 1,5%, bem como a tributação autónoma sobre os encargos e às
taxas previstas no artigo 88º do Código do IRC. No apuramento da matéria colectável, à qual é aplicada a referida taxa
de imposto, são adicionados e subtraídos ao resultado contabilístico os montantes não aceites fiscalmente.
2011
Demonstração do relacionamento entre o lucro
contabilístico e os gastos/(rendimentos) de impostos

Produto do lucro
contabilístico (Resultado
antes de impostos)
multiplicado pela(s)
taxa(s) de imposto
aplicável(eis)

Base

Imposto

Resultado líquido do
período

1

-

637.687,80

755.033,07

Gastos/(rendimentos) de
impostos

2

-

54.724,80

69.558,84

3=1+2

3

692.412,60

Resultado antes de
impostos

Ajustamentos para o
lucro tributável
(Diferenças definitivas)

A acrescer
A deduzir
A acrescer
A deduzir

Lucro/(Prejuízo fiscal)
Dedução de perdas fiscais
Matéria colectável / colecta
Outras componentes do
imposto

Tributação autónoma
Derrama

Imposto corrente
Gastos/(rendimentos) de impostos e taxa efectiva
média

4
5
6
7
8=3+4-5+6-7
9
10 = 8 - 9
12
11

Base

Taxa

2010
Imposto

Base

-

146.307,51
- 36.754,48

Taxa

824.591,91

Imposto

-

37.290,35
- 44.262,17

801.965,63 0,00%
801.965,63 15,00%
17.941,43 10,00%
801.965,63 1,50%

120.294,84
1.794,14
12.029,48

817.620,09 0,00%
817.620,09 15,00%
31.151,20 10,00%
817.620,09 1,50%

122.643,01
3.115,12
12.264,30

3

13 = 10
+ 11 + 12

692.412,60

19,37%

134.118,46

824.591,91 16,74%

138.022,43

3

16 = 13 14 - 15

692.412,60 19,37%

134.118,46

824.591,91 16,74%

138.022,43

c) Passivos por impostos diferidos
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Em 31 de Dezembro de 2011, os saldos reconhecidos relativamente a impostos diferidos são apresentados no balanço
pelo seu valor bruto.
O impacto dos movimentos nas rubricas de impostos diferidos, ocorrido para os exercícios apresentados, foi como se
segue:
2011
Impacto na demonstração dos resultados
Passivos por impostos diferidos
Impacto no capital próprio
Passivos por impostos diferidos

2010
79.394

68.464

748.765

563.709

15. Instrumentos financeiros
a) Clientes
Tal como mencionado na nota 3 deste anexo, os saldos de Clientes são registadas ao custo, deduzido de eventuais
perdas por imparidade, de forma a reflectir o seu valor realizável líquido.
Em 31 de Dezembro de 2011 e de 2010 a rubrica “Clientes” tinha a seguinte composição:

Clientes
Clientes conta corrente
Clientes títulos a receber
Clientes letras descontadas
Clientes de cobrança duvidosa
Perdas por imparidade acumuladas

2011
Activo

2010
Activo

1.581.081,95
0,00
0,00
38.235,87

1.175.042,47
0,00
0,00
41.038,87

1.619.317,82
-38.083,96

1.216.081,34
-38.944,37

1.581.233,86

1.177.136,97

No exercício findo em 31 de Dezembro de 2011, a decomposição da rubrica de Clientes de cobrança duvidosa, é como
se segue:
Nome
LUIS MANUEL RAPOSO
GONÇALVES
ACORIL EMPREITEIROS SA
ANTORGIL LDA

Valor
1.466,37
34.819,74
351,20

MILRAMOS

25,26

COMFRATONIO CONSTRUÇÕES,
LDA

13,53

OLIVO

20,35

YAROSCAR SHEHERBJAX
MARIA ESTRELLA
TOTAL

270,24
1269,18
38.235,87
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b) Outras contas a receber
Tal como mencionado na nota 3 deste anexo, os saldos de Outras contas a receber são registadas ao custo, deduzido
de eventuais perdas por imparidade, de forma a reflectir o seu valor realizável líquido.
Em 31 de Dezembro de 2011 e de 2010, a rubrica “Outras contas a receber” tinha a seguinte composição:

Pessoal
Fornecedores
Subsídios (entidades gestoras)
Devedores por acréscimo de rendimentos
Outros
Perdas por imparidade acumuladas

2011

2010

Corrente

Corrente

600,00
715,57
803.097,97
58.047,00
9.174,12
871.634,66
0,00

600,00
0,00
602.746,02
14.690,84
7.651,32
625.688,18
0,00

871.634,66

625.688,18

Durante os exercícios findos em 31 de Dezembro de 2011 e de 2010 não ocorreram movimentos na rubrica “Perdas por
imparidade acumuladas de outros devedores”.
c) Diferimentos
Em cumprimento do regime do acréscimo, os rendimentos e gastos são reconhecidos à medida que são gerados,
independentemente do momento em que são recebidos ou pagos. As diferenças entre os montantes recebidos e pagos
e os correspondentes rendimentos e gastos são registados nas rubricas de “Devedores e credores por acréscimos” ou
“Diferimentos”.
Em 31 de Dezembro de 2011 e de 2010, os saldos da rubrica “Diferimentos” foram como segue:
2011
Diferimentos ( Activo)
Seguros
Outros gastos a reconhecer
Diferimentos ( Passivo)
Operações de Selagem Aterro e Monitorização
Outros ganhos a reconhecer

24.523,14

2010
11.852,56

1.458,33

46,28

25.981,47

11.898,84

816.964,61

816.964,61

0,00

0,00

816.964,61

816.964,61

Os rendimentos a reconhecer resultam da alteração do procedimento contabilístico no âmbito das actividades futuras
de selagem e monitorização do aterro após o encerramento cujos valores subjacentes foram provisionadas até 2007 e
a partir dessa data foram contabilizados como rendimento a reconhecer.
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d) Financiamentos obtidos
Os financiamentos bancários obtidos estão registados ao custo. São registados no passivo pelo valor nominal
recebido líquido de comissões com a emissão desses empréstimos. Os encargos financeiros são calculados de
acordo com a taxa de juro nominal, dado que a diferença de valor se calculados com base na taxa de juro efectiva
não reveste relevância material, e contabilizados na demonstração de resultados do período de acordo com o
regime do acréscimo.
Em 31 de Dezembro de 2011 e de 2010 os saldos apresentavam-se como segue:

2011
Não corrente
Empréstimos bancários
Contas caucionadas

2010
Corrente

Não corrente

Corrente

1.062.239,49

136.009,10

1.196.969,02

0,00

600.000,00

0,00

136.264,38
600.000,00

1.062.239,49

736.009,10

1.196.969,02

736.264,38

Os financiamentos são classificados como passivo corrente ou não-corrente, consoante o prazo estabelecido para o
seu pagamento não é, ou é, superior a 12 meses após a data de encerramento.
À data do balanço não existiam situações de incumprimento em financiamentos contraídos.

e) Fornecedores
As dívidas a fornecedores encontram-se registadas ao custo.
Em 31 de Dezembro de 2011 e de 2010 a rubrica “Fornecedores” tinha a seguinte composição:
2011
Passivo
Fornecedores
Fornecedores conta corrente

2010
Passivo

327.824,12

315.254,32

327.824,12

315.254,32

f) Outras contas a pagar
Tal como comentado na nota 3 destes anexo, os saldos de “Outras contas a pagar” são registadas ao custo ou custo
amortizado.
Em 31 de Dezembro de 2011 e de 2010, a rubrica “Outras contas a pagar”, evidenciada no passivo corrente, tinha a
seguinte composição:
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2011

2010

Corrente

Corrente

394.494,03
586,77
281.186,44
1.902.937,63
20,21

48.629,49
3.127,79
241.367,80
1.150.229,48
0,00

2.579.225,08

1.443.354,56

g) Capital próprio
g.1) Capital social
O aumento do capital social de 3.200.000,00 euros para 3.600.000,00 euros foi subscrito por ambas as sócias na
proporção que detêm no capital social, pelo que a sócia Amagra – Associação de Municípios Alentejanos para a Gestão
Regional do Ambiente realizou uma nova entrada no valor de duzentos e quatro mil euros (€204.000,00) e a sócia
SUMA – Serviços Urbanos e Meio Ambiente realizou uma nova entrada no valor de cento e noventa e seis mil euros
(€196.000,00).
Ambas as sócias procederam à realização do aumento de capital referido recorrendo a entradas em dinheiro.
Em 31 de Dezembro de 2011, o capital da Empresa, totalmente subscrito e realizado, era composto por 2 quotas, num
total de 3.600.000 €.

g.2) Reserva Legal
A legislação comercial estabelece que pelo menos 5% do resultado líquido anual tem de ser destinado ao reforço da
reserva legal até que esta represente pelo menos 20% do capital. Esta reserva não é distribuível a não ser em caso de
liquidação da Empresa, mas pode ser utilizada para absorver prejuízos depois de esgotadas as outras reservas, ou
incorporadas no capital.
Os estatutos da empresa consideram uma dotação de 10% do resultado líquido anual tem de ser destinado ao reforço
da reserva legal sendo que é nesta percentagem que a dotação tem sido efectuada.
De acordo com a deliberação da Assembleia Geral, o resultado líquido de 2010 foi aplicado no reforço da reserva legal
em 75.503,31 euros.
g.3) Reserva Livre
A reserva livre, cuja constituição foi decidida pelos sócios nas assembleias de aprovação de contas, podem ser
utilizadas livremente pelos mesmos.
De acordo com a deliberação da Assembleia Geral, o resultado líquido de 2010 foi aplicado no reforço da reserva livre
em 509.448,08 euros.
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Outras Variações do Capital Próprio
Subsídios Recicláveis 70% CCDR
Subsídios Recicláveis 10% INR
Subsídios RSU 70% CCDR
Subsídios UTM 70% POVT
Subsídios OVER 50% CCDR

*

2011

2010

1.600.972,80 1.810.564,70

Variação
-11,58%

233.710,00

263.651,75

-11,36%

4.175,12

15.749,33

-73,49%

3.588.230,76 3.544.966,76

1,22%

134.177,55

170.063,82

-21,10%

Subsídios 57% CCDR - PORA

1.078.537,37

466.598,48

131,15%

Impostos Diferidos

1.760.080,06 1.034.468,81

70,14%

Total 4.879.723,54 5.237.126,03

-6,82%

+
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Distribuições
De acordo com a deliberação da Assembleia Geral os dividendos referentes ao exercício findo em 31 de Dezembro de
2010 atribuídos aos accionistas/sócios ascenderam a 170.081,68 euros.

16. Acontecimentos após a data do balanço

a) Autorização para emissão:
As Demonstrações financeiras preparadas pelos serviços foram aprovadas e subscritas em 17 de Fevereiro de 2012
pelo Conselho de Administração.

b) Actualização da divulgação acerca de condições à data do balanço:
Após a data do Balanço, não foram recebidas quaisquer informações sobre factos susceptíveis de afectar as contas ou
influenciar a sua apreciação.
17. Informações exigidas por diplomas legais
Nos termos do Decreto-Lei 534/80, de 7 de Novembro, a Administração informa que a Empresa não apresenta dívidas
ao Estado em situação de mora.
Dando cumprimento ao estipulado no artigo 210º do Código Contributivo, a Administração informa que a situação da
Empresa perante a Segurança Social se encontra regularizada.
Para efeitos da alínea d) do n.º 5 do Artigo 66º do Código das Sociedades Comerciais, a Empresa informa que, durante
o exercício de 2011, não efectuou transacções com quotas próprias, sendo nulo o número de quotas próprias detidas
em 31 de Dezembro de 2011.
Dando cumprimento ao estipulado na alínea b) do n.º 1 do artigo 66º-A do Código das Sociedades Comerciais, a
Administração informa que os honorários totais facturados durante o exercício pela sociedade de revisores oficiais de
contas relativamente à revisão legal das contas anuais ascenderam a 10.320 €. Não foram facturados quaisquer
honorários relativos a outros serviços de garantia de fiabilidade, consultoria fiscal ou outros serviços que não sejam de
revisão ou auditoria.
18. Matérias ambientais

a) Nos termos da DL nº 152/2002 de 23 de Maio, a AMBILITAL deverá proceder ao encerramento do aterro
sanitário que explora, bem como garantir a manutenção pós-encerramento nos 30 anos subsequentes ao seu
encerramento, nos termos do disposto na parte II do anexo IV, conforme disposições do seu artigo 26.
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Nessa conformidade, e para fazer face à obrigação de encerramento, a AMBILITAL constituiu, em 2002, uma
provisão que foi reforçada até ao ano de 2006, para fazer face aos encargos a incorrer com a operação de
encerramento e selagem mencionada no artigo referido no parágrafo anterior.
Decorrente da segunda obrigação quanto à manutenção ambiental no período posterior ao encerramento do
Aterro, a AMBILITAL constituiu, em 2003, uma provisão que foi reforçada até ao ano de 2006, para fazer face aos
encargos a incorrer com a operação de manutenção ambiental mencionada no artigo acima mencionado.
Nos termos da legislação em vigor, foram apresentados requerimentos, em 19 de Agosto de 2002 (com novo
envio a 20 de Junho de 2007 com actualização do valor previsto para o encerramento do aterro conforme nota nº
3) e 29 de Dezembro de 2003, ao Director Geral dos Impostos no sentido de que os valores das provisões para
selagem e monitorização do aterro sejam aceites como custo fiscal.
A 5 e 10 de Dezembro de 2007 foram recebidas as respostas da DGCI em que são indeferidos os pedidos
formulados pela AMBILITAL com a justificação “…da falta de base legal, por não se enquadrarem no artigo
38º do Código do IRC, uma vez que o legislador foi bastante preciso na letra e sentido da lei ao restringir
tal regime apenas às entidades de indústria extractiva”.

b) Em Janeiro de 2008 a AMBILITAL apresentou recursos hierárquicos e foi, em sequência, inspeccionada pela
própria DGCI a 21 de Janeiro de 2008. A 13 de Maio de 2008 foi negado provimento aos recursos hierárquicos
apresentados pela AMBILITAL. Ainda durante esse mês recebeu a nota de liquidação do IRC referente à não
aceitação como custo fiscal das provisões no exercício de 2004, no valor de 71.170,19 euros (incluindo juros
compensatórios), tendo recebido em Junho a nota de liquidação referente ao exercício de 2005, no valor de
52.720,97 euros (incluindo juros compensatórios) e em Agosto a nota de liquidação referente ao exercício de
2006, no valor de 94.536,54 euros (incluindo juros compensatórios).
A AMBILITAL efectuou, dentro dos prazos legais, os pagamentos do IRC liquidado, efectuando o respectivo
lançamento contabilístico a débito da conta 24 – Estado e Outros Entes Públicos uma vez que considera ser este
um activo a recuperar e apresentou de seguida reclamação graciosa das referidas liquidações que foram
posteriormente indeferidas. A 24 de Novembro de 2008 a AMBILITAL apresentou recursos hierárquicos dos
indeferimentos das reclamações graciosas (referentes aos anos 2004, 2005 e 2006), os quais foram indeferidos
pela Administração Fiscal.
Face do exposto anteriormente, a partir de 2007 inclusive, foi decidido optar, em alternativa ao reforço das
provisões, pelo deferimento de rendimentos e de igual valor, procedimento sustentado no principio da
especialização dos exercícios, e nas disposições do Dec. Lei 152/2002. Esta alteração foi decidida por prudência
dado o indeferimento por parte da DGCI aos nossos requerimentos, a solicitar a aceitação fiscal dos custos
decorrentes da constituição das provisões.
Entretanto, o Orçamento de Estado para 2009 alterou os artigos 34º e 38º do CIRC no sentido de contemplar a
aceitação fiscal das provisões constituídas pelas empresas de tratamento e eliminação de resíduos que se
destinarem a fazer face aos encargos com a recuperação paisagística e ambiental dos locais afectos à
exploração, sempre que tal seja obrigatório e após a cessação desta. Para além disso introduziu uma disposição
transitória no sentido de serem aceites fiscalmente as provisões constituídas em anos anteriores, como é o caso
da AMBILITAL. Assim, e de acordo com o estabelecido em termos legais, a AMBILITAL apresentou em Abril de
2009 um requerimento a solicitar a aceitação das referidas provisões constituídas em exercícios anteriores e o
reembolso do IRC e juros pagos, conforme acima referido (218.427,60€), em relação ao qual, e não obstante
entrarmos em contacto regular com os serviços no sentido de saber como está o processo, ainda aguarda
resposta.
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Apresenta-se de seguida os valores estimados e contabilizados dos custos a incorrer com a selagem do aterro e a
sua monitorização após encerramento e respectivos activos para fazer face a essa despesa:
(Valores em
euros)

Especialização dos custos com a selagem e monitorização do Aterro após encerramento

Valor

Provisões - 2002

108.000,00

Provisões - 2003

221.805,71

Provisões - 2004

229.617,33

Provisões - 2005

224.560,98

Provisões - 2006

417.184,62

Diferimento de proveitos (2007)

453.846,70

Diferimento de proveitos (2008)

363.117,91
Total

2.018.133,25
(Valores em
euros)

Activos para garantir a despesa

Valor

Deposito Bancário (conforme ponto 18 da ABDR)

1.815.000,00

IRC adicional e juros pagos referentes ao ano 2004 contabilizado na conta Estado e Out. entes P.

71.170,19

IRC adicional e juros pagos referentes ao ano 2005 contabilizado na conta Estado e Out. entes P.

52.720,97

IRC adicional e juros pagos referentes ao ano 2006 contabilizado na conta Estado e Out. entes P.

94.536,54

Total

2.033.427,70

19. Outras informações
a) Estado e outros entes públicos
Em 31 de Dezembro de 2011 e de 2010 a rubrica “Estado e outros entes públicos” no activo e no passivo, apresentava
os seguintes saldos:
31-Dez-11

31-Dez-10

Activo
Imposto sobre o rend. das pessoas colectivas (IRC)

335.129,08

307.422,18

Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)

623.720,26

395.887,63

0,00

75,00

958.849,34

703.384,81

Outros impostos e taxas
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Passivo
Imposto sobre o rend. das pessoas colectivas (IRC)

134.118,46

138.022,43

0,00

0,00

Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)

5.391,92

5.592,03

15.635,95

13.324,96

0,00

0,00

155.146,33

156.939,42

Imposto sobre o rend. das pessoas singulares (IRS)
Segurança Social, CGA e ADSE
Outros impostos e taxas

b) Fornecimentos e serviços externos
A repartição dos fornecimentos e serviços externos nos períodos findos em 31 de Dezembro de 2011 e de 2010, foi a
seguinte:

Conservação e reparação
Electricidade
Trabalhos especializados
Serviços bancários
Seguros
Combustíveis
Ferramentas e utensílios de desgaste rápido
Comunicação
Rendas e alugueres
Deslocações e estadas
Publicidade e propaganda
Material de escritório
Honorários
Limpeza, higiene e conforto
Outros

31-Dez-11

31-Dez-10

-172.416,96
-69.445,60
-396.225,68
-5.137,79
-25.793,12
-53.646,36
-34.802,11
-8.097,75
-86.408,78
-996,85
-11.079,00
-3.168,86
-12.893,26
-7.686,15
-10.619,97

-257.948,23
-37.927,80
-122.610,43
-5.680,40
-25.941,62
-38.730,83
-10.797,06
-8.269,31
-90.422,73
-2.232,04
-43.264,00
-5.479,05
-13.313,47
-5.307,42
-20.039,22

-898.418,24

-687.963,61

c) Gastos com pessoal
Os gastos com o pessoal, nos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2011 e de 2010, foram como segue:
31-Dez-11
Remunerações dos orgãos sociais
Remunerações do pessoal
Seguro de ac. de trab. e doenças profissionais
Encargos sobre remunerações
Outros gastos com pessoal

31-Dez-10

-111.184,19
-623.505,41
-22.850,55
-128.811,43
-76.996,34

-113.297,31
-614.988,12
-13.693,02
-134.702,27
-200.678,16

-963.347,92

-1.077.358,88
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31-Dez-11

31-Dez-10

Rendimentos suplementares

0,00

73,89

Descontos de pronto pagamento obtidos

0,10

2,15

3.438,10

0,00

0,00

3.253,08

Recuperação de dívidas a receber
Alienações / Sinistros
Correcções relativas a períodos anteriores
Imputação do sub. para investimentos
Outros rendimentos e ganhos
Juros obtidos (nota 1)

!
%' (

" #

$
(

#"
#

%&
)

#

#
%'

13.686,81

41.240,92

334.113,72

391.032,46

2.326,53

7.129,06

67.528,58

42.170,52

421.093,84

484.902,08

#

%'

"
"

"

( "

*+

#

Impostos e taxas
Descontos de pronto pagamento concedidos
Donativos
Quotizações
Correcções relativas a períodos anteriores
Outros gastos e perdas

$

"

#

31-Dez-11

31-Dez-10

-383.981,25
-0,06
-3.350,00
-11.000,00
-5.495,07
-5.522,82

-242.151,95
0,00
-3.600,41
-9.000,00
-5.844,72
-6.455,89

-409.349,20

-267.052,97

#

#
31-Dez-11

31-Dez-10

Juros e rendimentos similares obtidos
Juros obtidos (outros rendimentos e ganhos)

67.528,58

42.170,52

67.528,58

42.170,52

-51.716,83

-43.113,44

-6.261,87

-6.173,28

-57.978,70

-49.286,72

Juros e gastos similares suportados
Juros suportados
Outros gastos e perdas de financiamento

%'

Ambilital – Investimentos Ambientais no Alentejo, EIM
Empresa Intermunicipal
Monte Novo dos Modernos – Ermidas Sado – Santiago do Cacém
Conservatória do Registo Comercial de Santiago do Cacém
NIPC 505 255 391
Capital Social: € 3.600.000

Anexo ao Balanço e à Demonstração dos Resultados (Exercício de 2011)

20 Informações consideradas relevantes para melhor compreensão da posição financeira e dos resultados
a) O valor do Subsidio ao Investimento atribuído pela CCDR-A e INR/APA, no âmbito do Investimento na
implementação do Sistema de Recicláveis e na execução dos investimentos complementares ao Sistema de
transferência e deposição de resíduos em aterro, e relevado nas contas a título de imputação de subsídios para
investimento neste ano, foi de 192.429,08 euros;
b) O valor do Subsidio ao Investimento atribuído pela CCDR-A e INR/APA, no âmbito do Investimento no
Sistema de Tratamento de Lixiviado do Aterro Sanitário, e relevado nas contas a título de imputação de subsídios
para investimento neste ano, foi de 58.678,81 euros.
c) O valor do Subsidio ao Investimento atribuído pela CCDR-A, no âmbito do Investimento no projecto “Sistema
de Monitorização de Ecopontos”, e relevado nas contas a título de imputação de subsídios para investimento
neste ano, foi de 35.886,27 euros.
d) O valor do Subsidio ao Investimento atribuído pela CCDRA-A, no âmbito dos projectos candidatados ao
Inalentejo e que já se encontram em funcionamento foi de 47.119,59 euros
e) Foram considerados benefícios fiscais de acordo com a seguinte tabela:

Acréscimo
de custos

Beneficios Fiscais utilizados
Donativo - Estatuto do Mecenato (Decreto-Lei n.º 74/99)
Criação liquida postos trabalho - EBF (Artigo 17º do EBF)
Redução da Taxa de IRC - EBF (nº1, alínea a) do Artigo 43 do EBF)

0,00

0,00

6.790,00

1.799,35

-

Criação liquida postos trabalho - EBF (nº1, alínea d) do Artigo 43 do EBF)

Poupança
IRC

80.196,56

20.553,51

5.446,68

Amortizações - EBF (nº1, alínea c) do Artigo 43 do EBF)

3.910,97

1.036,41

Beneficio Fiscal (Quotizações)

5.500,00

1.457,50

36.754,48

89.936,50

Total

f) O enquadramento legal desta empresa, encontra-se descrito na Lei nº 53-F/2006 de 29 de Dezembro (Regime
Jurídico do Sector Empresarial Local).
g) A empresa tem a sua situação regularizada perante o Estado, Segurança Social e os trabalhadores da
empresa.
h) Compromissos
Em 31 de Dezembro de 2011, a Empresa possuía responsabilidades com uma garantia prestada a favor da
Comissão Coordenadora e de Desenvolvimento do Alentejo, no valor de 165.000 euros, para além das registadas
no balanço.
Ermidas Sado, 17 de Fevereiro de 2011
O Técnico Oficial de Contas (Membro da CTOC nº 44556)

O Conselho de Administração

51

O Técnico Oficail de Contas (Membro da OTOC nº 44556)

Ermidas Sado, 17 de Fevereiro de 2012

POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO 2011

OPERAÇÕES COM DETENTORES DE CAPITAL NO PERÍODO
Realizações de capital
Realizações de prémios de emissão
Distribuições
Entradas para cobertura de perdas
Outras operações

RESULTADO INTEGRAL

RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO

5

11=6+7+8+10

10

9=7+8

8

7

6

15

15

13
15
15

14

Notas

16

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

Prémios
emissão

188.350,18

0,00

65.659,04
65.659,04

122.691,14

Reservas
legais

1.844.974,24

0,00

425.555,27
425.555,27

1.419.418,97

Outras
reservas

429.749,01

-165.376,12

-165.376,12

-491.214,31
-555.734,67

-64.520,36

1.150.859,80

Resultados
Transitados

3.600.000,00

400.000,00

400.000,00

0,00

3.200.000,00

Capital
Realizado

0,00

0,00

0,00

0,00

Acções (quotas)
próprias

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros
inst capital

0,00

0,00

0,00

0,00

Prémios
emissão

2.354.422,32

0,00

509.448,08
509.448,08

1.844.974,24

Outras
reservas

O Conselho de Administração

263.853,49

0,00

75.503,31
75.503,31

188.350,18

Reservas
legais

361.297,63

-170.081,68

-170.081,68

24.928,33
-584.951,39
-653.402,77

-93.379,71

1.184.782,08

Resultados
Transitados

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DAS ALTERAÇÕES DO CAPITAL PROPRIO NO PERÍODO 2011

3.200.000,00

400.000,00

400.000,00

0,00

Outros
inst capital

0,00

0,00

0,00

0,00

Ajustamentos
act financeiros

0,00

0,00

0,00

0,00

Ajustamentos
act financeiros

58.903,64

0,00

-39.910,26

-47.796,72

7.886,46

98.813,90

Excedentes
revalorização

98.813,90

0,00

0,00

98.813,90

Excedentes
revalorização

4.879.723,53

0,00

-357.402,49

368.208,76

-725.611,25

5.237.126,02

Outras variações
capitais próprios

5.237.126,02

0,00

2.854.796,37

3.418.505,44

-563.709,07

2.382.329,65

Outras variações
capitais próprios

0,00

Resultado
liquido

637.687,80

0,00

637.687,80

637.687,80

0,00

Resultado
liquido

755.033,07

0,00

755.033,07

0,00

Acções (quotas)
próprias

4=2+3

0,00

2.800.000,00

Capital
Realizado

755.033,07

15

17
16

10

2.4.

Notas

3

2

1

6=1+2+3+5

ALTERAÇÕES NO PERÍODO
Primeira adopção de novo referencial contabilístico
Alteração de políticas contabilísticas
Diferenças de conversão de demonstrações financeiras
Realização do excedente revalorição activos fixos tangíveis/intangíveis
Ajustamentos por impostos diferidos
Outras alterações reconhecidas no capital próprio
Reclassificação dos subsidios ao investimento
Outras alterações
Aplicação de resultados do ano anterior

POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO 2011

DESCRIÇÃO

POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO 2010

OPERAÇÕES COM DETENTORES DE CAPITAL NO PERÍODO
Realizações de capital
Realizações de prémios de emissão
Distribuições
Entradas para cobertura de perdas
Outras operações

RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO

ALTERAÇÕES NO PERÍODO
Primeira adopção de novo referencial contabilístico
Alteração de políticas contabilísticas
Diferenças de conversão de demonstrações financeiras
Realização do excedente revalorição activos fixos tangíveis/intangíveis
Ajustamentos por impostos diferidos
Outras alterações reconhecidas no capital próprio
Reclassificação dos subsidios ao investimento
Aplicação de resultados do ano anterior

POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO 2010

DESCRIÇÃO

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DAS ALTERAÇÕES DO CAPITAL PROPRIO NO PERÍODO 2010

12.155.888,41

400.000,00
0,00
-170.081,68
0,00
0,00
229.918,32

171.923,67

637.687,80

0,00
0,00
0,00
0,00
-811.104,50
0,00
368.208,76
-22.868,39
0,00
-465.764,13

11.754.046,42

Total
Cap. Próprio

11.754.046,42

234.623,88

-165.376,12

400.000,00

3.545.309,08

755.033,07

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-628.229,43
0,00
3.418.505,44
0,00
2.790.276,01

7.974.113,46

Total
Cap. Próprio

1.150.000,00

ET/ERAR Carvalhal

O Técnico Oficial de Contas (Membro da CTOC nº 44556)

Ermidas Sado, 17 de Fevereiro de 2012

Total do Investimento no Exercício

Campanhas de sensibilização ambiental

Ferramentas e utensilios diversos
23.665.056,51

30.000,00

2.500,00

32.500,00

2.000,00

Outras Imobilizações

Material Informático

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.000,00

0,00

75.000,00

0,00

105.000,00
4.000,00

12.000,00

Cestos de rede metálica revestida para papel/cartão/ Plástico e
metal/ Vidro - produtores de pequena dimensão (30)

Mobiliario

17.200,00

Contentores de 30 m3
Aquisição de contentores 30 m3 (Projecto de Recolha de
resíduos recicláveis nos grandes produtores)
Equipamento Administrativo

0,00

44.700,00

100 contentores para Vidro

Aquisição de pilhões de substituição (430 unidades)

0,00

0,00

0,00

0,00

450.000,00

9.000,00

200 contentores p/rolhas cortiça

20 viaturas para recolha embalagens de vidro

2.070,00

Contentores 800 Lt + Oleão 500 Lt

35.000,00
0,00

0,00

400.000,00
4.000,00

0,00
0,00

1.887.500,00

0,00
0,00

31.200,00
135.500,00

0,00
0,00

122.500,00

0,00

97.000,00
458.500,00

0,00
0,00

950.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

714.038,01

0,00

0,00

0,00

0,00

5.088.451,75

0,00

5.802.489,76

Investimento
periodos anteriores

250.000,00

100 Minicontentores para restaurantes - recolha oleos

Prensa para Central de Triagem

Equipamentos para projecto de transferência de resíduos
Projecto de implementação de uma linha de recepção de
veículos em fim de vida
1 Viatura de Lavagem de Ecopontos de 7,5 ton (Optimização
da recolha selectiva)
Ecopontos (Optimização da recolha selectiva)
Prensas fixas e contentores fechados (Optimização da recolha
selectiva)
Contentores (Optimização da recolha selectiva)
Camião de 32 toneladas com sistema Ampliroll (Optimização
da recolha selectiva)
Projecto de Racionalização da logística da actual recolha
selectiva
Projecto lavagem de contentores

37.500,00

Reboques para viaturas

234.005,11

Zona de armazenamento Triagem automática
5.123.670,00

177.010,01

Ecocentro para fluxo vidro

Equipamento Básico

400.000,00

Aumento da capacidade tratamento lixiviado

3.000.000,00

Construção e exploração de uma unidade de Recepção e
Acondicionamento e Armazenamento de Resíduos Industriais
262.314,55

1.300.000,00

Construção de uma célula de deposição de RSU’s - Aterro
RSU

Aproveitamento do Biogás

1.200.000,00

775.510,59

3.000.000,00

Construção de uma célula destinada a resíduos não perigosos
Aterro de Resíduos Industriais Banais

Sistema de Tratamento de RCD e Inertes

Unidade de Produção e Valorização de CDR

15.000,00

1.207.000,00

Instalação de cantina

5.240.519,93

Selagem do aterro sanitário de Ermidas Sado

543.526,32

18.504.886,51

Investimento
TOTAL

Unidade de Tratamento Mecânico/Biológico

ERAR Sines

Edificios e Outras Construções

Imobilizado Corpóreo

4.375.105,99

30.000,00

2.500,00

32.500,00

2.000,00

2.000,00

4.000,00

35.000,00

37.500,00

12.000,00

8.600,00

44.700,00

450.000,00

9.000,00

0,00

4.000,00

0,00

0,00

0,00

135.500,00

31.200,00

61.250,00

196.500,00

97.000,00

0,00

150.000,00

37.500,00

1.309.750,00

234.005,11

177.010,01

0,00

262.314,55

0,00

0,00

12.000,00

0,00

1.500.000,00

0,00

0,00

300.000,00

0,00

543.526,32

3.028.855,99

Previsto p/2011

1.457.716,73

0,00

5.909,61

5.909,61

-1.050,00

190,00

-860,00

0,00

0,00

0,00

0,00

44.440,32

0,00

9.000,00

2.070,00

0,00

0,00

0,00

0,00

109.000,00

0,00

82.250,00

189.599,65

83.000,00

0,00

0,00

0,00

519.359,97

0,00

0,00

3.000,00

192.350,00

0,00

0,00

0,00

61.472,58

6.996,50

0,00

0,00

0,00

152.068,18

517.419,89

933.307,15

Executado

-

---

---

Jan, Jul e Dez/11

---

---

Março 11

---

---

---

---

---

Dezembro 11

---

Dezembro 11

Fevereiro 11

---

---

---

---

Dezembro 11

---

Dezembro 11

Setembro 11

Setembro 11

---

---

---

---

---

---

Outubro 11

Julho 11

---

---

---

Jan a Dez/11

Junho 11

---

---

---

Jan a Dez/11

Set, Out e Dez/11

---

Justificação

---

---

O Conselho de Administração

-2.672.399,43

-30.000,00 Investimento não realizado

3.409,61 Investimento concluido

-26.590,39

---

-3.050,00 Devolução de equip. administrativo (TFP Box Relay)

-1.810,00 Investimento concluido

-4.860,00

-35.000,00 Investimento não realizado

-37.500,00 Investimento não realizado

-12.000,00 Investimento não realizado

-8.600,00 Investimento não realizado

-259,68 O investimento encontra-se em execução

-450.000,00

0,00 O investimento encontra-se em execução

2.070,00 Investimento concluido

-4.000,00 Investimento ainda não realizado

0,00

0,00

0,00

-26.500,00 O investimento encontra-se em execução

-31.200,00 Investimento ainda não realizado

21.000,00 O investimento encontra-se em execução

-6.900,35 O investimento encontra-se em execução

-14.000,00 O investimento encontra-se em execução

0,00

-150.000,00 Investimento ainda não realizado

-37.500,00 Investimento ainda não realizado

-790.390,03

-234.005,11 Investimento ainda não realizado

-177.010,01 Investimento ainda não realizado

3.000,00 Projecto executado. Investimento ainda não realizado

-69.964,55 Investimento concluido

0,00

0,00

-12.000,00 Investimento ainda não realizado

61.472,58 Investimento concluido

-1.493.003,50 Projecto executado. Investimento ainda não realizado

0,00

0,00

-300.000,00 Investimento ainda não realizado

152.068,18 O investimento encontra-se em execução

-26.106,43 O investimento encontra-se em execução

-1.605.569,17

Desvio

EXERCICIO DE 2011

Mês de Aquisição/Execução

MAPA DE EXECUÇÃO ANUAL DO PLANO DE INVESTIMENTOS

Ambilital - Investimentos Ambientais no Alentejo, EIM
Empresa Intermunicipal
Monte Novo dos Modernos - Ermidas Sado - Santiago do Cacém
Conservatória do Registo Comercial de Santiago do Cacém
NIPC 505 255 391
Capital Social: € 3.600.000

