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1. Introdução 

O exercício de 2011 manteve-se em linha com o Plano e Orçamento, e com os exercícios anteriores, fruto 
da política de consolidação prosseguida pelo Conselho de Administração e aprovada pelo Conselho Geral, 
dando cumprimento à missão do Centro Tecnológico no apoio às empresas do Sector. 
Em Portugal, o ano ficou marcado pelo pedido de ajuda externa, no final do primeiro trimestre, que há 
muito se adivinhava. Resultou num acordo com o a troika, FMI/CE/BCE, que se traduziu num empréstimo 
de 78 mil milhões de euros, associado a um programa de reformas, há muito necessárias, mas que só a 
paternidade externa tornou exequível. A miragem do crédito fácil “para sempre”, tornada possível com a 
entrada na moeda única, encobriu uma trajectória de perda de competitividade da economia portuguesa, 
tornando o ajustamento muito difícil, em especial pelo aumento do desemprego estrutural. Reconhece-se 
agora a importância da indústria fabricante de bens transaccionáveis na sustentabilidade da economia, 
mas o estado de necessidade a que se chegou, a dificuldade no acesso ao crédito e a contracção do 
mercado interno parecem deixar pouca margem a essas empresas. 
Como referia a Der Spiegel, em Julho de 2011 (in Negócios online, 2011-07-28), “Depois de viver acima das 
suas possibilidades durante décadas, Portugal está agora a sentir o pleno impacto da crise. O governo está 
a responder com um brutal pacote de austeridade. Mas só com poupanças, não vai lá – o país precisa de 
encontrar formas de expandir a sua indústria e de se tornar mais atractivo para o investimento”. 
O CATIM tem procurado, através duma política de proximidade e de parceria, responder às necessidades 
cada vez mais variadas, e urgentes, das empresas do sector, na sua grande maioria fabricantes de bens 
transaccionáveis que apostam na diferenciação, desenvolvendo produtos ajustados a novos mercados e 
nichos, procurando um posicionamento que permita fugir da guerra pelo preço, e recuperando, nalguns 
casos, produção que tinha ido para a China, que deixou de ser interessante para as pequenas encomendas, 
por serem à medida, ou porque os tempos de crise desaconselham grandes encomendas. O tempo actual é 
um tempo de mudança, e a flexibilidade das PME´s permite-lhes procurar rapidamente mercados em 
crescimento, numa luta que traz novos desafios, nomeadamente a necessidade de cuidar da conformidade 
do produto com requisitos locais, muitas vezes barreiras técnicas disfarçadas, cabendo ao Centro 
Tecnológico a função de apoio técnico à exportação, o que tem sido possível pela política de consolidação 
do Centro, que lhe deu solidez e o inseriu em redes internacionais que asseguram credibilidade nesse 
contexto. Espera-se que a melhoria da execução dos fundos estruturais venha a permitir, no futuro 
próximo, a abertura de candidaturas a projectos de apoio às Infra-Estruturas Tecnológicas, promovendo, e 
tornando possível, o desenvolvimento do Centro Tecnológico em consonância com as necessidades das 
empresas do sector. 
Em termos europeus o ano caracterizou-se pela dificuldade da União Europeia se ajustar às mudanças em 
curso, notória na falta de liderança que permita desenvolver iniciativas capazes de fazer face a crises de 
países membros de média dimensão, e na perda de importância relativa no contexto da economia mundial. 
Em termos globais o ano de 2011 ficou marcado pelos acontecimentos associados ao tsunami no Japão e ao 
acidente na central nuclear de Fukushima Daiichi, que provocou instabilidade em muitos sectores, 
nomeadamente no sector automóvel e electrónica (pelo desarranjo de cadeias de abastecimento, e 
confirmando que a competição se faz cada vez mais entre cadeias de fornecimento e não tanto entre 
empresas individuais), e no sector da energia, no qual provocou o afastamento do nuclear, pelo menos nos 
próximos anos, enquanto parte da solução para o problema do carbono. Também as inundações na 
Tailândia, em Outubro, tiveram repercussão mundial, afectando especialmente os sectores automóvel e 
electrónica. Entretanto a China ocupou o segundo lugar na economia mundial ultrapassando o Japão que 
há 42 anos ocupava essa posição. Merecem também menção em 2011, as alterações verificadas na Tunísia, 
Egipto e Líbia, varrendo regimes ditatoriais, num movimento que se espera conduza à democratização e ao 
crescimento económico dos países árabes. 

O Conselho de Administração submete o Relatório e Contas 2011 à aprovação do Conselho Geral, 
reafirmando a confiança e o apreço pela colaboração de todos os parceiros, colaboradores e associados. 
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2. Apreciaç ão Global dos Indicadores Relativos a 2011 

Considerando os valores correspondentes a custos e proveitos de funcionamento, a comparação entre os 

objectivos estabelecidos no Plano e Orçamento para 2011 e as contas do exercício, mostra um desvio 

desfavorável, em ambos os casos, da ordem de 2%  

No quadro de análise comparativa os custos estão expurgados dos valores relativos a custos com 

amortizações e imparidades de dívidas a receber (510.517€) e proveitos não incluem os provenientes das 

anualização de valores relativos a subsídio ao investimento (279.158€).  

 

ANÁLISE COMPARATIVA –  ORÇAMENTO 2011 / CONTAS 2011 

RUBRICA 
ORÇAMENTO 

2011 

Pro-rata 
IVA 

suportado 
REALIZADO 
2011 

DESVIOS 

  VALOR % 

CUSTOS DE FUNCIONAMENTO           

            

Custos das matérias consumidas 22.300 390,69 16.646 -5.264 -24% 

            

Fornecimentos e serviços externos 1.610.120 24.169,26 1.678.380 92.430 6% 

            

Outros gastos e perdas 89.160 5.461,25 104.786 21.088 24% 

            

Custos com pessoal 2.330.000   2.322.622 -7.378 0% 

            

TOTAL DE CUSTOS DE FUNCIONAMENTO 4.051.580   4.122.434 100.875 2% 

PROVEITOS DE FUNCINAMENTO           

            

Prestação de serviços  3.755.000   3.871.692 116.692 3,1% 

            

Sub.  Exploração e Outros rend. e ganhos(excep. Sub inv) 755.000   567.658 -187.342 -24,8% 

            

            

TOTAL DE PROVEITOS DE FUNCIONAMENTO 4.510.000   4.439.350 -70.650 -2% 

            

RESULTADOS DE FUNCIONAMENTO 458.420   316.916 -171.525 -37% 
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ANÁLISE EVOLUTIVA – REALIZADO,  2010  / 2011 

RUBRICA 
REALIZADO 
2010 

Pro-rata IVA 
suportado REALIZADO 

2011 

DESVIOS 

VALOR % 

CUSTOS DE FUNCIONAMENTO 

Custos das matérias consumidas 28.445 390,69 16.646 -11.799 -41% 

Fornecimentos e serviços externos 1.912.814 24.169,26 1.678.380 -234.434 -12% 

Outros gastos e perdas 7.367 5.461,25 104.786 97.419 1322% 

Custos com pessoal 2.199.055 2.322.622 123.567 5,6% 

TOTAL DE CUSTOS DE FUNCIONAMENTO 4.147.681 4.122.434 -25.247 -1% 

PROVEITOS DE FUNCINAMENTO 

      

Prestação de serviços 3.910.303 3.871.692 -38.611 -1% 

Sub.  Exploração e Outros rend. e ganhos(excep. Sub inv) 550.899 567.658 16.759 3,0% 

TOTAL DE PROVEITOS DE FUNCIONAMENTO 4.461.202 4.439.350 -21.852 0% 

 

Ao compararmos os exercidos de 2010 e 2011, constatamos que não existe uma variação materialmente 

relevante, tanto no total dos custos de funcionamento como no total de proveitos de funcionamento. 

Salienta-se em 2011 uma diminuição de cerca de 12% na rubrica FSE, que se deve essencialmente ao atraso 

na aprovação no Projecto “Formação PME” promovido pela AEP, na qualidade de entidade intermédia.  

O atraso verificado na aprovação do projecto “Formação PME”, embora praticamente neutro do ponto de 

vista dos resultados, implicou uma diminuição na conta de trabalhos especializados (contratação de 

consultores externos para execução do projecto), e uma contrapartida da mesma ordem de grandeza na 

conta 78 – Outros rendimentos e ganhos. Também o atraso no reembolso das despesas no âmbito de outros 

projectos, nomeadamente “Pense Indústria 2.0” e “B&TI – Business & Technical Intelligence”, está patente 

na comparação Orçamento versus realizado 2011, na diminuição na rubrica “Subsídios à exploração e 

outros rendimentos e ganhos”.  

De salientar ainda um aumento significativo em “Outros gastos e perdas”, que se deve à atribuição em 

2011 do prémio de produtividade relativo ao exercício de 2009-2010, totalizando 71.165€, o qual só foi 

atribuído após o encerramento e aprovação das Contas de 2010. Em exercícios anteriores este prémio era 

atribuído no final do ano e por isso incluído nos custos do próprio exercício, passando agora a figurar na 

rubrica “Outros gastos e perdas”, por respeitar a exercícios anteriores. Em termos de comparação, a 

evolução de custos com pessoal, 2010 versus 2011, traduz um acréscimo de 0,8% (=(2.199.055+71.165)/ 

2.322.622). 
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Custos de Funcionamento 

Em termos de repartição de custos de funcionamento (não incluído amortizações e imparidades de dívidas 

a receber), a distribuição nos últimos 7 anos foi a seguinte: 

 

O atraso na aprovação do projecto “Formação PME” reflecte-se numa diminuição dos custos com FSE, dado 

implicar a contratação de consultores para algumas intervenções. 

CUSTOS COM PESSOAL 

RUBRICA 
ORÇAMENTO 

2011 
REALIZADO 
2011 

DESVIOS 

VALOR % 

CUSTOS COM PESSOAL         

          

Remunerações 1.780.569 1.879.037 98.469 106% 

          

Encargos  s/ remunerações 383.018 362.428 -20.590 95% 

          

          

Outros custos com pessoal 169.413 81.156 -88.257 48% 

          

TOTAL DE CUSTOS COM PESSOAL 2.333.000 2.322.622 -10.378 100% 

    

TOTAL DE CUSTOS DE 
FUNCIONAMENTO   4.122.434     
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.1 Recursos Humanos 

O exercício de 2011 terminou com um total de 94 colaboradores. 

A evolução dos recursos humanos, reportada a 31 de Dezembro, foi a seguinte:  

 

Por níveis de qualificação, e no final de 2011 a distribuição dos recursos humanos era a seguinte:  

Nível Nível I Nível II Nível III Nível IV Nível V Nível VI Nível VII Total 

Mulheres 1 3 5 0 1 23 8 41 

Homens 0 5 15 2 5 21 5 53 

 

Nível 1 2º Ciclo do ensino básico 

Nível 2 3º Ciclo do ensino básico obtido no ensino básico ou por percursos de dupla certificação 

Nível 3 Ensino secundário vocacionado para prosseguimento de estudos de nível superior 

Nível 4 Ensino secundário obtido por percursos de dupla certificação ou ensino secundário 
vocacionado para prosseguimento de estudos de nível superior acrescido de estágio 

profissional – mínimo de 6 meses 

Nível 5 Qualificação de nível pós-secundária não superior com créditos para prosseguimento de 
estudos de nível superior 

Nível 6 Licenciatura 
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Nível 7 Mestrado 

Nível 8 Doutoramento 

Em termos de responsabilidade social continua a merecer referência a empregabilidade que o CATIM tem 

proporcionado aos jovens que fazem estágio no Centro Tecnológico, nomeadamente os estágios 

profissionais promovidos pelo IEFP. É de salientar que dos 86 estagiários relativos ao período 1999-2011, 

apenas 10%, concluiu o estágio sem uma colocação imediata. 

 

A evolução nos últimos anos de colaboradores com estudos pós-graduados foi a seguinte: 
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A evolução do investimento na formação, em continuidade com os exercícios anteriores, e sem que se 

tenha verificado qualquer apoio no âmbito do QREN, foi o seguinte: 
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2.2 Sócios/Património Associativo 

Em 2011, 7 empresas subscreveram uma unidade de participação cada, ascendendo o capital subscrito a 

528.500 euros correspondendo a 652 associados. O crescimento do número de associados nos últimos anos 

foi o seguinte: 

 

A composição do Património Associativo / Capital Social em 31 Dezembro de 2011 era a seguinte: 

Entidades participantes 
Número de 

UP's 

Capital Subscrito Capital Realizado 

(euros) (%) (euros) (%) 

Entidades públicas 133 66.500,00 12,58% 66.500,00 12,61% 

Nacional privado:           

Empresas 797 398.500,00 75,40% 394.500,00 74,79% 

Associações 124 62.000,00 11,73% 62.000,00 11,75% 

Sub-total part.entid. Privado 1.054 527.000,00 99,71% 523.000,00 99,15% 

Estrangeiro privado: 3 1.500,00 0,29% 1.000,00 0,29% 

Total 1.057 528.500,00 100% 524.000,00 99,44% 
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2.3 Análise dos Resultados 

PROVEITOS 

O total dos proveitos por serviços prestados foi de 3.871.692 euros, a que se adicionam 497.922€ de 

subsídios à exploração e outros rendimentos e ganhos (excepto subsídios ao investimento), perfazendo um 

total de 4.369.614 euros.  

 

CUSTOS 
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O total dos custos de exploração atingiu 4.122.434€ (não inclui Iva suportado), constituídos por 16.645€ de 

matérias-primas, 1.678.380€ relativos a fornecimento e serviços externos, 2.322.621€ de custos com 

pessoal e 104.786€ de outros gastos e perdas. 

A facturação per-capita em 2011 foi de 42.546 euros:  

 

O investimento em 2011 foi significativamente menor do que em 2010, dada a não existência de medidas 

de apoio às Infra-estruturas tecnológicas. 
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A evolução do activo líquido, imobilizado líquido e capital próprio nos últimos anos foi a seguinte: 

 

 

Em 2007 passaram a ser contabilizados os termos de aceitação contratualizados e referentes aos projectos 

co-financiados em aberto, verificando-se um aumento significativo no activo líquido. Desta forma o activo 

liquido a partir de 2007 não é comparável com exercícios anteriores. 

 

A evolução da autonomia financeira do Centro está representada no gráfico seguinte: 
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2.4 Tipificação de clientes 

A análise da facturação por grupos de clientes revela uma continuidade na dispersão de vendas, conforme 

mostra gráfico seguinte:  

 

Em 2011 a facturação média por cliente foi de 1.360 euros, ligeiramente inferior à verificada em 2010 

(1.376 euros): 
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O número de clientes que apoiamos em 2011 foi de 2.846, um valor ligeiramente menor ao verificado em 

2010. 
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2.5 Tipificação da origem do conhecimento 

Mantêm-se válidos os vectores do conhecimento referidos como importantes para o CATIM, nos últimos 

relatórios de actividades: 

A experiência acumulada dos seus técnicos, suportada por uma política de formação visando uma elevada 

qualificação dos recursos humanos, apoiando a participação em acções de formação, e cursos de pós-

graduação; 

A proximidade ao cliente, o trabalho com as Associações Industriais, designadamente a AIMMAP, a 

cooperação e o desenvolvimento de parcerias com outras Infra-estruturas Tecnológicas e com as 

Universidades.  

A participação em projectos de I&D, nacionais e europeus, fontes importantes de informação e aquisição 

de conhecimento, bem como o contacto com fornecedores de equipamento e a participação em Feiras 

Industriais. 

Na Normalização. O envolvimento nos trabalhos das comissões técnicas de normalização, nacionais e 

europeias, permite aceder a um acervo formidável de conhecimentos, de enorme importância no contexto 

da metalomecânica. De modo análogo, e no âmbito das Directivas Comunitárias merece referência a 

participação nas reuniões dos Organismos Horizontais e Verticais encarregados de harmonizar as 

abordagens dos Organismos Notificados. 
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2.6 Publicações 

A divulgação de resultados de projectos, e da actividade do Centro, em revistas técnicas e de divulgação 

totalizou 14 artigos e 5 comunicações:  

 

Artigos em revistas e proceedings 

• AZENHA, Cátia, SILVA, Isménia - “Segurança Contra Incêndios em Edifícios – Uma abordagem 

preambular”. Revista TECNOMETAL nº 194, Maio-Junho 2011. Porto, pp. 18 – 22  

• BRITO, A. G., COSTA, S., MARINHEIRO, L., SILVA, I. - “A Engenharia do Ambiente: retrospectiva 

histórica e análise prospectiva dos desafios emergentes”, INFO, Revista informativa da Ordem 

dos Engenheiros Região Norte, Nº 24, Abril-Junho 2011, Porto, pp. 20 – 25  

• CATIM (Centro de Apoio à Indústria Metalomecânica) – Unidade de Ambiente, Higiene e 

Segurança - “Radiações ópticas de fontes artificiais”. Revista TECNOMETAL nº195, Julho-

Agosto 2011: pp. 22-23 

• FERNANDES, C. & ROCHA, L. - “Educating Youngsters for the Workforce: Tutoring F1 in School 

Teams With an e-learning Strategy”. Paper to present at ICEL 2011 – International e-learning 

Conference, 26- 28 June British Columbia, Canadá. [www.academic-conferences.org].  

• FERNANDES, Cláudia – “Capacidade para o trabalho na Indústria Metalúrgica e Metalomecânica: 

Porquê avaliar?”. Revista TECNOMETAL nº193, Março-Abril 2011: pp. 18-24 

• LIMA, Filipa; PIRES, Cláudia - “Participação do CATIM no Colóquio Internacional SHO 2011”. 

Newsletter CATIM: Maio 2011. 
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• MENDES, Marta; PIRES, Cláudia - “Participação do CATIM no 11º Congresso Nacional de 

Manutenção”. Newsletter CATIM: Junho 2011. 

• MENDES, Marta; PIRES, Cláudia - “A Importância da manutenção nas organizações: gestão da 

manutenção e segurança”. Revista TECNOMETAL nº195, Julho-Agosto 2011: pp. 18-21 

• MENDES, Marta - “Casos & Parcerias de sucesso (ADIRA)”. Newsletter CATIM: Abril 2011. 

• PEREIRA, Alexandre - “Casos & Parcerias de sucesso (GONAFE)”. Newsletter CATIM: Abril 2011. 

Capítulos de Livros 

• BARRADAS, J., SAMPAIO, P. - “ISO 9001 and ISO 17025 standards in a metrology laboratory”. 

Livro de Atas da 14th Toulon - Verona Conference, Alicante, Espanha, pp. 143-152, 2011. 

(ISBN: 978-88904327-1-2) 

• BARRADAS, J.; SAMPAIO, P. - "A ISO 9001 e a ISO 17025 num Laboratório de Metrologia". Livro 

de Atas do Encontro Nacional de Engenharia e Gestão Industrial 2011, Guimarães, Portugal, pp. 

357-358, 2011. ISBN: 978-989-97050-2-9. 

• BARRADAS, J.; SAMPAIO, P. - "ISO 9001 or ISO 17025: What is more importante for the 

metrology laboratory". Livro de Atas do 12th International Symposium on Quality, Osijek, 

Croatia, pp. 309-318, 2011. ISBN: 978-953-6619-24-5. 

• FERNANDES, C. & ROCHA, L. – “Manufacturing Sustainability: Aligning Youth Mindsets”. In 

Selinger, G.; Khraisheh, M.; Jawahir, I. (eds.) Advances in Sustainable Manufacturing. Belin: 

Spinger.(pp. 37- 42) ISBN 978-3-642-20182-0. 

Comunicações 

• LIMA, Filipa; PIRES, Claudia - “A Contribuição da Ergonomia na Segurança de Máquinas e 
Equipamentos”. Apresentação no Colóquio Internacional SHO 2011 – Universidade do Minho, 
Guimarães: 11 de Fevereiro de 2011. 

• MENDES, Marta; PIRES, Cláudia - “A Importância da manutenção nas organizações: gestão da 
manutenção e segurança”. 11º Congresso Nacional de Manutenção: 2011. 

• PIRES, Cláudia - “A Contribuição da Ergonomia na melhoria das condições de trabalho”. 
AIMMAP: Maio 2011. 

• FERNANDES, C.; PEREIRA, A.; SILVA, C. - “Avaliação da Capacidade para o trabalho no sector 
da metalurgia e metalomecânica: perspectivas e desafios”. Paper apresentado no Simposium 
Nacional de Capacidade para o Trabalho: Avaliação e Promoção, 17 e 18 de Novembro de 
2011, Aveiro, Portugal. 

• FERNANDES, C.; ROCHA, L. -  “Educating Youngsters for the Workforce: Tutoring F1 in School 
Teams With an e-learning Strategy”. Paper to present at ICEL 2011 – International e-learning 
Conference, 26- 28 June British Columbia, Canadá. [www.academic-conferences.org].  
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3. Unidades. Actividades mais relevantes. 

Se analisarmos as actividades, levadas a cabo por cada uma das Unidades: Sistemas de Qualidade e 

Inovação, Ambiente Higiene e Segurança, Segurança de Máquinas, Laboratórios de Ensaio de Materiais e 

Produtos e Laboratório de Metrologia, e as avaliarmos pela sua contribuição para as receitas do exercício, 

quando considerada dum ponto de vista analítico, constata-se uma distribuição muito semelhante à 

verificada no passado recente. 
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3.1 Apoio tecnológico – Qualidade, Inovação, Ambiente e Segurança  

A Qualidade, a Inovação, o Ambiente e a Segurança constituem domínios de intervenção com carácter 

horizontal, que continuam a representar uma fatia significativa da prestação de serviços. 

Integrado na Qualidade e Inovação, merece uma menção especial  a intervenção nas empresas em 

projectos de melhoria da gestão da qualidade e  produtividade, a participação no programa Formação PME 

com intervenções ao nível de diagnósticos estratégicos, consultadoria e formação em PME’s, a cooperação 

com o IAPMEI na utilização das ferramentas de benchmarking nacional e internacional, e a colaboração 

com a COTEC no domínio da inovação. 

LABORATÓRIOS 

No âmbito dos Laboratórios manteve-se a importância relativa das diversas áreas, destacando-se, em 

termos de volume de serviços a área dos ensaios de aparelhos a gás, e a área da metrologia dimensional, e 

temperatura.  

No âmbito da metrologia dimensional com máquina de medição por coordenadas iniciou-se em 2011, a 

instalação de uma extensão do laboratório de metrologia, prestando serviços nas instalações da Delphi em 

Braga, unidade vocacionada para servir as empresas fornecedoras do sector automóvel, localizadas no 

campus da Delphi e na região. 

FORMAÇÂO 

O CATIM tem dado continuidade a um programa anual de formação nos domínios em que tem 

competências próprias, desenvolvendo acções inter-empresas, e também respondendo a solicitações 

específicas com acções de formação intra-empresas. Tem também colaborado em programas de formação 

de outras entidades, das quais destacamos como exemplo o IEFP, a AIMMAP, a RELACRE e Instituições de 

Ensino Superior. 

Em 2011 foi estabelecida uma parceria com a CmTrain - Training for Coordinate Metrology e.V, que é uma 

associação com sede Buchs, na Suiça, cujo objetivo principal é formar e qualificar técnicos no domínio da 

metrologia por coordenadas, fornecendo uma formação padronizada, independente dos fabricantes, na 

europa e no mundo. 

Também 2011 e em resultado de uma parceria entre o CATIM, a  Poupenergia e o ITC - Infrared Training 

Center, disponibilizamos cursos de formação na área da termografia.  
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Nos últimos anos a evolução da actividade formativa foi a seguinte: 

 

A evolução do número de formandos nos últimos anos foi seguinte: 
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Em termos de volume de formação, a evolução nos últimos anos foi a seguinte: 
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4. O Catim e o Sistema Português da Qualidade 

O CATIM continuou em 2011 a manter um forte envolvimento no Sistema Português da Qualidade, 

destacando-se, tal como em 2010, a actividade desenvolvida ao nível da Normalização, enquanto 

Organismo de Normalização Sectorial, abrangendo os seguintes domínios: 

• Aparelhos termodomésticos e termoindustriais que utilizam combustíveis gasosos e líquidos 

• Louça metálica (à excepção de aspectos relacionados com o contacto com os géneros 

alimentícios). 

• Cutelarias e objectos decorativos e de mesa revestidos a prata. 

• Componentes metálicos para canalizações. 

• Máquinas-ferramenta. 

• Artigos de puericultura e brinquedos. 

• Equipamento de elevação, excluindo ascensores e montacargas, escada mecânicas e tapetes 

rolantes. 

• Metais 

• Portas, janelas, fachadas, cortina, cerramento de vãos e respectivos acessórios metálicos. 

• Ventilação e evacuação dos produtos de combustão dos locais com instalação de aparelhos a gás. 
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O ONS CATIM apoia as seguintes comissões técnicas (CT´s) e a participação nos seguintes comités 

europeus e internacionais (TC´s) e working groups (WG´s): 

CT - Designação 

Comités Técnicos 

Europeus/ 

Internacionais 

Descrição original 

CT 12 - Aços e Ferros 

Fundidos 

ECISS/TC 100 General issues 

ECISS/TC 101 Test methods for steel (other than chemical analysis) 

ECISS/TC 102 Methods of chemical analysis for iron and steel 

ECISS/TC 103 Structural steels other than reinforcements 

ECISS/TC 104 Concrete reinforcing and pre-stressing steels 

ECISS/TC 105 
Steels for heat treatment, alloy steels, free-cutting 

steels and stainless steels 

ECISS/TC 106 Wire rod and wire 

ECISS/TC 107 Steels for pressure purposes 

ECISS/TC 108 Steel sheet and strip for electrical applications 

ECISS/TC 109 
Coated and uncoated flat products to be used for cold 

forming 

ECISS/TC 110 Steel tubes, and iron and fittings for steel tubes 

ECISS/TC 111 Steel castings and forgings 

ISO/TC 17 Steel 

ISO/TC 25 Cast irons and pig irons 

ISO/TC 132 Ferroalloys 
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CT - Designação 

Comités Técnicos 

Europeus/ 

Internacionais 

Descrição original 

ISO/TC 164 Mechanical testing of metals  

CT 18 - Elementos de 

Tubagem, Tubos Válvulas 

e Acessórios 

ECISS/TC 110 Steel tubes, and iron and fittings for steel tubes 

CEN/TC 69 Industrial valves 

CEN/TC 74 Flanges and their joints 

CEN/TC 190 Foundry technology 

CEN/TC 203 Cast iron pipes, fittings and their joints 

CEN/TC 267 Industrial piping and pipelines 

CEN/TC 342 

Metal hoses, hose assemblies, bellows and expansion 

joints 

ISO/TC 5 Ferrous metal pipes and metallic fittings 

ISO/TC 153 Valves 

CT 33 - Louça Métalica 

CEN/TC 194- WG1 Cookware 

CLC/TC 59X / WG5 

CENELEC 
Induction cooking 

CT 34 - Metais não 

Ferrosos e suas Ligas 

CEN/TC 132 Aluminium and aluminium alloys  

CEN/TC 133 Copper and copper alloys  

CEN/TC 209 Zinc and zinc alloys  

CEN/TC 220 Tin and tin alloys  

ISO/TC 18 Zinc and zinc alloys  
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CT - Designação 

Comités Técnicos 

Europeus/ 

Internacionais 

Descrição original 

ISO/TC 26 Copper and copper alloys 

ISO/TC 79 Light metals and their alloys 

ISO/TC 155 Nickel and nickel alloys  

CT 36 -Aparelhos que 

utilizam combustíveis 

sólidos, líquidos ou 

gasosos, seus dispositivos 

e acessórios 

CEN/TC 46 Fireplaces for liquid fuels 

CEN/TC 47 

Atomizing oil burners and their components - Function 

- Safety - Testing  

CEN/TC 48 Domestic gas-fired water heaters  

CEN/TC 49 Gas cooking appliances  

CEN/TC 57 Central heating boilers  

CEN/TC 58 

Safety and control devices for burners and appliances 

burning gaseous or liquid fuels 

CEN/TC 62 Independent gas-fired space heaters  

CEN/TC 106 Large kitchen appliances using gaseous fuels  

CEN/TC 109 Central heating boilers using gaseous fuels  

CEN/TC 130 Space heating appliances without integral heat sources  

CEN/TC 131 Gas burners using fans  

CEN/TC 179 Gas-fired air heaters  

CEN/TC 180 Non-domestic gas-fired overhead radiant heaters  

CEN/TC 181 Dedicated liquefied petroleum gas appliances  
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CT - Designação 

Comités Técnicos 

Europeus/ 

Internacionais 

Descrição original 

CEN/TC 228 Heating systems in buildings  

CEN/TC 238 Test gases, test pressures and categories of appliances  

CEN/TC 281 Appliance, solid fuels and firestarters for barbecuing 

CEN/TC 295 Residential solid fuel burning appliances  

CEN/TC 299 

Gas-fired sorption appliances, indirect fired sorption 

appliances, gas-fired endothermic engine heat pumps 

and domestic gas-fired washing and drying appliances 

CEN/TC 355 Lighters (Project Committee) 

CEN/BT/TF 114 Non-refillable metallic cartridges 

CEN/SFG-U Sector Forum Gas Utilisation 

  

CEN/TC 114 Safety of machinery  

CEN/TC 142 Woodworking machines - Safety  

CEN/TC 143 Machine tools - Safety  

CEN/TC 255 Hand-held, non-electric power tools - Safety  

ISO/TC 29 Small tools 

ISO/TC 39 Machine tools  

ISO/TC 199 Safety of machinery  

CT 98 - Portas, janelas, 

Fachadas cortinas, 
CEN/TC 33 

Doors, windows, shutters, building hardware and 

curtain walling  
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CT - Designação 

Comités Técnicos 

Europeus/ 

Internacionais 

Descrição original 

cerra/ de vãos e resp. 

acessórios e ferragens 
ISO/TC 162 Doors and windows 

CT 99 - Cutelarias e 

Objectos Revestidos a 

Prata P/Mesa e Dec. 

CEN/TC 194- WG4 
Utensils in contact with food - Cutlery and related 

items  

CT 117 - Torneiras 

Sanitárias e seus 

Acessórios 

CEN/TC 164 - WG8  Water supply - Sanitary tapware 

CEN/TC 165-WG 11 Waste water engineering  

CT 122 - Brinquedos e 

Artigos de Puericultura 

(Aspectos de Segurança) 

CEN/TC 52  Safety of toys  

CEN/TC 252 Child use and care articles  

ISO/TC 181 Safety of toys  

CT 130 - Plataformas 

Elevatórias 

CEN/TC 98 Lifting platforms  

ISO/TC 214 Lifting platforms  

CT 162 - Transporte de 

Pessoas por Cabo 
CEN/TC 242 

Safety requirements for passenger transportation by 

rope  

CT 166 - Espaço de Jogo 

e Recreio 

CEN/TC 136 Sports, playground and other recreational equipment  

CEN TC 402 Domestic Pools and Spas  

CT 178  - Ventilação de 

edificios com aparelhos 

a gás 

CEN/TC 156 WG 14  Ventilation for buildings 

CEN/TC 166  Chimneys  

A condição periférica do país obriga o CATIM a um esforço financeiro significativo decorrente das 

deslocações para o centro da Europa, onde se realizam a generalidade das reuniões dos Comités Técnicos 

Europeus.  
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5. Colaboração com outras entidades 

Projectos Desenvolvidos em Cooperação 

Os projectos de I&D decorrem em períodos habitualmente superiores a um ano, pelo que se apresenta uma 

lista de projectos em que o CATIM participa(ou)  

Tipo Programa/Acçã

o 

Projecto Descritivo Situação 

I&D IEEA BISON 

Setting up an information system for 

central heating domestic boilers, 

and to make it freely available on 

the Internet. 

Em Curso 

RC SIAC 

Business & Technical 

Inteligence para PME 

/ RECET 

Apoiar as PME’s, de forma 

estruturada e em rede, no esforço 

do aumento da competitividade e 

acesso a mercados de elevado 

interesse  

Em Curso 

RC SIAC 
PENSE INDÚSTRIA 

2020 /RECET 

Sensibilizar e motivar os jovens, 

através dema abordagem criativa, 

para a escolha de uma futura 

carreira na indústria. 

Em curso 

RC SIAC 
PENSE INDÚSTRIA 2.0 

/ RECET 

Sensibilizar e motivar os jovens, 

através de ma abordagem criativa, 

para a escolha de uma futura 

carreira na indústria. 

Terminado 

I&D CETIM CLEANPROD 
Widespread adoption of best 

practices to improve eco-efficiency 
Terminado  

I&D 

Co-ordination 

action within 

Framework 

PRODESTS 

Set-up of a market-Oriented 

Methodology for joining SMEs within 

Integrated EU research Projects on 

Terminado  
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Program 6  Innovative Clean and Environmental 

Technologies 

RC POPH FORMAÇÃO PME Programa de formação acção Em Curso 

RC POPH 
Formação para 

Empresários 

Programa de formação acção 
Terminado 

RC ON.2 

Apoio Tecnológico à 

Competitividade das 

PME’s do Sector 

Metalúrgico e 

Metalomecânico 

Sistema de apoio a infra-estruturas 

científicas e tecnológicas 

Terminado 

I&D POCTEP 

 

CLOUDPYME 

 

Promoção e instalação em PME’s do 

sector da manufactura, software 

open source de CAD/CEA através de 

pilotos de avaliação em infra-

estruturas de computação CLOUD 

Em curso 

I&D COMPETE FADIS 

Ferramentas de apoio à decisão na 

internacionalização de serviços 

técnicos Em curso 

 

O CATIM, ciente da importância decisiva das parcerias, do trabalho colaborativo e do estabelecimento de 

redes que sustentem e promovam a cooperação, tem procurado fortalecer laços de cooperação com 

diversas entidades, nomeadamente: 

AIMMAP – principal promotor dos projectos dirigidos ao Sector, e que conta com o CATIM para assegurar a 

componente técnica de projectos em domínios da nossa competência específica, nomeadamente no 

Ambiente, na Segurança de Máquinas, na Higiene e Segurança e na Normalização (nomeadamente por 

intermédio das suas Divisões).  
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IAPMEI – Promotor e parceiro em várias Iniciativas e Projectos, nomeadamente no domínio da eficiência 

energética. 

DGERT – promotor da Qualidade na Formação e da rede CRC´s. 

ANEMM – em iniciativas sectoriais, em conjunto com a AIMMAP 

IPQ - No domínio da promoção da Qualidade. 

ACT – com quem cooperamos no domínio da formação. 

CCDRN -  que nos tem apoiado em projectos europeus, de âmbito regional e transfronteiriço. 

AGÊNCIA de INOVAÇÃO – em projectos europeus e nacionais  

RECET – Nos Projectos PENSE-INDÚSTRIA e B&TI e fomentando trabalho conjunto com os outros Centros 

Tecnológicos. 

INEGI e IDITE MINHO – no âmbito de Projectos de natureza regional e transfronteiriços. 

RELACRE – no âmbito da formação, e apoiando as suas iniciativas. 

Escolas e Centros de Formação da Região, facultando visitas de estudo, e/ou recebendo estagiários (FEUP, 

ISEP, IEFP, ISMAI, RELACRE, AEP, UM, UA, etc.).  
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Participação do CATIM noutras entidades 

RECET, Associação dos Centros Tecnológicos de Portugal 

CTCP, Centro Tecnológico do Calçado  

CTCV, Centro Tecnológico para a Indústria do Vidro e Cerâmica 

CTIC, Centro Tecnológico da Indústria do Couro  

CENTIMFE, Centro Tecnológico Indústria dos Moldes e Ferramentas 

CERTIF, Associação para a Certificação dos Produtos 

RELACRE, Associação dos Laboratórios Acreditados de Portugal  

APQ, Associação Portuguesa para a Qualidade 

LABNET, Rede Europeia de Laboratórios de Ensaio de Caldeiras e Esquentadores a Gás. 

SPMet,  Sociedade Portuguesa de Metrologia 

SPM, Sociedade Portuguesa de Materiais 

PROMONET, Associação Promotora de Novas Empresas e Tecnologias 

PRODUTECH – Associação para as tecnologias de Produção Sustentável 

AP2H2 - Associação Portuguesa para a Promoção do Hidrogénio  

CIRP - The International Academy for Production Engineering.  

NTB - Interstaatliche Hochschule für Technik Buchs Switzerland 

CmTrain - Training for Coordinate Metrology e.V 
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6. Proposta de aplicação de resultados 

O Conselho de Administração propõe que dos resultados líquidos do exercício de 2011, no valor de cento e 

sessenta e seis mil, novecentos e trinta e três euros e cinquenta e oito cêntimos, sejam transferidos cinco 

por cento para a conta de Reserva Legal, e o restante para a conta de Resultados Transitados. 

 

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

________________________________________________________ 

             Presidente -  (Aníbal  José da Costa Campos) 

 

________________________________________ ________________________________________ 

                      (Rafael Campos Pereira)      ( Paulo José de Lima Martins Couto ) 

 

 

________________________________________  ________________________________________   

            (Maria Fátima Tavares)     (Rui Ferreira Marques)   
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BALANÇO E CONTAS 

 

____________________________________________________________________ 

Em 31 de Dezembro de 2011 
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Entidade: CATIM - Centro de Apoio Tecnológico à Industria Metalomecância
BALANÇO INDIVIDUAL EM 31DE DEZEMBRO DE 2011 UNIDADE MONETÁRIA (1)

NOTAS
31-12-2011 31-12-2010

Activo não corrente
Activos fixos tangíveis 1.084.648,65 1.254.206,22 -13,52%

Propriedades de investimento

Activos intangíveis 399.981,73 414.652,90 -3,54%

Investimentos financeiros 29.953,13 38.953,13 -23,10%

Investimentos em curso

1.514.583,51 1.707.812,25 -11,31%

Activo corrente
Inventários

Clientes 1.845.719,24 1.327.689,82 39,02%

Adiantamentos a fornecedores

Estado e outros entes públicos 46.631,51 110.775,48 -57,90%

Accionistas/sócios

Outras contas a receber 1.411.622,64 1.578.390,39 -10,57%

Diferimentos 9.185,18 51.608,46 -82,20%

Outros activos financeiros

Caixa e depósitos bancários 2.098.438,80 2.543.241,75 -17,49%

5.411.597,37 5.611.705,90 -3,57%

Total do activo 6.926.180,88 7.319.518,15 -5,37%

Capital próprio

Capital realizado 528.500,00 525.000,00 0,67%

Acções (quotas) próprias

Outros instrumentos de capital próprio

Prémios de emissão 150.500,00 147.000,00 2,38%

Reservas legais 265.137,69 254.731,58 4,09%

Outras reservas 34.997,19 34.997,19 0,00%

Resultados transitados 3.030.845,22 2.906.893,83 4,26%

Excedente de revalorização

Outras variações no capital próprio 835.167,72 914.085,90 -8,63%

Resultado líquido do período 166.933,58 208.122,10 -19,79%

Total do capital próprio 5.012.081,40 4.990.830,60 0,43%

Passivo

Passivo não corrente
Provisões

Passivos por impostos diferidos 301.114,89 329.568,39 -8,63%

Outras contas a pagar

301.114,89 329.568,39 -8,63%

Passivo corrente
Fornecedores 274.335,91 839.404,85 -67,32%

Adiantamentos de clientes 1.496,40 1.496,40 0,00%

Estado e outros entes públicos 247.960,32 122.439,58 102,52%

Accionistas/sócios 1.000,00 1.000,00 0,00%

Outros participantes - Suprimentos e outros mútuos

Diferimentos 771.116,99 758.283,49 1,69%

Outras contas a pagar 317.074,97 276.494,84 14,68%

Outros passivos financeiros

1.612.984,59 1.999.119,16 -19,32%

Total do passivo 1.914.099,48 2.328.687,55 -17,80%

Total do capital próprio e do passivo 6.926.180,88 7.319.518,15 -5,37%

(1) - O euro, admitindo-se, em função da dimensão e exigências do relato, a possibilidade de expressão das quantias em milhares de euros

CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO

RUBRICAS
DATAS

Variação %

ACTIVO

 

O Conselho de Administração                                                                            O Técnico Oficial de Contas 
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DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR NATUREZAS 
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 UNIDADE MONETÁRIA (1)

NOTAS
2011 2010

Vendas e serviços prestados 3.871.692,06 3.910.303,45 -0,99%

Subsídios à exploração 14.749,02 4.194,02 251,67%

Variação nos inventários da produção

Trabalhos para a própria entidade

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas -16.645,53 -29.049,40 -42,70%

Fornecimentos e serviços externos -1.678.380,34 -1.947.021,62 -13,80%

Gastos com o pessoal -2.322.621,56 -2.199.055,43 5,62%

Imparidade de Inventários (perdas/reversões)

Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões) -83.382,19 -23.145,88 260,25%

Provisões (aumentos/reduções)

Outras Imparidades (perdas/reversões)

Aumentos/reduções de justo valor

Outros rendimentos e ganhos 831.265,65 893.394,06 -6,95%

Outros gastos e perdas -104.786,28 -7.366,98 1322,38%

Resultado antes de depreciações , gastos de financiamento e impostos 511.890,83 602.252,22 -15,00%

Gastos/reversões de depreciação e de amortização -427.135,70 -492.840,11 -13,33%

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) 84.755,13 109.412,11 -22,54%

Juros e rendimentos similares obtidos 31.494,91 29.328,56 7,39%

Juros e gastos similares suportados -228,30 -410,71 -44,41%

Resultado antes de impostos 116.021,74 138.329,96 -16,13%

Imposto sobre o rendimento do período 50.911,84 69.792,14 -27,05%

Resultado líquido do período 166.933,58 208.122,10 -19,79%

Resultados das actividades descontinuadas (líquido de impostos) incluído no resultado líquido do período

Resultado líquido do período atribuível a: (2)
Detentores do capital da empresa mãe

Interesses minoritários

Resultado por acção básico

(1) - O euro, admitindo-se, em função da dimensão e exigências do relato, a possibilidade de expressão das quantias em milhares de euros

(2) - Esta informação apenas será forneceida no caso de contas consolidadas

RENDIMENTOS E GASTOS
PERÍODOS

Variação %

 

O Conselho de Administração                                                                          O Técnico Oficial de Contas 
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Entidade:CATIM - Centro de Apoio Tecnológico à Industria Metalomecância
DEMONSTRAÇÃO (INDIVIDUAL/CONSOLIDADA) DAS ALTERAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO NO PERÍODO 2011 UNIDADE MONETÁRIA (1)

Capital 

Realizado

Acções 

(quotas) 

próprias

Outros 

instrumentos 

de capital 

próprio

Prémios de 

emissão
Reservas legais

Resultados 

Transit.

Ajust/ em 

activos 

financeiros

Excedentes 

de reva.

Outras 

Variações no 

capital próprio

Resultado 

líquido do 

período

Total

POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO 2010 1 519.000,00 141.000,00 276.037,87 2.738.614,20 497.423,14 273.818,00 3.948.470,07 3.948.470,07

ALTERAÇÕES NO PERÍODO

Primeira adopção de novo referencial contabilístico

Alterações de políticas contabilísticas

Diferenças de conversão de demonstrações financeiras

Realização do excedente de revalorização de activos fixos tangíveis e intangíveis

Excedentes de revalorização de activos fixos tangíveis e intangíveis e respectivas variações

Ajustamentos por impostos diferidos -91.847,47 421.415,86 329.568,39 329.568,39

Outras alterações reconhecidas no capital próprio 13.690,90 260.127,10 -4.753,10 -273.818,00 -4.753,10 -4.753,10

2 13.690,90 168.279,63 416.662,76 -273.818,00 324.815,29 324.815,29

RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO 3 208.122,10 208.122,10 208.122,10

RESULTADO INTEGRAL 4 = 2 + 3 -65.695,90 532.937,39 532.937,39

OPERAÇÕES COM DETENTORES DE CAPITAL NO PERÍODO

Realizações de capital 6.000,00 6.000,00 6.000,00

Realizações de prémios de emissão 6.000,00 6.000,00 6.000,00

Distribuições

Entradas para coberturas de perdas

Outras operações

5 6.000,00 6.000,00 12.000,00 12.000,00

POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO 2010 6 = 1 + 2 + 3 + 5 525.000,00 147.000,00 289.728,77 2.906.893,83 914.085,90 208.122,10 4.990.830,60 4.990.830,60

(1) - O euro, admitindo-se, em função da dimensão e exigências do relato, a possibilidade de expressão das quantias em milhares de euros

Total do Capital 

Próprio
DESCRIÇÃO NOTAS

Capital Próprio 
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UNIDADE MONETÁRIA (1)

Capital 

Realizado

Acções 

(quotas) 

próprias

Outros 

instrumentos 

de capital 

próprio

Prémios de 

emissão

Reservas 

legais

Outras 

Reservas

Resultados 

Transit.

Ajusta/ em 

activos 

financeiros

Excedentes 

de reva.

Outras 

Variações no 

capital próprio

Resultado 

líquido do 

período

Total

POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO 2011 525.000,00 147.000,00 289.728,77 2.906.893,83 914.085,90 208.122,10 4.990.830,60 4.990.830,60

ALTERAÇÕES NO PERÍODO

Primeira adopção de novo referencial contabilístico

Alterações de políticas contabilísticas

Diferenças de conversão de demonstrações financeiras

Realização do excedente de revalorização de activos fixos tangíveis e intangíveis

Excedentes de revalorização de activos fixos tangíveis e intangíveis e respectivas variações

Ajustamentos por impostos diferidos -73.764,60 45.311,10 -28.453,50 -28.453,50

Outras alterações reconhecidas no capital próprio 10.406,11 197.715,99 -124.229,28 -208.122,10 -124.229,28 -124.229,28

10.406,11 123.951,39 -78.918,18 -208.122,10 -152.682,78 -152.682,78

RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO 166.933,58 166.933,58 166.933,58

RESULTADO INTEGRAL -41.188,52 14.250,80 14.250,80

OPERAÇÕES COM DETENTORES DE CAPITAL NO PERÍODO

Realizações de capital 3.500,00 3.500,00 3.500,00

Realizações de prémios de emissão 3.500,00 3.500,00 3.500,00

Distribuições

Entradas para coberturas de perdas

Outras operações

3.500,00 3.500,00 7.000,00 7.000,00

POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO 2011 528.500,00 150.500,00 300.134,88 3.030.845,22 835.167,72 166.933,58 5.012.081,40 5.012.081,40

Entidade: CATIM - Centro de Apoio Tecnológico à Industria Metalomecância

Total do Capital 

Próprio
DESCRIÇÃO NOTAS

Capital Próprio

DEMONSTRAÇÃO (INDIVIDUAL/CONSOLIDADA) DAS ALTERAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO NO PERÍODO 2011
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ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
 
 

1. Identificação da entidade 

 

O CATIM – Centro de Apoio Tecnológico À Indústria Metalomecânica (CATIM, ou Centro) é uma 

instituição privada sem fins lucrativos, constituído em 1986, que tem a sua sede social no Porto, e que tem 

como actividade principal Apoio Tecnológico a empresas do sector metalúrgico e metalomecânico. 

 

2. Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras 
 

 
2.1. As presentes demonstrações financeiras foram preparadas no pressuposto de continuidade de 

operações, a partir dos registos contabilísticos da Empresa e de acordo com as normas do Sistema de 
Normalização Contabilística, regulado pelos seguintes diplomas legais: 
 
• Decreto-Lei n.º 158/2009, de 13 de Julho (Sistema de Normalização Contabilística); 
• Portaria n.º 986/2009, de 7 de Setembro (Modelos de Demonstrações Financeiras); 
• Aviso n.º 15652/2009, de 7 de Setembro (Estrutura Conceptual); 
• Aviso n.º 15655/2009, de 7 de Setembro (Normas Contabilísticas e de Relato Financeiro); 
• Portaria n.º 1011/2009, de 9 de Setembro (Código de Contas) 

 
 
 
 

 

3. Principais políticas contabilísticas 
 

3.1. Bases de mensuração usadas na preparação das demonstrações financeiras 
 

 
a) Activos intangíveis  

 

Os activos intangíveis, que compreendem essencialmente o direito de superfície e programas de 
computador,  encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido de eventuais perdas de 
imparidade e das amortizações acumuladas. Estes activos são amortizadas a partir do momento em que 
os activos subjacentes estejam concluídos ou em estado de uso, pelo método das quotas constantes, 
durante um período que varia entre 3 e 50 anos.   
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Os activos intangíveis apenas são reconhecidos quando for provável que deles advenham benefícios 
económicos futuros para o Centro, sejam controláveis pelo Centro e que os mesmos possam ser 
mensurados com fiabilidade. 

 

As despesas de desenvolvimento para as quais o Centro demonstre capacidade para completar o seu 
desenvolvimento e iniciar a sua comercialização e/ou use e relativamente às quais seja provável que o 
seu activo criado venha a gerar benefícios económicos futuros, são capitalizadas. As despesas de 
desenvolvimento que não cumpram estes critérios são registadas como gasto no período em que são 
incorridas. 

 

As mais ou menos valias resultantes da venda ou abate destes activos são determinadas como a 
diferença entre o preço de venda e o valor líquido contabilístico na data de alienação/abate, sendo 
registadas pelo valor líquido na demonstração dos resultados, como “Outros rendimentos e ganhos” 
ou “Outros gastos e perdas”. 

 
b) Activos fixos tangíveis 

 

 

Os activos fixos tangíveis adquiridos encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das 
correspondentes depreciações e de perdas por imparidade acumuladas.  

 

 

As depreciações são calculadas, após o inicio de utilização dos bens, pelo método das quotas 
constantes, numa base anual/ duodécimos, de acordo com as seguintes vidas úteis estimadas: 

 

 Anos 

Edifícios e outras construções 20-50 

Equipamento básico 8-16 

Equipamento de transporte 4-8 

Equipamento administrativo 8-16 

Outros activos fixos tangíveis 8-16 

 

Os custos com a manutenção e reparação que não aumentam a vida útil destes activos fixos são 
registados como gastos do exercício em que ocorrem. Os gastos com grandes reparações e 
remodelações são incluídos no valor contabilístico do activo sempre que se perspective que este origine 
benefícios económicos futuros adicionais. 

 

Os activos fixos tangíveis em curso representam activo ainda em fase de construção, encontrando - se 
registados ao custo de aquisição deduzido de eventuais perdas de imparidade. Estes activos são 
depreciados a partir do momento em que estejam em estado de uso. 
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As mais ou menos valias resultantes da venda ou abate destes activos são determinadas como a 
diferença entre o preço de venda e o valor líquido contabilístico na data de alienação/abate, sendo 
registadas pelo valor líquido na demonstração dos resultados, como “Outros rendimentos e ganhos” 
ou “Outros gastos e perdas”. 

 
c) Investimentos financeiros 

 

Os investimentos financeiros em empresas do grupo e associadas são registados pelo método de 
equivalência patrimonial, sendo as participações inicialmente contabilizadas pelo custo de aquisição, o 
qual foi acrescido ou reduzido ao valor proporcional à participação nos capitais próprios dessas 
empresas, reportado à data de aquisição ou da primeira aplicação do método da equivalência 
patrimonial. 

                    

De acordo com o método da equivalência patrimonial, as participações financeiras são ajustadas 
anualmente pelo valor correspondente à participação nos resultados líquidos das empresas do grupo e 
associadas por contrapartida de ganhos ou perdas do exercício. As participações são ainda ajustadas 
pelo valor correspondente à participação noutras variações nos capitais próprios dessas empresas, por 
contrapartida da rubrica “Ajustamentos em activos financeiros”. Adicionalmente, os dividendos 
recebidos destas empresas são registados como uma diminuição do valor dos investimentos 
financeiros. 

 

Os restantes investimentos financeiros encontram-se registados ao custo de aquisição ou, no caso dos 
empréstimos concedidos a empresas interligadas e de outros empréstimos concedidos, ao valor 
nominal. É feita uma avaliação dos investimentos financeiros em empresas associadas quando existem 
indícios de que o activo possa estar em imparidade, sendo registado como custo as perdas de 
imparidade que se demonstrem existir. 

 

Os rendimentos resultantes de investimentos financeiros (dividendos ou lucros distribuídos) são 
registados na demonstração dos resultados do exercício em que é decidida e anunciada a sua 
distribuição. 

 
d) Imparidade dos activos não correntes (excepto goodwill) 

 

Sempre que seja identificado um evento ou alteração nas circunstâncias que indiquem que o montante 
pelo qual o activo se encontra registado não possa ser recuperado, é efectuada uma avaliação de 
imparidade com referência ao final de cada exercício. 

 

Sempre que o montante pelo qual o activo se encontra registado é superior à sua quantia recuperável, é 
reconhecida uma perda por imparidade, registada como um gasto na rubrica “Imparidade de activos 
depreciáveis”. A quantia recuperável é a mais alta do preço de venda líquido e do valor de uso. O 
preço de venda líquido é o montante que se obteria com a alienação do activo numa transacção entre 
entidades independentes e conhecedoras, deduzido dos custos directamente atribuíveis à alienação. O 
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valor de uso é o valor presente dos fluxos de caixa futuros estimados que espera que surjam do uso 
continuado do activo e da sua alienação no final da sua vida útil. A quantia recuperável é estimada 
para cada activo, individualmente ou, no caso de não ser possível, para a unidade geradora de fluxos 
de caixa à qual o activo pertence.  

 

Após o reconhecimento de uma perda por imparidade, o encargo com a amortização/depreciação do 
activo é ajustado nos períodos futuros para imputar a quantia escriturada revista do activo, menos o 
seu valor residual (se o houver) numa base sistemática, durante a sua vida útil remanescente. 

 

A reversão de perdas por imparidade reconhecidas em períodos anteriores é registada quando se 
conclui que as perdas por imparidade reconhecidas já não existem ou diminuíram. Esta análise é 
efectuada sempre que existam indícios que a perda de imparidade anteriormente reconhecida tenha 
revertido. A reversão das perdas por imparidade é reconhecida como um rendimento na demonstração 
dos resultados. Contudo, a reversão da perda por imparidade é efectuada até ao limite da quantia que 
estaria reconhecida (líquida de amortização ou depreciação), caso a perda por imparidade não se 
tivesse registado em períodos anteriores. 

 

Os activos tangíveis registados de acordo com o modelo de revalorização são periodicamente 
mensurados. Qualquer perda por imparidade nestes activos é reconhecida como uma diminuição ao 
excedente de revalorização reconhecido inicialmente no capital próprio. As perdas por imparidade 
superiores ao excedente de revalorização são reconhecidas na demonstração dos resultados. 

 

 
e) Inventários e activos biológicos 

 

As mercadorias e as matérias-primas, subsidiárias e de consumo encontram-se valorizadas ao custo de 
aquisição ou ao preço de mercado, no caso deste ser inferior utilizando-se o custo médio como método 
de custeio. Entende-se por preço de mercado, o valor realizável líquido ou o custo de reposição.  

 

Os produtos acabados e semi-acabados, os subprodutos e os produtos e trabalhos em curso encontram-
se valorizados ao custo de produção (que inclui o custo das matérias-primas incorporadas, mão-de-
obra e gastos gerais de fabrico) ou ao preço de mercado no caso deste ser inferior.  Por preço de 
mercado, entende-se o valor realizável líquido.  

 

Nos casos em que o preço de mercado é inferior ao custo de aquisição, reconhecem-se perdas por 
imparidade. 
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f) Instrumentos financeiros 

 

 
i) Dívidas de terceiros 

  

As dívidas de terceiros são registadas pelo seu valor nominal e apresentadas no balanço deduzidas de 
eventuais perdas por imparidade, reconhecidas na rubrica “Imparidade de dívidas a receber (perdas/ 
reversões)”, de forma a reflectir o seu valor realizável líquido. 

 

As perdas por imparidade são registadas na sequência de eventos ocorridos que indiquem, 
objectivamente e de forma quantificável, que a totalidade ou parte do saldo em dívida não será 
recebido. Para tal, a Empresa tem em consideração informação de mercado que demonstre que o cliente 
está em incumprimento das suas responsabilidades, bem como informação histórica dos saldos 
vencidos e não recebidos. 

 

As perdas por imparidade reconhecidas correspondem à diferença entre o montante escriturado do 
saldo a receber e respectivo valor actual dos fluxos de caixa futuros estimados, descontados à taxa de 
juro efectiva inicial que, nos casos em que se perspective um recebimento num prazo inferior a um ano, 
é considerada nula. 

 

 

 
ii) Fornecedores e dívidas a terceiros  

 

As dívidas a fornecedores ou a outros terceiros que não vencem juros são registadas pelo seu valor 
nominal.  

 

 
iii) Passivos financeiros e instrumentos de capital próprio 

 

Os passivos financeiros e os instrumentos de capital próprio são classificados de acordo com a 
substância contratual da transacção, independentemente da forma legal que assumem.  

 

Um instrumento financeiro é classificado como um passivo financeiro quando existe uma obrigação 
contratual da sua liquidação ser efectuada mediante a entrega de dinheiro ou outro activo financeiro, 
independentemente da sua forma legal. Os passivos financeiros são registados inicialmente pelo seu 
justo valor, deduzido dos custos de transacção incorridos, e subsequentemente ao custo amortizado, 
com base no método da taxa efectiva. 
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Um instrumento financeiro é classificado como instrumento de capital quando não existe uma 
obrigação contratual da sua liquidação ser efectuada mediante a entrega de dinheiro ou outro activo 
financeiro, independentemente da sua forma legal, evidenciando um interesse residual nos activos de 
uma entidade após a dedução de todos os seus passivos. 

 

Os custos directamente atribuíveis à emissão de instrumentos de capital são registados por 
contrapartida do capital próprio como uma dedução ao valor da emissão. Os valores pagos e recebidos 
pelas compras e vendas de instrumentos de capital são registados no capital próprio, líquidos dos 
custos de transacção. 

 

As distribuições efectuadas por conta de instrumentos de capital são deduzidas ao capital próprio 
como dividendos quando declaradas. 

 
iv) Caixa e equivalentes de caixa  

 

Os montantes incluídos na rubrica "Caixa e equivalentes do caixa" correspondem aos valores de caixa, 
depósitos bancários, depósitos a prazo e outras aplicações de tesouraria, vencíveis a menos de três 
meses, e que possam ser imediatamente mobilizáveis sem risco significativo de alteração de valor.  

 

Ao nivel da demonstração  dos fluxos de caixa, a rubrica "Caixa e equivalentes de caixa" compreende 
também os descobertos bancários, incluídos na rubrica do passivo corrente "Financiamentos obtidos".  

 
g) Provisões, Passivos Contingentes e Activos Contingentes 

 

As provisões são reconhecidas apenas quando existe uma obrigação presente (legal ou implícita) 
resultante de um evento passado, seja provável que para a resolução dessa obrigação ocorra uma saída 
de recursos e o montante da obrigação possa ser razoavelmente estimado. As provisões são revistas na 
data de cada balanço e são ajustadas de modo a reflectir a melhor estimativa a essa data. As provisões 
para custos de reestruturação são reconhecidas sempre que exista um plano formal e detalhado de 
reestruturação e que o mesmo tenha sido comunicado às partes envolvidas. 

Os passivos contingentes são definidos pela Empresa como: (i) obrigações possíveis que surjam de 
acontecimentos passados e cuja existência somente será confirmada pela ocorrência, ou não, de um ou 
mais acontecimentos futuros, incertos e não totalmente sob o controlo da empresa; ou (ii) obrigações 
presentes que surjam de acontecimentos passados mas que não são reconhecidas porque não é provável 
que um exfluxo de recursos que incorpore benefícios económicos seja necessário para liquidar a 
obrigação ou a quantia da obrigação não pode ser mensurada com suficiente fiabilidade. 

 

Os activos contingentes surgem normalmente de eventos não planeados ou outros esperados que darão 
origem à possibilidade de um influxo de benefícios económicos para a Empresa. A Empresa não 
reconhece activos contingentes nas suas demonstrações financeiras mas apenas procede à sua 
divulgação se considerar que os benefícios económicos que daí poderão resultar para a Empresa forem 
prováveis. Quando a realização do proveito for virtualmente certa, então o activo não é contingente e o 
reconhecimento é apropriado. 
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h) Especialização de exercícios 

 

Os gastos e rendimentos são registados no período a que se referem independentemente do seu 
pagamento ou recebimento, de acordo com o regime de acréscimo. As diferenças entre os montantes 
recebidos e pagos e as correspondentes receitas e despesas são registadas nas rubricas “Outras contas a 
receber e a pagar” ou “Diferimentos”. 

 

 
i) Impostos sobre o rendimento do período 

 

Os impostos sobre o rendimento registados em resultados, incluem o efeito dos impostos correntes e 
impostos diferidos. O imposto corrente sobre o rendimento é calculado com base nos resultados 
tributáveis das empresas incluídas na consolidação, de acordo com as regras fiscais em vigor. Algumas 
das empresas incluídas no perímetro de consolidação da Empresa pelo método integral, são tributadas 
segundo o Regime Especial de Tributação de Grupo de Sociedades (“RETGS”), de acordo com o art. 63º 
do Código de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas. 

 

Os impostos diferidos referem-se a diferenças temporárias entre os montantes dos activos e dos 
passivos para efeitos de registo contabilístico e os respectivos montantes para efeitos de tributação, bem 
como os resultantes de benefícios fiscais obtidos e de diferenças temporárias entre o resultado fiscal e 
contabilístico. O imposto é reconhecido na demonstração dos resultados, excepto quando relacionado 
com itens que sejam movimentados em capitais próprios, facto que implica o seu reconhecimento em 
capitais próprios. 

 

Os activos e passivos por impostos diferidos são calculados e periodicamente avaliados utilizando-se 
as taxas de tributação que se espera estarem em vigor à data da reversão das diferenças temporárias. 

Os impostos diferidos são calculados, de acordo com o método do passivo com base no balanço, sobre 
as diferenças temporárias entre os valores contabilísticos dos activos e passivos e a sua base fiscal, 
utilizando as taxas de imposto aprovadas ou substancialmente aprovadas, à data de balanço, em cada 
jurisdição e que se espera que venham a ser aplicadas quando as diferenças temporárias se reverterem. 

 

Os impostos diferidos passivos são reconhecidos para todas as diferenças temporárias tributáveis (com 
excepção do goodwill não dedutível para efeitos fiscais), das diferenças resultantes do reconhecimento 
inicial de activos e passivos que não afectem quer o lucro contabilístico quer o fiscal e das diferenças 
relacionadas com investimentos em subsidiárias, na medida em que não seja provável que se revertam 
no futuro. Os activos por impostos diferidos são reconhecidos, quando é provável a existência de 
lucros tributáveis futuros que absorvam as diferenças temporárias dedutíveis para efeitos fiscais. 

 

Os activos por impostos diferidos são registados unicamente quando existem expectativas razoáveis de 
lucros fiscais futuros suficientes para os utilizar. Anualmente é efectuada uma reapreciação das 
diferenças temporárias subjacentes aos activos por impostos diferidos, no sentido de os reconhecer ou 
ajustar em função da expectativa actual de recuperação futura. 
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j) Subsídios governamentais ou de outras entidades públicas 

 

Os subsídios recebidos no âmbito de programas de formação profissional ou subsídios à exploração, 
são registados na rubrica "Outros proveitos operacionais" da demonstração dos resultados do período 
em que estes programas são realizados, independentemente da data do seu recebimento, a não ser que 
se torne recebível num período posterior, onde será rendimento do período em que se tornar recebível. 

 

Os subsídios atribuídos a fundo perdido para financiamento são registados no balanço como "Outras 
variações no capital próprio", e reconhecidos na demonstração dos resultados proporcionalmente às 
reintegrações dos activos subsidiados. 

 

 

 
k) Rédito  

 

O rédito proveniente da venda de bens apenas é reconhecido na demonstração dos resultados quando 
(i) são transferidos para a comprador os riscos e vantagens significativos da propriedade dos bens, (ii) 
não seja mantido um envolvimento continuado de gestão com grau geralmente associado com a posse 
ou o controlo efectivo dos bens vendidos, (iii) a quantia do rédito pode ser fiavelmente mensurada, (iv) 
seja provável que os benefícios económicos associados com as transacções fluam para o Grupo e (v) os 
custos incorridos ou a serem incorridos referentes à transacção possam ser fiavelmente mensurados. As 
vendas são reconhecidas líquidas de impostos, descontos e outros gastos inerentes à sua concretização, 
pelo justo valor do montante recebido ou a receber.  

 

Os dividendos são reconhecidos como ganhos na demonstração dos resultados do período em que é 
decidida a sua atribuição.  

 

 
l) Eventos subsequentes 

 

Os eventos ocorridos após a data do balanço que proporcionem provas ou informações adicionais sobre 
condições que existiam à data do balanço ("acontecimentos que dão lugar a ajustamentos") são 
reflectidos nas demonstrações financeiras da Empresa. Os eventos após a data do balanço que sejam 
indicativos de condições que surgiram após a data do balanço ("acontecimentos que não dão lugar a 
ajustamentos"), quando materiais, são divulgados no anexo às demonstrações financeiras. 
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m) Julgamentos e estimativas 

 

Na preparação das demonstrações financeira, o Conselho de Administração da Empresa baseou-se no 
melhor conhecimento e na  experiência de eventos passados e/ou correntes considerando determinados 
pressupostos relativos a eventos futuros.  

 

As estimativas contabilísticas mais significativas reflectidas nas demonstrações financeiras 
consolidadas dos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2011 e 2010 incluem:  

 

- Justo valor e vidas úteis dos activos tangíveis, nomeadamente terrenos e edifícios; 

- Testes de imparidade realizados às diferenças de consolidação e aos activos intangíveis; 

- Registo de provisões e perdas de imparidade; 

- Reconhecimento de proveitos em obras em curso; 

- Apuramento do justo valor dos instrumentos financeiros derivados. 

 

As estimativas foram determinadas com base na melhor informação disponível à data de preparação 
das demonstrações financeiras. No entanto, poderão ocorrer situações em períodos subsequentes que, 
não sendo previsíveis à data, não foram consideradas nessas estimativas.  

 

Alterações a estas estimativas que ocorram posteriormente à data das demonstrações financeiras serão 
corrigidas em resultados, de forma    prospectiva, conforme disposto na NCRF 4. 

 
3.2 Outras políticas contabilísticas relevantes 

 
a) Fluxos de caixa 

 

A demonstração dos fluxos de caixa é preparada de acordo com a NCRF 2, através do método directo. 
A Empresa classifica na rubrica “Caixa e seus equivalentes” os investimentos com vencimento a menos 
de três meses e para os quais o risco de alteração de valor é insignificante, incluindo os valores cativos 
de depósitos a prazo. 

 

A demonstração dos fluxos de caixa encontra-se classificada em actividades operacionais, de 
financiamento e de investimento. As actividades operacionais englobam os recebimentos de clientes, 
pagamentos a fornecedores, pagamentos a pessoal e outros relacionados com a actividade operacional. 
Os fluxos de caixa abrangidos nas actividades de investimento incluem, nomeadamente, aquisições e 
alienações de investimentos em empresas participadas e recebimentos e pagamentos decorrentes da 
compra e da venda de activos fixos.  
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Os fluxos de caixa abrangidos nas actividades de financiamento incluem, designadamente, os 
pagamentos e recebimentos referentes a empréstimos obtidos, contratos de locação financeira e 
pagamento de dividendos. 

b) Moeda estrangeira 

 

Todos os activos e passivos expressos em moeda estrangeira são convertidos para a moeda de 
apresentação funcional, utilizando-se as cotações oficiais vigentes na data de reporte. As diferenças de 
câmbio, favoráveis e desfavoráveis, originadas pelas diferenças entre as taxas de câmbio em vigor na 
data das transacções e aquelas em vigor na data das cobranças, pagamentos ou à data do balanço, são 
registadas como ganhos e perdas na demonstração dos resultados do período.  

 

Na preparação das demonstrações financeiras consolidadas, os activos e passivos das demonstrações 
financeiras das entidades estrangeiras da Empresa são convertidos para Euro utilizando as taxas de 
câmbio à data do balanço. Os ganhos e perdas, bem como os fluxos de caixa são igualmente convertidos 
para Euro à taxa média anual. A diferença cambial resultante é registada no  Capital próprio na  rubrica 
“Outras variações no capital próprio – Diferenças de conversão de demonstrações financeiras”. No 
momento da alienação de tais entidades estrangeiras, as diferenças de conversão cambiais acumuladas 
são registadas na demonstração dos resultados do período.  

 

 

As diferenças cambiais associadas a contas receber/pagar cuja maturidade não se encontre definida, são 
registadas na demonstração dos resultados do período quando tais contas a receber/pagar forem 
depreciadas/alienadas/liquidadas.  

As diferenças de consolidação e os ajustamentos para o justo valor dos activos e passivos de entidades 
estrangeiras são tratados como activos e passivos em moeda estrangeira e são convertidos para Euro 
utilizando as taxas de câmbio à data do balanço.  

 

As demonstrações financeiras de empresas participadas e sucursais expressas em moeda estrangeira 
são convertidas para Euro. 
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As cotações utilizadas para conversão em Euros foram as seguintes: 

 

 2011                 2010 

Moeda 
31 de 

Dezembro 
31 de 

Dezembro 

SEK 0,11198 0,1112 

TRL 0,00000041 0,00000049 

CHF 0,82163 0,80228 

USD 0,7722 0,75463 

PLZ 0,22543 0,25232 

DKK 0,13452 0,13415 

GBP 1,1933  

REAL 0,41365 0,45295 

   

 
3.3 Juízos de valor que o órgão de gestão fez no processo de aplicação das políticas contabilísticas e que 

tiveram maior impacto nas quantias reconhecidas nas demonstrações financeiras: 
  
Na preparação das demonstrações financeiras de acordo com as NCRF, o Conselho de Administração 
da Empresa utiliza estimativas e pressupostos que afectam a aplicação de políticas e montantes 
reportados. As estimativas e julgamentos são continuamente avaliados 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 informação ou 
experiência adquirida. 

 
 

3.4 Principais pressupostos relativos ao futuro 
 
As demonstrações financeiras anexas foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações, 
a partir dos livros e registos contabilísticos da Empresa, mantidos de acordo com princípios 
contabilísticos geralmente aceites em Portugal. 
 
Os eventos ocorridos após a data do balanço que afectem o valor dos activos e passivos existentes à 
data do balanço são considerados na preparação das demonstrações financeiras do período. Esses 
eventos, se significativos, são divulgados no anexo às demonstrações financeiras. 
 

3.5 Principais fontes de incerteza 
 
A presente nota faz referência aos principais pressupostos em relação ao futuro adoptados na 
elaboração das demonstrações financeiras anexas, que possam implicar um risco significativo de 
ajustamentos materiais à valorização de activos e passivos do próximo período financeiro. 
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4. Fluxos de Caixa 
 

4.1 Desagregação dos valores inscritos na rubrica de caixa e em depósitos bancários 
 
A 31.12.2011, o saldo de caixa e de depósitos bancários decompunha-se da seguinte forma: 
 

 31.12.2011 

 

31.12.2010 

Caixa:   

   Caixa  2.467,43 7.030,75 

 2.467,43 7.030,75 

Depósitos bancários:   

   Depósito à ordem 471.179,60 1.212.079,52 

Outros depósitos bancários 1.624.791,77 1.324.131,48 

 2.095.971,37 2.536.211,00 

   

TOTAL CAIXA E DEPÓSITOS BANCÁRIOS 2.098.438,80 2.543.241,75 

 

 

 

5. Activos intangíveis 
 
 

5.1 Divulgações para cada classe de activos intangíveis, distinguindo entre os activos intangíveis 
gerados internamente e outros activos intangíveis: 

 
a) As depreciações do período são calculadas tendo em consideração as seguintes vidas úteis e taxa de 

amortização médias: 

 

 

Activos intangíveis  Vida útil 
Taxa de 

amortização 

Programas de computador 3-5 20% - 33,33%   

Outros activos intangíveis 60 2% 

   

Os elementos dos activos intangíveis são depreciados pelo método  da linha recta, tendo por base as taxas de 
amortização previstas no Decreto Regulamentar nº 25/2009, de 14 de Setembro. 
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b) Os activos intangíveis apresentam a seguinte decomposição: 

 

 

 2011 2010 

Activos intangíveis Activo bruto 

Amort. e  

perdas por 
imparidade Activo bruto 

Amort. e  

perdas por 
imparidade 

Programas de Computador 17.784,72 10.270,80 14.123,82 4.709,45 

Direitos de Superfície 638.536,13 246.068,32 638.536,13 233.297,6 

     

 656.320,85 256.339,12 652.659,95 238.007,05 

 

 

 
c) O valor das amortizações relativas a activos intangíveis incluídas na rubrica da demonstração dos 

resultados “Gastos/reversões de depreciação e de amortização” ascende a : 

 

 

Amortizações do exercício 2011 2010 

Programas de Computador 5.561,35 2.997,24 

Direitos de Superfície 12.770,72 12.770,72 

Licenças e outros direitos   

   

 18.332,07 15.767,96 
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d) Os movimentos na rubrica activos intangíveis durante o ano 2011 e em 2010 são os que se seguem: 

 

  2011  

 Software Outros act. intangíveis TOTAL 

ACTIVO BRUTO:    

  Saldo em 31.12.2010 14.123,82 638.536,13 652.659,95 

  Adições 3.660,90 0,00 3.660,90 

  Alienações 0,00 0,00 0,00 

  Saldo em 31.12.2011 17.784,72 638.536,13 656.320,85 

    

  Saldo em 31.12.2010 4.709,45 233.297,60 238.007,05 

  Adições 5.561,35 12.770,72 18.332,07 

  Alienações 0,00 0,00 0,00 

  Activos detidos p/ venda 0,00 0,00 0,00 

  Transf. e abates 0,00 0,00 0,00 

  Saldo em 31.12.2011 10.270,80 246.068,32 256.339,12 

    

VALOR LÍQUIDO 7.513,92 392.467,81 399.981,73  

 

 
   

 

  2010  

 Software Outros act. intangíveis TOTAL 

ACTIVO BRUTO:    

  Saldo em 31.12.2009 5.136,67 638.536,13 643.672,80 

  Adições 8.987,15 0,00 8.987,15 

  Alienações 0,00 0,00 0,00 

  Saldo em 31.12.2010 14.123,82 638.536,13 652.659,95 

    

  Saldo em 31.12.2009 1.712,22 220.526,88 222.239,10  

  Adições 4,709,45 12.770,72 17.478,19 

  Alienações 0,00 0,00 0,00 

  Activos detidos p/ venda 0,00 0,00 0,00 

  Transf. e abates (1.712,22) 0,00 0,00 
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  Saldo em 31.12.2010 4.709,45 233,297,60 238.007,05 

    

VALOR LÍQUIDO 9.414,37 405.238,53 414.652,90  

    

 

 
6. Activos tangíveis 

 
6.1 Divulgações sobre activos fixos tangíveis: 

 
a) Bases de mensuração: 

 

Os activos tangíveis estão valorizados de acordo com o modelo custo, segundo o qual um item do 
activo fixo tangível é escriturado pelo seu custo menos qualquer depreciação acumulada e quaisquer 
perdas por imparidade acumuladas. 

 
b) Método de depreciação usado : 

 

A Empresa amortiza os seus bens do activo fixo tangível de acordo com o método da linha recta. De 
acordo com este método, a depreciação é constante durante a vida útil do activo se o seu valor residual 
não se alterar. 

 
c) Vidas úteis e taxas de depreciação usadas : 

 

As depreciações do exercício são calculadas tendo em consideração as seguintes vidas úteis e taxa de 
amortização médias: 

 

Activos tangíveis Vida útil 
Taxa de 

amortização 

Edifícios e outras construções 20-50 2% – 5% 

Equipamento básico 8-16 6,25% – 12,5% 

Equipamento de transporte 4-8 12,5% – 25% 

Equipamento administrativo 8-16 6,25% – 12,5% 

Outros activos fixos tangíveis 8-16 6,25% – 12,5% 

Edifícios e outras construções 20-50 2% – 5% 

Equipamento básico 8-16 6,25%– 12,5%  
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d) / e) Reconciliação da quantia escriturada no início e no fim do período de 2011: 

 

  Edifícios e 
outras 

construções 

Equipament
o básico 

Equipament
o de 

transporte 

Equipamento 
administrativ

o 

Ferramentas 
e utensilios 

Outros 
activos 
fixos 

tangíveis 

TOTAL 

ACTIVO BRUTO:               

  Saldo em 31.12.2010 1.358.199,19 7.468.811,11 25.973,15 587.916,24 283.435,25 319.619,62 10.043.954,56 

  Adições 0 244.501,13 0 25.792,17 0 0 270.293,30 

  Transf. e abates 0 (31.047,16) 0 (0,08) 0 0 (31.047,24) 

  Saldo em 31.12.2011 1.358.199,19 7.682.265,08 25.973,15 613.708,33 283.435,25 319.619,62 10.283.200,62 

        

AMORTIZAÇÕES        

  Saldo em 31.12.2010 1.215.570,06 6.379.370,52 25.973,15 565.919,93 280.758,29 322.156,39 8.789.748,34 

  Adições 55.174,94 322.395,02 0 30.250,02  983,65 408.803,63 

  Transf. e abates        

  Saldo em 31.12.2011 1.270.745,00 6.701.765,54 25.973,15 596.169,95 280.758,29 323.140,04 9.198.551,97 

 
6.2 Depreciação, reconhecida nos resultados ou como parte de custo de outros activos durante o período: 

Activos tangíveis 

Depreciação 
reconhecida nos 

resultados TOTAL 

Terrenos e recursos naturais 0,00 0,00 

Edifícios e outras construções 55.174,94 55.174,94 

Equipamento básico 322.395,02 322.395,02 

Equipamento de transporte 0,00 0,00 

Equipamento administrativo 30.250,02 30.250,02 

Equipamentos biológicos 0,00 0,00 

Outros activos fixos tangíveis 983,65 983,65 

   

TOTAL 408.803,63 408.803,63 
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6.3 Depreciação acumulada no final do período: 

 

Depreciação acumulada 31.12.2011 31.12.2010 

Edifícios e outras construções 1.270.745,00 1.215.570,06 

Equipamento básico 6.701.765,54 6.379.370,52 

Equipamento de transporte 25.973,15 25.973,15 

Equipamento administrativo 596.169,95 565.919,93 

Outros activos fixos tangíveis 603.898,33 602.914,68 

   

TOTAL 9.198.551,97 8.789.748,34 
 

 

7. Imparidade de activos 
 

7.1 Decomposição dos movimentos relativos ao reconhecimento de perdas por imparidade e reversões 
de perdas por imparidade efectuados no presente período: 

 
As perdas e reversões de imparidade, ocorridas no exercício findo em 31.12.2010, foram reconhecidas 
na formação do resultado, pelo total de impacto determinado na rubrica correspondente. O impacto foi 
calculado do seguinte modo: 
 

 

 

 

 

 

 

 

Dividas a 
receber 

 

 

 

TOTAL 

Perdas por imparidade reconhecidas nos resultados:   

   Imparidade de dívidas a receber 83.382,19 83.382,19 

 83.382,19 83.382,19 
7.2 Perdas por imparidade agregadas e reversões agregadas de perdas por imparidade reconhecidas 

durante o período 
 

Durante o exercício findo em 31.12.2011, ocorreram os seguintes movimentos em perdas por 
imparidade: 
 

Imparidades reconhecidas 
Saldo 
inicial Reforço 

Utilizaçã
o Reversão Saldo final 

      

Imparidade dívidas a receber 521.717,97 131.828,3 - 48.446,1 605.100,1



 

54 

7 8 6 

      

TOTAL 
521.717,97 

131.828,3
7 

- 
48.446,1

8 
605.100,1

6 
 

Os principais motivos que levaram a perdas por imparidade, deveram-se a incobrabilidades. Em 
contrapartida, os principais motivos que originaram as reversões, deveram-se a recebimentos 

 

 
8. Inventários 

 
8.1 Políticas contabilísticas adoptadas na mensuração dos inventários e fórmula de custeio usada 

 
Os inventários encontram-se valorizados pelo custo ou ao valor realizável líquido, no caso deste ser 
inferior.  O custo inclui todos os custos de compra, custos de conversão e outros custos incorridos para 
colocar os inventários na sua condição actual.  Os custos de compra incluem o preço de compra, direitos 
de importação e outros impostos, custos de transporte, manuseamento, descontos comerciais, 
abatimentos e outros itens semelhantes. Os custos de conversão incluem os custos directamente 
relacionados com as unidades de produção, tais como mão de obra directa. Também incluem uma 
imputação sistemática de gastos gerais de produção fixos e variáveis que sejam incorridos matérias em 
bens acabados. A imputação de gastos gerais de produção é baseada na capacidade normal das 
instalações de produção. 
 
A Empresa adopta como fórmula de custeio dos seus inventários a identificação específica, ou seja, são 
atribuídos a elementos identificados do inventário os seus custos específicos. 
 

8.2 Quantia total escriturada de inventários e quantia escriturada em classificações apropriadas 
 
A quantia escriturada dos inventários descriminava-se da seguinte forma: 
 

Inventários 31.12.2011 31.12.2010 

Mercadorias 16.645,53 29.049,40 

TOTAL 16.645,53 29.049,40 
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9. Réditos 
 
9.1 Políticas contabilísticas adoptadas para o reconhecimento do rédito incluindo os métodos adoptados 

para determinar a fase de acabamento de transacções que envolvam a prestação de serviços 
 

A Empresa reconhece os réditos de acordo com os seguintes critérios: 
 
a) Vendas - são reconhecidos nas demonstrações dos resultados quando os riscos e benefícios inerentes 

à posse dos activos são transferidos para o comprador, quando deixa de existir um envolvimento 
continuado de gestão com grau geralmente associado com a posse, quando o montante dos réditos 
possa ser razoavelmente quantificado, quando seja provável que os benefícios económicos 
associados com a transacção fluam para a entidade e quando os custos incorridos ou a serem 
incorridos referentes à transacção passam ser fiavelmente mensurados. 

 
b) Prestações de serviços - são reconhecidos na demonstração dos resultados com referência à fase de 

acabamento da prestação de serviços à data do balanço 

 

 
9.2 Quantia de cada categoria significativa de rédito reconhecida durante o período incluindo o rédito 

proveniente de: 
 

 31.12.2011 31.12.2010 

Vendas de bens 0,00 0,00 

Prestações de serviços 3.871.692,06 3.910.303,45 

TOTAL 3.871.692,06 3.910.303,45 
 
 

10. Provisões, passivos contingentes e activos contingentes 

 
10.1 Provisões 

 
A Empresa reconhece uma provisão quando, cumulativamente, exista uma obrigação presente como 
resultado de um acontecimento passado; seja provável que um exfluxo de recursos que incorporem 
benefícios económicos será necessário para liquidar a obrigação; e possa ser feita uma estimativa fiável 
da quantia da obrigação. 

 
 

11. Contabilização dos subsídios do governo e divulgação de apoios do Governo 
 

 
11.1 Políticas contabilísticas adoptadas: 
 

Os subsídios governamentais são reconhecidos de acordo com o justo valor quando existe uma garantia 
razoável que irão ser recebidos e que a Empresa cumprirá as condições exigidas para a sua concessão. 
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Os subsídios relacionados com rendimentos (por exemplo, para assegurar uma rentabilidade mínima ou 

compensar déficits de exploração, ou no âmbito de programas de formação profissional), são reconhecidos como 
rendimentos do próprio período, na rubrica "Subsídios à exploração" da demonstração dos resultados 
do período em que os programas/contratos são realizados, independentemente da data do seu 
recebimento, a não ser que se tornem recebíveis num período posterior, onde serão rendimentos do 
período em que se tornarem recebíveis. 

 

Os subsídios não reembolsáveis relacionados com activos fixos tangíveis e intangíveis são inicialmente 
reconhecidos nos capitais próprios, sendo posteriormente reconhecidos na demonstração dos 
resultados numa base sistemática e racional durante os períodos contabilísticos necessários para 
balanceá-los com os gastos relacionados. No caso do subsídio estar relacionado com activos não 
depreciáveis e intangíveis com vida útil indefinida, são mantidos nos capitais próprios, excepto se a 
respectiva quantia for necessária para compensar qualquer perda por imparidade. 

 

Os subsídios reembolsáveis são contabilizados como passivos. 
 
11.2 Natureza e extensão dos subsídios do Governo reconhecidos nas demonstrações financeiras e 

indicação de outras formas de apoio do Governo 
 

A  Empresa reconheceu nas suas demonstrações financeiras os seguintes subsídios do Governo: 

 

    Montante   Capital    Rédito  

Subsídio   total   Próprio   do período 

              

PEDIP - Expansão Lisboa   1.031.663,69   201.356   13.570 

PEDIP - Expansão Porto    2.933.552,90   193.382   30.163 

Prime 4 03/303   250.435,56   833   465 

Prime 5 70/112   221.133,56   0   482 

Prime 6 70/166   356.910,79   3.264   1.975 

Prime 7 70/261   355.003,01   33.238   61.727 

Apoio a Infra-estruturas Tecnológicas CCDRN/QREN     902.684,06   533.185   169.975 

    6.051.384   965.258   278.357 

 

12. Impostos sobre o rendimento 

 
12.1 Principais componentes de gastos/rendimentos de impostos 

 

Gastos / Rendimentos 31.12.2011 

  

Impostos correntes 22.852,76 

Ajustamentos reconhecidos no período de impostos 
correntes de períodos anteriores 

0,00 
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Impostos diferidos  

   Origem e reversão de diferenças temporárias (73.764,60) 

   Alterações nas taxas de tributação 0,00 

   Lançamento de novos impostos 0,00 

  

Benefício de uma perda fiscal não reconhecida 
anteriormente, de crédito por imposto ou de diferenças 
temporárias de um período anterior usada para reduzir 
gastos de impostos diferidos 0,00 

  

Gastos por impostos diferidos provenientes de uma 
redução, ou reversão de uma diminuição anterior, de um 
activo por impostos diferidos 0,00 

  

TOTAL (50.911,84) 
 

13. Informações sobre matérias ambientais 
 

 
13.1 Descrição das bases de mensuração adoptadas, bem como dos métodos utilizados no cálculo de 

ajustamentos de valor 
 

O Centro tem a obrigação legal de evitar, reduzir e reparar os danos ambientais decorrentes do exercício 
da sua actividade, tendo incorrido em dispêndios para assegurar o integral cumprimento das suas 
obrigações não existindo passivos efectivos ou contingentes de carácter ambiental que devam ser 
reconhecidos ou divulgados, nem riscos ou obrigações desta natureza que possam ser fiavelmente 
mensurados e originar saídas prováveis de recursos, a acautelar por via de provisões específicas, pelo 
que não se justifica definir critérios de mensuração para o efeito, nem quaisquer métodos de 
ajustamento de valor. 

 

 
 
13.2 Dispêndios de carácter ambiental imputados a resultados 
 

Todos os dispêndios de carácter ambiental devem ser levados a resultados se foram gastos incorridos no 
próprio exercício, ou seja, se não visarem evitar danos futuros ou proporcionar benefícios futuros. 

 

Assim, os dispêndios de carácter ambiental imputados a resultados dizem respeitam a actividades 
passadas ou correntes e ao restauro das condições ambientais no estado em que se encontravam antes 
da contaminação. 
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14. Instrumentos financeiros 
 

 
14.1 Bases de mensuração 
 

É política da Empresa reconhecer um activo, um passivo financeiro ou um instrumento de capital 
próprio apenas quando se torna uma parte das disposições contratuais do instrumento. 

 

A Empresa mensura ao custo ou ao custo amortizado menos perda por imparidade os instrumentos 
financeiros que tenham uma maturidade definida, que os retornos sejam de montante fixo, com taxa de 
juro fixa durante a vida do instrumento ou de taxa variável que seja um indexante típico de mercado 
para operações de financiamento (como por exemplo a Euribor) ou que inclua um spread sobre esse 
mesmo indexante, não contenha nenhuma cláusula contratual que possa resultar para o seu detentor em 
perda do valor nominal e de juro acumulado (excluindo-se os casos de risco de crédito).  

Os contratos para conceder ou contrair empréstimo em base líquida e os instrumentos de capital 
próprio que não sejam negociados publicamente e cujo justo valor não possa ser obtido de forma fiável, 
bem como contratos ligados a tais instrumentos que, se executados, resultam na entrega de tais 
instrumentos, são também mensurados ao custo ou ao custo amortizado menos perda por imparidade. 

 

Todos os instrumentos financeiros que não sejam mensurados ao custo ou ao custo amortizado menos 
qualquer perda de imparidade são mensurados ao justo valor. 

 

A Empresa não inclui os custos de transacção na mensuração inicial do activo ou passivo financeiro que 
seja mensurado ao justo valor com contrapartida em resultados. 

 

Enquanto a Empresa for detentora de um instrumento financeiro, a política de mensuração não será 
alterada. 

 

 

 

 
14.2 Total de rendimento e gasto de juros para activos e passivos financeiros 

 

 
Para calcular o custo amortizado de um activo financeiro ou de um passivo financeiro e imputar o 
rendimento dos juros ou o gasto dos juros durante o período, foi utilizado o método do juro efectivo. 

 
De acordo com este método, o total de rendimentos de juros para os activos financeiros e o total de 
gastos de juros para os passivos financeiros, discriminam-se como se segue: 

 
a) Rendimentos de juros para activos financeiros: 
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Activos  financeiros 

 

 

2011 

  

De Depósitos à ordem 6.192,94 

De Depósitos a prazo 25.268,45 

TOTAL 31.461,39 

 

 
14.3 Activos e passivos financeiros 
 

 
a) Activos financeiros com reconhecimento de imparidade 

 
A 31 de Dezembro de 2011, a Empresa detinha os seguintes activos financeiros para os quais foram 
reconhecidas imparidades: 
 

 Custo  Imparidade 
acumulada 

   

 Clientes de cobrança duvidosa 769.994,95 605.100,16 

   

TOTAL 769.994,95 605.100,16 

 

 
As imparidades consideradas a 31 de Dezembro de 2011 devem-se a evidências objectivas de 
dificuldades financeiras dos respectivos devedores. 
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14.4 Montante de capital social 
 

A 31 de Dezembro de 2011, o Centro detinha um capital social de 528.500 euros. 

 

 
15. Outras informações 

 
15.1 Estado e outros entes públicos 
 

O detalhe da rubrica de “Estado e Outros entes Públicos” é como segue: 
 

 31.12.2011 31.12.2010 

Imposto sobre o Valor Acrescentado 0,00 56.136,19 

 Imposto estimado 41.204,56 

 

54.639,29 

 

TOTAL ACTIVO 41.204,56 110.775,48 
 

 31.12.2011 31.12.2010 

Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares 38.381,67 40.728,96 

Imposto sobre o Valor Acrescentado 41.204,56 0,00 

Contribuições para a Segurança Social 78.422,57 69.518,96 

Outros impostos 5.417,58 12.191,66 

TOTAL PASSIVO 163.426,38 122.439,58 
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Orgãos Sociais

Gestão da Qualidade

Direcção Geral

Direcção de Marketing

Unidade de Suporte

Unidades Base

Materiais e Metrologia Sistemas da Qualidade Ambiente Segurança

Produtos (MP) (MTR) e Benchmarking (SQ) Higiene e Segurança (AHS)  de Máquinas (SM)

Ensaios de Materiais Metrologia Dimensional Assis téc em Gestão da Qualidade Assistência Técnica: Ambiente Marcação CE - Directiva Máquinas

Ensaios de Produtos Metrologia das Temperaturas Estudos de Benchmarking Assist. técnica: Higiene e S. no TrabalhoIntegração de Segurança - assistência técnica

Marcação CE - Aparelhos a Gás Formação Formação Análise de Segurança - Equipamentos de Trabalho

Marcação CE - Baixa Tensão Metrologia das Forças Análise de Segurança de Máquinas em 2ª Mâo

Marcação CE - Equipamentos sob PressãoMetrologia das Grandezas Eléctricas Análise de Segurança - Instal. por Cabo para o Transp. de Pessoas

Marcação CE - Brinquedos Metrologia das Pressões Formação

Análise de Segurança de Redes de GásLaboratório de Estudos de Ruído

Análise de Segurança de Parques InfantisFormação

Formação

Áreas

Director Geral (DG)

Conselho Geral

(CG)

Conselho Administração

(CA)

Conselho da Qualidade

(CQ)

Serviço Adm. / Financeiro

Recursos Humanos (SAF)

Serviço de Formação (SF)

Centro de Recursos em 

Conhecimento (CRC)

Marketing (MKT)

Pense Indústria /Inovação

Medições/Ensaios: Parcerias e I&D

Comissão de Fiscalização

Serviço de Normalização (SN)

Serviços Ambiente, Saúde e 

Segurança no Trabalho (SASS)

Á
re
as

Unidade Especial

Organigrama do CATIM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orgãos Sociais  
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Os Orgãos sociais são os seguintes: 

Mesa do Conselho Geral 

Presidente: Dr. Vicente António Capela Germino,ANEMM 

Vice- Presidente: Dr. António Manuel Brito Cruz  Graça -  IAPMEI  

Secretário: António Jorge Serrano Garcia de Araújo, Tegopi 

Secretário: Eng. Marco Henriques, Martifer 

  

Conselho de Administração: 

Presidente:  Engº Anibal José Costa Campos, AIMMAP 

Vogal: Dr. Rafael da Silva Campos Pereira, AIMMAP 

Vogal: Engº Paulo José de Lima Martins Couto, BOSCH Termotecnologia 

Vogal: Eng. Rui Ferreira Marques, AIMMAP 

Vogal: Drª Maria Fátima Martins Silva Tavares IAPMEI  

  

Comissão de Fiscalização: 

Dr. José Manuel Moura Cardoso Santos – Ministério da Economia e Inovação, IAPMEI* 

Dr. José António Filipe Gonçalves, AIMMAP  

Drª Susana Maria Azevedo Alvarez Pombo, AIMMAP 

 (*) Conforme despacho de S.Exa Senhor Secretário Adjunto da Indústria e Desenvolvimento, de Dezembro 

de 2010 
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