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RELATÓRIO DE cOnTAs 2010-2011

dando cumprimento ao estabelecido nos art.os 65º e 66º do Código das socieda-
des Comerciais, vimos apresentar o relatório da administração e as contas re-
ferentes ao exercício de 2011, aos exm.os accionistas e outras entidades públicas 
e privadas que tenham interesse.

a delta Cafés sgps, sa foi constituída em 16 de dezembro de 2002 por escritu-
ra, publicada no diário da república nº 65 de 18 de março de 2003. iniciou a sua 
actividade em 19 de dezembro de 2002.

durante o exercício não existiram aquisições ou alienações de acções próprias.

a empresa tem como actividade principal a gestão de participações sociais. 

a delta Cafés sgps, sa é detida pela nabeirogest sgps, sa em 100% do seu 
capital.

o presente relatório pretende completar as informações contidas nas  
demonstrações Financeiras Consolidadas, de modo a permitir que os accionis-
tas apreciem, votem e aprovem as contas e os resultados, bem como a aplica-
ção que lhe propomos.

RELATÓRIO DO cOnsELHO 
DE ADMInIsTRAÇÃO
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1. AcTIvIDADE

o lema “um Cliente, um amigo” é transversal a todo o grupo 
nabeiro e materializa-se numa prática de contacto directo 
e proximidade física com os clientes, para lhes garantir um 
melhor serviço e uma reposta rápida às suas necessidades.

a proximidade implica um elevado investimento na cria-
ção de estruturas físicas e humanas que possibilitem esta 
mesma interacção, mas com resultados inquestionáveis: a 
liderança em portugal no segmento de consumo imediato 
e uma forte presença em espanha, com um total de 38 de-
partamentos comerciais na península ibérica.

a criação dos vários departamentos da delta surgiu, quase 
como em todos os marcos da história da empresa, numa 
lógica de contra-ciclo, uma vez que numa época em que 
as empresas estavam a reduzir as suas operações locais e 
a centralizar as actividades nas grandes cidades ou recor-
rendo a outsourcing, a delta, privilegiando a proximidade 
com o cliente, foi abrindo cada vez mais departamentos nos 
vários pontos do país e em espanha. se nessa altura muitos 
pensaram ser a estratégia errada, a realidade é que os fac-
tos falam por si e o mercado premiou a empresa por esta 
audácia.

o grupo nabeiro, sempre apostou na oferta diversificada, 
estando presente em vários mercados com diversas mar-
cas e conceitos para os diferentes tipos de clientes e target 
que consomem café. no canal horeca, para além da marca 
delta com vários lotes, têm também lotes das marcas Ca-
melo, Cubano e Belíssimo, que correspondem a segmentos 
de mercado diferenciados. existem também soluções para 
o canal take home (delta Q).

a concretização de parcerias tem constituído também um 
factor essencial na estratégia do grupo, os produtos com-
plementares assumem um papel importante na relação do 
grupo com o mercado, apresentando um portefólio diver-
sificado de produtos complementares ao café, tais como 
águas, sumos, vinhos, chás, azeitonas, licores.

para chegar à liderança do mercado português do café, o 
grupo nabeiro adoptou desde sempre uma estratégia de 
proximidade, aprofundando o conhecimento e a compre-
ensão dos interesses dos seus Clientes, estando disponível 
para os ajudar a ultrapassar as dificuldades comerciais, 
dando-lhes condições para atingirem as suas metas. esta 
foi a fórmula de sucesso na gestão de clientes que permitiu 
ao grupo atingir o prestígio e a notoriedade que tem hoje 
em dia.

o processo de internacionalização do grupo delta Cafés 
iniciou-se na década de 80. a primeira fase de internacio-
nalização surge como uma preocupação de alargamento do 
mercado, uma vez que o mercado nacional começava a dar 
sinais de saturação.

a partir da década de 90 a empresa desenvolveu uma estra-
tégia de internacionalização mais consistente, destacando-se 
o investimento directo em espanha numa vertente de cresci-
mento orgânico da estrutura própria da empresa e de cresci-
mento no mercado, o investimento em angola com aquisição 
de unidade fabril para produção de marca local (ginga) e distri-
buição da marca delta com recurso a agentes locais. a estra-
tégia de internacionalização para o mercado francês era base-
ada em dois agentes distribuidores, em 2007 redesenhou-se 
a estratégia de actuação adquirindo o distribuidor de paris e 
iniciando a operação directa neste país. 

1.1 grupo naBeiro/
delta CaFÉs
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mais recentemente a aposta na internacionalização passou 
pela aquisição da carteira de clientes do distribuidor no lu-
xemburgo com quem a empresa trabalhava há cerca de dez 
anos, com esta compra pretende-se por um lado fortalecer 
a relação de proximidade e por outro melhorar o serviços a 
clientes.

1.2 análise 
maCroeConómiCa

PORTUgAL 
as recentes estimativas do Banco de portugal apontam 
para uma contracção da economia portuguesa no ano de 
2011, fruto de uma queda significativa da procura interna 
quer pública, quer privada. o crescimento nas exportações, 
não foi o suficiente para compensar o impacto negativo da 
desaceleração da procura agregada e dos investimentos. 
assim, o piB deverá contrair 1,6%, destacando-se como 
principais factores motivadores deste comportamento a 
redução do consumo privado em 3% e a formação bruta de 
capital fixo em 11%. realça-se ainda a redução de 3,2% no 
consumo público, depois de anos consecutivos de aumen-
tos expressivos.

as exportações deverão manter uma importância pre-
ponderante na dinâmica de crescimento da economia 
portuguesa, apesar da necessidade de ajustamento dos 
desequilíbrios das contas públicas num conjunto alargado 
de países da zona euro. a Comissão europeia prevê que 
portugal registe uma recessão de 3% do piB em 2012, um 
cenário ainda mais pessimista que o do governo (2,8%).

ESPANhA
a economia espanhola registou um crescimento negativo 
no último trimestre de 2011, com uma queda do piB de 0,3% 
em relação ao trimestre precedente, e um leve crescimento 
de 0,7% em todo o ano de 2011, segundo as estatisticas. É a 
primeira vez desde o quarto trimestre de 2009 que a eco-
nomia espanhola regista uma baixa, num momento em que 
o Banco da espanha prevê uma volta à recessão em 2012.

este resultado confirma um balanço sombrio para a eco-
nomia espanhola em 2011, também marcado por um índice 
de desemprego record. 

1. AcTIvIDADE
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segundo numeros oficiais publicados, espanha registou 
cerca de 5,3 milhões de desempregados no final de 2011, ou 
seja, uma taxa de 22,85% da população activa, a mais ele-
vada desde o primeiro trimestre de 1995.

no último trimestre, a actividade económica sofreu “com 
uma contribuição mais negativa da procura nacional, com-
pensada em parte pela contribuição positiva do sector 
externo que aumentou em relação ao trimestre preceden-
te”, destacou o ina (instituto nacional da estatística) num 
comunicado oficial.

a situação poderá ser ainda mais crítica em 2012. o Banco 
Central prevê uma baixa da actividade de 1,5% e um índice 
de desemprego de 23,4%, esperando apenas um leve cres-
cimento para 2013, de 0,2%, e um índice de desemprego 
com baixa mínima a 23,3%.

neste contexto e, segundo inúmeros economistas, o ob-
jetivo oficial de levar o défice a 4,4% do piB no final de 2012 
parece quase impossível, depois que o país superou em 
dois pontos a meta de 6% que havia fixado para 2011.1

fRANÇA
a economia francesa ficou praticamente estagnada nos 
três últimos meses do ano de 2011, segundo a estimativa 
publicada pelo Banco da França, o banco central do país.
o produto interno Bruto (piB) da França cresceu 0,3% no 
terceiro trimestre e o instituto nacional de estatística 
(insee) indicou que se houvesse uma estagnação no quar-
to, o crescimento no conjunto de 2011 ficaria em 1,7%.

1  Fonte: http://economia.uol.com.br

para 2012, o governo francês prevê um crescimento de 1%, 
embora a maioria dos institutos de previsão estime que o 
avanço será inferior, devido a um retrocesso da actividade 
nos primeiros meses do ano.

por outro lado, a produção industrial francesa aumentou 1,1% 
em novembro, em relação a outubro, quando a alta foi quase 
nula (0,1%), segundo anunciou o insee.

o indicador dos negócios na indústria francesa melhorou 
ligeiramente em dezembro, ao subir um ponto em relação a 
novembro, embora se tenha mantido abaixo do nível de 100 
pontos, que marca a média a longo prazo, indicou a entidade.

nos serviços, o indicador manteve-se em 95 pontos, tam-
bém inferior à marca de 100 pontos, alcançado pela última 
vez em maio do ano passado.2

LUxEMBURgO
a economia luxemburguesa aproximou-se de 2012 em 
estagnação virtual. o piB registou um aumento de apenas 
0,8% no 4º trimestre de 2011 (em comparação com o 4º 
trimestre de 2010). a desaceleração na actividade foi cada 
vez mais sentida no mercado de trabalho, especialmente 
nos empregos temporários e desemprego parcial, que 
permanece elevado. 

a longo prazo, esta tendência ou crescimento potencial da 
economia do luxemburgo não irá estagnar, o que fará com 
que este se situe uma faixa entre 1,5% e 2%.3

2  Fonte: http://veja.abril.com.br/
3  Fonte: http://www.statistiques.public.lu/

1. AcTIvIDADE
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BRASIL
o Brasil é considerado actualmente a primeira economia 
da américa latina e ocupa o sétimo lugar no ranking das 
maiores economias mundiais. a indústria tem mostrado o 
melhor desempenho entre os vários sectores de actividade.
a economia brasileira cresceu 2,7% em 2011, com um cres-
cimento de 0,3% no quarto trimestre. o desempenho anual 
não atingiu a estimativa do governo. o ministro da Fazenda 
declarou que o crescimento deveria ficar entre 3% e 3,5%.  
Já o Banco Central (BC) divulgou em relatório que acredita-
va num aumento de 3%. 

para o ano de 2012 a meta é crescer acima dos 3%, sendo 
que a inflação de mais de 9% deverá cair para próximo de 
4,5%, com impactos positivos na economia.

as importações de produtos portugueses pelo Brasil 
aumentaram 44% em 2011, na comparação com o ano an-
terior, segundo dados do ministério do desenvolvimento, 
indústria e Comércio exterior brasileiro. 
os principais produtos importados pelo Brasil são: maqui-
naria, combustíveis, óleos minerais e derivados, veículos 
automóveis, tractores, suas partes e acessórios, químicos 
orgânicos e fertilizantes.4

ANgOLA
o crescimento do piB angolano deverá situar-se nos 3,7%, 
suportado sobretudo por um aumento do piB “não petrolí-
fero” de 7,7%, uma vez que se prevê o declínio da produção 
petrolífera devido a dificuldades de extracção nalguns 
campos e uma desaceleração no fluxo de créditos e na 
actividade dos sectores afectados pelos atrasos nos pa-
gamentos do governo, com particular incidência na cons-
trução civil.

4 Fonte: http://www.torresvedrasnegocios.com/

este crescimento ainda está longe do alcançado no período 
que antecedeu a crise de 2008, quando se verificou uma 
quebra abrupta dos preços do petróleo, que levou o gover-
no angolano a celebrar com o Fmi um acordo de standby 
que prevê um forte ajustamento fiscal, a adopção de uma 
politica monetária mais restritiva e a reforma do sistema 
de leilões de divisas.

desta forma, em 2011 o saldo fiscal global devera situar-se 
em 8,5% do piB, uma melhoria face aos 6,8% registados em 
2010. para este resultado contribuiu uma desaceleração das 
despesas de investimento – devido à mobilização mais len-
ta de projectos – que mais dos que compensou o aumento 
das despesas correntes.

a adopção de uma política monetária mais neutra, que se 
traduziu na redução da taxa de redesconto de 25% para 
20% e na redução da reserva obrigatória aplicável a pas-
sivos em moeda nacional, de 25% para 20%, permitiu uma 
redução das taxas de juro internas sem prejudicar signifi-
cativamente a taxa de câmbio kwanza – dólar.

por outro lado, a inflação começou a desacelerar espe-
rando-se que atinja os 13,9% no final de 2011, valor que se 
mantém alto devido a factores estruturais.

angola apresentará em 2012 um dos maiores crescimen-
tos da economia em termos mundiais com 10,5%, sendo 
apenas superada pelas economias do níger (15,4%) e do 
iraque (12,6%), de acordo com o relatório “World economic 
outlook”, do Fundo monetário internacional (Fmi).

1. AcTIvIDADE
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1.3 aCtiVidade do grupo

a delta Cafés sgps, sa, num processo de continuidade dos 
exercícios anteriores, tem desenvolvido a sua actividade, 
nos termos dos seus estatutos e das directrizes da sua 
administração, tendo como principal objectivo a coordena-
ção e o acompanhamento das actividades e negócios das 
empresas por ela detidas. estas empresas que são as que 
concentram em si o negócio do café, que continua a ter um 
papel nuclear no seio do grupo nabeiro/ delta Cafés.
a delta Cafés sgps, sa agrupa as seguintes empresas:

a merecer especial destaque a actividade da manuel rui 
azinhais nabeiro, lda (distribuição) e da novadelta, sa (pro-
dução), que continuam a ser o pilar de suporte ao grupo 
no negócio dos cafés, ao nível do mercado nacional, assim 
como a novadelta españa, sau, que continua a ter um papel 
fundamental na divulgação da marca delta em espanha. 
Foram estas duas empresas que tiveram grande impor-
tância nas variações significativas dos resultados líquidos, 
no entanto, apesar de terem aumentado o seu volume de 
negócios, houve uma redução significativa da margem, 
influenciando negativamente os resultados antes de im-
postos.
a delta Cafés sgps, sa participa ainda de forma indirecta na 
empresa angonabeiro, a qual é participada directamente e 
de forma maioritária pela empresa novadelta, sa que tem 
como actividade não só a produção como a comercialização 
de café no mercado angolano, e nas empresas sieC, sau e 
João dos santos nabeiro, lda., através da participação di-
recta da torrefacção Camelo, lda, de forma maioritária. 
a sieC, sau tem como principal actividade a comercialização 
do café da marca “Camelo” no mercado espanhol, enquanto 
a João dos santos nabeiro, lda tem como principal activida-
de a produção e comercialização de café da marca “Cubano” 
no mercado nacional. 

nOvADELTA, sA

MAnUEL RUI AZInHAIs nABEIRO, LDA

DELTA cAfÉs MADEIRA, sA

TORREfAcÇÃO cAMELO, LDA

sIEc, sAU

JOÃO DOs sAnTOs nABEIRO, LDA

nOvADELTA EspAnHA, sAU

nOvADELTA fRAnÇA, LDA

AngOnABEIRO, LDA

nOvADELTA LUxEMBURgO

NOVADELTA, SAMRAN, LDA DELTA CAfÉS 
MADEIRA, SA

TORREfAÇÃO 
CAMELO, LDA

joão dos saNtos
NaBeIRo, lda

sIeC, sau

aNgoNaBeIRo, 
lda

DELTA CAfÉS SgPS, SA

NOVADELTA 
fRANCE

Novadelta
luxemBuRgo

NOVADELTA 
ESPANhA, SA

ORgANIgRAMA DO gRUPO 

1. AcTIvIDADE
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vestigação e desenvolvimento do grupo delta Cafés, dispõe 
de um sistema de entrada e ejecção de cápsulas totalmente 
automático, possuindo também propriedades ecológicas, 
uma vez que activa modo standby após 15 minutos sem uti-
lização. a alQimia é a materialização do espírito empreen-
dedor e arrojado sobre o qual a marca delta Q foi construída.

mantendo-se fiel ao princípio de promover a proximidade 
com o consumidor, a delta Q inaugurou no final de 2011 uma 
nova loja na avenida da liberdade, alargando a rede de es-
paços próprios, que até ai era constituída pela loja delta Q 
atrium saldanha e porto. Concebida para recriar a cultura 
do café, a nova loja da marca é, por excelência, um espaço 
de convívio, no qual se pode conhecer todo o portefólio de 
produtos da marca e apreciar os blends delta Q. Concebida 
para revitalizar uma zona nobre da cidade, este novo espaço 
afirma-se também como a montra internacional da marca.

a delta Q fechou o ano com 200 milhões cápsulas produzi-
das e 400 mil máquinas vendidas. segundo os dados niel-
sen atingiu, em 2011, uma quota de mercado em unidades 
de 41,3% na venda de cápsulas no canal hipers+supers e 
25,9% de quota de mercado em volume na venda de má-
quinas de café (dados gFK). 

óRgÃOS SOCIAIS

conselho de AdMinistrAção
presidente
sr. Comendador manuel rui azinhais nabeiro
AdMinistrAdores
sr. João manuel gonçalves nabeiro
d. helena maria gonçalves nabeiro tenório

AsseMbleiA GerAl
presidente
d. alice do Carmo Borrega gonçalves nabeiro
secretário
dr. antónio miguel Chambel paralta ribeirinho

revisor oficiAl de contAs: 
em conformidade com o artigo 16º ponto 4 do pacto social, 
o órgão de Fiscalização é ernst & Young sroC.

1. AcTIvIDADE
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2.1 inFormação FinanCeira

2. DEsEMpEnHO DA EMpREsA

para análise da evolução da empresa, apresentamos os seguintes elementos 
comparativos:

de uma forma geral todos os indicadores tiveram uma variação negativa face 
ao ano anterior. essa diminuição ao nível do cash-flow e cash-flow operacional 
deveu-se essencialmente à diminuição do resultado líquido das maiores em-
presas do grupo – manuel rui azinhais nabeiro, lda e novadelta, sa. 

o forte aumento dos preços das matérias primas traduz-se numa diminuição na 
rendibilidade das vendas face ao ano anterior. a estabilidade financeira da empre-
sa mantém-se (37,88%), apesar da diminuição em 4 pontos percentuais, face ao 
exercício anterior. Como foi focado anteriormente o forte impacto da diminuição 
dos resultados líquidos, também teve como consequência a diminuição da renta-
bilidade dos capitais próprios, o que se ficou pelos 7,58%.

também houve uma redução da liquidez face ao exercício anterior, devido à 
crise a que se tem assistido nos últimos dois anos, muito embora, ainda se man-
tenha em 2,96. o investimento total ao nível consolidado teve um aumento de 
9,40%, o que traduz de forma clara a grande aposta no investimento junto dos 
clientes, assim como no desenvolvimento do conceito e na estrutura produtiva 
como foi o caso do delta Q.

2011 2010 VARIAÇÃO

cAsH-fLOw 34 159 756,63 48 653 461,46 -29,79%

cAsH-fLOw OpERAcIOnAL (EBITA) 44 509 596,23 61 398 842,96 -27,51%

REnDIBILIDADE BRUTA DAs vEnDAs 58,62% 65,30% -10,22%

REnTABILIDADE DOs cApITAIs pRÓpRIOs 7,86% 24,40% -67,79%

REnTABILIDADE DO AcTIvO 2,98% 9,69% -69,30%

AUTOnOMIA fInAncEIRA 37,87% 39,72% -4,67%

LIQUIDEZ gERAL 2,96 3,35 -11,75%

cUsTOs fInAncEIROs cOnsOLIDADOs 5 044 385,13 4 901 591,28 2,91%

EMpRÉsTIMOs OBTIDOs 116 384 719,00 104 682 940,00 11,18%

InvEsTIMEnTO TOTAL 108 115 980,00 98 833 213,00 9,39%

vEnDAs 282 974 000,58 263 335 894,52 7,46%

RAI 14 415 000,04 36 807 121,90 -60,84%

RLE 8 752 152,78 25 150 171,36 -65,20%

durante o exercício verificou-se um 
aumento do valor do empréstimo 
obtido à nabeirogest sgps, sa e do 
valor dos empréstimos concedidos 
às participadas. apesar da empresa 
ser financiada pela nabeirogest, como 
forma de centralizar os empréstimos 
do grupo junto das instituições finan-
ceiras, foi verificado durante o ano 
um aumento das taxas de juro, o que 
provocou um aumento dos custos 
financeiros. 
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2.2 inFormação 
não FinanCeira

2.2.1 RECURSOS hUMANOS
a gestão de recursos humanos visa satisfazer as neces-
sidades do grupo delta Cafés, seleccionando potenciando 
e capacitando os melhores talentos. pretende-se, de for-
ma activa, colmatar as necessidades dos colaboradores, 
aumentar as suas competências e criar condições para o 
seu desenvolvimento pessoal e profissional, procurando 
estimular a sua criatividade e iniciativa pessoal, na prosse-
cução dos objectivos da organização.  
 
a gestão das pessoas é orientada através de um conjunto 
de políticas que estão baseadas nos seguintes princípios:

- desenvolvimento profissional;
- igualdade de oportunidades;
- Criação de novas competências através de um mo-
delo de formação contínua;
- segurança e saúde;
- liberdade de expressão;
- envolvimento dos colaboradores em actividades de 
investigação;
- respeito pelos direitos humanos consagrados pelas 
principais convenções internacionais;
- um bom clima de trabalho centrado no desenvolvi-
mento das relações humanas;
- realização profissional e social;
- Capacidade de iniciativa e criatividade;
- Valorização profissional através de planos de carreira;
- não discriminação

no período em análise, verificou-se um aumento de 6% no 
total de colaboradores, que se traduziu na criação de 118 
postos de emprego em 2011. esta realidade é justificada 
pelo nosso compromisso com a comunidade, apesar da 
actual conjuntura sócio-económica, temos tentado retri-
buir à comunidade o valor e reconhecimento que esta nos 

tem conferido ao longo dos anos, ainda que por vezes isso 
implica a redução das nossas margens.

numa análise por país, a repartição dos nossos colabora-
dores por área geográfica está alinhada com a estratégia 
comercial, 78% dos colaboradores estão localizados em 
portugal, 16% em espanha, 1,5% em França e 4% em angola.

a política de Formação pretende responder a um duplo 
objectivo, por um lado, permitir a adaptação dos colabo-
radores às modificações das condições de trabalho, resul-
tantes da evolução tecnológica e da evolução do contexto 
económico, e por outro, permitir assegurar e assumir as 
inovações e as alterações a realizar para assegurar o de-
senvolvimento do grupo nabeiro. 

o Centro internacional pós graduação Comendador rui na-
beiro, através do desenvolvimento de todos os seus pro-
jectos formativos e um largo volume de horas de formação 
já ministrada, tem vindo a assumir-se como um verdadeiro 
pivot estratégico de formação para colaboradores, clientes, 
consumidores e comunidade, antecipando caminhos de 
futuro e preparando o seu capital humano para vencer, com 
competência, os desafios do século xxi.

2.2.2 RESPONSABILIDADE AMBIENTAL 
no desenvolvimento da respectiva política de sustentabili-
dade ambiental, o grupo tem vindo a implementar em todos 
os seus projectos as seguintes directrizes:

- princípio geral da responsabilidade e gestão ambiental;
- implementação de conceitos de eco-eficiência e opti-
mização energética ;
- mitigação da produção de resíduos, conservando e 
potenciando a reciclagem de materiais;

2. DEsEMpEnHO DA EMpREsA
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desta forma, o sistema de gestão ambiental, validado 
através da certificação de acordo com a norma np en isso 
14001 e do registo do emas que é um sistema Comunitário 
de ecogestão e auditoria, regulamento (Ce) nº 1221/2009, 
continuam a ser as grandes apostas nos nossos sistemas 
produtivos. 

o grupo teve como objectivo, com a implementação deste 
regulamento, apoiar a protecção ambiental a a prevenção 
da poluição, numa perspectiva de melhoria contínua, man-
tendo o equilíbrio entre as exigências económicas, a pre-
servação ambiental e o desenvolvimento social.

2.2.3  RESPONSABILIDADE SOCIAL 
Foi reforçado o compromisso do grupo com a comunidade 
através dos projectos embaixadores da sustentabilidade 
e do “tempo para dar”, sendo o primeiro direccionado para 
a construção de uma rede de colaboradores internos que 
consigam participar na definição, implementação e moni-
torização dos objectivos de redução de consumos de água, 
energia, combustíveis e papel e incrementar e promover 
junto dos colegas um conjunto de boas práticas. “o tempo 
para dar” pretende construir uma rede de voluntários ba-
seada nos colaboradores para actuarem em parceria com 
instituições de solidariedade social cuja missão esta focali-
zada no apoio de proximidade à terceira idade.

2.2.4 DESPESAS DE INVESTIgAÇÃO  
E DESENVOLVIMENTO 
a actividade de investigação, desenvolvimento e inovação 
no grupo delta Cafés, é potenciada como necessidade vital 
de competitividade por todas as unidades de negócio, impli- 
cando a criação de redes de conhecimento partilhado, quer 
no domínio científico, quer no domínio das actividades es-
pecíficas desenvolvidas com os stakeholders identificados. 

neste contexto, a delta serviços assume um papel vital e 
integrador do esforço contínuo de i&d de produtos, servi-
ços, processos e sistemas com impacto directo nos negó-

cios do grupo, nomeadamente soluções que potenciam a 
melhoria das qualidade e o lançamento de novos produtos 
e serviços, a modernização de infra-estruturas, a melhoria 
dos sistemas de supervisão e gestão e a diversificação dos 
serviços oferecidos pelo grupo.

esta actividade tem particular relevância ao nível da me-
lhoria contínua dos processos industriais, comerciais e po-
líticas de responsabilidade ambiental e social.

no decorrer do ano de 2011, não foram efectuados investi-
mentos relevantes em investigação e desenvolvimento.

2.2.5 PUBLICIDADE 
o ano de 2011 foi marcado pela celebração do quinquagési-
mo aniversário da marca delta Cafés, um marco importan-
tíssimo para a empresa. 50 anos são um enorme motivo 
de orgulho e têm ainda mais força pelo crescimento que a 
empresa tem registado e pela liderança sedimentada. 

esta longevidade é sinónimo do reconhecimento por parte 
dos portugueses, que pelo 10ª ano consecutivo, elegeram a 
delta Cafés como marca de Confiança. 

por esse motivo quisemos comemorar este marco com 
todos os nossos clientes, parceiros e colaboradores. ao 
longo do passado ano, foram vários os momentos de co-
memoração do cinquentenário da empresa. apostámos, 
sobretudo, no patrocínio de eventos de dimensão nacional, 
como são os casos do Festival delta tejo ou os jogos da 
primeira liga, que permitissem aos consumidores come-
morar connosco esta data tão especial. para além disso, 
marcámos presença na Feira alimentária, com uma dinâ-
mica especial comemorativa dos 50 anos e nas Festas do 
povo de Campo maior.  

lançámos também diversos eventos promocionais de co-
memoração do aniversário da empresa, disponível no canal 
de retalho alimentar, e desenvolvemos uma campanha nas 
nossas saquetas de açúcar comemorativa dos 50 anos.

2. DEsEMpEnHO DA EMpREsA
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3. EvOLUÇÃO DA sOcIEDADE

merCado dos CaFÉs

em relação aos países de destino das exportações portu-
guesas, os mercados que mais apostam no café português 
é a espanha, com um total de 5 374 377 quilos comprados, 
seguida da alemanha com pouco mais de 1 tonelada, da gré-
cia (quase 1 tonelada), França, angola, países Baixos, ucrânia, 
reino unido, rússia, luxemburgo e estados unidos.5

gRUPO DELTA 
a evolução do grupo tem acontecido naturalmente com a 
dinâmica das suas sociedades, de um modo sustentado e 
progressivo.

numa óptica de reorganização estratégica do grupo, a 
delta Cafés sgps, sa procedeu à aquisição da participação 
detida pela nabeirogest, nas empresas toldiconfex, lda, 
tecnidelta, lda e nabeirorest, lda no início de 2012, como 
forma de centralizar na delta Cafés sgps, sa todo o negó-
cio de apoio à distribuição e comercialização do Café.

relativamente aos mercados internacionais após a aqui-
sição da novadelta France em 2008 onde iniciamos a co-
mercialização directa no mercado de França registamos 
um aumento significativo das vendas neste mercado. 

mantemos a nossa presença no mercado de espanha com 
perspectiva de que o resultado na novadelta espanha evo-
lua progressivamente para valores positivos. 

5  de acordo com os dados da associação industrial e Comercial do Café.

SEgMENTO 
portugal é um país consumidor de café por excelência. 
segundo dados relativos a 2010, os portugueses bebiam 
em média 2,2 chávenas desta nobre bebida por dia, sendo o 
consumo de café per capita de 4,1 quilos.

Cerca de 76% dos portugueses continuam a beber café fora 
de casa, com o consumo doméstico a registar uma ligeira, 
mas consistente, subida nos dois últimos anos, tendo pas-
sado de 20% para 24%. 

em relação à tipologia do café consumido, os portugueses 
continuam a preferir o café expresso e as novas máquinas 
de cápsulas ou pastilhas, que permitem a extracção de um 
café de forma mais simples e limpa. 

em termos de valor, o volume de vendas de café atingiu, 
em 2011, os 373 991 226 euros, estimando-se que, no 
corrente ano, esse valor possa atingir os 400 milhões de 
euros.

as vendas de café para o exterior têm, segundo os dados 
que nos foram fornecidos, vindo a subir desde 2005, tendo 
atingido, no ano passado, a soma total de 10 099 248 qui-
los, no valor de 52 994 359 euros. dentro deste campo, o 
café torrado não descafeinado lidera a tabela com quase  
9 mil toneladas exportadas, representando um valor de 
cerca de 44 milhões de euros. logo depois seguem as ex-
portações de café torrado descafeinado, seguidas do café 
não torrado descafeinado, sucedâneos do café e, por últi-
mo, o café não torrado nem descafeinado.
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no final do ano de 2011, foi constituída a novadelta luxem-
burgo, como forma de prolongar a expansão do grupo no 
mercado europeu, sendo que existem perspectivas de 
que o processo de internacionalização poderá continuar a 
alargar-se na europa. 

o grupo tem em curso o processo de constituição da 
empresa delta Foods Brasil e existe previsão de que esta 
empresa irá dar início à sua actividade de comercialização e 
distribuição de café, durante o primeiro semestre de 2012. 
este mercado será uma aposta significativa em termos 
estratégicos, sendo que existem expectativas de um cres-
cimento significativo para o grupo.

É neste contexto de reorganização e reestruturação do 
negócio central da delta Cafés sgps, sa, que surge a cria-
ção desta empresa que irá ter a representação exclusiva da 
marca delta no território da américa latina, a par do forte 
crescimento do delta Q, que também aqui será um dos 
pilares de representação e expansão do grupo nabeiro/
delta Cafés.

3. EvOLUÇÃO DA sOcIEDADE

DELTA Q 
numa perspectiva futura e representando 14% da factura-
ção global do grupo delta Cafés e com o reconhecimento 
internacional obtido com a publicação de um caso de estu-
do sobre a marca pelos european Business awards, a delta 
Q é uma marca consolidada, que apostará no eixo inovação 
e internacionalização da sua actividade para manter os 
níveis de crescimento que tem registado. a marca foi dis-
tinguida pela capacidade empreendedora que tem vindo 
a demonstrar ao longo dos anos, nomeadamente pelos 
casos retratados no referido estudo: o lançamento do red Q 
- chá expresso em cápsula-, a máquina alQimia e as tisanas 
delta Q.
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ao longo dos últimos seis meses, a materialização dos 
riscos sobre a estabilidade financeira intensificou-se 
substancialmente, quer a nível mundial quer em portugal, 
reflectindo a deterioração do enquadramento macroeco-
nómico e financeiro, num contexto de generalização das 
tensões nos mercados de dívida soberana da área do euro. 
este agravamento das condições económicas e finan-
ceiras repercutiu-se numa deterioração da rendibilidade 
do sistema bancário português, bem como numa maior 
materialização do risco de crédito e de mercado. no curto 
prazo, esta tendência de agravamento dos riscos deverá 
persistir. no entanto, no quadro do programa de assistên-
cia económica e Financeira, existem diversos instrumentos 
que permitem mitigar o impacto destes choques sobre o 
sistema financeiro português, nomeadamente em termos 
de eventuais necessidades adicionais de capital. para além 
disso, a desalavancagem do sistema financeiro português 
está a ser acompanhada de forma permanente pelo Banco 
de portugal, de modo a assegurar um processo ordenado 
e gradual, não comprometendo o financiamento da econo-
mia portuguesa.

É neste contexto que o grupo se depara sujeito a riscos que 
podem ter como consequência a alteração da sua situação 
financeira ou a alteração de resultados.

a política de gestão de risco relacionada com o preço das 
matérias-primas, é feita, acompanhando a posição glo-
bal do mercado, com especial atenção para as alterações 
cambiais. a aquisição das matérias-primas poderá ser 
condicionada também por desastres naturais, condições 
climatéricas, conflitos políticos, circunstâncias económicas, 
dos quais são efectuados acompanhamentos permanen-
tes destas evoluções.

4. pOLÍTIcA DE gEsTÃO 
DE RIscOs

a gestão do risco é conduzida pela administração com 
base no plano estratégico definido para o grupo. a admi-
nistração identifica, avalia e realiza operações de forma à 
minimização dos riscos detectados, definindo objectivos 
e procedimentos internos, e atribuindo responsabilidades 
pela gestão de riscos no grupo.

relativamente ao crédito concedido existe acompanha-
mento permanente pelo grupo. a administração procura 
controlar com especial atenção o risco de taxa de juro e 
liquidez, tendo sempre como objectivo obter um rácio de 
liquidez muito acima da média do sector, e contratando 
instrumentos de cobertura de taxa de juro através da em-
presa mãe a nabeirogest sgps, sa.



22

RELATÓRIO DE cOnTAs 2010-2011

após o encerramento do exercício e até à presente data, não ocorreu qualquer 
facto relevante para a actividade da empresa, com influência nas contas do 
exercício da empresa.

Contudo, o grupo delta Cafés, adquiriu no início de Janeiro de 2012, as parti-
cipações das empresas tecnidelta, lda, toldiconfex, lda e nabeirorest, lda, à 
empresa mãe, como forma de reorganizar a estrutura do grupo nabeiro, e ter 
uma forma mais clara de analisar a área chave que é o negocio dos cafés. estas 
empresas têm um papel fundamental na análise directa feita a este sector de 
actividade, nomeadamente ao nível dos investimentos feitos directamente nos 
clientes (máquinas de café, moinhos, toldos, luminosos, etc).

5. fAcTOs RELEvAnTEs 
OcORRIDOs ApÓs O 
EncERRAMEnTO DO ExERcÍcIO
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no exercício de 2011, a delta Cafés sgps, sa apresentou um lucro consolidado no 
montante 8 752 152,78 euros e um lucro nas contas individuais no montante de  
8 612 784,95 euros.

o Conselho de administração vai propor à assembleia geral que aprecie e apro-
ve as contas individuais e consolidadas do exercício, e que os resultados líqui-
dos positivos no montante de 8 612 784,95 euros, sejam transferidos para re-
sultados transitados e para reservas legais os montantes de 8 182 145,70 euros 
e 430 639,25 euros respectivamente.

6. pROpOsTA DE ApLIcAÇÃO 
DOs REsULTADOs



24

RELATÓRIO DE cOnTAs 2010-2011

às empresas e entidades com as quais mantemos estreitas relações e que nos 
honraram com a sua confiança e colaboração.
a todos os colaboradores que directa ou indirectamente contribuíram para o 
bom desempenho da empresa, com o seu profissionalismo e dedicação.

a todos, a administração expressa o seu agradecimento.

campo Maior, 15 de Maio de 2012

o conselho de Administração

manuel rui azinhais nabeiro

 presidente do Conselho de administração

         

João manuel gonçalves nabeiro         

administrador

helena maria gonçalves nabeiro tenório

administradora

7. AgRADEcIMEnTOs
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a delta Cafés sgps, sa foi constítuida a dezasseis de dezembro de dois mil e 
dois, com o objectivo de permitir maiores ganhos na eficiência das operações 
internas bem como a racionalização do processo de integração das políticas 
comerciais, comunicacionais e relacionais com os distintos stakeholders identi-
ficados ao longo da cadeia de valor, tendo como opção estratégica de actuação o 
desenvolvimento integrado da actividade, o aumento da capacidade de resposta 
de prestação de serviço e de satisfação no mercado ibérico. 

a delta Cafés sgps, sa é participada em 100% pela empresa-mãe do grupo na-
beiro/ delta Cafés, nabeirogest, sociedade gestora de participações sociais, sa, 
com o número de identificação fiscal 503 770 850, com sede na avenida Calouste 
gulbenkian, em Campo maior.

a delta Cafés sgps, sa com sede em Campo maior tem como principal objec-
to social a gestão de participações sociais de outras sociedades. o grupo tem 
como negócio principal a comercialização e produção de café e seus derivados.
 
o capital social da delta Cafés sgps, sa é de 60 014 370 euros e encontra-se 
integralmente realizado.
 
a data em que as demonstrações financeiras estão autorizadas para emissão 
é 13 de maio de 2012. estas demonstrações financeiras foram autorizadas para 
emissão pelo Conselho de administração.

nos termos do artº 68 do CsC, a assembleia geral de accionistas pode recusar 
a proposta dos membros da administração relativa à aprovação das contas 
desde que delibere, motivadamente, que se proceda à elaboração total de novas 
contas ou à reforma, em pontos concretos, das apresentadas.

1. InTRODUÇÃO

>AnExO AO BALAnÇO E À DEMOnsTRAÇÃO DE REsULTADOs 
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2. REfEREncIAL 
cOnTABILÍsTIcO DE 
pREpARAÇÃO DAs 
DEMOnsTRAÇõEs fInAncEIRAs

2.1 sistema de  
normalização  
ContaBilístiCa
as demonstrações financeiras foram preparadas de acordo 
com o sistema de normalização Contabilística (snC) aprova-
do pelo decreto-lei n.º 158/2009, pela portaria 986/2009, 
pelo aviso n.º 15652/2009 e aviso nº 15665/2009.  
as demonstrações financeiras foram preparadas no pressu-
posto da continuidade das operações.

2.2 derrogações  
ao snC
as notas às contas respeitam a ordem estabelecida pelo 
sistema de normalização Contabilística aprovado pelo 
decreto-lei n.º 158/2009 e pela portaria 986/2009, pelo 
que as demonstrações financeiras apresentam uma ima-
gem verdadeira e apropriada dos activos, passivos, capitais 
e resultados do grupo. não foram feitas derrogações às 
disposições do snC tendo em vista a necessidade de estas 
darem uma imagem verdadeira e apropriada da posição 
financeira e dos resultados do grupo. É de referir que as 
notas não indicadas neste anexo não são aplicáveis, ou 
significativas para a compreensão das demonstrações 
financeiras em análise.

2.3 adopção 
das normas 
ContaBilístiCas e de 
relato FinanCeiro
a adopção das normas de Contabilísticas de relato 
Financeiro (nCrF) ocorreu pela primeira vez em 2010, 
pelo que a data de transição do referencial contabilístico 
poC para este normativo é Janeiro de 2009, tal como 
estabelecido pela nCrF 3 - aplicação pela primeira Vez das 
nCrF.

as demonstrações financeiras de 2011 foram preparadas 
usando princípios contabilísticos consistentes com o ano 
anterior, pelo que não existem contas, seja de Balanço ou 
demonstração dos resultados, cujos conteúdos não sejam 
comparáveis com os do exercício anterior.

>AnExO AO BALAnÇO E À DEMOnsTRAÇÃO DE REsULTADOs 
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3. pRIncIpAIs pOLÍTIcAs 
cOnTABILÍsTIcAs

3.1 Bases de mensuração usadas 
na preparação das demonstrações 
FinanCeiras

na preparação das demonstrações financeiras a que se referem as presentes 
notas, o grupo adoptou:

- as Bases de preparação das demonstrações financeiras constantes do 
anexo ao decreto-lei nº158/2009, de 13 de Julho, que instituiu o snC;
- as nCrF´s em vigor na presente data.

assim, as demonstrações financeiras foram preparadas tendo em conta as bases 
da continuidade, do regime do acréscimo, da consistência de apresentação, da 
materialidade e agregação, da não compensação e da informação comparativa.

tendo por base o disposto nas ncrf, as políticas contabilísticas adoptadas pelo 
Grupo foram as seguintes: 

(A) ACTIVOS fIxOS TANgíVEIS 
os activos Fixos tangíveis referem-se a bens utilizados na comercialização de 
produtos, na prestação de serviços ou no uso administrativo. o grupo adoptou 
como custo considerado:

•	 o justo valor da avaliação efectuada, em referência à data de transição, pela 
empresa american appraisal, sendo estes avaliadores profissionais quali-
ficados e independentes, para o equipamento básico, relacionado directa-
mente com a actividade produtiva (linhas e produção e seus componentes).

•	 o justo valor da avaliação efectuada nas condições descritas no ponto ante-
rior para terrenos e edifícios.

•	 para os restantes activos Fixos tangíveis, o valor constante das anteriores 
demonstrações financeiras preparadas de acordo com o poC, o qual incluía 
reservas de reavaliação efectuadas ao abrigo de diversos diplomas legais 
que tiveram em conta coeficientes de desvalorização da moeda.

o justo valor da avaliação dos activos tangíveis referidos, teve em conta que 
estes se encontram livre de ónus ou encargos e foi determinado através de 
projecções de fluxos de caixa descontados com base em estimativas fiáveis de 
futuros fluxos de caixa gerados pelo uso continuado dos activos usando taxas 
de desconto que reflectem avaliações correntes de mercado quanto à incerteza 
na quantia e tempestividade dos fluxos de caixa.

>AnExO AO BALAnÇO E À DEMOnsTRAÇÃO DE REsULTADOs 
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subsequentemente, o grupo decidiu manter o custo consi-
derado para os equipamentos básicos avaliados. 
Com excepção dos terrenos que não são amortizáveis, os 
activos Fixos tangíveis são amortizados durante o período 
de vida económica esperada e avaliados quanto à impa-
ridade sempre que existe uma indicação de que o activo 
pode estar em imparidade.

As amortizações são calculadas numa base anual, a par-
tir do momento em que os bens estão disponíveis para a 
utilização para a finalidade pretendida, utilizando os se-
guintes métodos:

As taxas de amortização estão definidas tendo em vista 
amortizar totalmente os bens até fim da sua vida útil es-
perada e são as seguintes:

os bens adquiridos em regime de locação financeira são 
amortizados utilizando as mesmas taxas dos restantes 
activos fixos tangíveis, ou seja, tendo por base a respectiva 
vida útil.

Considera-se que o valor residual é nulo pelo que o valor 
depreciável sobre o qual incidem as amortizações é coinci-
dente com o custo.

os métodos de amortização, a vida útil estimada e o valor 
residual são revistos no final de cada ano e os efeitos das 
alterações são tratados como alterações de estimativas, 
ou seja, o efeito das alterações é tratado de forma pros-
pectiva.

o gasto com amortizações é reconhecido na demonstra-
ção de resultados na rubrica “gastos/reversões de depre-
ciação e amortização”.

os custos de manutenção e reparação correntes são reco-
nhecidos como gastos no período em que ocorrem.

os custos com substituições e grandes reparações são 
capitalizados sempre que aumentem a vida útil do imobili-
zado a que respeitem e são amortizadas no período rema-
nescente da vida útil desse imobilizado ou no seu próprio 
período de vida útil, se inferior.

Qualquer ganho ou perda resultante do desreconhecimen-
to de um activo tangível (calculado como a diferença entre 
o valor de venda menos custos da venda e o valor contabi-
lístico) é incluído no resultado do exercício no ano em que o 
activo é desreconhecido.

iMpAridAde 
o grupo avalia se existe qualquer indicação de que um ac-
tivo possa estar com imparidade no final do ano. se existir 
qualquer indicação, o grupo estima a quantia recuperável 
do activo (que é a mais alta entre o justo valor do activo ou 
de uma unidade geradora de caixa menos os custos de 
vender e o seu valor de uso) e reconhece nos resultados do 
exercício a imparidade sempre que a quantia recuperável 
for inferior ao valor contabilístico.

2010 2011

EDIfÍcIOs E OUTRAs cOnsTRUÇõEs linha recta linha recta

EQUIpAMEnTO BásIcO linha recta linha recta

EQUIpAMEnTO DE TRAnspORTE linha recta linha recta

EQUIpAMEnTO ADMInIsTRATIvO linha recta linha recta

OUTROs AcTIvOs fIxOs TAngÍvEIs linha recta linha recta

MÉTODOS DE AMORTIZAÇÃO

2010 2011

EDIfÍcIOs E OUTRAs cOnsTRUÇõEs 2,00-12,50 2,00-12,50

EQUIpAMEnTO BásIcO 5,00-25,00 5,00-25,00

EQUIpAMEnTO DE TRAnspORTE 25,00-33,33 25,00-33,33

EQUIpAMEnTO ADMInIsTRATIvO 12,5-33,33 12,5-33,33

OUTROs AcTIvOs fIxOs TAngÍvEIs 12,5 12,5

MÉTODOS DE AMORTIZAÇÃO

>AnExO AO BALAnÇO E À DEMOnsTRAÇÃO DE REsULTADOs 3. pRIncIpAIs pOLÍTIcAs cOnTABILÍsTIcAs
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ao avaliar se existe indicação de imparidade são tidas em 
conta as seguintes situações:

•	 durante o período, o valor de mercado de um activo 
diminuiu significativamente mais do que seria espera-
do como resultado da passagem do tempo ou do uso 
normal;

•	 ocorreram, durante o período, ou irão ocorrer no futuro 
próximo, alterações significativas com um efeito ad-
verso na entidade, relativas ao ambiente tecnológico, 
de mercado, económico ou legal em que a entidade 
opera ou no mercado ao qual o activo está dedicado;

•	 as taxas de juro de mercado ou outras taxas de mer-
cado de retorno de investimentos aumentaram duran-
te o período, e esses aumentos provavelmente afec-
tarão a taxa de desconto usada no cálculo do valor de 
uso de um activo e diminuirão materialmente a quantia 
recuperável do activo;

•	 a quantia escriturada dos activos líquidos da entidade 
é superior à sua capitalização de mercado;

•	 está disponível evidência de obsolescência ou dano 
físico de um activo;

•	 alterações significativas com um efeito adverso na 
entidade ocorreram durante o período, ou espera-se 
que ocorram num futuro próximo, até ao ponto em 
que, ou na forma em que, um activo seja usado ou se 
espera que seja usado. estas alterações incluem um 
activo que se tornou ocioso, planos para descontinuar 
ou reestruturar a unidade operacional a que o activo 
pertence e planos para alienar um activo antes da data 
anteriormente esperada;

•	 existe evidência em relatórios internos que indica que 
o desempenho económico de um activo é, ou será, pior 
do que o esperado. 

independentemente de haver indicações de estarem em 
imparidade, os bens que ainda não estão disponíveis para 
uso são testados anualmente quanto à imparidade.

as reversões de imparidade são reconhecidas em resulta-
dos (a não ser que o activo esteja escriturado pela quantia 
revalorizada, caso em que é tratado como acréscimo de 
revalorização) e não devem exceder a quantia escriturada 
do bem que teria sido determinada caso nenhuma perda 
por imparidade tivesse sido reconhecida anteriormente.

(B) ACTIVOS INTANgíVEIS 
são reconhecidos nesta rubrica os projectos de desenvol-
vimento, as marcas, propriedade industrial e os programas 
de computador.

activos intangíveis adquiridos separadamente são mensu-
rados, na data do reconhecimento inicial, ao custo.

o custo com os intangíveis gerados internamente, ex-
cluindo os custos de desenvolvimento em determinadas 
circunstâncias, são considerados como um gasto, sendo 
reflectido na demonstração de resultados no ano em que o 
gasto é incorrido.

após o reconhecimento inicial, os activos intangíveis apre-
sentam-se ao custo menos amortizações acumuladas e 
perdas por imparidade acumuladas. 

as vidas úteis dos activos intangíveis são finitas. os activos 
intangíveis com vidas úteis finitas são amortizados durante 
o período de vida económica esperada e avaliados quanto 
à imparidade sempre que existe uma indicação de que o 
activo pode estar em imparidade.

a imparidade destes activos, é determinada tendo, por base 
os critérios descritos na alínea a) activos Fixos tangíveis.

as reversões de imparidade são reconhecidas em resul-
tados e não devem exceder a quantia escriturada do bem 
que teria sido determinada caso nenhuma perda por impa-
ridade tivesse sido reconhecida anteriormente.
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para um activo intangível com uma vida útil finita, os méto-
dos de amortização, a vida útil estimada e o valor residual 
são revistos no final de cada ano e os efeitos das alterações 
são tratados como alterações de estimativas i.e., o efeito 
das alterações é tratado de forma prospectiva.

As amortizações são calculadas numa base anual utili-
zando os seguintes métodos:

Considera-se que o valor residual é nulo pelo que o valor 
depreciável sobre o qual incidem as amortizações é coinci-
dente com o custo. 

As taxas de amortização estão definidas tendo em vista 
amortizar totalmente os bens até fim da sua vida útil es-
perada e são as seguintes:

o gasto com amortizações de activos intangíveis com 
vidas úteis finitas é reconhecido na demonstração de re-
sultados na rubrica de “gastos/reversões de depreciação e 
amortização”.

Qualquer ganho ou perda resultante do desreconheci-
mento de um activo intangível (calculado como a diferença 
entre o valor de venda menos o custo da venda e o valor 
contabilístico) é incluído no resultado do exercício no ano 
em que o activo é desreconhecido.

seguem-se algumas especificidades relativas a cada um 
dos tipos de activos intangíveis.

(b.1) projectos de desenvolviMento 
os custos de pesquisa são considerados como gastos no 
período em que ocorrem. os custos de desenvolvimento 
de um projecto individualizado são reconhecidos como 
activos intangíveis quando o grupo pode demonstrar:

•	 a exequibilidade técnica de completar o activo intangí-
vel de forma, a que fique disponível para uso ou venda;

•	 a sua intenção para completar e que reúne condições 
para usar ou vender o activo;

•	 Como o activo irá gerar benefícios económicos futuros;
•	 a disponibilidade de recursos para completar o activo;
•	 a capacidade de medir de forma fiável o dispêndio 

durante o desenvolvimento. 

(b.2) proGrAMAs de coMputAdor 
são reconhecidos nesta rubrica os programas de compu-
tador adquiridos a terceiros. os custos internos associados 
à manutenção e ao desenvolvimento dos programas de 
computador são reconhecidos como gastos quando in-
corridos por se considerar que não são mensuráveis com 
fiabilidade e/ou não geram benefícios económicos futuros.

(C) PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO 
o grupo adoptou o método do custo considerado na men-
suração das propriedades de investimento;

o grupo adoptou como custo considerado, o justo valor de 
uma avaliação efectuada, em referência a essa data, por 
uma entidade independente e qualificada;

2010 2011

pROJEcTOs DE DEsEnvOLvIMEnTO linha recta linha recta

pROgRAMAs DE cOMpUTADOR linha recta linha recta

pROpRIEDADE InDUsTRIAL linha recta linha recta

MARcAs linha recta linha recta

MÉTODOS DE AMORTIZAÇÃO

2010 2011

pROJEcTOs DE DEsEnvOLvIMEnTO 10 10

pROgRAMAs DE cOMpUTADOR 33,33 33,33

pROpRIEDADE InDUsTRIAL 10 - 25 10 - 25

MARcAs 10 - 25 10 - 25

TAxAS DE AMORTIZAÇÃO

>AnExO AO BALAnÇO E À DEMOnsTRAÇÃO DE REsULTADOs 3. pRIncIpAIs pOLÍTIcAs cOnTABILÍsTIcAs



32

RELATÓRIO DE cOnTAs 2010-2011

os critérios usados por esta empresa para a determinação 
do justo valor tiveram em conta que os mesmos se encon-
tram livre de ónus ou encargos e foram os seguintes:

•	 preços correntes num mercado activo de propriedades 
semelhantes;

•	 preços correntes num mercado activo de propriedades 
semelhantes no mesmo local e condição ajustados por 
quaisquer diferenças de natureza, local ou condição da 
propriedade;

 
uma propriedade de investimento é mensurada inicial-
mente: (i) ao custo, que compreende o preço de compra e 
qualquer dispêndio directamente atribuível (por exemplo, 
remunerações profissionais por serviços legais, impostos 
de transferência de propriedade e outros custos de tran-
sacção).

após o reconhecimento inicial, as propriedades de investi-
mento apresentam-se ao custo menos amortizações acu-
muladas e perdas por imparidade acumuladas. 

as vidas úteis das propriedades de investimento são finitas.

a imparidade das propriedades de investimento é deter-
minada tendo por base os critérios descritos na alínea a) 
activos Fixos tangíveis. 

para as propriedades de investimento com uma vida útil 
finita, os métodos de amortização, a vida útil estimada e o 
valor residual são revistos no final de cada ano e os efeitos 
das alterações são tratados como alterações de estimativas 
i.e., o efeito das alterações é tratado de forma prospectiva.

(D) IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO 

(d.1) iMposto sobre o rendiMento - corrente 
o imposto corrente é determinado com base no resultado 
contabilístico ajustado de acordo com a legislação fiscal em 
vigor a que está sujeito o grupo. 

as empresas do grupo são tributadas em sede de imposto 
sobre o rendimento de pessoas colectivas à taxa de 25%, 
acrescida da taxa de derrama de 1,50% sobre o lucro tribu-
tável, e a uma taxa da derrama estadual, aplicável a partir 
de 2011 inclusivé, de 2,5% sobre o valor de lucro tributável 
que exceda os 2 milhões de euros.

as empresas nacionais fazem parte do perímetro de con-
solidação fiscal da empresa mãe, a nabeirogest sgps sa, à 
excepção da delta Cafés madeira, sa que é tributada à taxa 
de 20% da região autónoma da madeira.

nos termos da legislação em vigor onde o grupo desenvol-
ve a sua actividade, as correspondentes declarações fiscais 
estão sujeitas a revisão por parte das autoridades fiscais 
durante um período de 4 anos, o qual pode ser prolongado 
em determinadas circunstâncias, nomeadamente quando 
existem prejuízos fiscais ou estejam em curso inspecções, 
reclamações ou impugnações.

o grupo está ainda sujeito à revisão em termos de segu-
rança social num período de 10 anos.

a administração, suportada nas posições dos seus con-
sultores fiscais e tendo em conta as responsabilidades 
reconhecidas, entende que das eventuais revisões dessas 
declarações fiscais não resultarão correcções materiais nas 
demonstrações financeiras.

(d.2) iMposto sobre o rendiMento – diferido 
os activos e passivos por impostos diferidos resultam do 
apuramento de diferenças temporárias (dedutíveis e tribu-
táveis) entre as bases contabilísticas e as bases fiscais dos 
activos e passivos do grupo.

os activos por impostos diferidos reflectem:
•	 as diferenças temporárias dedutíveis até ao ponto em 

que é provável a existência de lucros tributáveis futu-
ros relativamente ao qual a diferença dedutível pode 
ser usada; 
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•	 perdas fiscais não usadas e créditos fiscais não usados 
até ao ponto em que seja provável que lucros tributá-
veis futuros estejam disponíveis contra os quais pos-
sam ser usados.

diferenças temporárias dedutíveis são diferenças tempo-
rárias das quais resultam quantias que são dedutíveis na 
determinação do lucro tributável/perda fiscal de períodos 
futuros quando a quantia escriturada do activo ou do pas-
sivo seja recuperada ou liquidada.

os passivos por impostos diferidos reflectem diferenças 
temporárias tributáveis.

as diferenças temporárias tributáveis são diferenças tem-
porárias das quais resultam quantias tributáveis na deter-
minação do lucro tributável/perda fiscal de períodos futu-
ros quando a quantia escriturada do activo ou do passivo 
seja recuperada ou liquidada.

a mensuração dos activos e passivos por impostos dife-
ridos:
•	 É efectuada de acordo com as taxas que se espera que 

sejam de aplicar no período em que o activo for reali-
zado ou o passivo liquidado, com base nas taxas fiscais 
aprovadas à data de balanço;  

•	 reflecte as consequências fiscais decorrentes da for-
ma como o grupo espera à data do balanço, recuperar 
ou liquidar a quantia escriturada dos seus activos e 
passivos. 

 

(E) INVENTáRIOS 
a valorização dos inventários e os respectivos métodos de 
custeio são os seguintes:

o custo dos inventários inclui:
•	 Custos de compra (preço de compra, direitos de im-

portação, impostos não recuperáveis, custos de trans-
porte, manuseamento e outros directamente atribuí- 
veis à compra, deduzidos de descontos comerciais, 
abatimentos e outros itens semelhantes);

•	 outros custos incorridos para colocar os inventários no 
seu local e condições pretendidos;

•	 sempre que o valor realizável líquido é inferior ao custo 
de compra ou de conversão, procede-se à redução de 
valor dos inventários, mediante o reconhecimento de 
um ajustamento, o qual é revertido quando deixam de 
existir os motivos que o originaram.

para este efeito, o valor realizável líquido é o preço de venda 
estimado no decurso ordinário da actividade empresarial 
menos os custos estimados de acabamento e os custos 
necessários para efectuar a venda. as estimativas tomam 
em consideração as variações relacionadas com aconte-
cimentos ocorridos após o final do período na medida em 
que tais acontecimentos confirmem condições existentes 
no fim do período.

VALORIZAÇÃO MÉTODOS DE CUSTEIO

MERcADORIAs Custo de aquisição (*) Custo médio

MATÉRIAs pRIMAs, 
sUBsIDIáRIAs E 
DE cOnsUMO

Custo de aquisição (*) Custo médio

pRODUTOs AcABADOs 
E InTERMÉDIOs Custo de produção (*) Custo médio

sUBpRODUTOs, 
DEspERDÍcIOs, REsÍDUOs 
E REfUgOs

Valor realizável líquido Valor realizável líquido

pRODUTOs E TRABALHOs 
EM cURsO Custos de produção Custo médio

(*) ou valor realizável líquido, dos dois o mais baixo
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(f) PARTICIPAÇõES fINANCEIRAS – OUTROS MÉTODOS
o grupo utiliza o modelo do custo para valorizar as partici-
pações financeiras em entidades cujos títulos são negocia-
dos publicamente e que não sejam subsidiárias, associa-
das nem empreendimentos Conjuntos.

o grupo utiliza o modelo do custo para participações finan-
ceiras em:
•	 outras entidades nas quais não é obrigada a utilizar o 

método da equivalência patrimonial nem a consolida-
ção proporcional e onde não tem condições para de-
terminar o justo valor de forma fiável, designadamente 
participações financeiras em empresas não cotadas.

de acordo com o modelo do custo as participações finan-
ceiras são reconhecidas inicialmente pelo seu custo de 
aquisição, que inclui custos de transacção, sendo subse-
quentemente o seu valor diminuído por perdas por impari-
dade, sempre que ocorram.
a imparidade é determinada com base nos critérios defini-
dos na alínea h).

 
(g) ACTIVOS fINANCEIROS DETIDOS PARA NEgOCIAÇÃO
esta rubrica inclui instrumentos financeiros detidos para 
negociação e o justo valor quando positivo dos instru-
mentos financeiros derivados que, embora contratados no 
âmbito da política de gestão de riscos do grupo, não são 
enquadráveis em termos de contabilidade de cobertura, 
quer porque não foram designados formalmente para o 
efeito quer por não serem eficientes do ponto de vista da 
cobertura de acordo com o estabelecido na nCrF 27 (com 
aplicação supletiva da ias 39).

os activos financeiros detidos para negociação incluem:
•	 instrumentos de capital próprio com cotação divulga-

da publicamente;
•	 outros activos detidos para negociação;
•	 e são mensurados ao justo valor, com as variações de 

justo valor reconhecidas nos resultados do período 
os instrumentos de capital cotados em bolsa sendo 
os restantes mensurados ao valor do custo menos as 
imparidades.

a imparidade é determinada com base nos critérios defini-
dos na alínea h).
no presente exercício não existiram imparidades reflecti-
das por não se encontrarem verificados os pressupostos 
acima descritos.

 
(h) ACTIVOS fINANCEIROS NÃO INCLUíDOS  
NAS ALíNEAS ACIMA
os activos Financeiros são reconhecidos quando o grupo 
constitui parte na respectiva relação contratual.

os activos Financeiros não incluídos nas alíneas atrás e 
que não são valorizados ao justo valor estão valorizados ao 
custo líquido de perdas por imparidade, quando aplicável.

no final do ano o grupo avaliou a imparidade destes acti-
vos. sempre que existe uma evidência objectiva de impa-
ridade, o grupo reconhece uma perda por imparidade na 
demonstração de resultados.

a evidência objectiva de que um activo financeiro ou um 
grupo de activos poderia estar em imparidade teve em 
conta dados observáveis que chamassem a atenção sobre 
os seguintes eventos de perda:
•	 significativa dificuldade financeira do devedor;
•	 Quebra contratual, tal como não pagamento ou in-

cumprimento no pagamento do juro ou amortização 
da dívida;

•	 tornar -se provável que o devedor irá entrar em falên-
cia ou qualquer outra reorganização financeira;

•	 informação observável indicando que existe uma di-
minuição na mensuração da estimativa dos fluxos de 
caixa futuros de um grupo de activos financeiros des-
de o seu reconhecimento inicial.

•	 o desaparecimento de um mercado activo para o 
activo financeiro devido a dificuldades financeiras do 
devedor.

os activos Financeiros individualmente significativos foram 
avaliados individualmente para efeitos de imparidade. os 
restantes foram avaliados com base em similares caracte-
rísticas de risco de crédito.
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seguem-se algumas especificidades relativas a cada um 
dos tipos de activos Financeiros.

(h.1) clientes
as contas a receber de Clientes são mensuradas, aquando 
do reconhecimento inicial, de acordo com os critérios de 
mensuração de Vendas e prestações de serviços descri-
tos na alínea n) sendo subsequentemente mensuradas da 
seguinte forma:
•	 Clientes c/c - ao custo menos imparidade;
•	 Clientes títulos a receber - ao custo menos imparidade.

a imparidade é determinada com base nos critérios defini-
dos na alínea h).

(h.2) outrAs contAs A receber
as outras contas a receber, encontram-se valorizadas da 
seguinte forma:
•	 pessoal – ao custo menos imparidade;
•	 devedores por acréscimos de rendimentos – ao custo;
•	 outros devedores - ao custo menos imparidade.

a imparidade, em ambos os casos é determinada com base 
nos critérios definidos na alínea h).

o grupo constitui imparidades para clientes sobre os crédi-
tos vencidos há mais de seis meses, onde calcula um ajus-
tamento de 100% da dívida vencida.

(h.3) cAixA e depósitos bAncários
os montantes incluídos nesta rubrica correspondem aos 
valores de caixa e outros depósitos à ordem, e que podem 
ser imediatamente mobilizáveis.

estes saldos estão mensurados da seguinte forma:
•	 Caixa – ao custo;
•	 depósitos sem maturidade definida – ao custo;
•	 outros depósitos com maturidade definida – ao custo.

para efeitos da demonstração dos fluxos de caixa, a rubrica 
de ‘‘Caixa e equivalentes de caixa’’ compreende, além de 
caixa e depósitos bancários, também os descobertos ban-
cários incluídos na rubrica de “Financiamentos obtidos”.

(I) ESTADO E OUTROS ENTES PúBLICOS
os saldos activos e passivos desta rubrica são apurados 
com base na legislação em vigor.

no que respeita aos activos não foi reconhecida qualquer 
imparidade por se considerar que tal não é aplicável dada a 
natureza específica do relacionamento.

(j) DIfERIMENTOS ACTIVOS E PASSIVOS
esta rubrica reflecte as transacções e outros acontecimen-
tos relativamente aos quais não é adequado o seu integral 
reconhecimento nos resultados do período em que ocor-
rem, mas que devam ser reconhecidos nos resultados de 
períodos futuros.

(k) RUBRICAS DO CAPITAL PRóPRIO
(k.1) cApitAl reAlizAdo
em cumprimento do disposto no art.º 272 do Código das 
sociedades Comerciais (CsC) o contrato de sociedade indi-
ca o prazo para realização do capital subscrito e não reali-
zado à data da escritura. 

(k.2) reservA leGAis
de acordo com o art.º 295 do CsC, pelo menos 5% do re-
sultado tem de ser destinado à constituição ou reforço da 
reserva legal até que esta represente pelo menos 20% do 
Capital social.

a reserva legal não é distribuível a não ser em caso de li-
quidação e só pode ser utilizada para absorver prejuízos, 
depois de esgotadas todas as outras reservas, ou para 
incorporação no Capital social (art.º 296 do CsC).

(k.3) resultAdos trAnsitAdos
esta rubrica inclui os resultados realizados disponíveis para 
distribuição aos sócios, bem como reservas de reavaliação 
que não são distribuíveis.
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(k.4) resultAdo líquido do período
esta rubrica inclui os rendimentos e gastos do exercício. 

(k.5) reservA cAMbiAl
a moeda de apresentação das demonstrações financeiras 
é o euro. 
esta rubrica reflecte as diferenças de transposição de 
demonstrações financeiras das entidades englobadas na 
consolidação sempre que a sua moeda funcional (ambien-
te económico principal no qual operam) não é o euro e que 
resultam à data de cada balanço:
•	 os activos e passivos em moeda estrangeira serem 

transpostos pelo uso da taxa de fecho;
•	 os ganhos e perdas serem transpostos pelo uso da 

taxa de câmbio à data da transacção;

(k.6) interesses Minoritários
os interesses minoritários são a parte dos resultados e dos 
activos líquidos das subsidiárias atribuível a interesses de 
capital próprio que não sejam detidos, directa ou indirecta-
mente através de subsidiárias, pela empresa-mãe.

esta rubrica inclui:
•	 Capital;
•	 resultados do exercício;
•	 outras rubricas dos capitais próprios (incluído respec-

tivas variações do ano, que juntamente com os dos re-
sultados do exercício, compõem o resultado integral). 

o resultado integral inclui ganhos resultantes de exce-
dentes de revalorização e de aumentos de justo valor em 
instrumentos financeiros, investimentos financeiros e pro-
priedades de investimento os quais, de acordo com o nº 2 
do artº 32 do CsC, só estarão disponíveis para distribuição 
quando os elementos ou direitos que lhes deram origem 
forem alienados, exercidos, extintos ou liquidados. 

(L) PROVISõES
esta rubrica reflecte as obrigações presentes (legais ou 
construtivas) da entidade, provenientes de acontecimentos 
passados cuja liquidação se espera que resulte num exflu-
xo de recursos da entidade, que incorporem benefícios 
económicos e cuja tempestividade e quantia são incertas, 
mas cujo valor pode ser estimado com fiabilidade.

as provisões são mensuradas pela melhor estimativa 
do dispêndio exigido para liquidar a obrigação presente à 
data do balanço. sempre que o efeito do valor temporal 
do dinheiro é material, a quantia de uma provisão é o valor 
presente dos dispêndios que se esperam que sejam ne-
cessários para liquidar a obrigação usando uma taxa de 
desconto antes dos impostos que reflecte as avaliações 
correntes de mercado do valor temporal do dinheiro e dos 
riscos específicos do passivo e que não reflectem riscos 
relativamente aos quais as estimativas dos fluxos de caixa 
futuros tenham sido ajustados.

(M) gASTOS COM O PESSOAL 
os gastos com o pessoal são reconhecidos quando o ser-
viço é prestado pelos colaboradores, independentemente 
da data do seu pagamento.

seguem-se algumas especificidades relativas a cada um 
dos tipos de gastos com o pessoal:

(M.1) benefícios dos eMpreGAdos
o grupo não tem os planos de benefícios pós-emprego, 
distribuição de lucros a empregados, remunerações com 
base em acções ou benefícios de pós emprego. 

todos os colaboradores usufruem de um seguro de saúde 
“multicare” que está em vigor durante a sua vigência no 
grupo. o gasto é suportado pelo grupo e registado na ru-
brica de “outros Custos com o pessoal”.
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(M.1.1) fériAs e subsídio de fériAs
de acordo com a legislação laboral em vigor os empre-
gados têm direito a férias e a subsídio de férias no ano 
seguinte àquele em que o serviço é prestado. assim, foi 
reconhecido nos resultados do exercício um acréscimo do 
montante a pagar no ano seguinte o qual se encontra re-
flectido na rubrica “outras Contas a pagar”.

(M.1.2) benefícios de cessAção de eMpreGo
não existem benefícios definidos ou contratualizados em 
caso de cessação de emprego, o grupo concede aos seus 
empregados e administradores o disposto por lei no código 
do trabalho sendo que obedecem também às normas con-
tabilísticas (nCrF’s). por este motivo não existem quais-
quer provisões constituídas para esta rubrica.

(N) PASSIVOS fINANCEIROS 
os passivos Financeiros são reconhecidos quando ocorrem 
no grupo e constituem parte na respectiva relação contra-
tual.

(n.1) finAnciAMentos obtidos
os financiamentos encontram-se valorizados ao custo, e 
são contratados com a empresa mãe – nabeirogest sgps, 
sa, a qual pratica as taxas indexadas à euribor, acrescida de 
um spread, conforme evolução no quadro seguinte:
 

(n.2) fornecedores
as contas a pagar a fornecedores são reconhecidas pelo 
custo.

(n.3) outrAs contAs A pAGAr
as contas a pagar encontram-se mensuradas da seguinte 
forma:
•	 pessoal – ao custo;
•	 Credores por acréscimos de gastos – ao custo;
•	 outros Credores - ao custo.

(n.4) AccionistAs/ sócios
as contas de accionistas são reconhecidas e mensuradas 
pelo custo.
 
(O) VENDAS E PRESTAÇõES DE SERVIÇOS
as vendas e as prestações de serviços são mensuradas 
pelo justo valor da retribuição recebida ou a receber de-
duzido das quantias relativas a descontos comerciais e de 
quantidades concedidas.

embora o rédito somente seja reconhecido quando for 
provável que os benefícios económicos associados à tran-
sacção fluam para o grupo, quando surja uma incerteza 
acerca da cobrabilidade de uma quantia já incluída no rédito, 
a quantia incobrável, ou a quantia com respeito à qual a 
recuperação tenha cessado de ser provável, é reconhecida 
como uma imparidade saldo a receber e não como um ajus-
tamento da quantia de rédito originalmente reconhecido.

2010
Jan Fev mar abr mai Jun Jul ago set out nov dez

0,440% 0,400% 0,419% 0,398% 0,408% 0,428% 0,479% 0,643% 0,624% 0,625% 0,820% 0,790%

2011
Jan Fev mar abr mai Jun Jul ago set out dez dez

0,69% 0,877% 0,867% 0,948% 1,237% 1,230% 1,319% 1,436% 1,350% 1,356% 1,366% 1,240%
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seguem-se algumas especificidades relativas ao reconhe-
cimento das vendas e das prestações de serviços:

(o.1) vendAs
o rédito proveniente da venda de bens é reconhecido quan-
do estão satisfeitas todas as condições seguintes:
•	 tenham sido transferidos para o comprador os riscos e 

vantagens significativos da propriedade dos bens;
•	 não se mantenha envolvimento continuado de gestão 

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

•	 a quantia do rédito possa ser mensurada com fiabili-
dade;

•	 seja provável que os benefícios económicos associa-
dos com a transacção fluam para a entidade;

•	 os custos incorridos ou a serem incorridos referentes à 
transacção possam ser mensurados com fiabilidade.

(o.2) prestAções de serviços
o rédito das prestações de serviços é reconhecido quando 
o desfecho da transacção pode ser estimado com fiabilida-
de o que ocorre quando todas as condições seguintes são 
satisfeitas:
•	 a quantia de rédito pode ser mensurada com fiabilidade;
•	 É provável que os benefícios económicos associados à 

transacção fluam para o grupo;
•	 a fase de acabamento da transacção à data do balanço 

pode ser mensurada com fiabilidade;
•	 os custos incorridos com a transacção e os custos 

para concluir a transacção podem ser mensurados 
com fiabilidade.

(o.3) préMios de fidelizAção
são atribuídos prémios de fidelização a clientes tendo por 
base a quantidade de bens vendidos.       

de acordo com o programa de fidelização denominado 
“Cartão Cliente”, por cada 17 euros vendidos aos clientes a 
pronto de pagamento têm direito a 1 ponto e para os clien-
tes que pagam entre os 15 ou 50 dias, por cada 20 euros 
têm direito a 1 ponto, correspondentes a 0,11 euros para 
as modalidades de pronto de pagamento e de 0,07 euros 
para a modalidade de 50 dias que poderão ser trocados por 
bens em data futura. 

para o reconhecimento dos prémios de fidelização é adop-
tada a iFriC 13 – prémios de Fidelização de Clientes. neste 
sentido:
•	 na data de atribuição dos pontos é diferido o rédito 

correspondente aos pontos atribuídos;
•	 sempre que os pontos são resgatados é reconhecido o 

correspondente rédito;
•	 no final do período a quantia do proveito diferido é 

ajustada para reflectir a percentagem de pontos que se 
espera que venham a ser resgatados e a probabilidade 
do resgate vir a correr dentro do prazo permitido.

(o.4) subsídios à explorAção
são reconhecidos nesta rubrica os subsídios não reembol-
sáveis que não estejam relacionados com activos. 

os subsídios só são reconhecidos quando existe uma segu-
rança razoável de que o grupo cumpriu/irá cumprir com as 
condições a ele associadas e que o subsídio será recebido.

(P) jUROS E gASTOS SIMILARES SUPORTADOS
os gastos com financiamento são reconhecidos na de-
monstração de resultados do período a que respeitam e 
incluem os juros suportados.

(Q) jUROS E RENDIMENTOS fINANCEIROS OBTIDOS
os rendimentos financeiros são reconhecidos na demons-
tração de resultados do período a que respeitam e incluem 
os juros obtidos.
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(R) ACTIVOS E PASSIVOS CONTINgENTES
um activo contingente é um possível activo proveniente 
de acontecimentos passados e cuja existência só será 
confirmada pela ocorrência ou não de um ou mais aconte-
cimentos futuros incertos não totalmente sob o controlo da 
entidade.

os activos Contingentes não são reconhecidos nas de-
monstrações financeiras para não resultarem no reconhe-
cimento de rendimentos que podem nunca ser realizados. 
Contudo, são divulgados quando for provável a existência 
de um influxo futuro.
 
uM pAssivo continGente é:
uma obrigação possível que provém de acontecimentos 
passados e cuja existência só será confirmada pela ocor-
rência ou não de um ou mais acontecimentos futuros in-
certos não totalmente sob o controlo da entidade; ou uma 
obrigação presente que decorra de acontecimentos pas-
sados mas que não é reconhecida porque:

•	 não é provável que uma saída de recursos seja 
exigida para liquidar a obrigação, ou

•	 a quantia da obrigação não pode ser mensurada 
com suficiente fiabilidade.

os passivos Contingentes não são reconhecidos nas de-
monstrações financeiras para não resultarem no reconhe-
cimento de gastos que podem nunca se tornar efectivos. 
Contudo, são divulgados sempre que existe uma probabili-
dade de exfluxos futuros que não seja remota.

(S) EVENTOS SUBSEQUENTES
os eventos após a data do balanço que proporcionem in-
formação adicional sobre as condições que existiam à data 
do balanço são reflectidos nas demonstrações financei-
ras. os eventos após a data do balanço que proporcionem 
informação sobre condições que ocorram após a data do 
balanço são divulgados no anexo às demonstrações finan-
ceiras, se materiais.

3.2 Bases de 
Consolidação

o universo empresarial do grupo é constituído pela delta 
Cafés e pelas subsidiárias descritas na nota 6.

a novadelta luxemburgo, empresa sedeada no luxem- 
burgo, é o primeiro ano que consolida.

em obediência ao disposto no artº 6 do decreto-lei  
nº 158/2009, de 15 de Julho, que aprovou o snC, a entidade 
apresenta contas consolidadas do grupo constituído por 
ela própria e por todas as subsidiárias nas quais:
independenteMente dA titulAridAde do cApitAl, se 
verifique que, eM AlternAtivA:

•	 pode exercer, ou exerce efectivamente, influência 
dominante ou controlo;

•	 exerce a gestão como se as duas constituíssem 
uma única entidade;

sendo titulAr de cApitAl:
•	 tem a maioria dos direitos de voto, excepto se se 

demonstrar que esses direitos não conferem o 
controlo;

•	 tem o direito de designar ou de destituir a maioria 
dos titulares do órgão de gestão de uma entidade 
com poderes para gerir as políticas financeiras e 
operacionais dessa entidade;

•	 exerce uma influência dominante sobre uma enti-
dade, por força de um contrato celebrado com esta 
ou de uma outra cláusula do contrato social desta;

•	 detém pelo menos 20% dos direitos de voto e a 
maioria dos titulares do órgão de gestão de uma 
entidade com poderes para gerir as políticas finan-
ceiras e operacionais dessa entidade, que tenham 
estado em funções durante o exercício a que se 
reportam as demonstrações financeiras conso-
lidadas, bem como, no exercício precedente e até 
ao momento em que estas sejam elaboradas,  
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tenham sido exclusivamente designados como 
consequência do exercício dos seus direitos de 
voto;

•	 dispõe, por si só ou por força de um acordo com 
outros titulares do capital desta entidade, da 
maioria dos direitos de voto dos titulares do capital 
da mesma.

a existência e o efeito dos direitos de voto potenciais que 
sejam correntemente exercíveis ou convertíveis são consi-
derados quando se avalia se existe ou não controlo.

as subsidiárias são consolidadas pelo método da consoli-
dação integral desde a data de aquisição sendo esta a data 
na qual o grupo obtém controlo, e continuam a ser consoli-
dadas até à data em que o controlo deixa de existir.
 
os interesses minoritários são apresentados separada-
mente. É utilizado o método de compra para contabilizar 
a aquisição das subsidiárias. o custo de uma aquisição é 
mensurado pelo justo valor dos bens entregues, dos ins-
trumentos de capital emitidos e dos passivos incorridos,  
ou assumidos na data de aquisição, adicionados dos custos 
directamente atribuíveis à aquisição.

o excesso do custo de aquisição relativamente à parcela 
do grupo no justo valor dos activos líquidos identificáveis 
e passivos contingentes adquiridos é reconhecido como 
goodwill. se o custo de aquisição for inferior àquele justo 
valor dos activos líquidos da subsidiária adquirida a dife-
rença é reconhecida directamente na demonstração dos 
resultados no exercício em que é apurada, depois de rea-
valiar o processo de identificação e mensuração do justo 
valor dos activos líquidos e passivos contingentes.

no processo de consolidação, as transacções, saldos e ga-
nhos não realizados em transacções intragrupo e dividen-
dos distribuídos entre empresas do grupo são eliminados. 
as perdas não realizadas são também eliminadas, excepto 
se a transacção revelar evidência da existência de impari-
dade nos activos transferidos e ainda não alienados.

as políticas contabilísticas utilizadas pelas subsidiárias na 
preparação das suas demonstrações financeiras indivi-
duais foram alteradas, sempre que necessário, de forma 
a garantir consistência com as políticas adoptadas pelo 
grupo.

às diferenças temporárias que surgiram da eliminação 
dos resultados provenientes de transacções intragrupo foi 
aplicado o disposto na nCrF 25 — impostos sobre o ren-
dimento.

o capital próprio e o resultado líquido das subsidiárias que 
são detidos por terceiros alheios ao grupo, são apresen-
tados nas rubricas de interesses minoritários no Balanço 
consolidado (de forma autónoma dentro do capital próprio) 
e na demonstração consolidada dos resultados, respec-
tivamente. na data de cada concentração das actividades 
empresariais os valores atribuíveis aos minoritários são 
determinados aplicando a percentagem de interesse deti-
da por eles ao justo valor dos activos líquidos identificáveis 
e passivos contingentes adquiridos.

Quando os prejuízos atribuíveis aos accionistas minoritá-
rios excedem o seu interesse no capital próprio da subsi-
diária, o grupo absorve esse excesso e quaisquer prejuízos 
adicionais, excepto quando os minoritários têm a obrigação 
e são capazes de cobrir esses prejuízos. se e quando a 
subsidiária reporta lucros subsequentemente, o grupo 
apropria todos os lucros, até que a parte minoritária dos 
prejuízos absorvidos pelo grupo tenha sido recuperada. 

uma entidade estando sujeita ao snC é obrigada a preparar 
demonstrações financeiras consolidadas em euros inde-
pendentemente de a moeda funcional de algumas empre-
sas do grupo não ser o euro. 

não houve alterações na moeda funcional nem em relação 
à casa-mãe nem em relação a cada uma das unidades 
operacionais estrangeiras significativas.
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3.3 prinCipais Julgamentos e estimatiVas 
utilizados na preparação das 
demonstrações FinanCeiras

na preparação das demonstrações financeiras de acordo 
com o snC, a administração utiliza julgamentos, estimati-
vas e pressupostos que afectam a aplicação de políticas e 
montantes reportados. 

as estimativas e julgamentos são continuamente avalia-
dos e baseiam-se na experiência de eventos passados e 
outros factores, incluindo expectativas relativas a eventos 
futuros considerados prováveis face às circunstâncias em 
que as estimativas são baseadas ou resultado de uma in-
formação ou experiência adquirida. os efeitos reais podem 
diferir dos julgamentos e estimativas efectuados, nomea-
damente no que se refere ao impacto dos custos e provei-
tos que venham realmente a ocorrer.

As estimativas contabilísticas mais significativas reflec-
tidas nas demonstrações financeiras do Grupo são como 
se segue:

(A) VIDA úTIL DOS ACTIVOS fIxOS TANgíVEIS E INTAN-
gíVEIS
a vida útil de um activo é o período durante o qual uma 
entidade espera que esse activo esteja disponível para seu 
uso e deve ser revista pelo menos no final de cada exercício 
económico.

o método de amortização/depreciação a aplicar e as per-
das estimadas decorrentes da substituição de equipamen-
tos antes do fim da sua vida útil, por motivos de obsoles-
cência tecnológica, é essencial para determinar a vida útil 
efectiva de um activo.

estes parâmetros são definidos de acordo com a melhor es-
timativa da gestão, para os activos e negócios em questão, 
considerando também as práticas adoptadas pelo grupo.

(B) IMPOSTOS DIfERIDOS ACTIVOS
são reconhecidos impostos diferidos activos para todos os 
gastos recuperáveis na medida em que seja provável que 
venha a existir lucro tributável contra o qual as perdas pos-
sam ser utilizadas.

tendo em conta o contexto de crise e o impacto que pode 
ter nos resultados futuros, torna-se necessário julgamento 
por parte da administração para determinar a quantia de 
impostos diferidos activos que podem ser reconhecidos 
tendo em conta:
•	 a data e quantia prováveis de lucros futuros tributáveis, 

e
•	 as estratégias de planeamento fiscal futuro.

(C) RECONhECIMENTO DE PRESTAÇõES DE SERVIÇOS E 
DE gASTOS INERENTES
o grupo reconhece os réditos e os respectivos gastos no 
momento em que os mesmos se tornam efectivos, ou seja, 
no momento em que a prestação de serviços é efectuada 
ou gasto é realizado. 

a utilização deste método requer que o grupo estime: 
•	 os réditos de serviços a prestar inerentes aos gastos 

efectivos já registados; 
•	 os gastos a reconhecer inerentes a serviços já pres-

tados e já totalmente reconhecidos como rédito do 
exercício. 
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(D) jUSTO VALOR DE INSTRUMENTOS fINANCEIROS
Quando o justo valor dos activos e passivos financeiros à 
data de balanço não é determinável com base em merca-
dos activos, este é determinado com base em técnicas de 
avaliação que incluem o modelo dos fluxos de caixa des-
contados ou outros modelos apropriados nas circunstân-
cias. os inputs para estes modelos são retirados, sempre 
que possível, de variáveis observáveis no mercado mas 
quando tal não é possível, torna-se necessário um certo 
grau de julgamento para determinar o justo valor, o qual 
abrange considerações sobre o risco de liquidez, o risco de 
crédito e volatilidade.

(E) CUSTOS DE DESENVOLVIMENTO
os custos de desenvolvimento são capitalizados de acordo 
com a política contabilística descrita na nota 3. a capitaliza-
ção inicial do custo baseia-se no julgamento da administra-
ção de que se confirma a exequibilidade técnica e económi-
ca normalmente quando um projecto de desenvolvimento 
de um produto alcançou um marco de acordo com o modelo 
de projecto estabelecido pela administração. na determi-
nação das quantias a serem capitalizadas a administração 
faz suposições acerca dos esperados fluxos de caixa que 
serão gerados no futuro pelo projecto, taxas de desconto a 
serem aplicadas e período esperado de benefícios. 

(f) IMPARIDADE DE ACTIVOS NÃO fINANCEIROS
a imparidade ocorre quando o valor contabilístico de um 
activo ou de uma unidade geradora de caixa excede a sua 
quantia recuperável a qual é a mais alta entre o justo valor 
menos os custos de vender e o seu valor de uso.

o cálculo do justo valor menos os custos de vender é base-
ado na informação que existe de contratos já firmados em 
transacções de activos similares, com entidades nas quais 
não existe relacionamento entre elas, ou preços observá-
veis no mercado menos custos incrementais para vender o 
activo.

o valor em uso é calculado com base num modelo de flu-
xos de caixa descontados que têm em conta um orçamen-
to para os próximos cinco anos o qual não inclui actividades 
de reestruturação relativamente às quais ainda não haja 
qualquer compromisso nem investimentos futuros signi-
ficativos destinados a melhorar os benefícios económicos 
futuros que advirão da unidade geradora de caixa que está 
a ser testada.
a quantia recuperável é sensível sobretudo: 
•	 Quota de mercado durante o período orçamental;
•	 inflação no preço das matérias-primas;
•	 margem bruta;
•	 taxa de crescimento usada para extrapolar os fluxos 

de caixa para além de 5 anos;
•	 taxas de desconto usada para fazer o desconto dos 

fluxos de caixa futuros.

(g) IMPARIDADE DAS CONTAS A RECEBER
o risco de crédito dos saldos de contas a receber é avaliado 
a cada data de relato, tendo em conta a informação histó-
rica do devedor e o seu perfil de risco tal como referido no 
parágrafo 3.1..

as contas a receber são ajustadas pela avaliação efectua- 
da dos riscos estimados de cobrança existentes à data do 
balanço, os quais poderão vir divergir do risco efectivo a 
incorrer no futuro.

(h) PRÉMIOS DE fIDELIZAÇÃO
os proveitos diferidos relativos a prémios de fidelização 
atribuídos aos clientes e que serão resgatados no futuro 
são determinados tendo por base a probabilidade dos cré-
ditos virem a resgatados e de tal vir a acontecer antes do 
prazo para o efeito expirar.

esta probabilidade está dependente do comportamento 
futuro dos clientes o qual num contexto de crise pode so-
frer oscilações significativas.
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(I) PROVISõES PARA IMPOSTOS
o grupo, suportado nas posições dos seus consultores fis-
cais e tendo em conta as responsabilidades reconhecidas, 
entende que das eventuais revisões dessas declarações 
fiscais não resultarão correcções materiais nas demons-
trações financeiras consolidadas que requeiram a consti-
tuição de qualquer provisão para impostos.

(j) PROVISõES
o reconhecimento de provisões tem inerente a determi-
nação da probabilidade de saída de fluxos futuros e a sua 
mensuração com fiabilidade.

estes factores estão muitas vezes dependentes de acon-
tecimentos futuros e nem sempre sob o controlo do grupo 
pelo que poderão conduzir a ajustamentos significativos 
futuros, quer por variação dos pressupostos utilizados, 
quer pelo futuro reconhecimento de provisões anterior-
mente divulgadas como passivos contingentes.

>AnExO AO BALAnÇO E À DEMOnsTRAÇÃO DE REsULTADOs 3. pRIncIpAIs pOLÍTIcAs cOnTABILÍsTIcAs



44

RELATÓRIO DE cOnTAs 2010-2011

4. fLUxOs DE cAIxA

o saldo de Caixa e seus equivalentes constante da demonstração de fluxos de 
Caixa é assim decomposto:

2010 2011

cAIxA 120 725 117 573

DEpÓsITOs À ORDEM 13 406 849 6 657 266

OUTROs DEpÓsITOs BAncáRIOs 72 023

13 527 574 6 846 862

cAIxA E DEpÓsITOs BAncáRIOs 
DE UMA UnIDADE EM DEscOnTInUAÇÃO

13 527 574 6 846 862

DEscOBERTOs BAncáRIOs (1 402 758) (612 726)

12 124 816 6 234 136
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5. pOLÍTIcAs cOnTABILÍsTIcAs, 
ALTERAÇõEs nAs EsTIMATIvAs 
cOnTABILÍsTIcAs E ERROs

durante o exercício corrente não houve qualquer alteração às nCrF em vigor, 
pelo que não foi adoptada nenhuma nova norma contabilística. por outro lado, o 
grupo não procedeu voluntariamente a qualquer alteração de política contabilís-
tica durante o exercício corrente.

a nível de estimativas contabilísticas, não houve também qualquer alteração 
com efeitos nem no período corrente nem em futuros períodos. 
não foram igualmente detectados no exercício corrente quaisquer erros ou 
omissões de períodos anteriores.
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6. pARTEs RELAcIOnADAs

empresas inCluídas na Consolidação
em 31 de dezembro de 2011, as empresas incluidas na consolidação pelo método integral, suas sedes sociais e propor-
ção do capital detido foram as seguintes:

EMPRESA/ SEDE DATA DE 
CONSTITUIÇÃO

ACTIVIDADE CAPITAL 
DETIDO

CONDIÇõES E MÉTODOS DE  CONSOLIDAÇÃO
dec. lei nº 238/ 91, de 2 julho

MAnUEL RUI AZInHAIs nABEIRO, LDA
av. Calouste gulbenkian, 
7370-025 Campo maior

12/01/1979 Comércio por grosso de Café,
 Chá, Cacau e especiarias

99,99% maioria dos direitos de voto dos titulares do capital
(art.º 1º, alínea a)- método integral

nOvADELTA cOMÉRcIO E InDúsTRIA DE 
cAfÉ, sA
av. infante d. henrique, n.º 151, a, 
lisboa

15/06/1984 torrefacção de Café,
 Cevada e Chicória

99,99% maioria dos direitos de voto dos titulares do capital
(art.º 1º, alínea a)- método integral

DELTA cAfÉs MADEIRA, 
cOMÉRcIO DE cAfÉs, sA
sítio da Quinta, 
9125-140 Caniço, Choupana, Funchal

19/06/1995 Comércio por grosso de Café,
 Chá, Cacau e especiarias

99,96% maioria dos direitos de voto dos titulares do capital
(art.º 1º, alínea a)- método integral

TORREfAcÇÃO cAMELO, LDA.
rua de portalegre, n.º 51, 
7370-096 Campo maior

07/02/1955 indústria do Café e do Chá 91,42% maioria dos direitos de voto dos titulares do capital
(art.º 1º, alínea a)- método integral

nOvADELTA EspAnHA, sAU
polígono industrial el nevero, 
complejo embasa 19/20, 
06006 Badajoz- espanha

08/10/1986 Comércio de Café 100% maioria dos direitos de voto dos titulares do capital
(art.º 1º, alínea a)- método integral  

DELTA cAfÉs, sgps, s.A.
av. Calouste gulbenkian, 
7370-025 Campo maior

16/12/2002 gestão de participações sociais holding

JOÃO DOs sAnTOs nABEIRO 
& HERDEIROs, LDA.
 zona industrial, rua B3, 
7370 Campo maior

09/10/1970 torrefacção de Café, 
Cevada e Chicória

51,43 % maioria dos direitos de voto dos titulares do capital
(art.º 1º, alínea a)- método integral

sIEc - sOcIEDADE IMpORTADORA E
 ExpORTADORA DE cAfÉs, sLU
polígono industrial el nevero, complejo 
embasa 19/20, 
06006 Badajoz- espanha

23/03/2001 Comércio de Café 91,42 % maioria dos direitos de voto dos titulares do capital
(art.º 1º, alínea a)- método integral

nOvADELTA fRAncE, sARL
94-98, avenue Jean memoz, França

31/01/2008 Comércio de Café 100% maioria dos direitos de voto dos titulares do capital
(art.º 1º, alínea a)- método integral

AngOnABEIRO, cOMÉRcIO DE cAfÉs, LDA 
estada do Cacuaco Km 5, luanda-angola

13/05/1998 Comércio de Café 85,71% maioria dos direitos de voto dos titulares do capital
(art.º 1º, alínea a)- método integral

nOvADELTA LUxEMBURgO, sARL
21ª, rue gabriel loppmann – l- 5365 – 
munsbach- luxembourg

23/09/2011 Comércio de Café 100% maioria dos direitos de voto dos titulares do capital
(art.º 1º, alínea a)- método integral

>AnExO AO BALAnÇO E À DEMOnsTRAÇÃO DE REsULTADOs 
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9. pROpRIEDADEs DE 
InvEsTIMEnTO

>AnExO AO BALAnÇO E À DEMOnsTRAÇÃO DE REsULTADOs 

2010 2011
pROpRIEDADEs DE InvEsTIMEnTO

sALDO InIcIAL

AQUIsIÇõEs  -    89 980 

sALDO fInAL - 89 980

pROpRIEDADE DE InvEsTIMEnTO EM cURsO - -

ADIAnTAMEnTOs pOR cOnTA DE InvEsTIMEnTOs

- 6 846 862

IMpARIDADE -

- 89 980
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11. OUTROs AcTIvOs E 
pAssIvOs fInAncEIROs

a discriminação dos outros activos financeiros pelas 
diferentes categorias de activos financeiros é a seguinte:

relativamente ao valor constante em “accionistas” diz res-
peito a 506 723 euros de imposto Consolidado devido pela 
empresa mãe do grupo, 115 000 euros de adiantamento sem 
lucros a diversos sócios da torrefacção Camelo, lda, 10 784 
euros também de adiantamento sem lucros a sócios da João 
dos santos nabeiro, lda e 27 421 euros de “outras opera-
ções” com sócios também da João dos santos nabeiro, lda.

>AnExO AO BALAnÇO E À DEMOnsTRAÇÃO DE REsULTADOs 

2010 2011
Não CoRReNte

pARTIcIpAÇõEs fInAncEIRAs - 
OUTROs MÉTODOs 1 496 1 496

AccIOnIsTAs 27 187

OUTROs AcTIvOs fInAncEIROs 742 880 144 795

OUTRAs cOnTAs A REcEBER 0 872 841

CoRReNte

ADIAnTAMEnTOs A fORnEcEDOREs 404 1 233 190

AccIOnIsTAs 659 929

OUTRAs cOnTAs A REcEBER 7 578 449 12 811 995

AcTIvOs fInAncEIROs DETIDOs pARA 
nEgOcIAÇÃO 

131 848 95 936

OUTROs AcTIvOs fInAncEIROs 

cAIxA E BAncOs 13 527 574 6 846 861

 22 009 838 22 665 547

o detalhe das “outras contas a receber” é o indicado no 
quadro seguinte:

2010 2011
Não CoRReNte

cLIEnTEs cOM EMpREsTIMO
(sUpERIOR A 1 AnO) 

 
742 880 872 841

CoRReNte

sALDOs cREDOREs DE fORnEcEDOREs  157 282 587 098

cLIEnTE cOM EMpREsTIMOs 
(InfERIOR A 1 AnO)  3 326 552 1 915 147

pEssOAL  185 213 149 677

AcREscIMOs DE pROvEITOs  23 410 43 676

ADIAnTAMEnTO AO pEssOAL  157 160 313 715

OUTRAs OpERAÇõEs cOM pEssOAL  156 218 130 238

OUTROs DEvEDOREs  3 572 614 8 440 573

 7 578 449 11 580 124
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relativamente à rubrica “outros devedores” diz respeito a 
operações que não têm classificação nas outras rubricas, 
tais como operações com companhias de seguros, hono-
rários, rendas, pessoal, etc.
o detalhe dos activos financeiros detidos para negociação 
é o indicado no quadro seguinte:

a discriminação dos passivos pelas diferentes categorias 
de passivos financeiros é a seguinte:

>AnExO AO BALAnÇO E À DEMOnsTRAÇÃO DE REsULTADOs >AnExO AO BALAnÇO E À DEMOnsTRAÇÃO DE REsULTADOs 

2010 2011
AcÇõEs BAncO EspIRITO sAnTO  72 306 33 893

vERA cRUZ sAfARI, s. A.  997 997

EMBOpAR  3 492 3 492

AgêncIA DE DEsEnvOLvIMEnTO ALEnTEJO  19 952 19 953

cEnTRO nAcIOnAL DE EMBALAgEM  20 101 20 101

cOTEc  15 000 15 000

IncUBADORA D.DInIs-AssOcIAÇÃO 
pROMOÇÃO EMpREEnDEDOR

2 500

 131 848 95 936

2010 2011
Não CoRReNte

AccIOnIsTAs

OUTROs pAssIvOs fInAncEIROs

OUTRAs cOnTAs A pAgAR 3 211

CoRReNte

fORnEcEDOREs  22 420 600 35 981 210

ADIAnTAMEnTOs DE cLIEnTEs

AccIOnIsTAs  4 217 950 3 452 450

OUTRAs cOnTAs A pAgAR  11 886 696 18 089 938

pAssIvOs fInAncEIROs DETIDOs pARA 
nEgOcIAÇÃO

OUTROs pAssIvOs fInAncEIROs

 38 525 246  57 526 809 

a rubrica accionistas diz respeito ao imposto consolidado 
que é devido à nabeirogest sgps, sa, empresa mãe do 
grupo e que resulta das empresas que estão incluídas no 
regime especial de tributação dos grupo de sociedades.
o detalhe das  “outras contas a pagar” é o indicado no qua-
dro seguinte:

relativamente à rubrica “outros credores” diz respeito a 
operações que não têm classificação nas outras rubricas, 
tais como operações com companhias de seguros, hono-
rários, rendas, pessoal, etc.
as contas a pagar a fornecedores são reconhecidas pelo 
custo (nota 2).

2010 2011
sALDO DEvEDOREs DE cLIEnTEs  835 3 769

cORREnTE

fORnEcEDOREs DE InvEsTIMEnTO  1 674 917 5 111 998

pEssOAL 

OUTRAs OpERAÇõEs  15 155 24 160

cREDOREs pOR AcRÉscIMO DE gAsTOs

AcRÉscIMO pARA fÉRIAs E sUBsÍDIOs  3 500 471 3 670 883

OUTROs AcRÉscIMOs  4 097 370 4 551 752

OUTROs cREDOREs  2 597 948 4 740 998

 11 886 696 18 103 560

ACTIVOS fINANCEIROS DETIDOS PARA NEgOCIAÇÃO OUTRAS CONTAS PARA PAgAR
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13. IMpARIDADE DE AcTIvOs

as principais classes de activos afectadas por perdas por imparidade e por re-
versões de perdas por imparidade, nos exercícios de 2011 e 2010, são as apre-
sentadas no quadro seguinte:

>AnExO AO BALAnÇO E À DEMOnsTRAÇÃO DE REsULTADOs 

IMPARIDADE COLECTIVA TOTAL

saldo em 1  de jaNeIRo de 2010 25 001 569 25 001 569

REfORÇO DO AnO 1 657 082 1 657 082

UTILIZAÇõEs -628 811 -628 811

REvERsõEs -7 377 492 -7 377 492

saldo em 31 de dezemBRo de 2010 18 652 348 18 652 348

REfORÇO DO AnO 4 239 607 4 239 607

UTILIZAÇõEs -467 250 -467 250

REvERsõEs -1 049 063 -1 049 063

saldo em 31 de dezemBRo de 2011 21 375 643 21 375 643
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14. IMpOsTO sOBRE O 
REnDIMEnTO

o gasto (rendimento) por impostos correntes e diferidos relacionados com a origem e reversão de diferenças temporárias 
são as indicadas no quadro seguinte:

>AnExO AO BALAnÇO E À DEMOnsTRAÇÃO DE REsULTADOs 

2010 2011
Imposto CoRReNte

IRc DO AnO  10 224 715  6 579 354 

Imposto dIfeRIdo

ORIgInADOs E OBJEcTO DE REvERsÃO pOR DIfEREnÇAs TEMpORáRIAs  1 628 287  (605 215)

OUTROs MOvIMEnTOs

 11 853 002  5 974 138 

CONTAS BALANÇO CONTAS DA D.R. OUTRAS RúBRICAS DO CAPITAL PRóPRIO

2010 2011 2010 2011 2010 2011
Impostos dIfeRIdos aCtIvos

diferençAs teMporáriAs

resultados transitados

impostos diferidos  (reversões subsídios)

subsídios

imparidade de Clientes não aceites Fiscalmente  208 777  265 666  144 057  56 267 

despesas de investimento e desenvolvimento  3 148  2 564  (787)  (583)  (3 935)  (3 935)

despesas propriedade industrial  29 871  24 252  (7 467)  (5 619)  (36 537)  (36 537)

imparidade de existências  -  49 384  49 384 

imparidade de dívidas a receber  1 787 710  2 082 819  256 392  295 110  76 993  76 993 

diferimento pontos Cartão delta  14 105  14 075  1 395  (30)

prejuízos Fiscais de exercícios anteriores  (133 837)  (31 032)

outros  16 754  75 656  (3 117)  58 901  (6 075)  (6 075)

imparidade activos depreciáveis  527 620  736 865  101 634  209 245 

imparidade de investimentos Financeiros  533 426  579 412  45 985  45 985 

diferimento de good points  231 364  222 459  21 588  (8 906)

GAnhos líquidos nA revAlorizAção de 
Activos fixos tAnGivéis

reconhecimento em outras reservas

ajustamentos de Consolidação  (458 714)  (599 798)  (2 463 505)  (172 939)

totAl  2 894 061  3 453 355  (2 037 662)  526 815  (586)  30 446 

Impostos dIfeRIdos passIvos

subsídios 27 185 21 015 -16 468 -6 170 43 653 43 653

revAlorizAção de Activos fixos 
tAnGíveis

transitadas poC  410 334  (58) -76  1 374 1 374

outros  4 778 057 4 666 951  (392 848) -72 153  4 090 013 4 101 469

ajustamentos de Consolidação  88 125 119 981

 4 893 777  4 808 281  (409 374)  (78 399)  4 135 040  4 146 496 



56

RELATÓRIO DE cOnTAs 2010-2011

15. sUBsÍDIOs DO gOvERnO 
E ApOIOs DO gOvERnO

o gasto (rendimento) por impostos correntes e diferidos relacionados com a ori-
gem e reversão de diferenças temporárias são as indicadas no quadro seguinte:

a natureza e extensão dos subsídios do governo reconhecidos nas demonstra-
ções financeiras encontram-se no quadro seguinte:

RECONhECIDOS EM CAPITAL PRóPRIO

RECONhECIDOS EM RESULTADOS DO ANO

o grupo não beneficiou directamente de quaisquer outras formas de apoio do 
governo.

não existem condições não satisfeitas e nem outras contingências ligadas ao 
apoio do governo pelo que os subsídios foram reconhecidos em Capitais pró-
prios como subsídios não reembolsáveis.

>AnExO AO BALAnÇO E À DEMOnsTRAÇÃO DE REsULTADOs 

 2010 2011
valoR
BRuto

Impostos 
dIfeRIdos

valoR
líquIdo

valoR
BRuto

Impostos 
dIfeRIdos

valoR
líquIdo

sALDO InIcIAL  164 729  (43 653)  121 076  93 741  (27 185)  66 556 

REcEBIDOs DURAnTE O AnO  290 672  (84 292)  206 380  277 545  (87 427)  190 118 

TRAnsfERIDOs pARA REsULTADOs  (361 660)  104 881  (256 779)  (304 572)  95 940  (208 632)

saldo fINal  93 741  (23 064)  70 677  66 713  (18 671)  48 042 

REvERsÃO Tx. IMpOsTO DIfERIDO
sALDO InIcIAL

 
(4 118)  (4 118)  (2 344)  (2 344)

 66 559  45 698 

2010 2011
sUBsÍDIOs DO InvEsTIMEnTO 124 769 96 409

sUBsÍDIOs À ExpLORAÇÃO 236 891 211 795

 361 660  308 204 
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17. EsTADO E OUTROs 
EnTEs púBLIcOs

esta rubrica decompõe-se da forma indicada no quadro seguinte:

>AnExO AO BALAnÇO E À DEMOnsTRAÇÃO DE REsULTADOs 

2010 2011

saldo a ReCeBeR

IMpOsTO sOBRE O REnDIMEnTO  11 104  362 697 

RETEnÇõEs IMpOsTO sOBRE REnDIMEnTO  -    - 

IvA  40 968  2 107 789 

IRc A REcUpERAR  105 

OUTROs IMpOsTOs  22 809  1 070 

 74 881  2 471 661 

saldo a pagaR

IMpOsTO sOBRE O REnDIMEnTO

    EsTIMATIvA DE IMpOsTO  5 950 547  4 399 508 

    pAgAMEnTOs pOR cOnTA E EspEcIAL pOR cOnTA  (2 778 436)  (4 902 999)

(Imposto consolidado)  506 723 

RETEnÇõEs IMpOsTO sOBRE REnDIMEnTO
 

482 243 
 

559 695 

IvA  1 369 894  384 715 

OUTROs IMpOsTOs  41 721  53 171 

cOnTRIBUIÇÃO pARA A sEgURAnÇA sOcIAL  1 017 557  1 051 201 

 6 083 526  2 052 014 
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18. DIfERIMEnTOs

os gastos e rendimentos a reconhecer discriminam-se como segue:

os contratos com clientes são regra geral diferidos durante um período de 4 anos. 
o valor do diferimento é lançado em contrapartida de descontos de Vendas.

>AnExO AO BALAnÇO E À DEMOnsTRAÇÃO DE REsULTADOs 

2010 2011

gastos a ReCoNheCeR

sEgUROs  204 034  189 663 

DEsc. ABAT. EM vEnDAs  128 094  134 750 

cOnTRATOs cOM cLIEnTEs  45 341 051  44 931 755 

cOnsERvAÇÃO pLURIEnAL  -    - 

QUOTIZAÇõEs AnTEcIpADAs  591  675 

OUTROs cUsTOs DIfERIDOs  21 570  34 803 

 45 695 340  45 291 646 

ReNdImeNtos a ReCoNheCeR

pOnTOs cARTÃO DELTA  866 821  887 105 

OUTROs REnDIMEnTOs A REcOnHEcER  4 087  4 010 

 870 908  891 115 
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as quantias de rédito podem ser discriminadas da seguinte forma:

VENDAS E SERVIÇOS PRESTADOS

19. RÉDITO

>AnExO AO BALAnÇO E À DEMOnsTRAÇÃO DE REsULTADOs 

2010 2011

veNdas

MERcADO nAcIOnAL  288 953 341  308 856 308 

MERcADO cOMUnITáRIO  8 999 255  11 771 183 

OUTROs MERcADOs  11 227 234  10 856 933 

DEvOLUÇÃO DE vEnDAs  (7 811 306)  (7 374 070)

DEscOnTOs EM vEnDAs  (40 241 777)  (43 221 223)

 261 126 747  280 889 131 

pRestações de seRvIços

MERcADO nAcIOnAL  2 319 032  2 361 610 

OUTROs pAÍsEs  3 537  17 

DEvOLUÇÃO DE p. s.  (284)  (795)

DEscOnTOs E ABATIMEnTOs  (113 139)  (275 962)

 2 209 146  2 084 870 

 263 335 893  282 974 000 
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20. TRABALHOs pARA 
A pRÓpRIA EnTIDADE

esta rubrica decompõe-se da forma indicada no quadro seguinte.

>AnExO AO BALAnÇO E À DEMOnsTRAÇÃO DE REsULTADOs 

2010 2011
tRaBalhos da pRópRIa empResa paRa:   

AcTIvOs fIxOs TAngÍvEIs (nOTA 7)  22 078  10 716 

 22 078  10 716 
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21. fORnEcIMEnTOs E 
sERvIÇOs ExTERnOs

esta rubrica decompõe-se da forma indicada no quadro seguinte.

>AnExO AO BALAnÇO E À DEMOnsTRAÇÃO DE REsULTADOs 

2010 2011

sUBcOnTRATOs 20 144 21 466

TRABALHOs EspEcIALIZADOs 9 020 537  10 656 304 

pUBLIcIDADE E pROpAgAnDA 16 215 759  17 083 818 

vIgILâncIA E sEgURAnÇA 997 276  886 437 

HOnORáRIOs 468 248  705 944 

cOMIssõEs 63 873  68 168 

cOnsERvAÇÃO E REpARAÇÃO 11 417 524  12 585 552 

fERRAMEnTAs UTEnsÍLIOs DEsgAsTE RápIDO 120 368  131 286 

LIvROs E DOcUMEnTAÇÃO TÉcnIcA 9 282  12 121 

MATERIAL EscRITÓRIO 384 462  374 240 

ARTIgOs p/ OfERTA 367 540  628 241 

OUTROs 291 763  312 568 

ELEcTRIcIDADE 754 438  1 020 096 

cOMBUsTÍvEIs 3 121 520  3 757 987 

ágUA 51 208  50 654 

OUTROs cOMBUsTÍvEIs 5 199  3 715 

DEsLOcAÇõEs E EsTADIAs 2 260 519  2 190 421 

TRAnspORTEs pEssOAL 2 632  1 501 

TRAnspORTEs DE MERcADORIAs 2 390 793  2 718 645 

REnDAs E ALUgUEREs 4 426 731  4 673 325 

cOMUnIcAÇÃO 1 179 984  1 105 883 

sEgUROs 1 121 187  1 135 100 

cOnTEncIOsO E nOTARIADO 256 600  151 448 

DEspEsAs REpREsEnTAÇÃO 522 610  622 133 

LIMpEZA, HIgIEnE E cOnfORTO 147 293  159 529 

OUTROs sERvIÇOs 1 721 657  1 237 450 

 57 339 147  62 294 032 
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22. BEnEfÍcIOs DOs 
EMpREgADOs

gASTOS COM O  PESSOAL

>AnExO AO BALAnÇO E À DEMOnsTRAÇÃO DE REsULTADOs 

2010 2011

REMUnERAÇõEs DOs ORgÃOs sOcIAIs

REMUnERAÇõEs DO pEssOAL  838 722  861 321 

BEnEfIcÍOs DE REfORMA  40 683 879  42 459 321 

    plano Executivo

    plano geral

    plano valorização

OUTROs BEnEfÍcIOs pÓs-EMpREgO  769 

    plano actos médicos

InDEMInIZAÇõEs

EncARgOs sOBRE REMUnERAÇõEs  9 293 364  10 044 259 

sEgUROs DE AcIDEnTEs DE TRABALHO E DOEnÇAs pROfIssIOnAIs  316 911  376 679 

gAsTOs DE AcÇÃO sOcIAL  1 422 459  1 643 111 

pAgAMEnTOs cOM BAsE EM AcÇõEs

   Reconhecidos em capital próprio

   Reconhecidos no passivo

   Actualização do passivo no final do ano

DIsTRIBUIÇÃO DE LUcROs AOs EMpREgADOs

OUTROs gAsTOs cOM O pEssOAL  1 321 375  1 448 956 

 53 876 710  56 834 416 
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23. AUMEnTOs/ REDUÇÃO 
DE JUsTO vALOR

esta rubrica decompõe-se da forma indicada no quadro seguinte:

>AnExO AO BALAnÇO E À DEMOnsTRAÇÃO DE REsULTADOs 

2010 2011
peRdas poR Redução de justo valoR   

EM InsTRUMEnTOs fInAncEIROs

activos

Detidos para negociação - empresas cotadas- acções BEs 93 434 38 412

93 434 38 412
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24. OUTROs REnDIMEnTOs 
E gAnHOs

esta rubrica decompõe-se da forma indicada no quadro seguinte:

os proveitos suplementares dizem essencialmente respeito a cedência de mão 
de obra, venda de sucata e venda de energia.

>AnExO AO BALAnÇO E À DEMOnsTRAÇÃO DE REsULTADOs 

2010 2011

pROvEITOs sUpLEMEnTAREs  4 420 884  3 478 060 

DEscOnTOs DE p. p. OBTIDOs  84 679  32 935 

REcUpERAÇÃO DE DÍvIDAs  331 

   sinistros 

   sobras  7 319  96 217 

   Outros  31 859  1 450 

gAnHOs ExTRAORDInáRIOs  -    129 915 

    garantias

REnDIMEnTOs DE pARTIcIpAÇÃO DE cApITAL  73 594 

ALIEnAÇÃO DE IMOBILIZADO cORpÓREO  3 515  3 163 

cORREcÇõEs RELATIvAs A ExERcÍcIOs AnTERIOREs  120 030  270 134 

sUBsÍDIOs pARA InvEsTIMEnTO  357 102  419 935 

EsTIMATIvA DE IMpOsTOs  124 770  96 409 

OUTROs (Benefício penalidades contratuais e outros não especificados)  1 250  2 082 

 53 876 710  56 834 416 
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25. OUTROs gAsTOs 
E pERDAs

esta rubrica decompõe-se da forma indicada no quadro seguinte:

na rubrica “outros gastos e perdas” estão incluídos os gastos com serviços ban-
cários, multas fiscais e não fiscais, penalidades contratuais, penalidades por não 
conformidade, e outros não relevantes, não especificados.

>AnExO AO BALAnÇO E À DEMOnsTRAÇÃO DE REsULTADOs 

2010 2011

IMpOsTOs DIREcTOs  2 300  6 407 

IMpOsTOs InDIREcTOs  393 080  474 316 

TAxAs  131 171  338 715 

DEscOnTOs DE p. p. cOncEDIDOs  1 123 661  1 352 797 

DEscOnTOs DE vEnDIng  55 171  -   

DÍvIDAs IncOBRávEIs  1 364 566  515 550 

pERDAs DE InvEnTáRIOs

    sinistros  576  53 657 

    Quebras  100 756  73 649 

    Outros  183 816 

gAsTOs E pERDAs fInAncEIRAs

    Alienações  26 514 

    sinistros  1 898  569 

cORREcÇõEs RELATIvAs A ExERcÍcIOs AnTERIOREs  78 826  230 749 

DOnATIvOs  1 481 252  1 466 436 

QUOTIZAÇõEs  117 871  144 245 

OfERTAs E AMOsTRAs DE InvEnTáRIOs  3 996 184  3 250 366 

OUTROs gAsTOs E pERDAs  1 280 640  2 147 005 

 10 127 952  10 264 791 
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esta rubrica decompõe-se da forma indicada no quadro seguinte.

26. gAsTOs/ REvERsõEs 
DE DEpREcIAÇõEs E 
AMORTIZAÇÃO

2009 2010

gastos de depReCIação e de amoRtIzação

pROpRIEDADEs DE InvEsTIMEnTO - -

AcTIvOs fIxOs TAngÍvEIs (nOTA 7)  23 127 024  24 730 667 

AcTIvOs InTAngÍvEIs (nOTA 8)  376 266  676 937 

 23 503 290  25 407 604 

>AnExO AO BALAnÇO E À DEMOnsTRAÇÃO DE REsULTADOs 
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esta rubrica decompõe-se da forma indicada no quadro seguinte.

na rubrica outros rendimentos similares estão incluídos essencialmente dife-
renças de cambio da actualização para 31 de dezembro das contas de terceiros, 
e outros rendimentos não relevantes, não incluídos das rubricas anteriores.

27. REsULTADOs 
fInAncEIROs

2010 2011
JUROs OBTIDOs 

DE DEpÓsITOs 47 887 78 142

DE OUTRAs ApLIcAÇõEs DE MEIOs fInAncEIROs LÍQUIDOs 13 854

DE fInAncIAMEnTO cOncEDIDOs A sUBsIDIáRIAs -

DE OUTROs fInAncIAMEnTOs OBTIDOs 39 654 355 237

DIfEREnÇAs DE cAMBIO fAvORávEIs 904 684

OUTROs REnDIMEnTOs sIMILAREs 1 537 985  327 872 

 2 544 064  761 251 

jUROS E RENDIMENTOS SIMILARES OBTIDOS

2010 2011
JUROs sUpORTADOs

DE fInAncIAMEnTOs OBTIDOs

     AO cUsTO  1 477 832  5 015 216 

JUROs DE DEscOBERTOs BAncáRIOs  701 

     AO cUsTO  56 025  26 646 

RELATIvAs A fInAncIAMEnTOs OBTIDOs  457 584 

OUTROs  2 909 450  2 523 

 4 901 592  5 044 385 

jUROS E RENDIMENTOS SIMILARES OBTIDOS

>AnExO AO BALAnÇO E À DEMOnsTRAÇÃO DE REsULTADOs 
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28. LOcAÇõEs

LOCAÇõES fINANCEIRAS — O gRUPO COMO LOCATáRIO
o grupo tem contratos de locação financeira para vários itens do equipamento 
de transporte. estes contratos têm prazos de renovação e possuem opções de 
compra. os activos locados só podem ser sujeitos a sublocação mediante au-
torização expressa do locador a ser decidida, caso a caso, com base em pedido 
fundamentado por parte do grupo.

a quantia escriturada líquida dos bens em regime de locação financeira à data do 
balanço, por categoria de activo, é a constante do quadro seguinte:

o valor de capital em dívida escriturado no balanço é o seguinte:

2010 2011
EQUIpAMEnTO BásIcO   72 298 

EQUIpAMEnTO DE TRAnspORTE 89 943 62 386 

0 0

89 943  134 684

VALOR PAgAMENTO 
EM DíVIDA EM 2011

nÃO MAIs DE UM AnO  84 500 

MAIs DE UM AnO E nÃO MAIs DE cIncO AnOs 24 239

MAIs DE cIncO AnOs

108 739

>AnExO AO BALAnÇO E À DEMOnsTRAÇÃO DE REsULTADOs 
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29. InTEREssEs 
MInORITáRIOs

2010 2011

INteResses mINoRItáRIos ReCoNheCIda em CapItaIs

InTEREssEs MInORITáRIOs - BALAnÇO 567 110  313 441

INteResses mINoRItáRIos em Resultados

InTEREssEs MInORITáRIOs - BALAnÇO (196 052)  (311 291)

>AnExO AO BALAnÇO E À DEMOnsTRAÇÃO DE REsULTADOs 
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30. pOLÍTIcAs DE gEsTÃO 
E RIscO fInAncEIRO

PRINCíPIOS gERAIS
o risco financeiro é o risco de o justo valor ou os fluxos de 
caixa futuros de um instrumento financeiro virem a variar 
e de se virem a obter resultados diferentes do esperado, 
sejam estes positivos ou negativos, alterando o valor patri-
monial do grupo.

no desenvolvimento das suas actividades correntes, o 
grupo está exposto a uma variedade de riscos financeiros 
susceptíveis de alterarem o seu valor patrimonial, os quais, 
de acordo com a sua natureza, se podem agrupar nas se-
guintes categorias:
•	 risco de mercado
•	 risco de taxa de juro 
•	 risco de taxa de câmbio
•	 outros riscos de preço 
•	 risco de crédito 
•	 risco de liquidez 

a gestão dos riscos acima referidos - riscos que decorrem, 
em grande medida, da imprevisibilidade dos mercados 
financeiros – exige a aplicação criteriosa de um conjunto de 
regras e metodologias aprovadas pela administração, cujo 
objectivo último é a minimização do seu potencial impacto 
negativo no valor patrimonial e no desempenho  do grupo.

Com este objectivo, toda a gestão é orientada em função 
de duas preocupações essenciais:
•	 reduzir, sempre que possível, flutuações nos resulta-

dos e cash flows sujeitos a situações de risco;
•	 limitar os desvios face aos resultados previsionais, 

através de um planeamento financeiro rigoroso, as-
sente em orçamentos plurianuais.

por regra, o grupo não assume posições especulativas, 
pelo que geralmente as operações efectuadas no âmbito 
da gestão dos riscos financeiros têm por finalidade o con-
trolo de riscos já existentes e aos quais o grupo se encon-
tra exposto.

a administração define princípios para a gestão do risco 
como um todo e políticas que cobrem áreas específicas, o 
risco de taxa de juro, o risco de liquidez, o risco de crédito, 
o uso de derivados e outros instrumentos financeiros não 
derivados e o investimento do excesso de liquidez. 

a gestão dos riscos financeiros - incluindo a sua identifica-
ção, avaliação e cobertura - é conduzida pela direcção Fi-
nanceira do grupo de acordo com políticas aprovadas pela 
administração. 

a direcção Financeira do grupo avalia e realiza cobertu-
ras de riscos financeiros em estrita cooperação com as 
unidades operacionais do grupo que dispõem de equipas 
especializadas em termos de competência, experiência e 
supervisão no que respeita a derivados.

a direcção de auditoria interna faz o acompanhamento da 
implementação das políticas de gestão de risco definidas 
pela administração de forma a garantir que os riscos finan-
ceiros são identificados, mensurados e geridos de acordo 
com tais políticas.

>AnExO AO BALAnÇO E À DEMOnsTRAÇÃO DE REsULTADOs 
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RISCO DE TAxA DE jURO
o risco de taxa de juro é o risco de o justo valor ou os fluxos 
de caixa futuros de um instrumento financeiro vir a variar, 
devido a alterações nas taxas de juro de mercado, alteran-
do o valor patrimonial do grupo.

a exposição do grupo ao risco de taxa de juro advém da 
existência, no seu balanço, de activos e passivos financei-
ros contratados a taxa fixa ou a taxa variável. no primeiro 
caso, o grupo enfrenta um risco de variação do ‘‘justo valor’’ 
desses activos ou passivos, na medida em que qualquer 
alteração das taxas de mercado envolve um custo de 
oportunidade (positivo ou negativo). no segundo caso, tal 
alteração tem um impacto directo no valor dos juros rece-
bidos/pagos, provocando consequentemente variações de 
caixa.

a evolução nas taxas de juro foi a seguinte:

o movimento agressivo de subida de taxas foi bastante 
visível no mercado monetário, no qual as taxas do mercado 
interbancário encerraram o ano abaixo das taxas directoras 
do Banco Central europeu.

a opção por manter os empréstimos bancários a taxa va-
riável, prende-se com o facto de a sua curta maturidade 
não permitir, na óptica do grupo, recuperar o diferencial de 
taxas negativo pago inicialmente, devido à forte inclinação 
que a curva de rendimentos apresenta, nomeadamente 
nos prazos mais curtos.

2010 2011
EURIBOR 12M 1,486% 2,008%

EURIBOR 6M 1,216% 1,638%

EURIBOR 3M 0,993% 1,393%

EURIBOR 1M 0,777% 1,179%

EVOLUÇÃO DAS TAxAS DO MERCADO MONETáRIO 

NA ZONA EURO

o detalhe dos financiamentos correntes e não correntes 
mensurados ao custo e respectivas condições são os indi-
cados no quadro seguinte:

em 31 de dezembro de 2011 e 31 de dezembro de 2010, o 
desenvolvimento do valor de Financiamentos obtidos não 
Correntes com exposição a risco de taxa de juro em função 
da maturidade ou data de refixação é o indicado no quadro 
seguinte:

a sensibilidade do resultado do exercício (resultante do 
impacto proveniente dos financiamentos a taxa de juro 
variável) a uma possível alteração razoável nas taxas de 
juro, com as restantes variáveis constantes, é a indicada no 
quadro seguinte: 

2010 2011

Não CoRReNte

fInAncIAMEnTOs OBTIDOs

     nABEIROgEsT sgps, sA 102 342 442 114 831 283

     cAIxA gERAL DE DEpÓsITOs 937 740 937 740

     IApMEI

     BpI

CoRReNte

   fInAncIAMEnTOs OBTIDOs

   sADOs DEscOBERTOs EM D.O. 1 402 758 615 696

104 682 940 116 384 719

2010 2011

EMpRÉsTIMOs nABEIROgEsT sgps, sA 102 342 442 114 831 283

EncARgOs fInAncEIROs 1 512 533 4 826 474

TAxA PREVISÃO 2012

JUROs UTILIZAnDO A ULTIMA TAxA DE 2011
(EURIBOR + spREAD) 4,490% 5 227 535

JUROs UTILIZAnDO A ULTIMA TAxA DE 2011
(EURIBOR + spREAD) 5,490% 6 391 796

JUROs UTILIZAnDO A ULTIMA TAxA DE 2011
(EURIBOR + spREAD) 6,490% 7 556 058

30. pOLÍTIcAs DE gEsTÃO E RIscO DE fInAncIAMEnTO>AnExO AO BALAnÇO E À DEMOnsTRAÇÃO DE REsULTADOs 
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RISCO DE TAxA DE CâMBIO
o risco de taxa de âmbito é o risco de o justo valor ou os 
fluxos de caixa de um instrumento financeiro virem a variar 
em resultados de alterações nas taxas de câmbio.

a exposição ao risco de taxa de câmbio resulta fundamen-
talmente das actividades operacionais do grupo (em que 
os gastos, rendimentos, activos e passivos são denomi-
nados em moedas diferentes da moeda de relato) e dos 
investimentos líquidos em participadas estrangeiras:
•	 o preço de alguns produtos no mercado mundial é tra-

dicionalmente fixado em usd, pelo que a evolução do 
euro face ao usd poderá ter um impacto nas vendas 
futuras do grupo, independentemente dessas vendas 
serem denominadas em euros ou noutra moeda;

•	 a região autónoma da madeira tem uma fonte impor-
tante de rendimento proveniente de turismo, sendo 
este um impulsionador das vendas do grupo.

•	 a flutuação do câmbio em angola (aKz), poderá vir a 
ter um impacto nas contas futuras do grupo, devido à 
sua inconstante mudança.

RISCO DE CRÉDITO
o risco de crédito é o risco de uma contraparte não cumprir 
as suas obrigações ao abrigo de um instrumento financeiro 
originando uma perda.

o grupo encontra-se, sujeito a risco no crédito que concer-
ne às seguintes actividades:
•	 actividade operacional - Clientes e outras contas a 

receber.
•	 actividades de financiamento - depósitos em bancos 

e instituições financeiras;

a gestão do risco de crédito relativo a clientes e outras 
contas a receber é efectuada da seguinte forma:
•	 seguindo políticas procedimentos e controlos estabe-

lecido pelo grupo para cada unidade operacional;
•	 os limites de crédito são estabelecidos para todos os 

clientes com base em critérios de avaliação interna;
•	 a qualidade de crédito de cada cliente é avaliada com 

base em notações de crédito fornecidas pela nossa 
direcção comercial do grupo;

•	 os valores em dívida são regularmente monitorizados.
•	 a gestão do risco de crédito relativo a saldos em ban-

cos e instituições financeiras é efectuada da seguinte 
forma:

•	 pela direcção de tesouraria do grupo de acordo com 
as políticas do grupo;

•	 os limites são estabelecidos para minimizar a concen-
tração de risco e dessa forma mitigar perdas financei-
ras resultantes de potenciais falhas de cumprimento 
pelas contrapartes;

 
a gestão do risco de crédito relativo aos outros activos 
financeiros, nomeadamente das dívidas a receber de 
clientes e outros, o grupo procede anualmente á medição 
desse risco com base nas informações de mercado e dos 
comerciais que acompanham os devedores. 
 
em 2010 cerca de 78% do valor em dívida de clientes estava 
concentrado fora das empresas do grupo, sendo que pas-
sou para 75% em 2011.

30. pOLÍTIcAs DE gEsTÃO E RIscO DE fInAncIAMEnTO>AnExO AO BALAnÇO E À DEMOnsTRAÇÃO DE REsULTADOs 
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RISCO DE LIQUIDEZ
a gestão de risco de liquidez tem por objectivo garantir 
que, a todo o momento, o grupo mantenha a capacidade 
financeira para que, dentro de condições de mercado não 
desfavoráveis:
•	 Cumpra com as suas obrigações de pagamento à me-

dida do seu vencimento e;
•	 garanta atempadamente o financiamento adequado 

ao desenvolvimento dos seus negócios e estratégia.

para este efeito, o grupo pretende manter uma estrutura 
financeira flexível, pelo que o processo de gestão de liqui-
dez no seio do grupo compreende os seguintes aspectos 
fundamentais:
•	 optimização da função financeira no seio da sociedade;
•	 planeamento financeiro baseado em previsões de 

fluxos de caixa, para diferentes horizontes temporais;
•	 sistema de controlo financeiro no curto e no médio 

prazo que permita, atempadamente identificar des-
vios, antecipar necessidades de financiamento e iden-
tificar oportunidades de refinanciamento;

•	 diversificação de fontes de financiamento e contra-
partes;

•	 dispersão das maturidades de dívida emitida, visando 
evitar concentração excessiva, em determinados pon-
tos no tempo, de amortizações de dívida.

o acompanhamento regular pela administração permite a 
implementação efectiva de uma politica de agregação do 
risco do grupo assim como uma intervenção rápida, directa 
e centralizada.

30. pOLÍTIcAs DE gEsTÃO E RIscO DE fInAncIAMEnTO>AnExO AO BALAnÇO E À DEMOnsTRAÇÃO DE REsULTADOs 
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31. pAssIvOs cOnTIgEnTEs

o grupo, no seu perímetro consolidado, tem constituídas garantias bancárias, 
não reflectidas no balanço conforme quadro seguinte:

>AnExO AO BALAnÇO E À DEMOnsTRAÇÃO DE REsULTADOs 

BENEfICIáRIO ENTIDADE 2010 2011

maNuel RuI azINhaIs NaBeIRo, lda

EDp Cgd 1 615 0

ALfAnDEgA DE sETUBáL Cgd 25 000 25 000

InATEL cgD 4 232 4 232

ALfânDEgA DE sETUBáL cgD 100 000 100 000

ALfânDEgA DE sETUBáL cgD - 500 000

fUnDO DE InvEsTIMEnTO IMOBILIáRIO cgD 30 000

 fUnDO DE InvEsTIMEnTO IMOBILIáRIO cgD 32 897 32 897

fUnDO DE InvEsTIMEnTO IMOBILIáRIO cgD 21 432

fUnDO DE InvEsTIMEnTO IMOBILIáRIO cgD 30 000 30 000

MInIsTÉRIO DA ADMInIsTRAÇÃO InTERnA cgD 19 000 0

 pORTUgAL TELEcOM cgD 26 000

Novadelta, sa

gARAnTIA fInAncEIRA s/ pAÍs BpI-BDp 36 031 36 031

gARAnTIA DE RIscO BpI s/ pAÍs IApMEI 448 590 448 590

gARAnTIA/AvAL BAncáRIO EMp. cgD 500 000 500 000

toRRefaCção Camelo, lda

DEsALfAnDEgAMEnTO cOsEc 75 000 75 000

EnTREpOsTO ADUAnEIRO cOsEc 99 760 99 760

delta Cafés madeIRa, sa

DIREcÇÃO gERAL DAs ALfânDEgAs E DO IEc cgD 26 000 1 000

joão dos saNtos NaBeIRo & heRdºs., lda

DEsALfAnDEgAMEnTO cgD 15 000 17 458

EDp cgD 1 968 2 716

total  1 445 093 1 920 116
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32. AcOnTEcIMEnTOs ApÓs 
A DATA DO BALAnÇO

a data em que as demonstrações financeiras estão autorizadas para emissão 
foi 13 de maio de 2012. após esta data não foram recebidas novas informações 
acerca de condições que existam à data do balanço e que dessem lugar a ajus-
tamentos ou divulgações nas demonstrações financeiras.

Contudo, o grupo delta Cafés , adquiriu no início de Janeiro de 2012, as parti-
cipações das empresas tecnidelta, lda, toldiconfex, lda e nabeirorest, lda, à 
empresa mãe, como forma de reorganizar a estrutura do grupo nabeiro, e ter 
uma forma mais clara de analisar a área chave que é o negócio dos cafés. estas 
empresas têm um papel fundamental na análise directa feita a este sector de 
actividade, nomeadamente ao nível dos investimentos feitos directamente nos 
clientes (máquinas de café, moinhos, toldos, luminosos, etc).

>AnExO AO BALAnÇO E À DEMOnsTRAÇÃO DE REsULTADOs 
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DIVULgAÇÃO ExIgIDA PELO Nº 1 DO ARTº 66–A DO CSC
não existem operações não incluídas no Balanço pelo que não há lugar à divul-
gação da respectiva natureza, objectivo comercial, impacte financeiro ou riscos 
e benefícios.

os honorários facturados durante o exercício pelo revisor oficial de contas são 
os indicados no quadro abaixo:

33. DIvULgAÇõEs ExIgIDAs 
pOR DIpLOMAs LEgAIs

2010 2011
REvIsÃO LEgAL DE cOnTAs 5 400  8 700 

sERvIÇOs DE gARAnTIA DE fIABILIDADE 6 200 2 117 

11 600  10 817

o técnico oficial de contas

humberto martins

toc nº 50 824

A Administração

manuel rui azinhais nabeiro

presidente do Conselho de administração

 João manuel gonçalves nabeiro         

 administrador

helena maria gonçalves nabeiro tenório

administradora

>AnExO AO BALAnÇO E À DEMOnsTRAÇÃO DE REsULTADOs 



78

RELATÓRIO DE cOnTAs 2010-2011

RELATÓRIO E pAREcER  
DO fIscAL únIcO

senhores Accionistas,
em cumprimento do disposto na alínea g) do artº. 420 conjugado com o n.º 1 do 
artº. 508-d do código das sociedades comerciais, compete-nos emitir o rela-
tório anual sobre a nossa acção fiscalizadora e dar parecer sobre o relatório de 
Gestão consolidado, as demonstrações financeiras consolidadas e a proposta de 
aplicação de resultados apresentados pelo conselho de Administração de delta 
cafés sGps, sA referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2011.

no decurso do exercício, acompanhámos a actividade da empresa tendo efectua-
do os seguintes procedimentos:
•	 Verificámos, com a extensão considerada necessária, os registos contabilísti-

cos e documentos que lhes servem de suporte;
•	 Verificámos, quando julgámos conveniente, da forma que julgámos adequada 

e na extensão considerada apropriada, a existência de bens ou valores per-
tencentes à sociedade ou por ela recebidos em garantia, depósito ou outro 
título;

•	 Verificámos que a definição do perímetro de consolidação e as operações de 
consolidação efectuadas estão de harmonia com o estabelecido nas normas 
de consolidação aplicáveis;

•	 Verificámos a adequacidade dos documentos de prestação de contas conso-
lidados;

•	 Verificámos que as políticas contabilísticas e os critérios valorimétricos adop-
tados nas contas consolidadas, conduzem a uma adequada apresentação do 
património e dos resultados do grupo do qual a sociedade é a empresa-mãe;

•	 estivemos disponíveis para receber as comunicações de irregularidades pro-
venientes dos accionistas, colaboradores da sociedade e outros;

•	 Confirmámos que o relatório de gestão Consolidado, a demonstração Con-
solidada dos resultados por naturezas, a demonstração Consolidada das al-
terações no Capital próprio, a demonstração Consolidada dos Fluxos de Caixa 
e o anexo Consolidado, satisfazem os requisitos legais aplicáveis e reflectem 
a posição dos registos contabilísticos no final do exercício; 

•	 averiguámos da observância pelo cumprimento da lei e do contrato de sociedade; 
•	 Cumprimos as demais atribuições constantes da lei e do contrato de sociedade.

no decurso dos nossos actos de verificação e validação que efectuámos com vista 
ao cumprimento das nossas obrigações de fiscalização, obtivémos do Conselho 
de administração e dos serviços as provas e os esclarecimentos que considera-
mos necessários.
no âmbito do trabalho de revisão legal contas que efectuámos, foi emitida, nesta 
datam a correspondente Certificação legal das Contas, sobre as contas consoli-
dadas sem reservas e sem ênfases. 
Face ao exposto decidimos emitir o seguinte parecer:
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pAREcER DO fIscAL únIcO

senhores Accionistas:
procedemos à acção de fiscalização da delta cafés sGps, sA nos termos do ar-
tigo 420º conjugado com o no n.º 1 do artº. 508-d do código das sociedades co-
merciais, em resultados do qual somos de parecer que:

a) a proposta de aplicação de resultados constante do relatório de gestão do 
exercício de 2011 cumpre com os requisitos relativos à constituição da reserva 
legal e com os limites de distribuição de lucros aos accionistas previstos no 
Código das sociedades Comerciais;

b) o relatório de gestão Consolidado do exercício de 2011 satisfaz os requisitos 
previstos no Código nas sociedades Comerciais;

c) o Balanço Consolidado, a demonstração Consolidada dos resultados por 
naturezas, a demonstração Consolidada das alterações no Capital próprio, a 
demonstração Consolidada dos Fluxos de Caixa e o anexo Consolidado,  
satisfazem os requisitos legais e contabilísticos aplicáveis.

lisboa, 31 de julho de 2012

o fiscal Único
ernest & Young audit & associados – sroC, sa. 
sociedade de revisores oficiais de Contas (nº178)

representada por 
paulo Jorge luís da silva   

(roC nº 1334)
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cERTIfIcAÇÃO
LEgAL DAs cOnTAs

INTRODUÇÃO 
1. examinámos as demonstrações financeiras consolidadas anexas de delta 

Cafés sgps, sa as quais compreendem o Balanço Consolidado em 31 de de-
zembro de 2011 (que evidencia um total de 294 139 341 euros e um total de 
capital próprio de 111 379 277 euros, incluindo um resultado líquido atribuído 
aos accionistas da empresa de 8 752 153 euros), a demonstração Consolidada 
dos resultados por naturezas, a demonstração Consolidada das alterações 
no Capital próprio e a demonstração Consolidada dos Fluxos de Caixa do 
exercício findo naquela data, e o anexo Consolidado.

RESPONSABILIDADES
2. É da responsabilidade do Conselho de administração a preparação de de-

monstrações financeiras consolidadas que apresentem de forma verdadeira 
e apropriada a posição financeira do conjunto das empresas englobadas na 
consolidação, o resultado consolidado das suas operações, as alterações 
consolidadas no seu capital próprio e os fluxos de caixa consolidados, bem 
como a adopção de políticas e critérios contabilísticos adequados e a manu-
tenção de sistemas de controlo interno apropriados.

3. a nossa responsabilidade consiste em expressar uma opinião profissional e 
independente, baseada no nosso exame daquelas demonstrações financeiras.

âMBITO
4. o exame a que procedemos foi efectuado de acordo com as normas técnicas 

e directrizes de revisão/ auditoria da ordem dos revisores oficiais de Contas, 
as quais exigem que o mesmo seja planeado e executado com o objectivo de 
obter um grau de segurança aceitável sobre se as demonstrações financeiras 
consolidadas estão isentas de distorções materialmente relevantes.

para tanto o referido exame incluiu:
•	 a verificação de as demonstrações financeiras das empresas englobadas na 

consolidação terem sido apropriadamente examinadas e, para os casos signi-
ficativos em que o não tenham sido, a verificação, numa base de amostragem, 
do suporte das quantias e divulgações nelas constantes e a avaliação das 
estimativas, baseadas em juízos e critérios definidos pelo Conselho de admi-
nistração, utilizadas na sua preparação;

•	 a verificação das operações de consolidação;
•	 a apreciação sobre se são adequadas as políticas contabilísticas adoptadas, a 

sua aplicação uniforme e as sua divulgação, tendo em conta as circunstâncias;
•	 a verificação da aplicabilidade do princípio de continuidade; e
•	 a apreciação sobre se é adequada, em termos globais, a apresentação das 

demonstrações financeiras consolidadas.
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5. o nosso exame abrangeu também a verificação da concordância da infor-
mação financeira constante do relatório de gestão consolidado com as de-
monstrações financeiras consolidadas.

6. entendemos que o exame efectuado proporciona uma base aceitável para a 
expressão da nossa opinião.

OPINIÃO
7. em nossa opinião, as demonstrações financeiras consolidadas referidas 

apresentam de forma verdadeira e apropriada, em todos os aspectos mate-
rialmente relevantes, a posição financeira consolidada de delta Cafés sgps, 
sa em 31 de dezembro de 2011, o resultado consolidado das suas operações, 
as alterações consolidadas no seu capital próprio e os seus fluxos de caixa 
contabilísticos geralmente aceites em portugal.

RELATO SOBRE OUTROS REQUISITOS LEgAIS
8. É também nossa opinião que a informação constante do relatório de gestão 

consolidado é concordante com as demonstrações financeiras consolidadas 
do exercício.

lisboa, 31 de julho de 2012

o fiscal Único
ernest & Young audit & associados – sroC, sa. 
sociedade de revisores oficiais de Contas (nº178)

representada por 
paulo Jorge luís da silva   

(roC nº 1334)






