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EMPOWERING
THE FUTUR
Mensagem do PCA e do CEO

O ANO DE 2017 CONFIRMOU
A COMPETITIVIDADE
E SUSTENTABILIDADE
DA EFACEC, APÓS
O REGRESSO AOS
RESULTADOS FINANCEIROS
POSITIVOS EM 2016,
CREDIBILIZANDO
A PROMESSA
DA NOSSA MARCA:

“EMPOWERING THE FUTURE”

7

U M N O V O P E N S A M E N T O
U M N O V O M O V I M E N T O

Construção de um parque fotovoltaico
de 25MW na Costa do Marfim;

Construção e ampliação de 25
subestações para a Société Tunisienne de
l’Electricité et du Gaz (STEG), na Tunísia;

Parceria com a empresa HTMS,
Grupo Électricité de France (EDF),
para a realização de serviços
de instalação e manutenção

E

de Transformadores de Potência
em França;

Seleção pela CEM, em Macau,
da plataforma de redes inteligentes
da Efacec para a gestão dos postos
de carregamentos de veículos elétricos;
Ângelo Ramalho, CEO e Mário Leite da Silva, Presidente do Conselho de Administração

Fabrico de dois transformadores GSU
(Generator Step-Up) de tecnologia

As encomendas cresceram 22% para perto de

As realizações alcançadas, ao longo de 2017,

500M, o EBITDA cresceu 3% para 36M€ e o Net

atestam a confiança que os nossos clientes

Debt/ EBITDA reduziu de 2X para 1,3X, num

depositam na Efacec, para além da nossa

transformadores trifásicos até hoje

ano em que a Efacec procedeu a investimentos

elevada qualidade técnica, avanço tecnoló-

fabricados em Portugal.

centrais na estratégia Efacec 2020:

gico e competitividade das nossas soluções

Shell para a DUKE Energy, nos EUA,
que constituíram os mais pesados

de energia, ambiente e mobilidade. A título

Pela primeira vez desde a crise financeira de

de exemplo, não podemos deixar de referir

2008, e embora alguns mercados continuem

permitirá aumentar a capacidade anual

alguns dos projetos mais emblemáticos

a rever em baixa o investimento na rede

de produção para 3.800 carregadores

angariados em 2017:

energética tradicional, em 2017, o cresci-

Nova fábrica da Mobilidade Elétrica,
localizada na Maia (Portugal), que

rápidos, com possibilidade de expansão

mento à escala global ultrapassou as previsões

até 9.000 unidades, e criar mais 340

Fornecimento de carregadores

postos de trabalho até 2025;

elétricos ultra rápidos para a rede
de carregamento que irá cobrir

Novo Centro de Assistência

as principais auto estradas dos EUA;

e Reparações em Luanda (Angola),

e observou-se um progresso significativo
em setores emergentes. O investimento em
energias renováveis atingiu níveis máximos
e a mobilidade elétrica assumiu-se como

dotado de equipamento inovador e único

Construção do Metro Ligeiro de Odense

no país e de equipas especializadas

(14 km de linha, 26 estações, 14 veículos

para o desenvolvimento da atividade

e um centro de comando), onde a Efacec

de manutenção para o setor da energia,

assume a responsabilidade por todos os

América e Ásia de limitar as vendas de veículos

oil & gas e indústria.

sistemas eletromecânicos;

movidos a combustão nos próximos anos,

tendência de futuro, bastando ver as intenções
anunciadas por diferentes países na Europa,

R E L A T Ó R I O

&
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incluindo para os transportes públicos urbanos. A Revolução
da Energia e a Quarta Revolução Industrial incorporaram-se
no quotidiano das empresas e indústrias, com soluções
digitais, robótica e, cada vez mais, inteligência artificial.
Ao longo de 2017, a Efacec confirmou o seu posicionamento, não apenas de empresa virada para o futuro, mas
como player ativo na construção desse futuro, acentuando o compromisso com o investimento em inovação
de base portuguesa.
Este ano o nosso investimento em I&D cresceu 40% face
a 2016. É este investimento, e a aposta que continuaremos a fazer na I&D nos próximos anos, que nos permitirá
apoiar os nossos clientes na construção da infraestrutura
necessária para um futuro energético sustentável.
A Efacec encontra-se especialmente bem preparada para
apoiar os principais atores internacionais a alcançar

8

EXISTE, HOJE,
UMA OPORTUNIDADE,
QUASE ÚNICA, FRUTO
DA COMBINAÇÃO ENTRE
AS NOSSAS COMPETÊNCIAS
E O CONTEXTO ECONÓMICO
EM QUE VIVEMOS,
DE PROJETAR A EFACEC
COMO UMA DAS MAIORES
E MAIS RELEVANTES
MARCAS INTERNACIONAIS.

o objetivo do Acordo de Paris, acelerando a integração das
energias renováveis e da mobilidade elétrica no quotidiano
das pessoas, e contribuindo para a melhoria drástica da

Neste sentido, estamos comprometidos em preparar as nossas Pessoas

eficiência energética através de uma melhor gestão das

para uma “nova economia” onde conceitos como a inteligência artifi-

redes e da relação oferta vs. procura.

cial, robotização e realidade virtual serão denominadores comuns.
O investimento no Capital Humano e na criação de conhecimento são
partes do ADN da Efacec que continuaremos a estimular.
Complementarmente, continuaremos a investir nas nossas estruturas
industriais, com o intuito de aumentar a capacidade de produção em
diferentes áreas de negócio, incrementar a competitividade dos nossos
produtos e soluções, melhorar as condições de trabalho das nossas
Pessoas e reforçar as condições de segurança.
Por último, continuaremos a apostar na relação de parceria
e cooperação direta com os centros de conhecimento e com as universidades, procurando intensificar a relação universidades-empresa
e estimular a investigação aplicada, assim como a desenvolver uma
política sustentada de apoio à criação e crescimento de start-ups.

9

U M N O V O P E N S A M E N T O
U M N O V O M O V I M E N T O

SENTIMO-NOS HONRADOS
EM LIDERAR A EFACEC,
UMA EMPRESA COMPROMETIDA
COM O FUTURO,
COM O DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL
E COM AS GERAÇÕES
VINDOURAS.
Despedimo-nos com uma palavra de agradecimento às nossas Pessoas, o talento
e o empenho por detrás da transformação da Efacec. Aos nossos clientes e parceiros, agradecemos a confiança depositada na empresa e nos nossos produtos
e soluções, e reforçamos o nosso empenho para continuarmos a fazer parte
das vossas escolhas. E aos nossos acionistas, deixamos a gratidão por apostarem
na Efacec.

R E L A T Ó R I O
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NO PRESENTE
COM A ENER
DO FUTURO
Sandra Pombo, Marca e Comunicação

OS NOSSOS VALORES

A NOSSA VISÃO

Focamo-nos no sucesso

Antecipar soluções para um mundo

dos nossos clientes.

sustentável na nova Era energética.

Promovemos a eficiência

A NOSSA MISSÃO

para maximizar a competitividade.
Criamos valor com soluções
Aprendemos e adaptamos

de energia, ambiente e transportes

para a excelência.

que melhoram o dia a dia de todos,
através da integração de diferentes

Construímos confiança agindo

competências e tecnologias

com segurança e integridade.

mais inovadoras.

Superamos desafios e entregamos

Desenvolvemos pessoas numa

resultados.

organização que valoriza a aprendizagem
e melhoria contínua.
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U M N O V O P E N S A M E N T O
U M N O V O M O V I M E N T O

se restruturou para acompanhar as melhores
práticas de gestão de Marca e passa
a designar-se Direção de Marca e Comunicação, chamando a si a gestão de toda
a comunicação, corporativa e comercial,

GIA

do Grupo Efacec e passando a estar organizada
em três áreas que em conjunto, trabalham
diariamente para tangibilizar, de uma
forma mais integrada, a promessa da Marca
Efacec junto de todos os seus stakeholders.

Marca e Publicidade
Assegurar que a Marca é representada
da mesma forma em todos os seus brand
touchpoints e geografias.

Comunicação Interna
Assegurar a construção e manutenção
A Marca Efacec também evoluiu em 2017,

impacto do trabalho desenvolvido na Efacec,

refletindo a ambição da equipa e do plano

em Portugal e no Mundo - através da criação de

estratégico que a sustenta. Porque as

soluções de energia para a vida de milhares de

marcas devem refletir e acompanhar o perfil

pessoas, da aposta no desenvolvimento de todos

das empresas que representam, em 2017

os que nela trabalham, no reforço permanente

a Efacec revisitou a sua promessa de Marca,

dos laços com a comunidade académica e

alterando-a para Empowering the Future.

científica e no apoio a quem mais precisa, na

Uma promessa que reflete a ambição

sociedade. A nova promessa da Marca Efacec

do plano estratégico Efacec 2020, assim

foca-se não só no que faz hoje, mas principal-

como a sua abrangência, e que traduz

mente no futuro que esta está a construir. Um

a missão individual de cada uma das pessoas

futuro que se pretende mais inovador, mais

Efacec e, simultaneamente, a missão

disruptivo, mais colaborativo, mais susten-

de todos enquanto organização. A nova promes-

tável. 2017 assinalou ainda uma evolução no

sa da Marca Efacec olha para lá da tecnologia

modelo de gestão da Marca Efacec. Um ano em

que desenvolve e abraça a real dimensão do

que a Direção Corporativa de Comunicação,

de uma cultura de Marca forte, criando uma
só Voz.

Comunicação Comercial
Assegurar a construção e a comunicação
de vantagens competitivas fortes para cada
unidade de negócio Efacec.

Porque a Efacec é hoje uma empresa diferente,
assim evoluiu a sua promessa de Marca. Uma
promessa holística, focada no desenvolvimento
e que compromete todos na construção de um
futuro melhor.

R E L A T Ó R I O
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2.305

78%

COLABORADORES

DE EXPORTAÇÕES

97%
DOS CLIENTES VOLTARIAM
A CONSIDERAR A EFACEC PARA
FUTUROS FORNECIMENTOS

CAPÍTULO

01 1.3

A EFACEC
				 E M 2 0 1 7.
496,7M€

431,7M€

ENCOMENDAS

RECEITAS

35,9M€

15,8M€

EBITDA

INVESTIMENTO
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U M N O V O P E N S A M E N T O
U M N O V O M O V I M E N T O

Arranque da nova

8 novos projetos

Otimização de várias

unidade industrial

de Inovação: nacionais

linhas de produção:

de Mobilidade Elétrica.

e europeus.

Transformadores Core
– redução 25% TPT

Novo centro de assistência

Mais de 150 iniciativas no

e reparações Service -

projeto de Transformação

Angola.

Efacec 2020.

(Trought- Put Time);
Transformadores de
Distribuição – redução
35% TPT; Subestações
Móveis – redução 30% TPT

Mais de 20 novos produtos

Mais de 500 milhões

e aumento de 43% OTD

e serviços lançados.

em Encomendas

(On Time Delivery).

em mais de 92 países.

Criação do novo
Pilar estratégico
Sustentabilidade:

UM ANO
D E E N E R G I A.

lançamento
do Código de Conduta
e da Linha Ética; início
de projetos pilotos
em Economia Circular;
Subscrição da carta
de princípios da BCSD;
Cultura de Segurança
Efacec.

Mais de 15 iniciativas

Criação dos Agentes 2020,

Reforço das competências

potenciadoras do Talento.

grupo de colaboradores

comerciais – Best Selling

Efacec, escolhido pelos

Team.

seus pares, para identiMais de 75% de horas

ficar oportunidades de

de formação

melhoria interna: 31

aos colaboradores.

pessoas;
5 geografias; 6 projetos
de melhoria contínua;
para toda a organização;
com implementação
em 2018.

C A P Í T U L O
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PROJETO
TRANSFORM
EFACEC
EM 2016, A EFACEC, ATRAVÉS DE UM PROCESSO COLABORATIVO
E INCLUSIVO, QUE CONTOU COM A PARTICIPAÇÃO DAS DIFERENTES
EQUIPAS DE NEGÓCIO E CORPORATIVAS, PARA ALÉM DE OUTRAS
PARTES INTERESSADAS (ACIONISTAS, PARCEIROS, CLIENTES E
FORNECEDORES), LANÇOU UMA REFLEXÃO ESTRATÉGICA (APELIDADA EFACEC 2020) COM O OBJETIVO DE REPENSAR O GRUPO
NAS SUAS DIFERENTES VERTENTES.

17

ACIONAL
2020

E S T R A T É G I A

E

O

A N O

O Efacec 2020 assumiu-se como um projeto de
transformação, visando equilibrar a empresa
do ponto de vista económico e financeiro
e reafirmar a Efacec enquanto empresa
e marca de referência à escala internacional. A estratégia Efacec 2020 foi configurada em torno de 5 pilares estratégicos —
Inovação Tecnológica, Excelência Operacional,
Proatividade Comercial, Foco no Cliente
e Desenvolvimento do Talento—, tendo, durante
o ano de 2017, sido anexado um 6 o pilar —
Sustentabilidade.

A inclusão deste 6 o pilar nas prioridades
estratégicas reforça, de um modo inequívoco,
Iniciativa Tempo de Transformar

o compromisso de há já longos anos da Efacec
com o tema da Sustentabilidade. A Efacec
acredita que o desenvolvimento sustentável
é um elemento estruturante da estratégia do
negócio, nomeadamente porque o setor onde
atua oferece inúmeras oportunidades para
criar uma sociedade melhor.

Em 2017, o projeto transformacional evoluiu
na sua maturidade, com a definição de indicadores e metas a atingir até 2020.

R E L A T Ó R I O
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01
INOVAÇÃO
TECNOLÓGICA
INOVAÇÃO DO PORTEFÓLIO
DE PRODUTOS E SERVIÇOS PARA
AUMENTO DA COMPETITIVIDADE
E RENTABILIDADE
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

02
EXCELÊNCIA
OPERACIONAL
ALINHAMENTO DAS ATITUDES
E PRÁTICAS INTERNAS COM AS METAS
DE MELHORIA CONTÍNUA

Aposta no desenvolvimento tecnológico,
nomeadamente pelo reforço das relações

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

com instituições científicas, tecnológicas,
certificadoras e empresariais

Revisão da organização para maximizar
sinergias e a transferência de conheci-

Foco no aumento da competitividade

mento na organização

em funcionalidades, processos
e performance

Promoção de uma cultura de excelência
operacional ao longo de toda a cadeia

Promoção da rentabilidade individual

de valor dos negócios (desenvolvimento

de cada negócio, mas com foco

de produto/ solução, fabricação

na rentabilidade e sustentabilidade

e assemblagem/ projeto, logística, etc.)

globais da Efacec
Otimização dos processos instrumentais
e de suporte
INDICADORES 2020

Investimento em IDT

Receitas de novos produtos

INDICADORES 2020

Custos não qualidade

e/ ou serviços
Produtividade
Volume de projetos financiados
Taxa de absentismo

19

04
03
PROATIVIDADE
COMERCIAL
MAIOR ORGANIZAÇÃO, PRAGMATISMO
E AGRESSIVIDADE COMERCIAL,
COM UMA ABORDAGEM EXPORTADORA
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

FOCO
NO CLIENTE
FOCO NOS NOSSOS CLIENTES,
RESPEITANDO OS COMPROMISSOS
ASSUMIDOS E POSICIONANDO-NOS
COMO VERDADEIROS PARCEIROS
DE NEGÓCIO
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Melhoria da oferta e serviço ao Cliente

Abordagem exportadora liderada

Foco no desenvolvimento de novas

pelas Unidades de Negócio,

e melhores soluções em parceria

nas diferentes geografias

com os Clientes

Fomento de sinergias comerciais entre

Aposta em exceder as expetativas

negócios através das funções de Market

do Cliente, antecipando as suas

Intelligence e Business Development,

necessidades e requisitos do mercado

assegurando coordenação sistemática
e melhores práticas
INDICADORES 2020
Aposta em geografias comerciais
estratégicas complementada
por negócios oportunísticos

INDICADORES 2020

Eficiência do tendering

Encomendas novas geografias

Encomendas novos clientes

Índice de satisfação dos clientes

E S T R A T É G I A

E

O

A N O

R E L A T Ó R I O

&

C O N T A S

Inspeção a equipamento de Média Tensão - Boavista, Portugal

20

05
DESENVOLVIMENTO
DO TALENTO
APOSTA NOS NOSSOS COLABORADORES,
GARANTINDO QUE TEMOS OS MELHORES
EM COMPETÊNCIAS, EM COMPROMISSO
E EM VALOR ACRESCENTADO PARA
A EMPRESA
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Reforço das competências comportamentais (“saber estar”, em linha com
a cultura, missão, visão e valores da
empresa), funcionais (“saber ser“) e de
gestão (“saber agir”) dos colaboradores
Promoção da meritocracia e das
oportunidades de evolução, com base
num modelo de gestão estratégica do
Capital Humano transversal às diferentes
Unidades de Negócio e geografias
Orientação a objetivos, num modelo
de empowerment com responsabilização

INDICADORES 2020

Número de horas de formação
Índice de clima interno
Índice de mobilidade

21

E S T R A T É G I A

06
SUSTENTABILIDADE
DESENVOLVIMENTO E GESTÃO EQUILIBRADA DAS DIMENSÕES ECONÓMICA,
AMBIENTAL E SOCIAL, GARANTINDO E POTENCIANDO O ENVOLVIMENTO
E ALINHAMENTO DE TODA A ORGANIZAÇÃO
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

INDICADORES 2020

Garantia das melhores práticas

Resíduos reciclados

de governo e transparência, alavancadas

Pegada de carbono

no desenvolvimento de relações éticas
e de integridade e numa robusta

Intensidade energética

e integrada política de gestão de risco,

Número de horas de voluntariado

que assegure a proteção dos seus ativos

corporativo

bem como a segurança dos seus produtos

Índice de frequência

e serviços prestados ao longo de toda

Índice de maturidade da gestão

a cadeia de valor

de risco

Foco na promoção da eficiência
energética e prevenção/minimização
dos impactos ambientais negativos,
participando direta e ativamente para a
economia de baixo carbono e economia
circular em toda a cadeia de valor
Papel ativo na promoção dos Direitos
Humanos e desenvolvimento das comunidades e conteúdo locais, incentivando
iniciativas de caráter social, cultural
ou tecnológico de elevado potencial
e impacto, e potenciando a igualdade de
oportunidades, integração, crescimento
e participação de todos os colaboradores,
num clima organizacional positivo
e equilibrado, procurando sempre
garantir a saúde e segurança das pessoas

Energias renováveis

E

O

A N O

R E L A T Ó R I O
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A Efacec possui um portefólio de negócios diversificado e

e diversidade, os pilares estratégicos são declinados para

cada Unidade de Negócio possui especificidades, deriva-

cada Unidade de Negócio e os indicadores de performance

das da sua oferta (Produtos vs. Sistemas) e respetiva

ajustados – maior detalhe no capítulo dedicado a cada

maturidade, setor e mercados de atuação, posicionamento

Unidade de Negócio.

na cadeia de valor e perfil dos Clientes e Concorren tes, entre outros. Para enquadrar estas especificidades

Modelo de acompanhamento do projeto de transformação Efacec 2020
Em 2017, manteve-se, na generalidade, o modelo

O acompanhamento regular do programa tem por base uma

de acompanhamento estabelecido em 2016, o qual assenta

cadência de reuniões semanais, com estrutura e agenda

em 3 alavancas:

fixas, participadas pelos altos executivos da empresa.
As reuniões principais são as War Rooms e destinam-

Infraestrutura de transformação responsável por

-se ao acompanhamento da implementação/ execução

acompanhar, monitorizar e desafiar as iniciativas;

da iniciativa e monitorização dos progressos/ resultados

Modelo de stage gates para monitorização do

alcançados (com base nos indicadores definidos).

progresso das iniciativas;
Repositório central e eletrónico das iniciativas,
etapas e respetivo nível de cumprimento.

O Comité de Transformação conta com a presença
permanente do Chief Executive Officer (CEO), Chief
Transformation Officer - CTrO, Chief Financial Officer

A infraestrutura de transformação é composta pelo
Transformation Office e pelo Comité de Transformação.
O Transformation Office, liderado por um Administrador
Executivo (Chief Transformation Officer), é responsável
por acompanhar as 6 frentes de trabalho (workstreams)
e 14 sub-workstreams, constituídas para assegurar
a implementação das iniciativas estratégicas. Cada uma
das frentes de trabalho é dinamizada por um Administrador Executivo, sendo as sub-workstreams coordenadas
por um Diretor Cordenador ou Corporativo. Os responsáveis das iniciativas lideram a execução e asseguram
a entrega dos resultados, trabalhando com equipas
multi-funcionais que garantem que todas as oportunidades
são totalmente realizadas.

(CFO) e Direção de Planeamento Estratégico, sendo
dinamizado pelo Transformation Office. Em função dos
temas em análise, têm assento nas sessões os restantes
Administradores Executivos.
O Comité de Transformação reuniu semanalmente
em 2017, num total de 36 reuniões, sendo responsável
por assegurar o reporte do Plano de Transformação Efacec
2020 à Comissão Executiva e Conselho de Administração.
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COMISSÃO DE TRANSFORMAÇÃO
MODELO DE GOVERNO EFACEC 2020

6 workstreams
6 sponsors

PRODUTOS
(AMT/ASE)

MOBILIDADE
ELÉTRICA

PRODUTOS
(TRF/SRV)

SISTEMAS

ÁREAS
CORPORATIVAS

compras e logística

melhoria continua

transportes

ambiente

operações

energia

transformadores

service

marketing e comercial

aparelhagem

automação

business development

marketing e comercial

14 líderes

working capital

14 sub-workstreams

MARKETING
E VENDAS

180 iniciativas
95 responsáveis

TRANSFORMATION OFFICE

CTro

|

Dinamizadores

|

Controllers

|

Comunicação

O progresso das iniciativas é monitorizado

real e são potenciados os seus efeitos. Este

através de um sistema de stage gates que

processo assenta numa ferramenta própria

permite visibilidade total e regular sobre todos

(web based) onde se encontram registadas

os indicadores necessários à monitorização do

todas as iniciativas e respetivas etapas, bem

sucesso, tanto em termos de prazos, como de

como o seu respetivo nível de cumprimento.

resultados. Através de 5 gates com milestones, deliverables e aprovadores associados
é conhecido o estado do processo em tempo

R E L A T Ó R I O

&
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METODOLOGIA DE IMPLEMENTAÇÃO
ACOMPANHAMENTO DAS INICIATIVAS DE TRANSFORMAÇÃO

STAGE GATE L1-L5

ideias refinadas
e transformadas
em iniciativas
planeamento
e preparação da
implementação
das iniciativas
iniciativas em
implementação

concretização

ideais

do impacto

impacto
totalmente
concretizado

MILESTONES

CONFIRMAÇÃO

BUSINESS CASE

PLANO DE AÇÃO

EXECUTADO

CAPTURADO

Responsável da ideia

Equipa designada

Plano de implementa-

Todas as atividades-

Impacto das iniciativas

designado
Deliverables

Ideia concreta comum
estimativa de alto nível
do seu impacto

Sponsor

Business Case da

ção detalhado

-chave da iniciativa

refletido no P&L

iniciativa, avaliando

(“bankable plan”).

realizadas

e no Balanço de forma

a exequibilidade, o risco

com milestones

Impacto a fluir para

sustentável (impacto

e o impacto da mesma

semanais

o P&L e o Cash Flow

run-rate alcançado)

Sponsor

Sponsor

Sponsor

CFO

CFO

CTrO

CFO

Aprovadores

CTrO

Leakage Tipico

150%

130%

Identificação de valor

130%

120%
Captura de valor

100%
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Evolução do projeto de transformação Efacec 2020
O Efacec 2020 é um programa de transformação vivo: as iniciativas evoluem no seu nível
de execução e implementação, podem também ser eliminadas (em virtude de alterações
no ecossistema da empresa) e novas iniciativas são incluídas.

AO LONGO DE 2017 FORAM 137 AS INICIATIVAS QUE PASSARAM DAS FASES
DE IDENTIFICAÇÃO E CONFIGURAÇÃO À IMPLEMENTAÇÃO.
A 31 DE DEZEMBRO DE 2017, 43 INICIATIVAS ENCONTRAVAM-SE
JÁ IMPLEMENTADAS E A GERAR BENEFÍCIOS PARA A EMPRESA.

EVOLUÇÃO DAS INICIATIVAS
AO LONGO DAS STAGE GATES (2017 VS 2016)

2016

94

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

6

0

2017
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TOTAL DE INICIATIVAS
POR ESTADO DE IMPLEMENTAÇÃO POR WORKSTREAM

3

OPERAÇÕES
7

TRANSPORTES
10

ENERGIA
1

6

2

AMBIENTE
11

11

12

2

TRANSFORMADORES
7

11
7

2

SERVICE
2

1

12

2

AUTOMAÇÃO
9

5

APARELHAGEM
3

6

MOBILIDADE ELÉTRICA
1

7

MARKETING E COMERCIAL
2

BUSSINESS DEVELOPMENT
3

2

1

WORKING CAPITAL
6

1

4

MELHORIA CONTÍNUA
2

1

5

9
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COMPRAS E LOGÍSTICA

0

L0 | IDEIA SUBMETIDA

L1 | INICIATIVA CONFIRMADA

10

20

L2 | BUSINESS CASE

30

L3 | PLANO DE AÇÃO

40

L4 | EXECUTADA
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O PROJETO TRANSFORMACIONAL TEVE
UM IMPACTO DE 20.7M€ EM EBITDA
EM 2017, DESTACANDO-SE AS SEGUINTES
INICIATIVAS COMO AS PRINCIPAIS
IMPULSIONADORAS:

Escalagem do negócio scada
IMPACTO

Desenvolvimento de Negócio do produto SCADA/DMS/
OMS em novos mercados, capitalização de upgrades

132%

e contratos de manutenção nos clientes com o sistema

0.9 M€

SCADA ativo.

Plano de desenvolvimento
da Efacec Índia

IMPACTO

Execução do plano de desenvolvimento de novos

63%

componentes e produtos na Efacec Índia, capazes
de traduzir economias de escala e ganhos de competiti-

0.8 M€

vidade através do aumento de mão de obra local.

Aprofundamento do footprint
atual, com foco em Angola
Revitalização

do

negócio

de

Service

IMPACTO

com

novas

instalações industriais para promoção dos segmentos
de negócio atuais e promoção do serviço com foco

168%

0.4 M€

no segmento das petrolíferas.

Valor planeado em EBITDA
% de captura de valor

E

O

A N O
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Redução dos custos
de não qualidade

IMPACTO

Redução dos custos de Não Qualidade nos Transformado120%

res Core e Shell através do aumento de mão de obra local.

0.4 M€

Criação da Direção
Transversal de Operações (DTO)
Garantir a execução dos contratos de forma eficiente
e eficaz, assegurando a otimização dos recursos empregues
e o cumprimento dos requisitos contratuais, com vista
à melhoria contínua e satisfação do Cliente, reduzindo
os riscos de execução para a Efacec.

PLANO DE

01

08

GESTÃO

ESTRUTURA
CENTRAL DE APOIO

CAPTURA DE VALOR

02

07

DE RISCO

COORDENAÇÃO NA
FASE DE PROPOSTA

87%

0.7 M€
GESTÃO DA

03

06

PRODUTIVIDADE

CONTRATUAL

PLANEAMENTO
INTEGRADO

Vertentes da Criação da DTO

GESTÃO

05

04

ESTRUTURA
ORGANIZATIVA DE PROJETOS
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Melhoria dos processos e layout
na produção de eletrónica

IMPACTO

Otimização dos processos produtivos e de suporte
e melhoria do layout e redução dos custos de materiais
e de fabrico num modelo de produção em outsourcing.

AO LONGO DE 2017, A EFACEC PROCEDEU
À REVISÃO DO PLANO ESTRATÉGICO DE CADA
UNIDADE DE NEGÓCIO, DA QUAL DERIVARAM
AJUSTAMENTOS ÀS INICIATIVAS ESTRATÉGICAS.
ESTES AJUSTAMENTOS SERÃO VERTIDOS NO PLANO
DE IMPLEMENTAÇÃO EFACEC 2020,
O QUAL CONTINUARÁ A SER ACOMPANHADO
PELO TRANSFORMATION OFFICE E PELO COMITÉ
DE TRANSFORMAÇÃO, EM 2018.

90%

1.02 M€

E

O

A N O

R E L A T Ó R I O

&

C O N T A S

30

A
PROVOCA
DA M

JOÃO PAULO PINTO
Administrador Executivo, Chief Transformation
Officer (CTrO)

OS PROGRAMAS DE TRANSFORMAÇÃO SÃO
COMPLEXOS. NA EFACEC FOMOS CAPAZES
DE

REUNIR

AS

CONDIÇÕES

PARA

QUE

O NOSSO PROGRAMA DE TRANSFORMAÇÃO SEJA
UMA REALIDADE COM RESULTADOS MUITO
SIGNIFICATIVOS.
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O percurso nem sempre foi fácil, em particular porque um
processo transformacional implica desenvolver competências e capacidades nas quais as atividades, as pessoas,
a cultura e a estrutura de uma empresa têm de estar
sincronizadas e alinhadas com um conjunto de objetivos

AÇÃO
UDANÇA

organizacionais. Neste aspeto, a consolidação da nossa
estrutura e a experiência das equipas envolvidas no Efacec
2020, alavancada por uma cultura em transformação e por
uma comunicação que rapidamente se tornou mais clara
e transparente, contribuiu de um modo decisivo para o
cumprimento global dos objetivos a que nos propusemos
para 2017. Com o envolvimento de toda a organização,
conseguimos que o processo de transformação se desenvolvesse de um modo rápido, integrado e alinhado com os
objetivos estratégicos.
As nossas equipas estão hoje mais capacitadas para planear,
monitorizar e executar as iniciativas de transformação de
um modo eficaz, continuando a contar com o empower-

QUE BALANÇO
FAZ DO PERCURSO
EFACEC 2020 AO
LONGO DE 2017?

ment e comprometimento da gestão em todos os níveis do
processo. A organização está hoje mais ágil, respondendo
e provocando ela própria a mudança.
No final de 2017, o Plano Estratégico do Grupo e das
Unidades de Negócio foi revisitado para ajustar as iniciativas
Efacec 2020 de modo a assegurar a continuidade do seu
alinhamento com os objetivos e prioridades estratégicas

Estudos indicam que o sucesso de um processo de transformação é suportado e alavancado por uma cultura forte e
por um elevado nível de alinhamento com os objetivos
estratégicos da organização. No início de 2017, a Efacec
deparou-se com um contexto desafiante, mas também
de grandes oportunidades. O projeto Efacec 2020 previa
uma grande reformulação dos pilares culturais e essa
foi uma das nossas grandes expetativas para garantir a
performance de todo o programa.

do Grupo.

R E L A T Ó R I O
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LOUIS V. GERTSNER DISSE QUANDO

COMO É QUE OS

QUESTIONADO SOBRE O PROCESSO

TEMAS CULTURAIS

DE REESTRUTURAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO
DA IBM: “I CAME TO SEE, IN MY TIME

AT IBM, THAT CULTURE ISN’T JUST ONE
ASPECT OF THE GAME-IT IS THE GAME”.

FORAM INCORPORADOS
NO PROJETO
EFACEC 2020?

CONCORDA COM ESTA AFIRMAÇÃO APLICADA À EFACEC?

Um processo transformacional apenas conseguirá alcançar
os resultados a que se propôs se estiver alicerçado numa
organização alinhada em torno de uma visão, missão e
valores comuns, na qual todos os colaboradores entendem
de uma forma clara o seu papel e impacto na performance
global da empresa.
A cultura é, por isso, um enabler do processo de transformação e da concretização dos objetivos estratégicos
do Grupo, sendo endereçada pelo projeto Efacec 2020
essencialmente a dois níveis:

No conjunto de iniciativas transformacionais em
curso, monitorizadas e desafiadas pelo Transformation Office. As iniciativas tiveram um papel extremamente relevante na quebra dos silos funcionais e
departamentais, incentivando determinantemente
uma nova vertente de partilha e trabalho em equipa.
Nota-se uma clara aposta na atuação em prol do
cliente em toda a cadeia de valor e uma menor
aversão ao risco de falhar.

No modelo operacional Efacec 2020, materializado na existência de um modelo de governo próprio
e estruturado, e dotado de uma metodologia
de monitorização de progresso. Ao incentivar e
acompanhar a mudança, a identificação contínua de
oportunidades de melhoria e a sustentabilidade dos
resultados alcançados, a concretização do projeto
Efacec 2020 incentiva a transformação cultural.
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OS RESULTADOS ALCANÇADOS EM 2017
PELO

PROJETO

TRANSFORMACIONAL

ESTÃO AINDA LONGE DOS OBJETIVOS
ESTABELECIDOS PARA O FINAL DE 2018.

COMO PERSPETIVA OS
PRÓXIMOS 12 MESES?

O ano de 2018 será para a Efacec um ano de crescimento,
pelo que teremos que ser ainda mais ágeis a responder
aos desafios e às oportunidades.
A consolidação do modelo operacional do projeto Efacec
2020, bem como os resultados das iniciativas já implementadas a diversos níveis da organização, desenvolveram
a base necessária para estarmos confiantes na concretização dos objetivos definidos para o próximo ano. Está
previsto um conjunto de novas iniciativas que respondem
aos ajustamentos feitos aos planos estratégicos das diferentes áreas com planeamentos mais finos e que continuarão a ser revisitadas no âmbito do modelo operacional
de acompanhamento.
Em 2018, teremos que renovar a nossa ambição, mantendo a nossa resiliência, entusiasmo e comprometimento.
Continuaremos a assegurar o alinhamento das iniciativas transformacionais com as prioridades estratégicas
do Grupo, alavancando deste modo a nossa performance
e diferenciação num mercado cada vez mais competitivo
e exigente.
O projeto Efacec 2020 continuará em 2018 a ser uma
força dinamizadora da transformação e melhoria
de performance na Efacec.

Centro de Assistência e Reparações Service - Angola

R E L A T Ó R I O
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CAPÍTULO
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PERFORMA
DOS

02 2.2
O PORTEFÓLIO DA EFACEC

PRODUTOS DE ENERGIA

ENCONTRA-SE ORGANIZADO EM TRÊS SEGMENTOS

A Efacec concebe, desenvolve e fabrica produtos para as diferentes etapas da

DE ATUAÇÃO: PRODUTOS

cadeia de valor do setor da Energia. Complementarmente, assegura a manutenção,

DE ENERGIA, SISTEMAS
E MOBILIDADE ELÉTRICA — E OITO UNIDADES

reabilitação e revamping de equipamentos próprios ou de terceiros.

Atuação da Efacec ao longo da cadeia de valor da Energia

DE NEGÓCIO.

GERAÇÃO

TRANSMISSÃO

DISTRIBUIÇÃO

TRANSFORMADORES (TRF)

SERVICE (SRV)

APARELHAGEM (AMT)

AUTOMAÇÃO (ASE)
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ANCE
NEGÓCIOS
SISTEMAS
Na vertente de Sistemas, a Efacec desenvolve soluções e executa projetos numa vertente
chave-na-mão, numa lógica de Engineering, Procurement & Construction (EPC) para os
setores da Energia, Ambiente e Transportes, possuindo ainda valências na área da manutenção
e exploração de infraestruturas.

Atuação da Efacec ao longo da cadeia de valor de Sistemas

CONCEÇÃO

ENGENHARIA

CONSTRUÇÃO

ENERGIA (ENE)

AMBIENTE (AMB)

TRANSPORTES (TRP)

MANUTENÇÃO

E

O
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MOBILIDADE ELÉTRICA
Na área da Mobilidade Elétrica, a Efacec dedica-se ao desenvolvimento de soluções de carregamento de veículos elétricos e respetiva integração nos sistemas de gestão de redes, cobrindo
a cadeia de valor desde a conceção à manutenção das infraestruturas e equipamentos. Este
negócio funciona numa lógica de startup, embora a Efacec seja já uma das principais referências
a nível mundial no setor da mobilidade elétrica.

Atuação da Efacec ao longo da cadeia de valor da Mobilidade Elétrica

CONCEÇÃO

COMERCIALIZAÇÃO

ENGENHARIA

MOBILIDADE ELÉTRICA (EEM)

PRODUÇÃO

MANUTENÇÃO

37

Novas instalações Mobilidade Elétrica - Maia, Portugal
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TRANSFORMADORES (TRF)

VOLUME DE NEGÓCIOS
2016

2017

146,3M€ 125,2M€
NÚMERO
DE COLABORADORES
CAPÍTULO

02 2.2.1

PORTEFÓLIO

Transformadores de Potência:

CERTIFICAÇÕES

ISO 9.001 (Qualidade)

tipo shell e tipo core (até 1500 MVA);
ISO 14.001 (Ambiente)
Subestações Móveis (até 60 MVA);
OSHAS 18.001 (Segurança)
Transformadores de Distribuição
(até 6300 kVA).

A Unidade tem conseguido um crescimento
relevante em mercados exigentes e competitivos, sustentado na aposta em projetos
de IDI e atividades de melhoria contínua, que
lhe permitem manter o estatuto de fabricante
europeu de referência.
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EBITDA
2016

2017

7,2M€ 8,4 M€
627

UNIDADE DE NEGÓCIO

A UNIDADE DE NEGÓCIO TRF DESENVOLVE E FABRICA PRODUTOS

Atuando através de três segmentos de mercado:
transformadores de potência e subestações.
Os transformadores são desenvolvidos

E SOLUÇÕES PARA A GERAÇÃO,

e produzidos na fábrica da Arroteia, localizada

TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO

nos arredores do Porto. A atividade comercial

DE ENERGIA ELÉTRICA,

da Efacec desenvolve-se através de uma
rede de distribuidores, parceiros e agentes
localizados nas geografias de maior potencial.

E S T R A T É G I A
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PRINCIPAIS GEOGRAFIAS
TRANSFORMADORES

REINO UNIDO

EUA
PORTUGAL
FRANÇA
ESPANHA

ARGÉLIA

COLÔMBIA
ANGOLA

URUGUAI

ARGENTINA

PRINCIPAIS FACTOS DO ANO
Em 2017, foram fabricados e transportados os mais

Foram também fabricados os sete maiores e mais potentes

pesados transformadores trifásicos até hoje fabricados

transformadores que equipam a Central Hidroelétrica,

em Portugal. O transporte especial de dois transforma-

na província de Malanje, em Angola. Os transformadores

dores GSU (Generator Step-Up) de tecnologia Shell usou

foram produzidos para o cliente Andritz Hydro e têm uma

um veículo de 90 m de comprimento total e 710 toneladas

potência de 371 MVA e níveis de tensão de 400/18 kV,

de peso, representando o maior transporte efetuado em

numa solução com fases dissociadas. O serviço da Efacec

Portugal. Estes transformadores foram fabricados para

incluiu o transporte e o acompanhamento das máquinas,

o cliente DUKE Energy, sediado em Charlotte, nos EUA.

desde a sua chegada ao porto de Luanda até Laúca, assim
como todas as operações de montagem, enchimento,
ensaios e assistência à colocação em serviço. Em 2017,
foram instaladas com sucesso as primeiras três unidades.

41

A Iberdrola selecionou a Efacec no âmbito de um concurso
internacional, para o fornecimento, supervisão e comissionamento dos oito transformadores de grupo e de seis
unidades para serviços auxiliares das centrais de Gouvães,
Alto Tâmega e Daivões. Estas centrais fazem parte do
Sistema Eletroprodutor do Tâmega, um importante projeto
hidroelétrico levado a cabo na Europa, nos últimos 25 anos.

Transformador de Potência de fases dissociadas - Central Hidroelétrica - Malanje, Angola

E S T R A T É G I A

Central Hidroelétrica - Malanje, Angola
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AMBIÇÃO EFACEC 2020
No âmbito do projeto transformacional em curso na Efacec, também a Unidade de Negócio TRF definiu um conjunto
de prioridades de atuação assentes nos seis pilares estratégicos definidos para o Grupo:

01

02

INOVAÇÃO
TECNOLÓGICA

EXCELÊNCIA
OPERACIONAL

ESTRATÉGIAS

ESTRATÉGIAS

Foco em produtos com vantagem

Eliminação de ineficiências existentes

competitiva e sustentável, sobretudo

no processo produtivo (ex.: lógica one

Subestações Móveis (SEM)

piece flow, pull, relação fornecedor-

e Transformadores de Potência

-cliente, etc.)

Manutenção da oferta DT na tecnologia

Aprofundamento de medidas de redução

Óleo, e reforço da oferta nos Secos e LDTs

de custos, como parcerias com fornecedores, standardização, modularização

Desenvolvimento de soluções mais
competitivas e convergentes com
as tendências de mercado

e/ ou redesenho de produto
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03

04

PROATIVIDADE
COMERCIAL

FOCO
NO CLIENTE

ESTRATÉGIAS

ESTRATÉGIAS

Primazia de um modelo fly-in/ fly-out,

Melhoria do Through-Put Time

utilizando estruturas locais da Efacec
quando existentes

Adaptação de produtos aos requisitos
do Cliente

Continuação da estratégia diferenciadora
por linha de negócio/ produto

Melhoria no cumprimento dos prazos
de entrega (On Time Deliver)

Reforço da presença em mercados
prioritários (ex. USA)

Melhoria da eficácia na gestão dos
contratos e comunicação com o Cliente

Explorar oportunidades de contratos-quadro noutros países alavancando
experiência do UK ( ex. Holanda ,
França e Espanha ) e reforço presença
nos privados

E

O
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05
DESENVOLVIMENTO
DO TALENTO
ESTRATÉGIAS

Construção de um modelo de carreiras
dual, fomentador do desenvolvimento

06
SUSTENTABILIDADE

profissional das funções técnicas,
a par das funções de gestão

Revisão do modelo de avaliação de
desempenho, incorporando de forma
transversal à Efacec a especificidade das
famílias funcionais vs grupos funcionais

Revisão do modelo de compensações
e benefícios, promovendo a orientação
para os objetivos estratégicos
(ex.: proatividade comercial) e táticos

Definição de um modelo de gestão
do talento que permita identificar
colaboradores com elevado potencial
e orientá-los para percursos de desenvolvimento profissional mais acelerados

Construção de um plano de formação
comportamental, funcional e de gestão,
que permita preparar os colaboradores
para a visão Efacec 2020

ESTRATÉGIAS

Implementação das melhores práticas
de governo e transparência, suportadas
no desenvolvimento de relações éticas e
num sistema integrado de gestão de risco

Aumento da eficiência energética e
redução dos impactes ambientais negativos, participando na implementação nas
Economias Circular e de Baixo Carbono

Implementação de política proativa de
Direitos Humanos, promovendo
a igualdade, integração e crescimento
dos colaboradores, criando um ambiente
laboral seguro e suportando iniciativas
da comunidade local e da sociedade
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Transformador de Distribuição
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VISÃO GLOBAL DOS MERCADOS

EUROPA

Na Europa, mantém-se a tendência de redução do novo
investimento em infraestruturas de Energia, onde se
incluem os transformadores de potência. Esta baixa de
investimento tem sido compensada em parte pela estratégia
de reforço das interligações transfronteiriças, como nos
países nórdicos e bálticos, visando uma europa interligada
ao nível energético, mas também pelo reativar de alguns

ARGÉLIA, ANGOLA E MOÇAMBIQUE

projetos de reforço de potência eólica instalada, e novos
projetos solares.

Geografias com economias fortemente dependentes do
petróleo, como alguns países africanos, onde se incluem

EUA

a Argélia, Angola e Moçambique, viram alguns dos seus
investimentos adiados ou cancelados, e não se prevê que

O mercado dos EUA, pela sua dimensão, continua a ser muito

a retoma se verifique já em 2018.

relevante para TRF, apesar da previsão de crescimento
moderado. No Canadá, prevêem-se crescimentos fortes no

MÉDIO ORIENTE

investimento em projetos de geração (ex.: Hídricas), que
se traduzirão naturalmente em negócio para o segmento

O Médio Oriente aparece como uma região com dimensão de

dos transformadores.

mercado importante e onde os investimentos continuam a
proporcionar boas oportunidades de negócio. Ultrapassadas
as fases sempre demoradas e trabalhosas das homologações
de produtos e fábricas, a Efacec acredita ser possível aceder
a um mercado competitivo, mas muito standardizado, que,
por isso, proporciona volume e efeito série.
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PERFORMANCE OPERACIONAL
REINO UNIDO

PORTUGAL

No ano de 2017, o mercado do Reino Unido manteve-se como princi-

Em Portugal, destaca-se o mais expressivo contrato para um

pal mercado europeu para TRF. As utilities britânicas - UK Power

projeto da Iberdrola Generacion, o aproveitamento hidroe-

Networks, Scottish and Southern Energy (SSE), Electricity North

létrico do Alto Tâmega. Neste ano, importa realçar também

West (ENWL), Scottish Power e Northern Powergrid - mantive-

as vendas de transformadores de distribuição efetuadas para

ram ativos oito contratos plurianuais para transformadores de

diversos clientes industriais, distribuidores e exportadores.

distribuição e dois contratos plurianuais de transformadores de

As utilities Gas Natural Fenosa e Iberdrola continuaram,

potência. A estes contratos, juntou-se um novo contrato de Grid

em 2017, entre os principais clientes, tendo mantido a confian-

Transformers celebrado com a ENWL. O mercado privado também

ça na Efacec para fornecimentos de transformadores, tanto

ganhou uma forte expressão em 2017, contando com importantes

para as suas redes de distribuição, como para as instalações

integradores e instaladores entre os parceiros.

de produção de energia, tendo particular destaque a Gas Natural
Fenosa Renovables que contratou vários transformadores

FRANÇA

de potência para os projetos de produção eólica, nos quais
se incluem quatro transformadores de tecnologia Shell.

O mercado francês tem vindo, nos últimos anos, a ganhar relevância

No ano de 2017, foi marcante a reentrada dos transforma-

para a TRF, tendo a maior expressão os contratos plurianuais para

dores de distribuição no mercado de Espanha, com foco no

transformadores de potência com os parceiros ENEDIS e Réseau

mercado privado.

de Transport d’Électricité (RTE). No projeto Haute-Durance,
foi realizada a montagem no local do primeiro transformador

EUA

e recebida a encomenda para a construção da segunda unidade.
O mercado dos EUA continuou a afirmar-se como o princi-

HOLANDA

pal mercado para as subestações móveis da Efacec, com a
encomenda, em 2017, de 13 novas subestações para os clientes

Foi conquistado, em 2017, um contrato plurianual para transfor-

Alabama Power, Duke Energy, Intermountain Rural Electric,

madores de distribuição para as utilities do mercado holandês. Um

National Grid, Pacific Gas and Electric e Green Mountain Power.

contrato com uma duração mínima de quatro anos que permitirá

De destacar ainda as encomendas para transformadores

fornecer os novos clientes Alliander, Delta, Enduris, Enexis, Rendo

de tecnologia Shell para os clientes MidAmerican Energy

e Stedin. Este contrato é um forte marco na aproximação que

e Florida Power and Light.

a Efacec tem vindo a realizar aos mercados do norte da Europa.
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Projeto de I&D - ICubas5D
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PROJETOS DE I&D

NO ANO DE 2017,
VÁRIOS PROJETOS
TIVERAM UM
PROGRESSO
SIGNIFICATIVO:

SmarTHER / QT2 / iCubas5D

Outros projetos de desenvolvimento
de produtos e serviços associados

Sistema de amarração da parte ativa - redução
de perdas e ruído, e melhoria do comportamento

NEXTSTEP / PT do futuro – em parceria com Unidade

mecânico.

de Negócio EEM, Eneida, Universidade de Coimbra,
INESC TEC (Instituto de Engenharia de Sistemas

Circulação de óleo nos enrolamentos - melhoria na

e Computadores, Tecnologia e Ciência da Faculdade

evacuação de calor e da eficiência dos permutadores.

de Engenharia da Universidade do Porto), ITeCons
(Instituto de Investigação e Desenvolvimento

Dimensionamento e projeto de ligações internas -

Tecnológico para a Construção, Energia, Ambiente

projeto com modelização paramétrica 3D.

e Sustentabilidade da Universidade de Coimbra)
e EDP (Eletricidade de Portugal).

ICubas – registo de patente de nova conceção de cuba
que permite redução significativa de massas (solução

EFAsset / AssetManagement – em parceria com

já implementada em projeto para cliente).

o Gabinete de Gestão de Tecnologia e as Unidades
de Negócio de SRV e ASE.

GreenEst / Green Ester Transformers - em parceria
com a FEUP (Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto).

R E L A T Ó R I O
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Plataforma de Informação & Ferramentas de Cálculo

Graphic User Interfaces & Expert System:
re-arquitetura de interface genérica
de suporte aos diversos processos de engenharia
com acesso condicionado por matriz individual
de competências dos colaboradores. Implementados
os processos de tendering, gestão de contratos
e parte dos componentes de engenharia de produto,
bem como o dimensionamento automático.

CORET / Plataforma de Cálculo: melhorias introduzidas com ferramentas de apoio à orçamentação
e cálculo de novos enrolamentos; programação direta
das máquinas de bobinar DT desde o projeto
e alargamento e evoluções das execuções nos
transformadores imersos; arranque da reestruturação dos programas de cálculo dos transformadores
Shell e POWERCAST e alargamento da plataforma
de cálculo a programas externos.
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Em paralelo, foi feita uma aposta forte no alargamento
do número de parcerias em projetos I&D com entidades externas:

Universidade do Porto - LSRE-LCM FEUP, Laboratório
de AT FEUP e FCUP (Portugal);

Universidade do Minho - ITeCons (Portugal);

Universidade de Coimbra (Portugal);

Universidade da Cantábria (Espanha);

Universidad Carlos III de Madrid (Espanha);

REN - Redes Energéticas Nacionais (Portugal);

REE - Red Elétrica de España (Espanha);

ISQ - Instituto de Soldadura e Qualidade (Portugal);

Instituto Superior de Engenharia (Portugal);

INESC - Instituto de Engenharia de Sistemas
e Computadores (Portugal);

INEGI - Instituto de Ciência e Inovação em Engenharia Mecânica e Industrial (Portugal);

Hydro-Québec (Canadá);

Eneida Wireless & Sensors (Portugal);

ENEDIS (França);

EDP - Eletricidade de Portugal (Portugal).
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PROJETOS DE MELHORIA CONTÍNUA
No decorrer de 2017, foram conseguidos grandes progressos

Ao nível do TPT (Trought-Put Time) das várias linhas

ao nível das reduções de falhas e custos de não-qualida-

de produção, foram atingidas as reduções intermédias

de, fruto da implementação de melhorias de processo e

previstas para o final de 2017, continuando em curso as

controlo de fabrico.

acções que permitirão atingir em junho 2018 as reduções

Relativamente às instalações fabris e respetivos layouts,

de 50% previstas no início do projeto. Adicionalmente,

foram efetuadas várias melhorias e alterações com impacto

estão já em curso negociações de frame-agreements com

significativo nos processos e condições de trabalho.

fornecedores baseados em forecasts de necessidades.

Em virtude das ações acima, observou-se uma melhoria
significativa do índice de OTD (On Time Delivery) e foram
praticamente eliminadas as penalidades por atrasos.

PRESENÇA INSTITUCIONAL E COMERCIAL
EM 2017, A UNIDADE DE TRANSFORMADORES PARTICIPOU EM DIVERSOS EVENTOS, FEIRAS, CONGRESSOS E GRUPOS
DE TRABALHO DE REFERÊNCIA NO SETOR
ELÉTRICO, NOMEADAMENTE:

CIRED e EURO TECH COM na Escócia;

CWIEME na Alemanha;

IEEE nos EUA;

T&D Europe na Bélgica;

MIDDLE-EAST ELECTRICITY no Dubai;

EURODOBLE em Portugal.
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Módulo de Transformador de Subestação Móvel

Detalhe de Transformador de Distribuição
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PERFORMANCE FINANCEIRA

TRF
(MILHÕES DE EUROS)

2016

2017

VARIAÇÃO

%

Encomendas

102,7

122,4

19,6

Backlog

105,6

102,7

-2,9

Receitas

146,3

125,2

-21,1

-14,5%

18,3

22,5

4,2

23,0%

12,5%

17,9%

5,5%

7,2

8,4

1,2

4,9%

6,7%

1,8%

Margem Bruta
Margem Bruta%
EBITDA
EBITDA/Receitas

19,1%

16,1%

Em 2017, as encomendas registaram um

sendo o parceiro Scottish and Southern Energy

aumento na ordem dos 20 milhões de Euros,

plc o maior cliente. A margem bruta sofreu um

mais 19,1% face ao mesmo período de 2016.

acréscimo de 5,5pp em 2017. Este aumento

Os países que mais contribuíram para este

ficou a dever-se essencialmente à melhoria

incremento foram os EUA (+9,6 milhões de

da margem nos EUA (CT–Transformadores

Euros), Portugal (+8,7 milhões de Euros)

Core), Reino Unido (DT–Transformadores

e França (+7,5 milhões de Euros). No entanto,

de Distribuição) e Angola (ST–Transforma-

é de destacar o valor significativo do mercado

dores Shell). Por fim, o EBITDA sofreu, face

do Reino Unido que registou uma descida de

a 2016, um incremento de 1,2 milhões de

quase 9 milhões de Euros relativamente ao

Euros motivado por uma melhoria da margem

período homólogo.

bruta em 4,2 milhões de Euros. Por outro lado,

Em termos de receitas, verificou-se uma

o aumento dos custos indiretos (+0,8 milhões

descida de aproximadamente 14,5% face

de Euros) e dos custos de I&D (+1 milhão

a 2016, traduzindo-se em cerca de 21 milhões

de Euros) impactaram negativamente sobre

de Euros. O Reino Unido revelou-se o país

o EBITDA.

materialmente mais relevante na queda de
receitas, contribuindo com 6 milhões de Euros,
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PARA 2018,
PREVÊ-SE UMA
PERFORMANCE
		 P O S I T I V A
PARA O
			 N E G Ó C I O .
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EXPETATIVAS PARA 2018

PARA 2018 PREVÊ-SE UMA PERFORMANCE POSITIVA PARA O NEGÓCIO, APESAR
DA EVOLUÇÃO DESFAVORÁVEL DAS EXPORTAÇÕES DO EUR/USD E DA REDUÇÃO
DE INVESTIMENTO NOS PAÍSES AFETADOS PELA BAIXA DOS PREÇOS DO PETRÓLEO.
A aposta na melhoria contínua dos processos em toda a

alicerçado nas homologações já conseguidas em 2017.

cadeia de valor de TRF, alicerçada num conjunto vasto de

O negócio das subestações móveis continuará a revelar-se

iniciativas no âmbito do programa Lean Transformation,

um negócio muito promissor, tendo por isso sido reforçado

irá seguramente traduzir-se num acréscimo de competi-

com a criação de uma equipa exclusivamente dedicada,

tividade global da atividade e na melhoria da performance

tendo em vista a duplicação da atividade em três anos.

operacional das unidades industriais, reduzindo o fundo de
maneio e os tempos de entrega, e aumentando a capacidade
de fornecimento.
A entrada em novos mercados e clientes focar-se-á, sobretudo, na Europa (Norte e Central), no reforço da presença nos
EUA com o alargamento à gama Core, e no Médio Oriente
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DIVERSIFI
GANH
FERNANDO VAZ
Transformadores

HÁ UM ANO PREVIA-SE
UM CRESCIMENTO DAS
ENCOMENDAS PARA 2017
EM CERCA DE 50%
QUE NÃO SE VERIFICOU.
QUAL A RAZÃO?

Na realidade verificou-se um desvio de 23% em encomendas no final do ano face ao budget, ainda assim 17%
acima de 2016. Os cinco principais mercados-cha-
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O PLANO ESTRATÉGICO EFACEC 2020

CAR
PARA
AR

PREVÊ UMA RECONFIGURAÇÃO DOS MERCADOS-ALVO DA UNIDADE DE NEGÓCIO.

COMO ESTÁ
A DECORRER ESTE
PROCESSO DE DIVERSIFICAÇÃO E QUE
IMPACTOS ESTAMOS
A OBSERVAR EM
TERMOS DE TENDÊNCIAS E EXIGÊNCIAS
DOS CLIENTES?

ve de TRF (Portugal, França, Espanha, Reino Unido
e EUA) superaram o volume de encomendas previsto para
2017 em 5,9% e geraram mais 20,2% que em 2016. Em

A reconfiguração dos mercados-alvo resulta essencialmente

sentido inverso, mercados tradicionalmente rentáveis para

da necessidade de substituição de mercados tradicionais

a Efacec (Angola, Moçambique e Argélia) sofreram um

como Argélia, Angola e Moçambique, onde se tem assistido

forte abrandamento (19,1% face a 2016) sem expetativas

a uma diminuição drástica dos volumes de investimento

de recuperação no curto prazo.

no setor energético. Neste cenário, a aposta foi diversi-

Este abrandamento não foi compensado por um aumento

ficar para outros mercados, sendo o Norte da Europa e o

de tração em novos mercados definidos como alvo para

Médio Oriente as novas regiões onde estamos a centrar os

2017 (Norte de Europa e Médio Oriente), que apesar do

esforços. No Norte da Europa, os mercados exigem padrões

grande potencial que têm, requerem tempo adicional para

de excelência e uma sofisticação técnica adicional (por

homologações e adequação dos produtos. Na América do

ex., níveis de ruído mais exigentes e aposta na economia

Sul, e em especial nos países onde temos maior histórico

circular) que é depois muito valorizada na avaliação final

de encomendas (Chile, Uruguai e Argentina), assistiu-se ao

das propostas a concurso. Em contrapartida permitem-nos

adiamento para 2018 dos principais projetos identificados.

ter framework agreements, que embora obriguem a preços
muito mais competitivos, nos asseguram garantir maior
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estabilidade e previsibilidade na atividade operacional

Em 2017, o investimento incidiu essencialmente na

das nossas fábricas.

otimização dos processos produtivos, através da adoção

No Médio Oriente, os desafios são um pouco diferentes,

de metodologias Lean de identificação e eliminação

pois é necessário passar um longo processo de homolo-

de desperdícios como parte integrante da nossa identidade

gação quer dos produtos, quer das fábricas, garantindo

empresarial, nas linhas DT, Core e Subestações Móveis.

a competitividade e adequação do produto às especificações

Sendo o responsável pela dinamização e sustentação

do mercado, bem como o redesenho e dimensionamento

da cultura de melhoria contínua, o programa Lean Transfor-

da capacidade para uma realidade de produção repetitiva

mation permitiu, em 2017, importantes concretiza-

e de média-série.

ções. Foi garantido o envolvimento e comprometimento

Nos EUA, vamos ter, em 2018, a possibilidade de retomar

de toda a Unidade de Negócio com o envolvimento de cerca

a venda de máquinas em tecnologia Core, o que permite

400 colaboradores em mais de 40 projetos de melhoria.

antever um crescimento do volume de negócios na geogra-

Foi estabelecido um objetivo ambicioso de redução até

fia. Sendo um mercado que conhecemos bem e onde

junho de 2018 dos TPT em 50% e do OTD acima dos 95%.

somos reconhecidos, vamos reforçar a rede de agentes

Do lado da otimização de custos, foi dado especial ênfase

presentes no terreno e a força de tendering e comercial

à redução de desperdícios, otimização da estrutura de

própria alocada ao mercado. Estamos certos que continua-

colaboradores, eliminação dos custos não-qualidade e das

remos a ter sucesso neste mercado tão importante e que

penalidades por atraso. Foi conseguida ainda a participação

conseguiremos alavancar e concretizar um maior número

das equipas de Engenharia, Logística e de Supply Chain,

de oportunidades.

garantindo o envolvimento de toda a cadeia de valor.
Nas áreas de Engenharia, foram já conseguidos vários
progressos quer do lado da tecnologia quer do lado dos

AO LONGO DE 2017, A UNIDADE DE NEGÓCIO INVESTIU NA OTIMIZAÇÃO E MODER-

processos, e pretendemos, no curto prazo, dotar a Unidade
de Negócio das mais recentes ferramentas de desenho,
cálculo e simulação que permitirão aumentar produtividade

NIZAÇÃO DOS PROCESSOS PRODUTIVOS.

e otimizar o projeto de conceção das máquinas, reduzindo
dimensões e custos. Este programa continuará o seu plano

EM QUE SE TRADUZIU
ESTE INVESTIMENTO
E QUAIS OS RESULTADOS ALCANÇADOS E
PREVISTOS ALCANÇAR
ATÉ FINAL DE 2018?

de expansão durante o próximo ano, com o objetivo final
de alcançar todas as áreas de atividade de TRF.
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APARELHAGEM (AMT)

VOLUME DE NEGÓCIOS
2016

2017

61,8M€ 66,2M€
NÚMERO
DE COLABORADORES
CAPÍTULO

02 2.2.2

PORTEFÓLIO

Distribuição primária: portefólio alargado

Postos de transformação: soluções

de soluções de Média Tensão (MT)

chave-na-mão de distribuição de energia
com alto grau de customização

Distribuição secundária: portefólio
de soluções, entre as quais quadros

Aparelhagem: gama de produtos

modulares, celas modulares e compactas

composta, entre outros,

e religador aéreo de corte no vácuo

por seccionadores, disjuntores,
e interruptores
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EBITDA
2016

2017

6,4M€ 7,3 M€
280

CERTIFICAÇÕES

Portugal: ISO 9.001 (Qualidade)

ISO 14.001 (Ambiente), OSHAS 18.001 (Segurança)
e NP 4457 (Inovação)

Praga: ISO 9.001 (Qualidade)

Índia: ISO 9.001 (Qualidade)

Espanha: ISO 9.001 (Qualidade)
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UNIDADE DE NEGÓCIO

A Unidade de Negócio AMT desenvolve soluções para a geração, transmissão
e distribuição de energia elétrica de Alta
e Média Tensão, operando na distribuição
primária e secundária, e fornecendo postos
de transformação e equipamentos de aparelhagem. Dispõe de uma oferta transversal que
inclui fabrico, instalação e serviço pós-venda.
AMT desenvolve os seus negócios a nível global,
através de cinco unidades industriais:

WA abordagem comercial de AMT tem
como mercados alvo a Europa (incluindo o leste europeu), Médio Oriente,
América Latina e África, assentando a
sua abordagem em equipas comerciais
próprias, atuando em todos os segmentos
nas geografias com presença industrial,
bem como nas utilities e nos contractors
globalmente. Para as geografias de maior
dificuldade de acesso, AMT suporta-se
numa rede de agentes, distribuidores e
parceiros (estes últimos selecionados
tendo por base sinergias de produtos e/
ou mercados).
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PRINCIPAIS GEOGRAFIAS
APARELHAGEM
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PRINCIPAIS FACTOS DO ANO
Na Índia, AMT reforçou a capacidade produtiva para
o abastecimento das diferentes unidades industriais,
ampliando a capacidade de oferta. Em Portugal, foram
instaladas novas linhas de produção para fornecimento de
equipamentos de distribuição primária para os mercados
do Médio Oriente e foram lançados projetos transversais de Lean Manufacturing, com o objetivo de reforçar
a competitividade e agilidade da Unidade de Negócio nos
mercados globais.

Um dos principais factos do ano consistiu no progresso de
homologação das celas de distribuição primária Normacel
para a utility Kahramaa, no Qatar. Esta homologação, que
exige a certificação completa do produto e processo por
laboratórios internacionais, deve terminar no primeiro
semestre de 2018. Em 2017, a Efacec construiu protótipos,
validou a solução e realizou cerca de 50 ensaios-tipo em
laboratórios internacionais acreditados.

Merece também destaque o contrato para o fornecimento
de quadros compactos de distribuição secundária, para a
utility francesa ENEDIS. Este contrato, com a duração de
dois anos, prevê o fornecimento de cerca de 2.000 unidades
de quadros Fluofix.

Numa outra vertente, o projeto de melhoria de performance
global de AMT encontra-se em fase final de implementação, tendo por objetivo a melhoria dos rácios globais da
operação, nomeadamente o OTD (On Time Delivery) para
níveis de excelência.

Quadros de Média Tensão da gama NORMACEL
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AMBIÇÃO EFACEC 2020
No seguimento do projeto transformacional em curso na Efacec, AMT desenvolveu, ao longo de 2017, um conjunto de
atividades assentes nos seis pilares estratégicos, que visam capacitar a Unidade de Negócio para os novos desafios
dos mercados e clientes:

01
INOVAÇÃO
TECNOLÓGICA
ESTRATÉGIAS

02
EXCELÊNCIA
OPERACIONAL
ESTRATÉGIAS

Redução de custos diretos através
do reforço da produção em LCC

Aumento da escala das linhas de produtos
atuais, pelo alargamento do portefólio
e complementação da oferta
Upgrade da oferta atual através
da racionalização das variantes

e continuação do desenvolvimento
de esforços de eficiência
Continuidade na aplicação das metodologia lean manufacturing às linhas
de produção

de produtos (Distribuição Primária,

Aumento da capacidade de Engenharia

Secundária e Aparelhagem)

com base no reforço das equipas de I&D

Desenvolvimento e reforço das atuais
competências nas áreas de I&D

(redução do time to market), customização cliente e industrialização

(tecnologias de corte, modelização,

Otimização da cadeia de abastecimento

sensorização, etc)

global, incluindo novos modelos
de previsão da procura
Reforço da estratégia de Compras
e Procurement
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03

04

PROATIVIDADE
COMERCIAL

FOCO
NO CLIENTE

ESTRATÉGIAS

ESTRATÉGIAS

Primazia de um modelo fly-in/ fly-out

Maior rapidez nas certificações

e de parcerias numa lógica de minimiza-

de produto

ção de estruturas locais

Melhoria no cumprimento dos prazos

Intensificação do foco nos mercados

de entrega (On Time Deliver)

com certificações recentes, em paralelo
com reforço nas geografias prioritárias,
nomeadamente os mercados
do Médio Oriente
Intensificação de esforços comerciais
conjuntos, visando a captação de
sinergias em mercados e/ ou clientes
(upsell e cross-sell)

Instalações Aparelhagem - Matosinhos, Portugal

Subestação de Armamar - Viseu, Portugal
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05
DESENVOLVIMENTO
DO TALENTO
ESTRATÉGIAS

Construção de um modelo de carreiras
dual, fomentador do desenvolvimento

06
SUSTENTABILIDADE

profissional das funções técnicas,
a par das funções de gestão

ESTRATÉGIAS

Revisão do modelo de avaliação de
desempenho, incorporando de forma

Implementação das melhores práticas

transversal à Efacec a especificidade das

de governo e transparência, suportadas

famílias funcionais vs grupos funcionais

no desenvolvimento de relações éticas e

Revisão do modelo de compensações

num sistema integrado de gestão de risco

e benefícios, promovendo a orientação

Aumento da eficiência energética e

para os objetivos estratégicos

redução dos impactes ambientais negati-

(ex.: proatividade comercial) e táticos

vos, participando na implementação nas

(ex.: redução do índice de sinistralidade)

Economias Circular e de Baixo Carbono

das Unidades de Negócio e Grupo

Implementação de política proativa

Definição de um modelo de gestão do

de Direitos Humanos, promovendo

talento que permita identificar colabora-

a igualdade, integração e crescimento

dores com elevado potencial e orientá-

dos colaboradores, criando um ambiente

-los para percursos de desenvolvimento

laboral seguro e suportando iniciativas

profissional mais acelerados

da comunidade local e da sociedade

Construção de um plano de formação
comportamental, funcional e de gestão,
que permita preparar os colaboradores
para a visão Efacec 2020
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VISÃO GLOBAL DOS MERCADOS

O mercado da Arábia Saudita, um dos mais importantes

O mercado europeu como um todo, apresentou uma

do Médio Oriente, encontra-se a atravessar um profundo

atividade moderada em linha com os anos anteriores. No

processo de transformação, proporcionado pelo lançamento

entanto, os mercados Espanhol e Português apresentaram

em 2016 do seu Plano de Transformação Nacional. Em

uma interessante retoma do investimento e, desta forma,

2017, Plano de Transformação Nacional enfrentou um

proporcionaram novas oportunidades. Os mercados da

compasso de espera, visível no fraco investimento das

América Latina e de África, apesar de apresentarem várias

utilities sauditas, proporcionando níveis de atividade para

oportunidades em renováveis, mantiveram a sua tendência

AMT muito baixos. Espera-se a retoma, já a partir de 2018.

de fraco crescimento.

No âmbito das energias renováveis, observou-se um

As tendências tecnológicas para a digitalização das redes

grande número de oportunidades para o fornecimento

de distribuição, bem como para a utilização de equipamen-

de Subestações Fotovoltaicas (Photovoltaic Substations

tos green, continuaram a acentuar-se, provocando nos

- PVs), seja no mercado europeu (impulsionado pelas

fabricantes a necessidade de colocar no mercado produtos

diretivas comunitárias), seja no mercado latino-americano,

com grande integração de sensores (corrente, tensão,

ou africano. Desta forma, foram concretizadas inúmeras

descargas parciais, etc). A preferência por equipamentos

encomendas, antevendo-se, para 2018, a continuação da

sem SF6 foi também muito notória.

tendência, que é impulsionada pelas diretivas ambientais
por todo o globo.
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PERFORMANCE OPERACIONAL
Durante o ano 2017, conseguiu-se uma consolidação de
atuação de AMT nos seus mercados alvo (Europa, Médio
Oriente, América Latina e África), confirmada pelo crescimento acentuado das receitas.

Globalmente, o nível de encomendas manteve-se em bom
plano, impulsionado fortemente pelo mercado europeu

ARGENTINA

(crescimento de 45% relativamente ao ano anterior) e
pelos mercados do Médio Oriente, premiando assim, os

O mercado argentino que, em 2016, permaneceu estagna-

esforços e o investimento realizado nos mesmos.

do, deu sinais de retoma (com encomendas de elevado
valor por parte da utility EDENOR), tendo permitido
a consolidação das operações de AMT em Buenos Aires
e lançando as bases para um crescimento que se estima

LESTE EUROPEU

No leste europeu, o mercado russo afirmou-se como uma

acentuado nos próximos anos.

DUBAI

boa aposta para o fornecimento de distribuição secundária
(quadros compactos), aumentando significativamente

Ao longo de 2017, a unidade de Aparelhagem efetuou

o volume de encomendas relativamente a 2016. Por outro

negócios através de contractors com destino à utility

lado, as operações da Efacec na República Checa realiza-

Dubai Electricity and Water Authority (DEWA), para o

ram todos os negócios de AMT para a República Checa,

fornecimento de equipamentos de distribuição primária,

Eslováquia, Polónia, Bulgária e Roménia.

da gama Normacel, para a rede de distribuição elétrica
do Dubai.

PORTUGAL

No que respeita ao mercado nacional, AMT continua
a ser líder de mercado, tendo, em 2017, mais uma vez,
sido eleita pela EDP Distribuição para o fornecimento
de equipamentos de distribuição secundária (Normafix
e Fluofix), demonstrando o reconhecimento da distribuidora nacional na capacidade da Efacec.
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PROJETOS DE I&D
2017 foi um ano de forte investimento em I&D, através da
certificação de novos produtos de distribuição primária e
de distribuição secundária. Foram concluídos com sucesso
os processos de homologação para as utilities do Dubai
e do Qatar.
A homologação de produtos de distribuição secundária na
utiliy alemã E.ON e na utility checa CEZ é um outro exemplo
de que a aposta em tecnologia abre novos mercados.
Merecem ainda também destaque os testes bem-sucedidos
do Normafix 25kV em Budapeste, num PUC Haramia da
utility checa CEZ, e o desenvolvimento e o lançamento do
religador Revac para 36kV.

Deta

alhe de Aparelhagem de Alta Tensão
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PROJETOS DE MELHORIA CONTÍNUA
O lançamento do projeto de melhoria de performance de AMT proporcionou um
conjunto de iniciativas transversais para diminuir os tempos de passagem no chão
de fábrica (TPT) e otimização dos prazos de entrega (OTD).
Por outro lado, o lançamento de novas linhas de produção de distribuição primária
e de produção de compartimentos de baixa tensão, baseados em metodologias Lean
Manufacturing irão proporcionar incrementos de produção face às necessidades
da procura dos mercados do Médio Oriente.
Ainda na área da melhoria contínua, está em curso a implementação de contratos
plurianuais com parceiros e fornecedores.

PRESENÇA INSTITUCIONAL E COMERCIAL
DURANTE O ANO, AMT PARTICIPOU EM DIVERSOS EVENTOS
E FEIRAS DO SETOR, REFORÇANDO A VISIBILIDADE DA UNIDADE
DE NEGÓCIO COMO UM PLAYER
MUNDIAL;

EUROPEAN UTILITY WEEK
em Amesterdão;

BIEL 2017 em Buenos Aires;

MIDDLE EAST ELECTRICITY
no Dubai.
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PERFORMANCE FINANCEIRA

AMT
(MILHÕES DE EUROS)

2016

2017

VARIAÇÃO

%

Encomendas

82,3

70,4

-11,9

Backlog

70,7

74,6

3,9

Receitas

61,8

66,2

4,4

7,1%

Margem Bruta

14,1

13,6

-0,5

-3,6%

22,8%

20,5%

-2,3%

6,4

7,3

0,8

10,4%

11,0%

0,6%

Margem Bruta%
EBITDA
EBITDA/Receitas

-14,5%

13,1%

O negócio de AMT caracteriza-se por uma combinação de

com a ITCC– Imperal, Trading & Contracting Company).

pequenos e médios contratos de fornecimento, habitual-

No que respeita às receitas (+7,1% que em 2016), sobres-

mente de curta duração e constantes, típicos do segmento

sai inequivocamente o mercado do Médio Oriente com

de mercado de distribuição secundária, mas também

o reforço dos fornecimentos para a Arábia Saudita, Qatar

de contratos de grande dimensão e de menor frequência,

e Emirados Árabes Unidos. Ainda que tenhamos assistido

com ciclos de fornecimento maiores, típicos do segmento

a um crescimento no EBITDA face a 2016 (7,3 milhões de

de distribuição primária. No ano de 2017, a unidade registou

Euros contra 6,4 milhões de Euros), a margem bruta sofreu

uma queda nas encomendas na ordem dos 12 milhões

um decréscimo de 3,6% motivado por um crescimento

de Euros, o que representou um decréscimo de 14,5% face

dos custos diretos que anulou o aumento de receitas

ao período homólogo. Este diferencial justifica-se essencial-

verificado. Por fim, saliente-se a redução dos custos fixos

mente pela encomenda de Kahramaa (Qatar) que surgiu

(-4%) que, associada à evolução cambial observada (+0,5

em 2016 com um montante próximo dos 32 milhões

milhões de Euros), permitiu um incremento do EBITDA

de Euros, indevidamente atenuada neste período.

de cerca de 13%.

Embora as encomendas tenham evidenciado uma trajetória
negativa no seu crescimento, o backlog, no final de 2017,
sofreu uma variação positiva, conseguindo corresponder
a ligeiramente mais que um ano de cobertura de receitas
(montante predominantemente justificado pelo contrato
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DIVAC - Disjuntor de Média Tensão
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EXPETATIVAS PARA 2018

O ANO DE 2018 SERÁ PREVISIVELMENTE
UM ANO DE CRESCIMENTO ACENTUADO
O ano de 2018 será previsivelmente um ano de crescimento
acentuado, potenciado pelas encomendas em carteira
do Médio Oriente, esperando-se, dentro deste mercado,
a retoma da Arábia Saudita. Paralelamente, serão lançadas
várias iniciativas com vista à sustentação deste crescimento, de forma a projetar rapidamente AMT para um volume
de negócios mais consentâneo com a sua capacidade
tecnológica e com o seu portefólio de produtos.
O reforço da capacidade de I&D e de industrialização de
forma a diminuir o time-to-market dos produtos, bem como
o reforço da capacidade de tendering, aliado à ampliação
da capacidade produtiva das fábricas, são fundamentais
para dar resposta ao crescimento esperado para 2018.
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O QUE JUSTIFICA
ESTE SUCESSO?

LINHA
							 D A
			 F R E N T E

PREVÊ-SE UM AUMENTO
DA CONCENTRAÇÃO
DO VOLUME DE NEGÓCIOS DA UNIDADE
DE NEGÓCIO NESTES
MERCADOS NO FUTURO?

O sucesso recente de AMT nos mercados do Médio Oriente
teve por base uma estratégia sustentada em diversos
fatores. Sendo os mercados do Médio Oriente, a seguir
aos mercados asiáticos, os que mais crescem globalmente
e, por outro lado, tendo AMT um portefólio de produtos
perfeitamente enquadrado nas necessidades destes
mercados, estes teriam de constituir uma boa aposta. Um
outro fator diz respeito à homologação dos equipamentos
de AMT nestes mercados. Esta homologação, além do nível

ARMANDO FERNANDES
Unidade de Negócio de Aparelhagem

elevado de investimento, requer uma capacidade tecnológica somente ao alcance da Efacec e dos grandes players
mundiais. Por fim, existe o fator da competitividade, para
o qual AMT tem todas as armas para poder concorrer.

OS MERCADOS DO MÉDIO ORIENTE ESTÃO

Os mercados estratégicos para AMT são a Europa,

A ASSUMIR-SE COMO CADA VEZ MAIS

o Médio Oriente, a América Latina e África. Para todos eles,

RELEVANTES PARA AMT.

estão previstas iniciativas estratégicas de consolidação e
crescimento. Dada a volatilidade dos mercados da América
Latina e de África, os mercados europeu e Médio Oriente,
podem vir a ter maior peso.
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DAS MEDIDAS

O QUE É E EM QUE

ESTRUTURAIS

CONSISTE O PLANO

LANÇADAS EM 2017,

AMT120?

QUAIS AS QUE
CLASSIFICA COMO
MAIS RELEVANTES
PARA A ESTRATÉGIA
DEFINIDA ATÉ 2020?

O Plano AMT120 consiste numa série de iniciativas estratégicas que potenciarão o crescimento de AMT para os 120
milhões de Euros de receitas em 2021 (crescimento de
mais de 80% em 4 anos).
Estas iniciativas desenvolvem-se através de três componentes: produto e competências, modelo comercial e eficiência
operacional e produtiva. Cada uma destas componentes

O reforço da capacidade de I&D, de engenharia e de
tendering, e por outro lado, a redução de custos diretos
(aumento da capacidade e maior verticalização das
nossas fábricas na Índia) e a otimização de toda a cadeia
de abastecimento, são as medidas estruturantes que vão
potenciar o crescimento sustentado de AMT.
Do lado da oferta, temos que ter sempre o objetivo
da redução de custos, de forma a estarmos permanentemente competitivos no mercado. Do lado da procura,
a abordagem passa por vendermos mais produtos nos
mesmos clientes e conseguir uma maior carteira de clientes
nos mesmos mercados.

conta com um conjunto vasto de iniciativas destinadas
a potenciar o crescimento.
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Inspeção a equipamentos de Média Tensão
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AUTOMAÇÃO (ASE)

VOLUME DE NEGÓCIOS
2016

2017

39,8M€ 50,4M€
NÚMERO
DE COLABORADORES
CAPÍTULO

02 2.2.3

PORTEFÓLIO

Soluções para gestão de redes

Sistemas de alimentação

Sistemas de automação

Inversores solares

Componentes e soluções de SmartGrids

Produtos para a indústria aeoroespacial
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EBITDA
2016

2017

3,7M€ 5,4 M€
291

CERTIFICAÇÕES

Portugal: ISO 9.001 (Qualidade),

ISO 14.001 (Ambiente), OSHAS 18.001 (Segurança)
e NP 4457 (Inovação)

Brasil: ISO 9.001 (Qualidade)

Europa Central: ISO 9.001 (Qualidade), ISO 14.001
(Ambiente), OSHAS 18.001 (Segurança)
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UNIDADE DE NEGÓCIO

A Unidade de Negócio ASE atua no projeto,

Bucareste (Roménia): centro de

desenvolvimento e fornecimento de produtos e

competências comercial e operacional

soluções de supervisão, controlo e automação

para a região da Europa Central e sudeste
Europeu;

de sistemas de energia, sistemas de alimentação, inversores de eletrónica de potência,

Argel (Argélia): centro de competência

storage e espaço.

operacional no Magreb;

Congregando competências sistemistas

Maputo (Moçambique):

e de parceiro tecnológico, a ASE opera como

centro de competência operacional

fornecedor de produtos, incluindo relés de

em Moçambique;

proteção, unidades de controlo, software
de SCADA/HMI, sistemas de alimentação

Luanda (Angola): centro de competência
operacional em Angola;

ou inversores, mas também de soluções de
digitalização para sistemas de energia em

S. Paulo (Brasil): centro de competências

modelo chave-na-mão, incluindo sistemas

comercial e operacional para o Brasil;

de automação de subestações, soluções de

Santiago do Chile (Chile): centro de

SCADA e telecomando, fotovoltaico, storage

competência operacional para a restante

ou redes inteligentes.

América Latina.

Esta unidade desenvolve os seus negócios
a nível global em conjunto com os seus parceiros, em oito centros de competências:

Maia (Portugal): sede e centro de
competências de I&D, operação, produção
e marketing/ vendas;

Lisboa (Portugal): centro de competência
de I&D;
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PRINCIPAIS GEOGRAFIAS
AUTOMAÇÃO
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PRINCIPAIS FACTOS DO ANO
Interessa destacar, na área de redes inteligentes, a consoli-

a colocação ao serviço da Subestação de Ermal (ESP) e de

dação em Portugal, com nota para o roll-out nacional da

Alcochete (REN), e a nova gama de produtos e encomenda

solução view4grid para gestão de iluminação pública e

do SAS para a Subestação de Estarreja (220/60kV) da

a continuidade do negócio no segmento de AMI. A nível

REN. Em Moçambique, foi instalado o sistema PAC para

internacional, a plataforma Efacec para gestão de postos

a gestão de energia do porto de Maputo através da DP

de carregamentos de veículos elétricos foi, em 2017,

World. No Brasil, realizou-se a colocação ao serviço do

selecionada pela CEM em Macau. Merece também referência,

sistema na Subestação de Papicu, ENEL Ceará, um novo

o projeto NEDO/Daikin, uma solução de Demand Response

cliente. Foram também obtidas encomendas em três lotes

com base na mesma plataforma view4grid.

de 21 sistemas de automação de subestações para a rede

As encomendas dos despachos das redes de distribuição de

distribuição da Argélia, e uma primeira encomenda de uma

Luanda e da rede de distribuição de Benguela demonstra-

solução inovadora inteiramente digital, para automação

ram a confiança que a Empresa Nacional de Distribuição

de subestações no Perú.

de Eletricidade (ENDE), em Angola, continua a depositar

Ainda no domínio de proteção, automação e controlo de

no sistema SCADA/ DMS (Distribution Management

redes de Muito Alta Tensão, Alta Tensão e Média Tensão

System) da Efacec. Há ainda a destacar a encomenda

(MAT, AT e MT), a nova geração de produtos da Efacec

do upgrade do despacho de Lydec, para gestão de rede

afirmou-se, em 2017, não só como solução unificada para

de distribuição de energia elétrica e de águas em Marrocos,

todos os níveis de tensão, mas também pelo ease of use

e a adjudicação do upgrade do sistema na Eletricidade dos

e nível utilização de standards. Com projetos em quase todas

Açores (EDA), nos Açores.

as geografias entregues, em execução ou adjudicados, 2017

Nos inversores fotovoltaicos, a proposta de valor da tecnolo-

marcou a introdução da gama no mercado internacional.

gia Efacec permitiu alavancar a entrada no mercado da
Holanda (18 MW entregues ou em execução). Neste domínio,
há a destacar também a conquista das primeiras centrais
em Portugal com tecnologia de 1500 V c.c. e soluções para
sistemas híbridos (PV+Diesel) na África do Sul.
Na área de PAC, deve destacar-se a consolidação de posição
no mercado nacional, na Argélia e no Brasil. O Bahrain
reforçou a confiança nas soluções Efacec e, na América
Latina, registaram-se, em 2017, sucessos significativos no
Chile e Perú. Em Portugal, interessa realçar o sistema de
automação da central térmica de Caminho Novo da EDA,

85

U M N O V O P E N S A M E N T O
U M N O V O M O V I M E N T O

View4grid - Smart Grid Management
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AMBIÇÃO EFACEC 2020
No seguimento do projeto transformacional em curso na
Efacec, ASE desenvolveu, ao longo de 2017, um conjunto
de atividades assentes nos seis pilares estratégicos, que
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01
INOVAÇÃO
TECNOLÓGICA

visam capacitar a Unidade de Negócio para os novos
desafios dos mercados e clientes:

ESTRATÉGIAS

Aposta na produtização

Escalagem do negócio da Gestão de Redes

Posicionamento como parceiro
de referência no roll-out de hardware
de Média Tensão no âmbito do desenvolInspeção a equipamentos de automação - Ermesinde, Portugal

vimento de smart grids

02
EXCELÊNCIA
OPERACIONAL
ESTRATÉGIAS

Desenvolvimento continuado de esforços
de eficiência para redução dos custos
operacionais, designadamente via
otimização do procurement
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PROATIVIDADE
COMERCIAL

FOCO
NO CLIENTE

ESTRATÉGIAS

ESTRATÉGIAS

Aposta em geografias com maior escala

Maior rapidez nas homologações

e melhores margens, balanceando com

e projetos de I&D

presença em países de menor risco
Melhoria no cumprimento dos prazos
Foco em mercados com utilities
de âmbito local ou regional

Reforço de parcerias locais para servir
mercados oportunísticos e/ ou países
com dificuldade de acesso ao mercado
pela Efacec

Intensificação de esforços comerciais
conjuntos, visando a captação de
sinergias em mercados e/ ou clientes
(upsell e cross-sell)

de entrega (On Time Deliver)
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05
DESENVOLVIMENTO
DO TALENTO
ESTRATÉGIAS

Construção de um modelo de carreiras
dual, fomentador do desenvolvimento

06
SUSTENTABILIDADE

profissional das funções técnicas, a par
das funções de gestão

ESTRATÉGIAS

Revisão do modelo de avaliação de
desempenho, incorporando de forma

Implementação das melhores práticas

transversal à Efacec a especificidade das

de governo e transparência, suportadas

famílias funcionais vs grupos funcionais

no desenvolvimento de relações éticas e

Revisão do modelo de compensações

num sistema integrado de gestão de risco

e benefícios, promovendo a orientação

Aumento da eficiência energética e

para os objetivos estratégicos

redução dos impactes ambientais negati-

(ex.: proatividade comercial) e táticos

vos, participando na implementação nas

(ex.: redução do índice de sinistralidade)

Economias Circular e de Baixo Carbono

das Unidades de Negócio e Grupo

Implementação de política proativa

Definição de um modelo de gestão

de Direitos Humanos, promovendo

do talento que permita identificar

a igualdade, integração e crescimento

colaboradores com elevado potencial

dos colaboradores, criando um ambiente

e orientá-los para percursos de desenvol-

laboral seguro e suportando iniciativas

vimento profissional mais acelerados

da comunidade local e da sociedade

Construção de um plano de formação
comportamental, funcional e de gestão,
que permita preparar os colaboradores
para a visão Efacec 2020
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Detalhe interior de equipamento de automação - Viseu, Portugal

R E L A T Ó R I O

&

C O N T A S

90

VISÃO GLOBAL DOS MERCADOS

ASE apresenta um perfil de operação em mercados

e redução de risco em múltiplos concorrentes, a par de

internacionais, balanceando geografias com sistemas

estratégias continuadas de redução de custos, fusões

elétricos maduros (Europa), em desenvolvimento

e aquisições e incremento de agilidade. Mantém-se o nível

infraestrutural (Magreb e África Austral) ou intermé-

concorrencial elevado na generalidade das geografias,

dios (Médio Oriente e América Latina). O mercado

com presença crescente dos múltiplos players, adotando

Português continua a merecer a atenção dos diferentes

estratégias locais diferenciadas.

segmentos do ASE. Nos mercados internacionais, o foco

Os mercados alvo do ASE têm apresentado, nos últimos

de cada segmento é diferenciado, com a área de inverso-

anos, uma taxa de crescimento global na ordem dos 5%

res fotovoltaicos focada na Europa e América Latina,

ao ano, com os novos domínios digitais e de suporte

a área de SCADA a privilegiar os países lusófonos, Magreb

à flexibilidade, ainda em fases de maturidade iniciais,

e Europa, a área de redes inteligentes a lançar o processo

a apresentar taxas de crescimento a dois dígitos. Em

de internacionalização em geografias específicas, e a área

geografias onde o desenvolvimento de infraestrutura

de Proteção, Automação e Controlo (PAC) orientada a um

elétrica é uma prioridade, realça-se como motor do

conjunto alargado de geografias alvo.

negócio não só o investimento na ampliação da rede, mas

O ambiente concorrencial no mercado mundial

também o reforço da automação das redes existentes,

é dominado por grandes players globais (Siemens,

motivado pela necessidade de incrementar a qualida-

ABB, GE, SEL, Nari, Schneider) oriundos de várias

de de serviço. As taxas de crescimento do negócio nas

geografias, combinado com presença internacio-

geografias com sistemas elétricos mais sólidos são mais

nal de players de dimensão intermédia e presença de

expressivas no segmento das redes de distribuição, com

fabricantes ou integradores com expressão local ou

as preocupações de cibersegurança, a par dos modelos

com scope de negócio mais especializado. A destacar o

regulatórios, ainda a limitar crescimentos mais expres-

reforço do investimento em inovação, aposta no produto

sivos da automação. O contexto tecnológico industrial

e na digitalização como estratégias de criação de valor

é essencialmente maduro, estando hoje em transição para
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uma terceira geração de soluções digitais. Nos domínios

oportunidades importantes no mais curto prazo, manten-

de atuação do ASE, há a destacar a penetração de fontes

do-se o outlook sobre a penetração do autoconsumo e

renováveis de energia e os desafios de gestão da flexibili-

da mobilidade elétrica. Neste contexto, o incremento

dade, como os grandes impulsionadores da transformação

das opções de flexibilidade, nomeadamente através do

do setor em 2017.

storage elétrico e da utilização de eletrónica de potência,

A realçar como tendência o crescente foco dos gestores de

além de maiores capacidades de automação dos sistemas

ativos com a eficiência global em ciclo de vida e a agilidade,

elétricos, prefiguram-se relevantes para o futuro no setor.

em detrimento de estratégias focadas exclusivamente

São também relevantes as oportunidades no domínio da

no fomento ao desenvolvimento de infraestrutura. Neste

gestão integrada da rede de Baixa Tensão, com sistemas

contexto, destaca-se a evolução progressiva para soluções

integrados SCADA/ADMS incluindo o DMS e o OMS, em

completamente digitais de automação de subestações com

articulação com a infraestrutura de AMI.

base em standards e o surgimento progressivo de soluções
digitais para apoio à gestão de ativos. A cibersegurança
estabelece-se também de forma inequívoca como vetor
integral dos sistemas e dos processos de automação e
apresenta-se como desafio multidimensional ao setor.
Na perspetiva da transformação do modelo da rede
elétrica, a penetração crescente da geração com base
em fontes renováveis, em particular o solar fotovoltaico
e os sistemas híbridos com competitividade cada vez mais
atrativa face a opções de geração convencionais, e o cariz
crescentemente disperso da geração colocam desafios e
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PERFORMANCE OPERACIONAL
Em 2017, ASE conseguiu obter importantes encomendas, destacando-se:

ANGOLA

BAHRAIN

SCADA: dois despachos de energia.

PAC: mais encomendas em PAC (a Efacec já conta
com instalações suas em cerca de 50 subestações).

HOLANDA
System Point – Platform for systems and data management solutions

Inversores/PV Stations: 18MW instalados ou em execução,
com previsão de mais 15MW para o início de 2018.

MACAU

Smart Grids: sistema de gestão técnica de infraestrutura para uso de carregadores de múltiplos fabricantes,
atualmente em fase de execução.

ROMÉNIA

PAC: instalação no âmbito do frame agreement, e com
a possibilidade de nova encomenda em 2018.

ARGÉLIA

PAC: instalação de relés Efacec em subestações de 60kV,
projeto em fase de execução.
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PROJETOS DE I&D
Em 2017, concluiu-se o desenvolvimento do alargamen-

Gestão Digital de Ativos;

to do core de funções DMS, nomeadamente as versões
avançadas do Power Flow, Estimador de Estados, Análise

Automação e Proteção Distribuídas sobre
4G (projetos industriais) e 5G (projetos

de Curto-Circuitos, Otimização de Redes de Distribuição,

de I&D co-financiados H2020 SliceNet e P2020

Análise V Contingências, entre outras.

Mobilizador 5G);

O projeto IDT e-balance, destinado à monitorização das
redes de Baixa Tensão com controlo de microgeração,
em consórcio com parceiros Europeus (onde se inclui

NEXTStep (Posto de Transformação do Futuro);

Demonstrador de Storage DEMOCRAT.

os parceiros portugueses EDP e INESC INOV), foi concluído
também em 2017.

A extensão da gama de inversores EFASOLAR para as

Ainda em 2017, terminou o desenvolvimento da edição 4 do

soluções de 1500 V c.c, com soluções de potência entre 1200

concentrador de dados AMI G Smart Ed. 4 com enfoque na

kVA e 1500 kVA, constituiu um dos principais desafios na

redução de custos de produção, e alcançou-se a certificação

área dos inversores, tendo sido terminadas as respetivas

MID B para o contador trifásico M Box I300.

certificações em 2017.

No domínio dos sistemas de alimentação, destaca-se

No domínio da inovação para as subestações digitais,

a certificação de toda a gama de Carregadores de Bateria

verificou-se um avanço importante no projeto DSGrid com

e UPS (Uninterruptible Power Supply) e a homologação

novos produtos e capacidades de cibersegurança previstas

do novo Carregador de Baterias, em Portugal.

para serem lançadas industrialmente em 2018. Ao nível

ASE tem ainda em curso, desde abril de 2016, um projeto

de novos produtos, merece destaque o lançamento da

para o desenvolvimento de um ADMS (Advanced Distribution

primeira versão do System Point, uma solução para gestão

Management System) para Baixa Tensão, designado por

técnica, de dados e cibersegurança para redes e ativos.

ADMS4LV, e que utiliza tecnologias como machine learning,

Por último, é ainda de referir que, em 2017, se fechou

inteligência artificial, big data e realidade aumentada.

um importante ciclo de desenvolvimento da nova gama

Em 2017, foram lançadas outras novas iniciativas

unificada de produtos para proteção e controlo desde a

de I&D, das quais se destacam:

geração, transmissão e distribuição, incluindo a Média
Tensão, com o lançamento da DCU 220 para automação de
Postos de Transformação. A certificação IEC 61850 Ed.2
concluiu o plano de certificações alargado da gama e as
homologações em mais de 10 novos clientes que atestam
a solidez do portefólio da Efacec neste domínio.
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PROJETOS DE MELHORIA CONTÍNUA
Em 2017, foram definidos e implementados os proces-

na gestão globalizada de artigos e bill-of-materials, a par

sos de gestão de produto, I&D e qualidade. O processo

da integração de vários processos verticais de negócio.

de I&D definido de forma transversal a todos os segmen-

Os esforços de procurement e expansão da rede de parceiros

tos de negócio foi implementado na divisão de Smart

em outsourcing foram também fatores chave do incremen-

Grids, de acordo com o planeado. Como resultado dessa

to de capacidade ao nível do fornecimento de sistemas.

implementação, a divisão de Smart Grids foi auditada pela

Finalmente, durante o ano de 2017, foram ainda desenvol-

APCER, sem identificação de qualquer não conformidade

vidas duas iniciativas de melhoria de layouts dos processos

ou oportunidade de melhoria.

fabris e de desenvolvimento, desenvolvimento pessoal

Na gestão de produto, é de destacar, para além da melhoria

e organizacional, e, verificou-se o reforço de Lean Manufac-

do processo, o foco e o reforço global da equipa para

turing nas áreas produtiva e logística.

melhoria da orientação para o cliente. Ainda neste domínio,
o lançamento de novas ferramentas digitais de gestão
da operação permitiu criar as bases para incrementos
importantes de capacidade de resposta operacional no ASE.
Na vertente de excelência operacional, a harmonização
das soluções de eletrónica de potência nas potências
superiores a 500 kW permitiu a redução de componentes e a sistematização de plataformas com importantes
incrementos de competitividade. Observaram-se evoluções
significativas na uniformização de soluções de projeto e

EFASOLAR Management
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PRESENÇA INSTITUCIONAL E COMERCIAL
ASE participou na conferência SGTech 2017

No que respeita às feiras do mercado fotovoltaico,

em Amesterdão, Holanda, tendo apresentado uma

ASE marcou presença na Intersolar Europe 2017

comunicação e montado um stand para a divulga-

em Munique, na Genera 2017 em Madrid, no Solar

ção das soluções ADMS. Esteve também presente

Solutions 2017 em Amesterdão, no Intersolar South

na conferência CIRED 2017 em Glasgow, Escócia,

America 2017 em São Paulo, e no PVSEC 2017

apresentando comunicações e um stand alargado

em Amesterdão.

de produtos para automação e redes inteligentes,
destacando-se o lançamento mundial do ADMS

A nova gama de inversores EFASOLAR para as

e a apresentação alargada do System Point. No

soluções de 1500 V c.c, com soluções de potência

evento European Utility Week 2017, em Amesterdão,

entre 1200 kVA e 1500 kVA, foi lançada no mercado

Holanda, ASE teve uma participação hands-on da sua

na Intersolar, em Munique, com a apresentação

oferta tecnológica. Ainda na Europa, foram apresen-

da solução de 3 MVA, em contentor metálico de 20 ft

tadas comunicações e produtos na PAC no World

HC. O projeto P21020 POWERFLOW tem permitido

2017 (Polónia) e no RUGRIDS (Rússia).

otimizar e desenvolver novas plataformas de inversores de baterias, sobretudo com foco na customização
para baterias de fluxo.

ASE participou ainda no evento Smart Energy World
Summit em Lisboa, no Clean Energy for all European
Islands na Grécia e na conferência ADMS & DERMS
2017 em Atlanta, EUA.
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PERFORMANCE FINANCEIRA

ASE
(MILHÕES DE EUROS)

2016

2017

VARIAÇÃO

%

Encomendas

44,5

52,5

8,0

Backlog

56,8

54,7

-2,1

Receitas

39,8

50,4

10,5

26,5%

9,1

12,2

3,0

33,3%

22,9%

24,1%

1,2%

3,7

5,4

1,7

9,4%

10,8%

1,4%

Margem Bruta
Margem Bruta%
EBITDA
EBITDA/Receitas

18,0%

45,0%

Ao nível das encomendas, a Unidade de Negócio ASE

favorável relacionada com a melhoria da margem bruta.

registou um aumento de 18% face ao ano anterior, em

Adicionalmente, o EBITDA registou um aumento resultante

particular devido à performance no mercado Português

da estabilização dos custos indiretos. De notar que as

que pesa 32,3% nas encomendas. Importa destacar a zona

diferenças de câmbio pesaram negativamente em 0,2

geográfica do Magreb da qual o valor das encomendas

milhões de Euros no presente ano e em 2016 ascenderam

ascendeu a 9,2 milhões de Euros, com desvio positivo

a um valor de 0,8 milhões.

de 4,7 milhões em relação ao orçamento. Ao nível das
receitas, o aumento verificado deveu-se, essencialmente,
ao mercado Angolano e à região africana de Magreb, o qual
ascende a um valor de 7,5 milhões de Euros, no total do
aumento de 10,5 milhões de Euros. Ao nível da margem
bruta, apresentou uma melhoria face a 2016, em termos
absolutos, de 3 milhões de Euros. Em termos relativos,
a margem bruta evoluiu de 22,9% para 24,1%, em particular devido à performance dos mercados Africano, Reino
Unido e Irlanda. No EBITDA, registou-se uma evolução

Projeto Plantion 2,3 MW – Sunprojects, Holanda
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Centro de Despacho da EDP - Porto, Portugal

ScateX+ no Primeiro Laboratório de Redes Elétricas
Inteligentes da América Latina
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EXPETATIVAS PARA 2018

AS PERSPETIVAS PARA 2018 INCLUEM A
ABERTURA DE ALGUNS NOVOS MERCADOS.
ASE prevê passar, em 2018, para uma fase de crescimento mais acentuado do negócio, com uma forte aposta na
comercialização alargada do portefólio de produto, com
uma maior agressividade ao nível da promoção e qualificação. As perspetivas para 2018 incluem a abertura de
alguns novos mercados na Europa e no Médio Oriente,
mas sem perda de foco no aumento da penetração nos
mercados onde, nos últimos, a Unidade de Negócio tem sido
bem-sucedida. ASE pretende apostar, assim, em reforçar
consistentemente a internacionalização, procurando
desenvolver novas parcerias e reforçando as capacidades locais das estruturas internacionais, como forma de
assegurar customer centricity que diferencia a Efacec.
O programa de transformação vai prosseguir com foco na
excelência operacional, visando o aumento de capacidade
e tempo de resposta, e com uma forte orientação para o
aumento dos níveis de rentabilidade do negócio.
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RUMO
À EXCE
OPERA
PAULO VAZ
Automação

O PLANO ESTRATÉGICO EFACEC 2020
PREVIA UMA ALTERAÇÃO PROFUNDA NO
MODELO DE NEGÓCIO DO ASE.
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a nossa cultura no domínio da melhoria contínua, lançando
um vasto plano de iniciativas para melhoria dos nossos
processos, rumo à excelência operacional. Queremos de
uma forma muito vincada, que esta orientação se traduza
numa vantagem competitiva na nossa proposta de valor
no mercado e consequentemente aumentar a satisfação

LÊNCIA
CIONAL

dos nossos clientes.

Foi, por isso, um ano cheio de reformas transformacionais,
onde criámos as bases necessárias para sustentarmos o
plano de crescimento agressivo que temos previsto para
os próximos anos. Como principais sucessos, destacaria a
capacidade que tivemos em ultrapassar todos os objetivos
quantitativos que nos propusemos no início do ano. Apesar
de estarmos numa fase transformacional, não desfocámos
na entrega dos resultados, conseguindo um crescimento no
volume de negócio de 15%, acompanhado de uma redução

QUE BALANÇO FAZ
DESTES ÚLTIMOS
12 MESES E QUAIS OS
PRINCIPAIS SUCESSOS
E DESAFIOS DA UNIDADE DE NEGÓCIO?

no fundo de maneio de 17% e com um crescimento de 40%
no resultado no EBITDA, face a 2016.

Do ponto de vista qualitativo, destacaria os resultados
do reforço do plano de homologações e lançamento das
novas gamas de produto na área dos relés digitais e das
redes inteligentes, bem como a consolidação de posição
em algumas geografias como a Roménia, Argélia e o Brasil,
como marcos importantes, além dos enablers resultantes
dos processos de transformação em curso.

O balanço destes últimos 12 meses foi extraordinariamente
positivo. De facto, 2017 foi um ano de grandes desafios
para a Unidade de Negócio, com o lançamento de novos
produtos, abertura de novos mercados, lançamento de
novas áreas de atividade e introdução de um novo modelo
organizacional. Por outro lado, procurámos reforçar

Em suma, acreditamos que estamos no caminho certo
e seguros de estarmos a construir uma estrutura sólida
e com os recursos adequados para nos posicionarmos, num
curto prazo, entre as melhores empresas para trabalhar
em Portugal, neste domínio de atividade.
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a olhar para as novas oportunidades como uma evolução
natural. Temos também a consciência que o contexto de
cada cliente é único e a forma de explorar o valor com base
em soluções digitais é distinta, dependendo da realidade
infraestrutural e tecnológica, organizativa e de competências, ou dos contextos regulatórios, legislativos, e mesmo

O ASE É PROVAVELMENTE A UNIDADE

sociais. Não há uma solução única ou unificadora.

DE NEGÓCIO DA EFACEC MAIS EXPOSTA
À TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NAS SUAS
DIFERENTES VERTENTES.

Nos dois últimos anos, os conceitos de transformação
digital alargaram-se aos múltiplos setores da economia,
potenciados pelas novas soluções tecnológicas de base, em
particular o IoT, a cloud e novas capacidades de processa-

AO LONGO DE 2017,
SENTIU-SE O REFORÇO
DESTE PARADIGMA
NAS TENDÊNCIAS
E REQUISITOS DOS

mento de dados em larga escala com uso da inteligência
artificial aplicada, mas também perante a aceitação de novos
modelos de negócio, com cariz mais disruptivo do que na
década anterior. Este novo contexto social e económico,
hoje também apelidado de quarta revolução industrial,
é promissor e possibilita capturar novo valor, mesmo em
domínios conservadores como a indústria elétrica.

CLIENTES? EM QUE
SE TRADUZ E QUE
IMPACTO TEVE
NA UNIDADE?

É, pois, para nos enquadrarmos neste contexto, que estamos
já a fornecer soluções de automação inteligente de redes
de distribuição, também de software para a gestão de
infraestruturas de veículos elétricos e a introduzir novas
soluções digitais de automação de subestações e de SCADA/
ADMS para a Média e Baixa Tensão, que permitem aos
nossos clientes obter valor acrescentado real em linha com

Continuamos a sentir o reforço desta tendência da inovação

a sua estratégia. O nosso programa de desenvolvimento

digital no setor elétrico. Estamos, neste momento,

tecnológico mantém-se, assim, muito ativo e com múltiplas

a atingir um nível de maturidade que nos permite com

iniciativas em curso, onde os domínios da gestão inteligente

maior confiança sustentar a aposta efetuada no nosso

da flexibilidade das redes e da otimização dos ativos e sua

programa de desenvolvimento tecnológico.

exploração serão chave para a afirmação futura do ASE

A transformação digital está efetivamente na génese da

no horizonte 2020.

Unidade de Negócio, faz parte do nosso ADN e estamos
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Para concluir, não posso deixar de referir que o mais

Procuraremos abrir novos mercados, Espanha, Reino

desafiante, hoje, na transformação digital é a inovação

Unido e França, sem perder a oportunidade de continuar

ao nível dos modelos de gestão do negócio, para a qual

a crescer nos mercados onde recentemente tivemos

nos estamos também a preparar.

bastante sucesso, como são os casos da Europa Central,
Norte de África e Médio Oriente.

Temos internamente a prioridade de melhorar os nossos

QUAIS SERÃO
AS PRIORIDADES
DO ASE PARA OS
PRÓXIMOS 3 ANOS?

índices de performance ao nível do projeto de engenharia, das homologações e nos projetos de I&D (reduzir
o time-to-market). Por outro lado, vamos concluir a
implementação do projeto de excelência operacional, com
vista ao aumento da capacidade e melhoria no cumprimento
dos prazos de entrega.

Por fim, e de uma forma transversal, vamos avançar
Dentro das prioridades definidas para os diferentes pilares

com o plano de formação comportamental, funcional

estratégicos, destacaria aquelas que terão um impacto

e de gestão, que permita preparar os colaboradores para

mais relevante no curto prazo. Temos como prioridade,

a visão Efacec 2020, de modo a sustentar a ambição da

a nível internacional, reforçar as nossas competências

Unidade de Negócio, que pretende duplicar o volume

locais nos mercados estratégicos. Queremos manter uma

de negócios nos próximos 4-5 anos.

visão de gestão global do negócio, mas atuando localmente,
e, nesse sentido, vamos reforçar as equipas locais do Brasil,
Chile, Roménia e Argélia, para sustentarmos o crescimento
já alcançado nestes mercados.

Paralelamente, iremos fazer uma aposta forte na promoção
de novos produtos, de uma forma particular nos nossos
produtos para a área dos sistemas de automação de energia,
entrada ao serviço do demonstrador para alavancar o novo
negócio storage que já iniciámos em 2017, bem como na
área do solar com as nossas PV stations, que se apresentam no mercado, como uma solução que agrega todos os
produtos sob uma única marca (Efacec), atributo distintivo
face à nossa mais direta concorrência.
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SERVICE (SRV)

VOLUME DE NEGÓCIOS
2016

2017

26,4M€ 23,6M€
NÚMERO
DE COLABORADORES
CAPÍTULO

02 2.2.4

PORTEFÓLIO

Manutenção e reabilitação

CERTIFICAÇÕES

Portugal: ISO 9001 (Qualidade),

de Transformadores de Potência
ISO 14001 (Ambiente) e OSHAS18 001
Manutenção e reabilitação

(Segurança)

de máquinas rotativas
e Transformadores de Distribuição

Manutenção e reabilitação
de aparelhagem de Média
e Alta Tensão (MT/AT)

Revamping de instalações de Média
Tensão e Baixa Tensão (MT/BT)

Espanha: ISO 9001 (Qualidade)
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EBITDA
2016

2017

4,0M€ 2,9 M€
158

UNIDADE DE NEGÓCIO

O Servuce dedica-se à prestação de serviços

A equipa de Service assegura igualmente

de inspeção, ensaio, diagnóstico, manutenção,

contratos globais de manutenção e desenvol-

reparação e comissionamento dos principais

ve soluções de revamping de equipamentos

equipamentos presentes no setor da energia,

e instalações à medida das necessidades.

como transformadores, motores, alternado-

Disponibiliza ainda serviços especializados de

res, geradores, disjuntores, seccionadores,

avaliação do estado de condição e de gestão

interruptores, quadros, entre outros, tanto

de ativos (asset management).

nas instalações do cliente, como em oficina.

Está presente com unidades de assistência
e reparação em Portugal, Angola, Argélia,
Espanha e Moçambique, desenvolvendo os seus
negócios a partir destas geografias.
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PRINCIPAIS GEOGRAFIAS
SERVICE

PRINCIPAIS FACTOS DO ANO
Em 2017, foi inaugurado o novo Centro de Assistência e Reparações no pólo industrial de Viana em Angola, dotado
de equipamento inovador e único no país e de equipas especializadas para o desenvolvimento da atividade de manutenção de produtos para o setor da energia, oil & gas e indústria.
No que respeita a negócios, merece destaque a assinatura do contrato de parceria com a empresa HTMS, detida
integralmente pelo Grupo Électricité de France (EDF), para a realização de serviços de instalação e manutenção
de Transformadores de Potência em França.
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AMBIÇÃO EFACEC 2020
No seguimento do projeto transformacional em curso na
Efacec, desenvolveu, ao longo de 2017, um conjunto de
atividades assentes nos seis pilares estratégicos, que

E S T R A T É G I A

01
INOVAÇÃO
TECNOLÓGICA

visam capacitar o Service para os novos desafios dos
mercados e clientes:

ESTRATÉGIAS

Autonomização da Unidade de Negócio
numa lógica de Produtos

Expansão do leque de serviços, focando
em linhas de negócio com vantagem
competitiva e sustentável
Revamping de transformador no novo
Centro de Assistência e Reparações Service - Angola

Potenciação e crescimento do negócio
de revamping de equipamentos
e instalações elétricas

02
EXCELÊNCIA
OPERACIONAL
ESTRATÉGIAS

Otimização da gestão das oficinas
e unidades de reparação

Melhoria/ transferência de instalações
das unidades de reparação em geografias
selecionadas
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03

04

PROATIVIDADE
COMERCIAL

FOCO
NO CLIENTE

ESTRATÉGIAS

ESTRATÉGIAS

Abordagem primordial a mercados/

Melhoria dos SLAs (Service Level

clientes de pequena/ média dimensão

Agreements) acordados com os Clientes

com parque instalado relevante
Melhoria no cumprimento dos prazos
Aproveitamento das estruturas

de entrega (On Time Deliver)

comerciais existentes nas geografias
estratégicas da Efacec

Desenvolvimento de parcerias locais
para alargar base potencial de clientes
e aumentar conhecimento local e estabelecimento de acordos com fornecedores
de equipamentos

Intensificação de esforços comerciais
conjuntos, visando a captação de
sinergias em mercados e/ ou clientes
(upsell e cross-sell)

Revamping de equipamento - Paredes de Coura, Portugal

109

E S T R A T É G I A

05
DESENVOLVIMENTO
DO TALENTO
ESTRATÉGIAS

Construção de um modelo de carreiras
dual, fomentador do desenvolvimento

06
SUSTENTABILIDADE

profissional das funções técnicas,
a par das funções de gestão

Revisão do modelo de avaliação de
desempenho, incorporando de forma
transversal à Efacec a especificidade das
famílias funcionais vs grupos funcionais

Revisão do modelo de compensações e
benefícios, promovendo a orientação para
os objetivos estratégicos (ex.: proatividade comercial) e táticos (ex.: redução do
índice de sinistralidade) das Unidades
de Negócio e Grupo

Definição de um modelo de gestão
do talento que permita identificar
colaboradores com elevado potencial
e orientá-los para percursos de desenvolvimento profissional mais acelerados

Construção de um plano de formação
comportamental, funcional e de gestão,
que permita preparar os colaboradores
para a visão Efacec 2020

ESTRATÉGIAS

Implementação das melhores práticas
de governo e transparência, suportadas
no desenvolvimento de relações éticas e
num sistema integrado de gestão de risco

Aumento da eficiência energética
e redução dos impactes ambientais
negativos, participando na implementação nas Economias Circular e de Baixo
Carbono

Implementação de política proativa
de Direitos Humanos, promovendo
a igualdade, integração e crescimento
dos colaboradores, criando um ambiente
laboral seguro e suportando iniciativas
da comunidade local e da sociedade
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Comissionamento de transformador para a MidAmerican Energy - Iowa, E.U.A.
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VISÃO GLOBAL DOS MERCADOS

No ano de 2017, continuou a verificar-se a tendência de
degradação e envelhecimento do parque de ativos instalado
nas utilities de energia, sobretudo nas regiões da Europa
e América do Norte, na sequência do diferimento de novos
investimentos e do prolongar da vida útil dos ativos em
rede. Também nos mercados fortemente condicionados
pelo preço do barril de petróleo, se manteve a tendência
de minimização do investimento em manutenção da rede.
Adicionalmente, continuou a observar-se, a nível global,
a externalização das atividades de service e manutenção
pelas utilities. Atuando autonomamente com equipas
próprias ou em parceria com importantes operadores locais,
SRV procurou continuar a tirar partido da preferência
pela externalização.
Neste campo, regista-se ainda a transformação do negócio
pelo recurso às tecnologias digitais, que potencia o
acesso fácil e instantâneo a dados sobre os equipamentos
e a promoção de modelos de service mais assentes numa
perspetiva preventiva do que corretiva. Ao longo de 2018,
a tendência será para o surgimento de ofertas integradas
de asset management.
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PERFORMANCE OPERACIONAL

PORTUGAL

ESPANHA

A equipa de Service mostrou-se resiliente face a um cenário

Consolidou a sua posição junto das principais utilites

adverso de forte redução de investimentos na manutenção

de energia, sendo cada vez mais reconhecido como um

das infraestruturas, mantendo-se como um dos princi-

parceiro estratégico de grande importância.

pais players na prestação de serviços especializados de
manutenção e reparação de equipamentos para a energia.

MOÇAMBIQUE E ARGÉLIA
ANGOLA

Prosseguindo o trabalho de anos anteriores, a unidade
Service ofereceu um portfólio diferenciador a vários

Apesar da conjuntura macroeconómica desfavorável,

níveis, para com as empresas com quem desenvolveu

SRV investiu na melhoria das instalações, dos ativos

negócios.

e das condições de trabalho em geral, para servir melhor
os clientes num mercado com grandes necessidades
ao nível da manutenção e reabilitação das infraestruturas.

Centro de Assistência e Reparações Service - Angola
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OS PRINCIPAIS CONTRATOS GANHOS
EM 2017 FORAM:

PORTUGAL

ESPANHA

Realização da manutenção preventiva

Renovação do contrato de manutenção de regulado-

das infraestruturas elétricas dos Parques Eólicos

res em carga de transformadores para a Gas Natural

da EDP Renováveis.

Fenosa, com extensão do âmbito de atuação para as
zonas da Coruña, León, Orense-Lugo, Pontevedra,

Remodelação da instalação de 30kV da central

Madrid 1 e Segovia.

hidroelétrica de Miranda para a EDP Produção.

Reparação completa em oficina de um alternador
BRUSH, 21 MVA 11kV 1500rpm para a FISIGEN,

MOÇAMBIQUE

incluindo re-isolamento da chaparia estatórica,
rebobinagem do estator e reparação do rotor.

Reabilitação dos sistemas de refrigeração dos
transformadores principais da central hidroelétrica
de Cahora Bassa.

ANGOLA
Beneficiação do transformador Efacec de 60MVA

ARGÉLIA

220/60kV da subestação do Cazenga.
Reacondicionamento, incluindo substituição
de acessórios, secagem da parte ativa e pintura,

SRI LANKA

de dois transformadores trifásicos GEE de 62MVA,
110/6,9kV, da Central Nuclear de Ascó.

Assistência à Voith na rebobinagem de um grande

Recondicionamento de três transformadores

alternador.

trifásicos TOSHIBA de 17MVA, 60/5,5kV,
da Sonatrach.

LÍBANO, ZIMBABWE E CABO VERDE
Revamping de equipamentos antigos Efacec.
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PROJETOS DE I&D
Em 2017, foi iniciado um projeto transversal à Efacec para

Complementarmente, foi lançado o serviço de regeneração

a gestão de ativos (asset management), com o objetivo de

do óleo de transformadores, o qual se encontra em linha

disponibilizar ao mercado, já em 2018, uma solução de

com as preocupações ambientais crescentes, nomeada-

Online Conditioning Monitoring and Diagnosis (OCMD) para

mente no que diz respeito à implementação de ações

transformadores de potência, que permita uma monito-

de Economia Circular. Também foi desenvolvida uma

rização mais assertiva da performance, dos planos e das

solução standard para substituição de disjuntores de Média

ações de manutenção e que suporte os nossos clientes

Tensão com dielétrico SF6.

nas suas decisões.
SRV iniciou também, em 2017, o serviço de inspeção

Finalmente, foi desenvolvido e projetado um novo sistema

com recurso à utilização de multicópteros, com recolha

de excitação para os motores síncronos dos moinhos

de imagem (vídeo, fotografia e fotografia termográfica)

da lavaria do cobre para a ALMINA, Minas do Alentejo.

por meio de sensores de alta resolução.

Inspeção com recurso à utilização de multicópteros,
com recolha de imagem por meio de sensores de alta resolução
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PROJETOS DE MELHORIA CONTÍNUA
O lançamento do projeto de melhoria de performance de SRV proporcionou um conjunto
de iniciativas transversais para diminuir os tempos de passagem no chão de fábrica (TPT)
e otimização dos prazos de entrega (OTD).
Por outro lado, o lançamento de novas linhas de produção de distribuição primária e de
produção de compartimentos de baixa tensão, baseados em metodologias Lean Manufacturing
irão proporcionar incrementos de produção face às necessidades da procura dos mercados
do Médio Oriente.
Ainda na área da melhoria contínua, está em curso a implementação de contratos plurianuais
com parceiros e fornecedores.

No decurso de 2017, também SRV iniciou

Foi também conseguida a certificação das

um projeto ambicioso de transformação

instalações da Arroteia na Association of

Lean, com foco nos processos adminis-

Electrical and Mechanical Trades (AEMT)

trativos e operacionais, por forma a

e realizada uma formação especializada

reduzir significativamente os tempos de

de técnicos em reparação, beneficiação

intervenção (TPT), melhorar o cumpri-

e recuperação de equipamentos utiliza-

mento dos prazos (OTD) e garantir

dos em atmosferas explosivas.

o controlo orçamental dos projetos,
contribuindo, assim, para uma oferta

Finalmente, em Angola, foi criado um

competitiva aos clientes de serviços

centro de formação técnica nas novas

especializados.

instalações.

E

O

A N O

R E L A T Ó R I O

&

116

C O N T A S

PERFORMANCE FINANCEIRA

SRV
(MILHÕES DE EUROS)

Encomendas
Backlog
Receitas
Margem Bruta
Margem Bruta%
EBITDA
EBITDA/Receitas

2016

2017

VARIAÇÃO

%

26,1

21,1

-5,1

-19,3%

9,6

6,4

-3,2

26,4

23,6

-2,8

-10,8%

7,5

6,7

-0,8

-10,9%

28,4%

28,3%

-0,1%

4,0

2,9

-1,1

15,0%

12,4%

-2,7%

-26,7%

O ano de 2017 revelou-se para o SRV como um ano desafiante. A Unidade de Negócio registou
uma quebra nas encomendas face ao ano anterior, em particular devido à performance nos
mercados Espanhol (-35%), Angolano (-28%) e Moçambicano (-78%). Em contrapartida, assistiu-se a um reforço da posição no mercado Português, registando este mercado um crescimento
de 11%. Ao nível das receitas, a diminuição verificada deveu-se, essencialmente, ao mercado
de Moçambique, onde se registou uma diminuição de 3,5 milhões de Euros face a 2016. Ao
nível da margem bruta, a margem percentual manteve-se estável em 2017, no entanto, e fruto
da diminuição das receitas, a margem em valor absoluto registou uma quebra de 0,8 milhões
de Euros. O EBITDA, por sua vez, acompanhou a tendência de quebra nas receitas e caiu cerca
de 1,1 milhões de Euros. Para além deste impacto, contribuiu para esta quebra o aumento
registado nos FSE’s–Fornecimento e Serviços Externos de cerca de 0,5 milhões de Euros.
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DE GRANDES
DESAFIOS
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EXPETATIVAS PARA 2018

Para 2018, espera-se um ano de grandes desafios e
decisivo para o reforço da posição de SRV enquanto fonte
geradora de crescimento, dentro e fora da Efacec. Embora
se perspetive a tendência generalizada na redução do
investimento pelos clientes tradicionais e uma contenção
de custos na conservação das infraestruturas existentes,
SRV tem como objetivo um crescimento importante
da atividade face a 2017. Esse crescimento será potenciado
pela aposta em novas geografias como os EUA, um maior
apoio aos clientes internos e pela diversificação da oferta
de serviços mais inovadores.
SRV vai ainda reforçar a sua atividade comercial para
capitalizar mais oportunidades e estruturar as suas
operações por forma a apresentar uma estrutura mais
coesa, flexível e polivalente, indispensável para oferecer
uma resposta mais eficiente aos nossos clientes e favorecer
o crescimento das diversas linhas de atividade.
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INGRED
					

TIAGO GONÇALVES
Service
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E S T R A T É G I A

IENTES
					 P A R A
O FUTURO
QUE BALANÇO FAZ
DO ANO DE 2017, NO QUAL
O SERVICE VIU O SEU
ÂMBITO DE ATUAÇÃO
REVISTO, INTEGRANDO
TODAS AS VALÊNCIAS
TÉCNICAS DE MANUTENÇÃO,
REPARAÇÃO E REABILITAÇÃO ATÉ ENTÃO DISPERSAS
PELAS VÁRIAS UNIDADES
DE NEGÓCIO DE PRODUTOS?

Foi um ano de reorganização e de redefinição estratégica
que conduziu a uma rotatividade anormal de alguns colaboradores em funções chave da organização. Foram mudanças
importantes e fundamentais para se conseguir ultrapassar os
desafios futuros. Num negócio onde a relação de confiança
entre as diferentes partes interessadas é essencial, será
necessário algum tempo para que estas mudanças tragam os
resultados esperados. Neste momento, diria que temos todos
os ingredientes necessários, pois estamos com uma equipa
bastante mais jovem, motivada, consciente dos desafios
e comprometida com a satisfação dos clientes e o sucesso
do negócio.

Ainda não aproveitamos ao máximo o potencial no que
respeita à otimização de recursos, partilha de conhecimento e uniformização de práticas. Porém, a integração de
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todas as valências de manutenção já nos permite oferecer
soluções integradas de serviços a um universo bastante
diversificado de clientes, através de colaboradores mais
qualificados e com diferentes competências

AO LONGO DE 2017,
SRV PROCUROU
DIVERSIFICAR OS SEUS
MERCADOS-ALVO E
INTERNACIONALIZAR-SE
CADA VEZ MAIS. QUE
SUCESSOS E DESAFIOS
DESTACARIA NESTE
PROCESSO?

Efetivamente o negócio está ainda muito dependente do
mercado Português e de alguns negócios em geografias
em desenvolvimento, como Moçambique e Angola. Sendo
a conjuntura macroeconómica para a atividade de service
desfavorável nestes países, por motivos distintos, o crescimento passa inevitavelmente pela diversificação da oferta
e o aumento do footprint geográfico.

No entanto, num negócio de proximidade com os clientes
e onde os recursos humanos fazem a diferença, a internacionalização é mais complexa e o acesso a oportunidades
que nos permitam demonstrar a nossa capacidade é mais
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demorada. Estamos a abordar novos mercados como o de

cliente e para servir melhor o cliente.

França ou Reino Unido, através de parceiros locais reconhecidos e de âmbito de atuação complementar ao nosso. São

Ao contrário do que tem sido a prática, iremos igualmen-

mercados mais maduros e exigentes, onde a concorrência

te apostar fortemente na inovação e desenvolvimento

é forte, mas menos imprevisíveis e onde será mais fácil

tecnológico, para criação de soluções que respondam

construir relações estáveis com os clientes, fundamentais

às novas tendências do mercado para uma manutenção

para termos uma carteira de negócios mais sólida.

mais inteligente dos ativos, baseada no desempenho em
tempo real dos equipamentos e modelos que prevejam e
permitam evitar avarias, otimizar a operação e manutenção,

QUAIS SERÃO
AS PRIORIDADES
DA UNIDADE
DE NEGÓCIO PARA
2018 E RESULTADOS
QUE SE PRETENDEM
ALCANÇAR?

Em 2018, continuaremos a apostar na transformação do
SRV e a implementar um conjunto de iniciativas perfeitamente alinhadas com os objetivos da organização e que
permitam assegurar o sucesso de forma eficaz e duradoura.

Vamos investir na melhoria das nossas instalações em
Portugal, com uma redefinição do layout fabril e instalação
de novos equipamentos, que nos permitiram otimizar os
fluxos, reduzir tempos de passagem e controlar melhor as
nossas operações. São grandes investimentos a pensar no

e suportar decisões de novos investimentos pelos clientes.

Assumiremos uma clara estratégia de diversificação
geográfica para fora dos mercados tradicionais, principalmente com o relançamento da atividade nos EUA.
Trata-se de um mercado bastante exigente, mas onde, no
passado, tivemos bons resultados e somos reconhecidos
pela excelência técnica. O sucesso deste relançamento será
certamente decisivo para o atingimento dos objetivos que
nos propomos alcançar.
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ENERGIA (ENE)

VOLUME DE NEGÓCIOS
2016

2017

90,9M€ 89,8M€
NÚMERO
DE COLABORADORES
CAPÍTULO

02 2.2.5

PORTEFÓLIO

Subestações: Muito Alta Tensão (MAT),

Renováveis: soluções de geração

Alta Tensão (AT) e Média Tensão (MT)

de energia fotovoltaica (centrais solares

até 500KV

e de “auto consumo”) e híbridas (solar,
térmica e armazenamento) para ligação

Centrais Hídricas: centrais para produção
e armazenamento de energia proveniente
de recursos hídricos

à rede
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EBITDA
2016

2017

5,3M€ 7.5M€
213

CERTIFICAÇÕES

Portugal: ISO 9.001 (Qualidade), ISO
14.001 (Ambiente) e OSHAS 18.001
(Segurança)

Europa Central: ISO 9.001 (Qualidade)
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UNIDADE DE NEGÓCIO

A Unidade de Negócio ENE é responsável

possui uma relação comercial estreita com

pela execução de projetos de construção de

as restantes Unidades de Negócio da Efacec,

infraestruturas elétricas e mecânicas para

em particular as Unidades de Negócio do

clientes nos setores industrial e de geração,

segmento de Produtos. ENE desenvolve as

de transmissão e distribuição de energia numa

suas atividades através do reforço de parcerias

vertente chave-na-mão/ EPC, com criação

locais e parcerias tecnológicas, que permitem

de valor através da integração de diferentes

o acesso a mercados e aplicações específicas.

competências e tecnologias.

ENE possui uma atuação global e presença a
nível internacional, desenvolvendo os seus
negócios a nível global através de cinco centros
de competência, localizados em Portugal,
Áustria, Chile, Angola e Moçambique. ENE
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PRINCIPAIS GEOGRAFIAS
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PRINCIPAIS FACTOS
DO ANO
No que respeita às centrais hídricas, o ano de 2017 caracterizou-se pela conclusão dos trabalhos em curso em Portugal,
nomeadamente para a EDP e para a Ruiverg, assim como
por um aumento do número de propostas comerciais para
a América Latina.
Em relação aos projetos de Transmissão & Distribuição
Central Hídrica para a Ruiverg - Ruivães, Portugal

(T&D), a ENE continuou a explorar alternativas geográficas para aprofundar o seu footprint, nomeadamente
em África, com encomendas em dois novos mercados:
Guiné-Bissau e Ruanda.
Na área de subestações, ENE concluiu diversos projetos,
em regime de chave-na-mão e em remodelações, nomeadamente na Argélia, Tunísia, Angola, Chile e Moçambique.
No Chile, a Efacec concluiu a ampliação de uma subestação
220 kV para a Transelec, projeto de extrema importância para o reforço do sistema nacional de transmissão.
Na Tunísia, prosseguiu o projeto de construção e ampliação de 25 subestações para o cliente Société Tunisienne
de l’Electricité et du Gaz (STEG). Em Angola e Moçambique, no setor industrial, foram recebidas encomendas
da Coca-Cola Bottling Luanda e da Vidrul.
A aplicação de novas tecnologias ligadas ao solar fotovoltaico concretizou-se com uma encomenda para Operação
& Manutenção (O&M) de um parque solar fotovoltaico
flutuante, Rabagão, e com a instalação piloto com tecnologia
de módulos bifaciais para a EDP Renováveis, em Évora.
Já no final de 2017, foi recebida uma encomenda para
um parque fotovoltaico de 25MW para a Costa do Marfim.
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AMBIÇÃO EFACEC 2020
No seguimento do projeto transformacional em curso na
Efacec, a ENE desenvolveu, ao longo de 2017, um conjunto de atividades assentes nos seis pilares estratégicos,
que visam capacitar a Unidade de Negócio para os novos
desafios dos mercados e clientes:

01

02

INOVAÇÃO
TECNOLÓGICA

EXCELÊNCIA
OPERACIONAL

ESTRATÉGIAS

ESTRATÉGIAS

Desenvolvimento de oferta de soluções

Gestão integrada dos recursos

de financiamento para projetos para

de execução de projetos das áreas

clientes

sistemistas

Procura proativa de oportunidades

Desenvolvimento de competências/

de negócio associadas a fundos

processos de gestão de risco e gestão

de investimento públicos para construção

de projetos

de instalações elétricas

Aposta na diversificação de projetos
de renováveis para equilibrar risco com
rentabilidade, com reforço na pequena
e média dimensão e nos contratos de
O&M de projetos próprios e de construção
por terceiros
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03

04

PROATIVIDADE
COMERCIAL

FOCO
NO CLIENTE

ESTRATÉGIAS

ESTRATÉGIAS

Melhoria nas competências comerciais,

Desenvolvimento de parcerias comple-

promovendo sinergias com restantes

mentares ao projeto, com especial foco

áreas sistemistas

na partilha de riscos e fidelidade na
execução

Evolução de footprint para garantir
escala

Reforço da rede de parcerias comerciais
em países em que Efacec tem dificuldade
de acesso ao mercado

Transformador Shell - Central Elétrica - Guiné-Bissau

Construção e ampliação de subestação para
a Société Tunisienne de l’Electricité et du Gaz (STEG) - Tunísia
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05
DESENVOLVIMENTO
DO TALENTO
ESTRATÉGIAS

Construção de um modelo de carreiras
dual, fomentador do desenvolvimento

06
SUSTENTABILIDADE

profissional das funções técnicas,
a par das funções de gestão

Revisão do modelo de avaliação de
desempenho, incorporando de forma
transversal à Efacec a especificidade das
famílias funcionais vs. grupos funcionais

Revisão do modelo de compensações e
benefícios, promovendo a orientação para
os objetivos estratégicos (ex.: proatividade comercial) e táticos (ex.: redução do
índice de sinistralidade) das Unidades
de Negócio e Grupo

Definição de um modelo de gestão do
talento que permita identificar colaboradores com elevado potencial e orientá-los para percursos de desenvolvimento
profissional mais acelerados

Construção de um plano de formação
comportamental, funcional e de gestão,
que permita preparar os colaboradores
para a visão Efacec 2020

ESTRATÉGIAS

Implementação das melhores práticas
de governo e transparência, suportadas
no desenvolvimento de relações éticas e
num sistema integrado de gestão de risco

Aumento da eficiência energética e
redução dos impactes ambientais negativos, participando na implementação nas
Economias Circular e de Baixo Carbono

Implementação de política proativa
de Direitos Humanos, promovendo
a igualdade, integração e crescimento
dos colaboradores, criando um ambiente
laboral seguro e suportando iniciativas
da comunidade local e da sociedade

E

O

A N O

R E L A T Ó R I O

&

C O N T A S

132

VISÃO GLOBAL DOS MERCADOS

Muitas das atuais tendências globais geram grandes

grandes necessidades de investimento na rede elétrica

oportunidades de negócio, nomeadamente para a ENE.

e de geração de energia, particularmente Chile, Europa

São exemplo disso os processos em curso de descarbo-

do Leste e geografias alvo em África, como o Magreb. Em

nização, a descentralização do consumo e da geração

Angola, ENE tem dedicado especial atenção ao esforço

da energia elétrica, a urbanização, a industrialização

de industrialização do país.

e a digitalização. Estas tendências impactam de maneira

Na geração de energia fotovoltaica, observou-se, ao longo

diferente cada geografia, mas abrem novas oportunidades

de 2017, um novo boom provocado pelas dinâmicas acima

por todo o mundo. A ENE procura focar-se nas geografias

mencionadas e pela redução dos custos da tecnologia.

mais adequadas às suas competências.

Existem já vários países com programas de licenciamen-

No que respeita às centrais hídricas, as principais priori-

to de novos projetos, como Portugal, Espanha, México,

dades, em 2017, continuaram a ser a internacionalização,

Argentina e França. Há projetos a serem avaliados em todo

a continuidade ao trabalho desenvolvido em Angola, bem

o mundo, que têm em consideração o custo da energia,

como a aposta na América Latina, em geografias com

as disponibilidades de financiamento e o custo da tecnologia.

previsíveis investimentos na geração hídrica, nomeada-

Está previsto o reforço da presença comercial da ENE em

mente na Colômbia, Perú e México.

alguns desses mercados, já em 2018. Existe também um

A ENE procurou também aproveitar as oportunidades

plano dedicado para trabalhar as oportunidades geradas

geradas pelos projetos de T&D, nomeadamente aqueles

pelas instalações de autoconsumo em Portugal.

que decorrem das energias renováveis nos mercados
maduros, particularmente em Portugal e Norte da Europa.
Continuou a desenvolver negócios nas geografias com
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PERFORMANCE OPERACIONAL
A estratégia atual da ENE passa pela consolidação da sua posição no setor das utilities em Portugal, potenciação da
relação existente com clientes e utilities locais em África, na Europa Central e no Chile, pela expansão das atividades para
novos clientes e mercados alvo selecionados, pela diversificação do portfólio de soluções EPC aproveitando sinergias
internas (ex.: Smart Grid/ Subestações Digitais), e pelo estabelecimento de parcerias estratégicas, operacionais
e comerciais alinhadas com a estratégia de targeting.

No seguimento da estratégia definida, em 2017, a ENE ganhou contratos relevantes, dos quais se destacam:

RUANDA
3 Subestações 220kV (Rwabusoro, Mamba e Rilima),

COSTA DO MARFIM
Parque fotovoltaico 25MW, para a Novapower.

para a STEG.

PORTUGAL
ANGOLA
Conclusão do Aproveitamento Hidroelétrico de Foz Tua
Calumbo, Lote 3, para a ENDE.

Engenharia para o projeto da Central Hidroelétrica
de Caculo-Cabaça.

2x150MVA para o cliente EDP. Conclusão do aproveitamento Hidroelétrico de Ruivães, em parceria com a
Ruiverg, projeto realizado em regime chave-na-mão de
equipamentos, com destaque para o fornecimento de um

Progresso realizado no Aproveitamento Hidroelétrico
de Luachimo.

ARMÉNIA
Reabilitação de 3 Subestações para barragens
hidroelétricas em Vorotan, para a ContourGlobal.

grupo turbina-alternador de 4.2MVA.
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PROJETOS DE I&D
Em 2017, foi colocado o pedido de patente internacional
do Laser-assisted hermetic encapsulation process and
product thereof para painéis fotovoltaicos.

Barragem de Ribeiradio e Hermida - Portugal
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Central Mini-Hídrica - Portugal

PROJETOS DE MELHORIA
CONTÍNUA
Ao longo de 2017, foram introduzidas alterações no processo
de design e projeto, através do uso de ferramentas 3D,
melhorando a eficiência e a capacidade de personalização das soluções de subestações. Em 2017, iniciou-se
o desenvolvimento e ampliação das bibliotecas do software
AVEVA E3D de projetos de Centrais Hídricas, processo que
se manterá em 2018.

PRESENÇA INSTITUCIONAL
E COMERCIAL
Em 2017, ENE participou com stand na principal feira
de solar, a INTERSOLAR 2018, em Munique. Também
esteve presente na conferência Water Storage
and Hydropower Development for Africa, realizada
em Marraqueche, e na conferência Hydro 2017,
realizada em Sevilha.

Devido à importância que o tema tem atualmente
no mercado nacional, a ENE participou nas Jornadas
Efacec sobre Autoconsumo, realizadas na Exponor,
em maio.

E

O

A N O

R E L A T Ó R I O

&

C O N T A S

Barragem de Ribeiradio e Hermida - Portugal
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PERFORMANCE FINANCEIRA

ENE
(MILHÕES DE EUROS)

2016

2017

VARIAÇÃO

%

Encomendas

105,4

100,7

-4,7

Backlog

190,2

198,0

7,7

Receitas

90,9

89,8

-1,1

-1,2%

Margem Bruta

10,9

14,2

3,4

30,8%

12,0%

15,9%

3,9%

5,3

7,5

2,2

5,8%

8,4%

2,6%

Margem Bruta%
EBITDA
EBITDA/Receitas

-4,5%

42,3%

No ano de 2017, a Unidade de Negócio ENE

backlog, o valor das encomendas registadas no

registou um valor total de encomendas na

final de 2017 corresponde a aproximadamente

ordem dos 100 milhões de Euros, o que

2 anos de receitas. Quando comparadas com

representou um decréscimo de 4,5% face

as receitas do ano transato, estas revelam

ao ano anterior. Na área das Subestações,

uma quebra ligeira de cerca de 1%, resultante

as encomendas em 2017 incluem vários contra-

de um incremento de, aproximadamente, 14

tos de realce. Destaca-se o contrato com

milhões de Euros nas Subestações, contraba-

o Ministério da Energia e Águas de Angola,

lançado por um desvio negativo face a 2016 na

direcionado para o projeto LOT3-SE Calumbo

área das Renováveis. Através da melhoria da

num valor que ascende aos 31 milhões de

performance dos projetos realizados durante

Euros. Para além desse, surgem os contratos

o ano de 2017, em Angola, na Tunísia e em

com a EAGB para a construção de Subestações

Moçambique, foi possível atingir um aumento

na Guiné Bissau, assim como com a STEG

substancial na margem bruta do exercício

(Rwanda) e CountourGlobal Hydro Cascade

(3,4 milhões de Euros) com reflexo direto no

CJSC (Arménia) com valores que rondam os

EBITDA, atenuando uma trajetória de aumento

10 milhões de Euros. Na área das Renováveis,

– ainda que ligeiro (cerca de 4%) - nos custos

a Efacec assinou um contrato com a Korhogo

fixos, assim como diferenças cambiais penali-

(PV Plant 25MWp) Solaire no montante de

zadoras em 0,5 milhões de Euros.

25,5 milhões de Euros. No que se refere ao
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AS DINÂMICAS
DE

MERCADO

DEVERÃO
MANTER-SE
EM 2018
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EXPETATIVAS PARA 2018
As dinâmicas de mercado deverão manter-se em 2018,

focada no objetivo da internacionalização, na continuidade

nomeadamente as tendências mundiais de descarboni-

ao trabalho desenvolvido em Angola, bem como na aposta

zação, urbanização e industrialização. As necessidades

na América Latina.

de infraestruturas elétricas nos mercados emergentes

No sistema T&D, ENE desenvolverá dois tipos de aborda-

continuarão com forte pressão sobre as utilities e entidades

gem de base aos mercados. Nos mercados desenvolvidos,

governamentais, pelo que se torna necessário trabalhar

a ENE prestará especial atenção à interligação dos novos

com oportunidades de financiamento de multilaterais.

sistemas de energia renovável (eólica e fotovoltaica), assim

Do ponto de vista interno, a ENE terá especial atenção aos

como na renovação de instalações existentes. Por outro

seguintes aspetos:

lado, nos países em desenvolvimento, a ENE focar-se-á
nos países com programas de investimento, apoiada por

Reforço das competências core, transversais e
centralizáveis dos negócios, na conceção e elaboração
de projeto, customizado e adaptado às necessidades
do cliente;

financiamento multilateral. No caso específico de Angola,
as subestações industriais serão alvo de especial atenção.
Na área das Renováveis, em Portugal, a ENE irá acompanhar a evolução dos novos projetos para ligação a rede

Digitalização para ganho de eficiência nos processos
técnicos internos;

e a evolução do autoconsumo. Portugal também deverá
ser o mercado onde ENE apostará no desenvolvimen-

Estabelecimento de parcerias com instituições

to de novas tecnologias, como, por exemplo, parques

de ensino superior e pólos tecnológicos (no caso

flutuantes ou armazenamento de energia integrado nos

do desenvolvimento das subestações GIS e subesta-

parques fotovoltaicos. Outros mercados prioritários serão

ções digitais), e também com empresas de projeto/
engenharia complementares;

a Argentina, México, Espanha e França. Nos países africanos, ENE estará prioritariamente focada em países com

Continuação do desenvolvimento de ferramentas

financiamento e participará em contratos com garantias

digitais e 3D de produtividade e qualidade para

governamentais (Gana, Quénia, Tunísia, Moçambique, entre

os projetos, melhorando e aumentando a velocidade
de execução, possibilitando um melhor interface
de projeto e necessidade dos clientes;

outros). Os projetos off-grid, por exemplo, as aplicações
híbridas fotovoltaica-térmica, terão certamente um papel
importante nestas regiões.

Continuação do esforço de melhoria dos processos
de execução, engenharia e procurement, em busca de
maior competitividade, alinhamento com as necessidades
dos clientes e velocidade de resposta.
No que respeita às centrais hídricas, a ENE continuará
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UM NO
MUNDO
OPORTUN
DAVID CLAUDINO
Energia

A DTO (DIREÇÃO TRANSVERSAL
DE OPERAÇÕES), COMUM A TODAS
AS UNIDADES DE NEGÓCIO DE
SISTEMAS (ENE, AMB E TRP)
FOI IMPLEMENTADA EM JANEIRO
DE 2017.

QUE BALANÇO
FAZ DA DTO APÓS
12 MESES DE
EXISTÊNCIA?
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EXISTE UMA
ESTRATÉGIA
DE DIVERSIFICAÇÃO
DE MERCADOS?
OU ESTA ENTRADA
EM NOVAS GEOGRAFIAS
RESULTA DE UMA
ABORDAGEM OPORTUNÍSTICA A ALGUMAS
OPORTUNIDADES?

Foi, e continuará a ser, para todos um grande desafio!
E que, do ponto de vista da ENE, já está a trazer resultados
positivos. Tentando sumarizar, temos tido melhorias ao
nível da harmonização dos processos, uma melhor visibilidade da disponibilidade de recursos humanos das equipas
funcionais e a possibilidade de rodar mais pessoas entre
as áreas de especialização.

Do ponto de vista da diversificação geográfica, temos
dois objetivos que podem parecer contraditórios, mas na
verdade não o são: por um lado, fortalecer a nossa presença
em algumas geografias onde estamos já há muito tempo,
mas que consideramos ter ainda um grande espaço de
progressão; por outro lado, conseguir projetos em novas
geografias, onde ainda não tenhamos referências, como

E, para 2018, há certamente mais desafios para ultrapassar. Por exemplo, procuraremos um melhor alinhamento
organizacional internacional. Deste modo, esperamos
manter o nível adequado de especialização de cada negócio
dentro da ENE.

forma de compensação das geografias muito dependentes
dos preços das matérias-primas.
Por exemplo, vamos reforçar o Chile, geografia onde temos
estado presentes, e vamos investir em novas geografias
como Guiné-Bissau, Ruanda, Mauritânia, Gana, Costa
do Marfim, França, Argentina, Colômbia, Perú, México,
entre outras.

EM 2017, A ENE GANHOU ALGUNS CONCURSOS EM GEOGRAFIAS NÃO TRADICIONAIS
DA EFACEC, COMO NA GUINÉ-BISSAU.
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O SETOR ENERGÉTICO ENCONTRA-SE EM
PROFUNDA EBULIÇÃO, COM CRESCENTES

Além das oportunidades geradas com o investimento nesses
sistemas de geração de energia, surgem os projetos de
interligação à rede. Esta alteração da matriz energética

PREOCUPAÇÕES RELACIONADAS COM A

ocorre também ao nível dos consumos, ou seja, dos utiliza-

SUSTENTABILIDADE PARA AS GERAÇÕES

dores, existindo um esforço no sentido da redução das

VINDOURAS.

emissões de CO2. Por exemplo, o aumento da penetração
dos veículos elétricos é uma oportunidade para os nossos
sistemas de carregamento elétrico, mas também o é para

NA SUA PERSPETIVA,
QUE PRINCIPAIS
TENDÊNCIAS
SE ANUNCIAM
A MÉDIO-PRAZO
E QUE DESAFIOS E/OU
OPORTUNIDADES
SE COLOCAM À ENE?

os sistemas de gestão das redes elétricas, uma vez que o
consumo de energia será muito mais variável. Também a
produção de energia descentralizada irá contribuir para
esta variabilidade.

Estas alterações têm gerado uma situação relativamente
nova: os mercados tradicionais ditos maduros voltaram a
aparecer como uma oportunidade para a ENE, nesta dinâmica de alteração da matriz energética e descentralização
dos consumos. Ao mesmo tempo, os mercados ditos em
desenvolvimento continuam a ter necessidades crescentes de infraestruturas para energia e com maior nível de
eletrificação. Enfim, o mundo está cheio de oportunidades!

As alterações profundas que se verificam no nosso planeta
são uma grande oportunidade para a ENE. Por exemplo,
muitos dos esforços colocados no sentido da redução das
emissões de CO2 estão a provocar a mudança da matriz
energética de vários países. Essa mudança ocorre no
sentido do aumento da utilização da energia elétrica em
geral, mas também ao nível da fonte primária, pois temos
mais sistemas de geração de energia renovável, seja esta
hídrica, eólica ou fotovoltaica.
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Projeto Bergen 1,2 MW – Sunprojects, Holanda
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AMBIENTE E INDÚSTRIA (AMB)

VOLUME DE NEGÓCIOS
2016

2017

46,5M€ 48,6M€
NÚMERO
DE COLABORADORES
CAPÍTULO

02 2.2.6

PORTEFÓLIO

ÁGUA

RESÍDUOS SÓLIDOS

Estações de captação, bombagem

Tratamentos mecânicos simples,

e adução de água e estações elevatórias

automatizados e biológicos por digestão
anaeróbia e compostagem aeróbia sem

Estações de Tratamento de Água (ETA)

ou com valorização orgânica

e de Efluentes Domésticos ou Industriais
(ETAR)

Preparação de Combustíveis Derivados
de Resíduos (CDR)

Telegestão de redes e infraestruturas
de água e saneamento
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EBITDA
2016

2017

4,3M€ 2,9 M€€
139

DESPOEIRAMENTO

Valorização energética de biogás

Filtros de Mangas e eletroestáticos

de digestão anaeróbica e aterro sanitário

CENTRAIS TÉRMICAS

Centrais convencionais
(ex.: gás, diesel, HFO)

Sistemas de Ensilagem e descarga
Selagem de aterros sanitários e campos
de gás

Ciclos combinados e cogerações
Transportes mecânicos e pneumáticos
de materiais

Centrais de biomassa

Sistemas de telegestão e supervisão
de infraestruturas

Sistemas elétricos e de controlo
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CERTIFICAÇÕES

Portugal: ISO 9.001 (Qualidade), ISO

Europa Central: ISO 9.001 (Qualidade)

14.001 (Ambiente) e OSHAS 18.001
(Segurança)

UNIDADE DE NEGÓCIO

A Unidade de Negócios AMB desenvolve

conta as principais geografias alvo, a Unidade

soluções integradas desde a conceção e projeto

de Negócio tem ainda equipas locais próprias

até à realização, colocação em funcionamento

com competências comerciais e de gestão

e exploração de sistemas, nos domínios das

de projeto na Argélia, Angola, Moçambique

Águas e Resíduos Sólidos (Ambiente) e Centrais

e Roménia, aproveitando as sinergias com

Térmicas e Despoeiramento (Indústria). Na

outras áreas da Efacec. AMB suporta-se

área de Ambiente, a Efacec opera igualmen-

também um conjunto de parcerias/agentes.

te no segmento de service, que consiste na
exploração e manutenção de infraestruturas.
AMB desenvolve os seus negócios a nível
global a partir de Portugal, com o apoio de
dois pólos com competências comerciais, de
engenharia e gestão de projetos, localizados
na Maia e no Lagoas Park em Lisboa. Tendo em
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PRINCIPAIS GEOGRAFIAS
AMBIENTE E INDÚSTRIA

PRINCIPAIS FACTOS DO ANO
Em 2017, AMB angariou encomendas no valor de 68 milhões

à Concessão de Central de Resíduos Urbanos na Zona

de Euros, mais do que duplicando as encomendas assegu-

de Shafdan (Tel Aviv, Israel).

radas em 2016. Também se observou uma melhoria signifi-

A aposta na abertura de novos mercados traduziu-se

cativa no cash flow operacional da atividade. Em termos

na pré-qualificação para dois lotes de infraestruturas

organizativos, foi implementada a Direção Transversal de

(1 lote para ETAs e 1 lote para ETARs) da Irish Waters,

Operações e um novo desenho de processos.

com valores previstos de investimento anual superiores

No que respeita a negócios, foi angariada uma carteira

a 200 milhões de Euros (a partir de 2018).

relevante para a área de Serviços (Ambiente). Na área
de Resíduos, AMB foi selecionada responsável tecnológica de um dos dois únicos agrupamentos concorrentes
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AMBIÇÃO EFACEC 2020
No seguimento do projeto transformacional em curso
na Efacec, a AMB desenvolveu ao longo de 2017, um conjunto de atividades assentes nos seis pilares estratégicos,
que visam capacitar a Unidade de Negócio para os novos
desafios dos mercados e clientes:

01
INOVAÇÃO
TECNOLÓGICA

02
EXCELÊNCIA
OPERACIONAL
ESTRATÉGIAS

Gestão integrada dos recursos
ESTRATÉGIAS

de execução de projetos das áreas
sistemistas

Alargamento da oferta nas Águas
e Resíduos, através de parcerias

Desenvolvimento de competências/

tecnológicas

processos de gestão de risco e gestão
de projetos

Incremento da oferta nas atividades
das centrais de biomassa e centrais
de geração híbridas
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Centro de Distribuição de Cazenga - Luanda, Angola

03
PROATIVIDADE
COMERCIAL
ESTRATÉGIAS

Melhoria nas competências comerciais,
promovendo sinergias com restantes
áreas sistemistas

Manutenção do modelo fly-in/fly-out
para países sem estrutura Efacec,
com utilização de presenças locais
para radiação para países circundantes

Diversificação geográfica para potenciar
crescimento
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05
DESENVOLVIMENTO
DO TALENTO
ESTRATÉGIAS

Construção de um modelo de carreiras
dual, fomentador do desenvolvimento
profissional das funções técnicas, a par

04
FOCO
NO CLIENTE

das funções de gestão

Revisão do modelo de avaliação
de desempenho, incorporando de forma
transversal à Efacec a especificidade das
famílias funcionais vs. grupos funcionais

Revisão do modelo de compensações e
benefícios, promovendo a orientação para

ESTRATÉGIAS

os objetivos estratégicos (ex.: proatividade comercial) e táticos (ex.: redução do

Desenvolvimento de parcerias

índice de sinistralidade) das Unidades de

complementares ao projeto, com especial

Negócio e Grupo

foco na partilha de riscos e fidelidade
na execução

Definição de um modelo de gestão
do talento que permita identificar
colaboradores com elevado potencial
e orientá-los para percursos de desenvolvimento profissional mais acelerados

Construção de um plano de formação
comportamental, funcional e de gestão,
que permita preparar os colaboradores
para a visão Efacec 2020

Fase de construção da ETAR de Bou I

Ismail - Argélia
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06
SUSTENTABILIDADE
ESTRATÉGIAS

Implementação das melhores práticas
de governo e transparência, suportadas
no desenvolvimento de relações éticas
e num sistema integrado de gestão
de risco

Aumento da eficiência energética e
redução dos impactes ambientais negativos, participando na implementação nas
Economias Circular e de Baixo Carbono

Implementação de política proativa
de Direitos Humanos, promovendo
a igualdade, integração e crescimento
dos colaboradores, criando um ambiente
laboral seguro e suportando iniciativas
da comunidade local e da sociedade
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VISÃO GLOBAL DOS MERCADOS

AMBIENTE

ÁGUA

No mercado do Ambiente (Águas e Resíduos), em particu-

No mercado das Águas, foram ainda identificadas carências

lar nas geografias alvo mais dependentes dos recursos

significativas ao nível do abastecimento de água e do

petrolíferos (Argélia e Angola), assistiu-se a um processo

saneamento básico, em particular nos mercados Africanos

de adiamento das políticas de investimento. A envolvente

e na Europa dos Balcãs, geografias que a Unidade de Negócio

macroeconómica externa continuou também a condicio-

acompanha de perto, dado o histórico e potencial futuro

nar outras geografias tradicionais de AMB (Marrocos,

de projetos de natureza infraestrutural (aproveitando os

Tunísia e Moçambique). Como consequência da estratégia

fundos que a União Europeia irá disponibilizar). Em Portugal,

de diversificação dos mercados, a Unidade de Negócio

no mercado dos Resíduos, existiu um impasse no ciclo de

reforçou a sua atividade nos mercados do norte da Europa

investimentos, fruto de uma queixa apresentada na União

(Irlanda, Dinamarca, Noruega e Suécia), onde, fruto da

Europeia relacionada com a utilização de fundos estruturais

consciencialização ambiental existente, se tem assistido

por um dos principais players do mercado, situação esta,

a um investimento significativo em infraestruturas.

que só foi resolvida no final do ano de 2017, prevendo-se,
por isso, uma forte animação para o ano de 2018.

INDÚSTRIA

No mercado da Indústria, AMB mantém a sua presença em
geografias que apresentam necessidades significativas
ao nível da produção de energia térmica, desenvolvendo o conceito de produção híbrida para os mercados
Africanos. Por outro lado, mercados com necessidades
ao nível da reabilitação e melhoria de infraestruturas
existentes são igualmente prioridades para AMB. Apesar
dos constrangimentos financeiros existentes derivados
da crise petrolífera, as necessidades são tão prementes
que a atividade alcançada foi significativa.
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PERFORMANCE OPERACIONAL
Durante o ano de 2017, AMB conseguiu assegurar um conjunto significativo de encomendas, tendo ultrapassado os 68
milhões de Euros. As encomendas traduzem as apostas geográficas e presença física da Unidade de Negócio, distribuindo-se por Portugal, Norte de África (Argélia), PALOPs (Angola, Moçambique, Cabo Verde e Guiné Bissau) e Norte da
Europa (Dinamarca). Dada a sua dimensão e importância estratégica, destaca-se a angariação dos seguintes projetos:

PORTUGAL

DINAMARCA

Reforço da capacidade de Bombagem da Estação

Fornecimento do equipamento mecânico, elétrico

Elevatória dos Alamos à EDIA.

e automação para uma Central de Produção de Biogás
de 708.000 t/ano de capacidade de tratamento

Serviços de Exploração e Manutenção para a ETAR

à Nature Energy.

do AVE, estações elevatórias e correspondentes
intercetores, por um prazo de sete anos à Águas
do Norte.

ANGOLA

Sistemas de redução das emissões de poeiras das
caldeiras de biomassa das instalações de Setúbal

Reforço da captação de água do Bengo para aumento

e Cacia da Navigator.

de capacidade de produção de Energia da Central de
Ciclo combinado da Refinaria de Luanda à Sonangol.

GUINÉ BISSAU
Sistemas eletromecânicos para Central Térmica
de BOR, com potência de exploração de 15MW
à JA Delmas/EAGB.

ARGÉLIA
Estações de bombagem para adução de água potável
para a Wilaya de Constantine à Kou GC.
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Durante o ano de 2017, a Unidade de Negócio implementou

Em Moçambique, foi iniciada a construção da Central de

projetos de elevada complexidade e dimensão, e esteve em

Geração de Energia Elétrica de Bilene, com uma capacidade

atividade em mais de dez países, destacando-se Portugal,

de produção de 4MW, sendo AMB responsável pela sua

Dinamarca, Argélia, Angola, Cabo Verde e Moçambique.

execução, chave-na-mão, para a Eletricidade de Moçambique

Na área das Águas, salientam-se a Reabilitação da Estação

(EDM). Ainda em Moçambique, executaram-se os trabalhos

de Tratamento de Água de Vale da Pedra, uma dos maiores

de construção de reforço de alimentação a Média Tensão

ETAs em Portugal, sendo AMB responsável por toda a

do porto de Maputo, bem como fornecimento de corres-

solução eletromecânica implementada e pela execução de

pondentes geradores de emergência para o cliente SHAFA.

toda a componente eletromecânica das Estações de Águas

Entretanto, foi concluído com êxito o contrato de forneci-

Residuais (ETARs) de Matosinhos e de Beja.

mento e execução das instalações eletromecânicas do hotel

Na atividade dos Resíduos, foi iniciada a realização da

Hilton, na ilha do Sal, em Cabo Verde. Na Argélia, foi dado

central de triagem mecânica na ilha Terceira, Açores para

um avanço significativo nos fornecimentos e montagens

a Musami. Também nos Açores, mas na área das Centrais

das soluções eletromecânicas da ETAR de Bou Ismail.

Térmicas, foi iniciada a remodelação da central térmica
do Caminho Nova para a EDA.
Nos Serviços de Ambiente, foi dado seguimento com
sucesso à Exploração e Manutenção da ETAR do AVE e
correspondentes Estações Elevatórias para as Águas do
Norte, assinalando-se também o início de exploração da
ETAR de Matosinhos, bem como o início dos serviços de
manutenção do Sistema de Saneamento do Oeste e Mafra
para as Águas do Tejo Atlântico.
Adicionalmente, em 2017, arrancou o contrato de Operação
e Manutenção da Central de Ciclo combinado da Refinaria
de Luanda (CCRL) para a Sonangol, e foram concretizados
com sucesso, na área das Águas, os projetos das Estações
Elevatórias e Centro de Distribuição de Cazenga e as
Estações Elevatórias e rede de distribuição da barragem
do Calueque, em Angola.

155

PROJETOS DE I&D
Em 2017, foram reforçados os contactos com as entidades do

E S T R A T É G I A

PRESENÇA
INSTITUCIONAL
E COMERCIAL

sistema científico nacional e estabelecidas novas parcerias
com vários organismos, destacando-se, a nível de exemplo,

Ao longo de 2017, foram efetuadas várias

a parceria o Instituto Superior de Agronomia (ISA).

visitas institucionais a feiras relevantes na

Foi também criada a nova área de Tecnologia com afetação

área, tais como a Aquatech, na Holanda. Adicio-

de recursos em exclusivo

nalmente, a Unidade de Negócio participou em
diferentes eventos/ congressos relevantes,
nomedamente:

PROJETOS DE MELHORIA
CONTÍNUA

4. o Conferência Internacional Wastes –
Solutions; Treatments; Oportunities.
10. o Jornadas técnicas internacionais
de Resíduos ENEG- Encontro Nacional

Durante o ano de 2017, foi implementada a Direção
Transversal de Operações, tendo sido revistos e otimizados
os processos respetivos. No âmbito da Engenharia, foi

de Entidades Gestoras de Água
e Saneamento: as oportunidades no setor
da Água, os grandes desafios atuais
e as alterações climáticas.

iniciada a transversalização das competências de Energia,
Mecânica e Automação para as diferentes atividades de AMB.

Porto Water Inovation Week.
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PERFORMANCE FINANCEIRA

AMB
(MILHÕES DE EUROS)

2016

2017

VARIAÇÃO

%

Encomendas

29,2

68,2

39,0

Backlog

88,8

92,0

3,3

Receitas

46,5

48,6

2,1

4,5%

Margem Bruta

10,2

8,0

-2,3

-22,1%

22,0%

16,4%

-5,6%

4,3

2,9

-1,5

9,3%

5,9%

-3,4%

Margem Bruta%
EBITDA
EBITDA/Receitas

133,5%

-33,5%

No ano de 2017, a Unidade de Negócio AMB

correspondia ainda a, aproximadamente,

registou um valor total de encomendas na

2 anos de cobertura das receitas. No que toca

ordem dos 68 milhões de Euros, o que represen-

às receitas de 2017, e quando comparadas com

tou um acréscimo de 134% face ao ano anterior.

o ano de 2016, apresentam um incremento na

Na origem deste acréscimo, esteve a forte

ordem dos 2 milhões de Euros, representando

penetração nos mercados Africano e Europeu,

um aumento relativo de 4,5%. Contribuindo

nomeadamente em geografias como Guiné

para este processo estão negócios na área

Bissau (+14 milhões de Euros, Térmicas),

das Águas que pesaram cerca de 6 milhões

Argélia (+6,3 milhões de Euros, Águas)

de Euros na Argélia e 3 milhões de Euros em

e Dinamarca (+6,2 milhões de Euros, Resíduos).

Portugal, dinâmica igualmente verificada em

Ainda neste âmbito, foram conseguidos

Moçambique para as Térmicas que significa-

importantes negócios em Portugal (acréscimo

ram um aumento de 3,6 milhões de Euros. Em

de 64%) que permitiram igualmente impulsio-

sentido contrário, e apesar de devidamente

nar o valor das encomendas. O aumento do

compensadas, a descida de receitas em Angola

valor das encomendas registadas no decorrer

maioritariamente sentida nas Térmicas (4,5

de 2017, face ao período homólogo, originou

milhões de Euros) e a queda nos Resíduos

um acréscimo do backlog da Unidade. No

evidenciada em Malta (2,6 milhões de Euros)

entanto, no final do ano de 2017, o backlog

e Dinamarca (2 milhões de Euros) impediram

ETA do Vale
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a unidade de apresentar um desempenho superior neste
indicador. Relativamente à margem bruta, ficou patente
uma deterioração da performance motivada principalmente
por alguns projetos realizados em Angola, que influenciaram sobremaneira o resultado do indicador, não obstante
os bons resultados obtidos em regiões como o Magrebe e
Moçambique. A redução no valor do EBITDA face ao ano
anterior de 4,3 para 2,9 milhões de Euros está associada
a um agravamento da margem bruta que superou o efeito
da descida dos custos fixos (aproximadamente 15%).

e da Pedra - Portugal

ETAR de Bou Ismail - Argélia
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INCREMENTO
SIGNIFICATIVO

DO

VOLUME
DE VENDAS
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EXPETATIVAS
PARA 2018
A atividade desenvolvida durante o ano de 2017 e nomeadamente o volume angariado de encomendas fazem perspetivar
um ano positivo para AMB, com um incremento significativo do volume de vendas. Perspetiva-se a continuação da diversificação geográfica com a consolidação da
atividade em países do Norte da Europa, nomeadamente
na Dinamarca, e a possibilidade de se iniciar a atividade
na Irlanda. É também esperado um reforço da utilização
de tecnologia própria em todas as atividades, através da
crescente integração da Direção de Engenharia nos vários
negócios, bem como um reforço das parcerias tecnológicas
a estabelecer com parceiros externos.

Estações elevatórias e rede de distribuição da Barragem do Calueque - Angola
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COM
OS OLH
NO
JOSÉ SOUSA
Ambiente e Indústria

A DTO (DIREÇÃO DE OPERAÇÕES) TRANSVERSAL A TODAS AS UNIDADES DE
NEGÓCIO DE SISTEMAS (ENE, AMB E TRP)
FOI IMPLEMENTADA EM JANEIRO DE 2017.
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A AMB GANHOU UM NOVO FÔLEGO EM
2017, COM A ADJUDICAÇÃO DE ALGUNS
PROJETOS RELEVANTES.

OS
FUTURO

COMO ESTÁ A AMB
A POSICIONAR-SE
NA CADEIA DE VALOR
DO SETOR DO
AMBIENTE E QUAIS
AS CARACTERÍSTICAS
DISTINTIVAS FACE
À CONCORRÊNCIA?

QUE BALANÇO FAZ
DA DTO APÓS 12 MESES
DE EXISTÊNCIA?

AMB posiciona-se em toda a cadeia de valor, desde a
conceção das soluções até à operação e manutenção das
mesmas. Um dos objetivos estratégicos da Unidade de
Negócio é integrar cada vez mais, nas soluções apresentadas aos clientes, tecnologia própria e aumentar também
a nossa capacidade de integração de equipamentos e

Como tudo o que é novo, existiram algumas dificuldades
relacionadas com o início da sua atividade, mas considero
que o balanço é positivo, destacando-se, na minha opinião,
a uniformização dos processos relacionados com a Gestão
de Projetos e a elaboração de alguns novos processos
dentro dessa mesma atividade.

produtos de outros.
Como característica distintiva para uma Unidade
de Negócio da nossa dimensão, destacaria a capacidade
técnica de realização de soluções complexas e críticas,
que associada a custos fixos bem controlados, nos confere
uma competitividade forte quando comparados com os
principais players do mercado.
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O AMBIENTE E A GESTÃO DE RESÍDUOS
SÃO TEMAS INCONTORNÁVEIS QUANDO
OBSERVAMOS O CRESCIMENTO POPULACIONAL À ESCALA GLOBAL.

QUE PRIORIDADES,
ACREDITA, SERÃO
ASSUMIDAS
A MÉDIO-PRAZO
NESTE ÂMBITO?
PODERÁ A EFACEC
REFORÇAR
A SUA POSIÇÃO
NESTE SETOR?

A pressão ambiental e respetiva consciencialização de todas
as partes envolvidas é um facto. Desafios relacionados
com a melhoria da situação ambiental como, por exemplo,
a necessidade de implementação real da Economia Circular,
serão uma oportunidade para aumentar a atividade de
AMB. Temos vindo a preparar-nos para estes desafios
através da diversificação focalizada das geografias em
que atuamos (acompanhando, na medida do possível, as
sinergias com as restantes atividades da Efacec) e do
reforço tecnológico da atividade, sendo por isso de prever
um crescimento do negócio.

Centro de Distribuição de Cazenga - Luanda, Angola
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TRANSPORTES (TRP)

VOLUME DE NEGÓCIOS
2016

2017

29,9M€ 35,7M€
NÚMERO
DE COLABORADORES
CAPÍTULO

02 2.2.7

PORTEFÓLIO

Energia para transportes

Sinalização e telemática

Infraestruturas e telecomunicações
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EBITDA
2016

2017

3,0M€ 4,5 M€
191

CERTIFICAÇÕES

Portugal: ISO 9.001 (Qualidade), ISO 14.001 (Ambiente),
OSHAS 18.001 (Segurança) e IRIS (setor ferroviário)
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UNIDADE DE NEGÓCIO

A Unidade de Negócio TRP dispõe de uma

e operação (EFARAIL), sistemas de tração e

oferta integrada e dedicada ao fornecimento de

infraestruturas de distribuição de energia,

soluções de energia, telemática e sinalização

sistemas de informação ao público e videovi-

para o segmento de transporte ferroviário

gilância inteligente (INOSS) e sistemas de

(metros ligeiros, metros e ferrovias) e rodoviá-

transmissão e comunicações.

rio, incorporando produtos e tecnologia de

O desenvolvimento de negócios é realizado

desenvolvimento próprio, que constituem a

a nível global, com projetos instalados em

base da diferenciação da sua atuação interna-

mais de 15 países, estando os seus centros de

cional nos mercados mais exigentes. Soluções

competências localizados em Portugal: Oeiras

integradas de infraestruturas de comunicações

no caso das competências de Energia e Maia no

para operadores de comunicações móveis e

caso das competências de Telemática e Sinali-

utilities fazem também parte do portfólio da

zação. A Unidade de Negócio TRP possui ainda

Unidade TRP.

uma unidade industrial localizada na Maia.

Na oferta da Unidade de Negócio destacam-se
os sistemas de ajuda à exploração (SAE) para
metros ligeiros (Timekeeper e TramKeeper)
sistemas de sinalização ferroviária, incluindo soluções automatizadas de segurança
para passagens de nível (AEGIS e XSafe),
plataformas integradas de comando, controlo
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PRINCIPAIS GEOGRAFIAS
TRANSPORTES

DINAMARCA
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PRINCIPAIS FACTOS DO ANO
Durante o ano de 2017, a TRP atuou maioritariamente nos

Timekeeper, Tramkeeper, sistemas de comunicação e

países do Norte da Europa, Portugal e Magrebe, mercados

informação ao passageiro) prevista para o final de 2018.

de elevada competitividade no segmento dos Transportes

As relações com este cliente tiveram início no ano 2011

Ferroviários.

com o fornecimento pela Efacec dos sistemas de energia de

Merecem destaque duas encomendas conseguidas no

tração da fase 2 do metro. Posteriormente foram fornecidos

Norte da Europa: em junho, TRP, juntamente com a COMSA

pela Efacec todos os sistemas de comunicação, comando e

(Espanha) e MUNCK (Dinamarca), ganhou a construção do

controlo da linha 3, incluindo um novo centro de controlo

Metro Ligeiro de Odense, compreendendo 14Km de linha,

e um sistema de gestão das operações de depot, baseado

26 estações e um centro de comando. Trata-se de um

no sistema TramKeeper.

contrato que para a Efacec terá o valor de 47 milhões de
Euros, onde TRP assumirá a responsabilidade por todos
os sistemas eletromecânicos (os outros dois parceiros são
responsáveis pela construção civil). É um projeto no qual a
unidade TRP vai instalar toda a sua oferta em produtos e
sistemas para Metros Ligeiros. Ainda no Norte da Europa,
no final do ano de 2017, TRP assinou um contrato com o
cliente Bybanen Utbygging, (Bergen, Noruega), relativo
à fase 4 do Metro Ligeiro de Bergen, o qual consta da
construção de uma nova linha de 10Km e oito estações.
Nessa altura, foi formalizada a fase de projeto, estando a
contratualização da construção dos sistemas (EFARAIL,

Metro Ligeiro LUAS - Dublin, Irlanda
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AMBIÇÃO EFACEC 2020
No seguimento do projeto transformacional em curso na
Efacec, TRP desenvolveu, ao longo de 2017, um conjunto
de atividades assentes nos seis pilares estratégicos, que
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01
INOVAÇÃO
TECNOLÓGICA

visam capacitar a Unidade de Negócio para os novos
desafios dos mercados e clientes:

ESTRATÉGIAS

Dinamização de soluções
de Energia, Sinalização & Telemática
para Transportes

Posicionamento como prime contractor
em novos projetos de metros ligeiros

02
EXCELÊNCIA
OPERACIONAL
ESTRATÉGIAS

Gestão integrada dos recursos
de execução de projetos das áreas
sistemistas

Desenvolvimento de competências/
processos de gestão de risco e gestão
de projetos
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03

05

PROATIVIDADE
COMERCIAL

DESENVOLVIMENTO
DO TALENTO

ESTRATÉGIAS

ESTRATÉGIAS

Aproveitamento das estruturas

Construção de um modelo de carreiras

comerciais existentes nas geografias

dual, fomentador do desenvolvimento

core da Efacec

profissional das funções técnicas, a par
das funções de gestão

Dinamização da oferta integrada para
metros ligeiros de âmbito global •

Revisão do modelo de avaliação
de desempenho, incorporando de forma

Melhoria da performance comercial

transversal à Efacec a especificidade

promovendo a prospeção de novos

das famílias funcionais versus grupos

mercados e parceiros

funcionais

Revisão do modelo de compensações

04
FOCO
NO CLIENTE
ESTRATÉGIAS

e benefícios, promovendo a orientação
para os objetivos estratégicos
(ex.: proatividade comercial) e táticos
(ex.: redução do índice de sinistralidade)
das Unidades de Negócio e Grupo

Definição de um modelo de gestão
do talento que permita identificar
colaboradores com elevado potencial
e orientá-los para percursos de desenvolvimento profissional mais acelerados

Reforço e diversificação de parcerias
complementares para a vertente de

Construção de um plano de formação

produto e oferta global de transportes

comportamental, funcional e de gestão,
que permita preparar os colaboradores
para a visão Efacec 2020
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Eletrificação da linha do Metro do Porto - Rio Tinto, Portugal

06
SUSTENTABILIDADE
ESTRATÉGIAS

Implementação das melhores práticas
de governo e transparência, suportadas
no desenvolvimento de relações éticas e
num sistema integrado de gestão de risco

Aumento da eficiência energética e
redução dos impactes ambientais negativos, participando na implementação nas
Economias Circular e de Baixo Carbono

Implementação de uma política proativa
de Direitos Humanos, promovendo
a igualdade, integração e crescimento
dos colaboradores, criando um ambiente
laboral seguro e suportando iniciativas
da comunidade local e da sociedade
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VISÃO GLOBAL
DOS MERCADOS

Com o objetivo de maximizar a identificação de oportuni-

PERFORMANCE
OPERACIONAL

dades e obter o sucesso desejado, a unidade de Transportes
identificou geografias alvo como o Norte da Europa, e o

Em 2017, as principais encomendas obtidas

Norte de África. Nestas geografias, as oportunidades são

pelos transportes foram as seguintes:

acompanhadas pela equipa de desenvolvimento de negócio.
Em paralelo, foram desenvolvidas parcerias com main
contractors, detentores de posicionamentos complemen-

PORTUGAL

tares nos grandes projetos (especialmente contractors
de Civil, Via e Catenária) e com os quais a Efacec pode
estabelecer consórcios ou subcontratação. Para os produtos

IP – Infraestruturas de Portugal: Contrato de manutenção de sistemas de telecomunicações para a zona norte.

de Sinalização e Telemática, TRP desenvolveu uma rede
de parceiros em diversos países, que promovem a venda
de serviços e produtos destinados à integração em outros

Metro do Porto: Fornecimento do Sistema
de Sinalização Efacec.

sistemas.

Metro do Porto: Contrato para moderni-

A unidade de negócio TRP mantém ainda uma relação de

zação de Sistemas de Energia e SCADA.

proximidade com os seus clientes, de forma a estar bem
preparada para os seus próximos investimentos (ex.:
expansões ou novas linhas de metro).

ARGÉLIA
ESTEL: Contrato para as linhas TB e BM.
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Em termos de realizações, o ano de 2017 registou
um grande número de sucessos,dos quais se destacam:

PORTUGAL
Retoma na atividade dos operadores móveis.

Abertura ao público da estação de Modivas Norte,
para o Metro do Porto.

IRLANDA
DINAMARCA
Inauguração da Linha LUAS CROSSCITY
Metro Odense: Contrato para
fornecimento de solução integral
de energia, comunicações, sinalização
e centro de comando.

SUÉCIA
ALEX: Renovação de todas as passagens
de nível da Suécia.

NORUEGA
Metro de Bergen: Contrato para design
da Fase 4.

no Metro de Dublin, onde, para além
das componentes de energia e telecomunicações,
foi colocado ao serviço, pela primeira vez fora
de Portugal, o sistema de sinalização AEGIS
da Efacec.

NORUEGA
Colocação ao serviço do primeiro sistema
Tramkeeper na Fase 3 do Metro de Bergen.

ARGÉLIA
Inauguração da linha férrea Thénia – TiziOuzou,
com fornecimento dos sistemas de alimentação
para tração pela Efacec.

CHINA
Colocação ao serviço do primeiro sistema de gestão
de metros ligeiros, no laboratório de demonstração
da CRRC.
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PROJETOS DE I&D
Em 2017, foi estruturado e aprovado o Plano Estratégico
de Desenvolvimento Tecnológico para TRP, assente no
desenvolvimento das linhas de produtos e contendo as
principais funcionalidades a implementar até 2021.
Durante o ano, foi adicionado o TramKeeper, um sistema
DMS (Depot Management System) que implementa uma
plataforma de gestão de operações em parques de material
rolante. A primeira implementação do TramKeeper foi
realizada, com sucesso, no projeto do Metro Ligeiro de
Bergen (Noruega), em 2017.
Merece também destaque a certificação do produto XSafe
(Passagem de Nível Automática) para a rede ferroviária
da Polónia, conseguida em 2017, e que termina um longo
processo iniciado em 2015.

Metro de Cádiz - Espanha
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PROJETOS DE MELHORIA
CONTÍNUA
Merece destaque a implementação da DTO (Direção
Transversal de Operações), que lidera a implementação
dos projetos, em coordenação com as diferentes Unidades
de Negócio de Sistemas. Este novo modelo de gestão
permitiu melhorar as sinergias entre as várias áreas
sistemistas, fomentando e promovendo as melhores
práticas e modelos de gestão, potenciando o intercâmbio
e a partilha de recursos.

PRESENÇA
INSTITUCIONAL
E COMERCIAL

Ao longo de 2017, procedeu-se ainda à revisão dos processos
de gestão de projetos e gestão de risco, que consideraram

Em 2017, a unidade de negócio TRP visitou algumas

as melhores práticas observadas em outros negócios

feiras da especialidade (por exemplo, a ELMIA na

sistemistas.

Suécia), participou em diversos congressos e em
variadas sessões de informação de futuros investimentos, organizadas por atuais e potenciais clientes.
Para 2018, está prevista a participação da Unidade
de Negócio na feira Innotrans, a maior feira mundial na
área dos Transportes Ferroviários.
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PERFORMANCE FINANCEIRA

TRP
(MILHÕES DE EUROS)

2016

2017

VARIAÇÃO

%

Encomendas

25,5

63,8

38,3

Backlog

44,5

69,9

25,3

Receitas

29,9

35,7

5,8

19,5%

6,2

7,3

1,0

16,8%

20,9%

20,4%

-0,5%

3,0

4,5

1,5

10,1%

12,5%

2,4%

Margem Bruta
Margem Bruta%
EBITDA
EBITDA/Receitas

150,2%

48,4%

A Unidade de Negócio TRP registou, no ano de

e Irlandês (TII - Transport Infrastructure),

2017, encomendas na ordem dos 64 milhões

contrariando a redução verificada na Noruega

de Euros, evidenciando um aumento de 150%

(Hordaland fylkeskommune) provocada pela

relativamente ao ano anterior. A origem

conclusão da fase 3 do Metro de Bergen.

desta expansão relaciona-se com a perfor-

Relativamente à margem bruta, assistimos

mance registada no mercados da Dinamarca

a uma evolução desfavorável face a 2016

com o projeto do Metro de Odense. O valor

em resultado de um aumento acentuado dos

das encomendas registadas contribuiu para

custos diretos (aproximadamente 20%) que

a expansão do Backlog em 25,3 milhões

superiorizou o crescimento das receitas. Ainda

de Euros. No final do exercício, este valor

assim, observou-se uma evolução do EBITDA

representava cerca de 2 anos de cobertura

em 1,5 milhões de Euros motivada por uma

das receitas. Efetuando uma comparação

tendência continuada de redução dos custos

com o período homólogo, as receitas relati-

indiretos (23%).

vas a 2017 apresentam uma performan ce positiva, revelando um aumento de 5,8
milhões de Euros, o que se consubstancia num
incremento relativo de 19,5%. Esta dinâmica de expansão de receitas é fortemente
impactada pelos mercados Português (Metro
do Porto e Infraestruturas de Portugal)
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Novas linhas ferroviárias - Argélia

Inauguração da extensão do Metro Ligeiro LUAS - Dublin, Irlanda
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FAZER MAIS
									 F A Z E R
			 M E L H O R
A DTO (DIREÇÃO TRANSVERSAL DE OPE-

QUE BALANÇO FAZ

RAÇÕES), COMUM A TODAS AS UNIDADES

DA DTO APÓS 12 MESES

DE NEGÓCIO DE SISTEMAS (ENE, AMB E

DE EXISTÊNCIA?

TRP) FOI IMPLEMENTADA EM JANEIRO
DE 2017.
A unidade de negócio TRP, por força do cumprimento da
norma IRIS, em muitos aspetos mais específica e exigente do
que a ISO 9.001, estava já a operar com padrões de exigência bastante elevados, pelo que a uniformização de boas
práticas, um dos desígnios da DTO, não foi especialmente
sentida. Com o crescimento do negócio, enfrentaremos
outros desafios relacionados com a otimização de recursos
e aí esperamos contar com o benefício de uma estrutura
capaz de promover sinergias, ou seja, com os mesmos
colaboradores, fazer mais.
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VITORINO ROCHA
Transportes
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Esquema de Metro Ligeiro e Ferrovia

OS TRANSPORTES SÃO UM TEMA RECORRENTE NAS AGENDAS POLÍTICAS DOS
DIFERENTES PAÍSES À ESCALA GLOBAL.

NA SUA OPINIÃO,
QUAIS AS TENDÊNCIAS
QUE MARCARÃO
O TRANSPORTE
FERROVIÁRIO NOS
PRÓXIMOS ANOS?
ESTÁ A EFACEC
PREPARADA PARA
OS NOVOS DESAFIOS?
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O futuro da mobilidade inclui e incentiva o crescimento do
transporte ferroviário. A mobilidade sustentável, quer nas
cidades com metros ligeiros e metros subterrâneos, quer
no transporte de longo curso (alta velocidade), terá nos
próximos anos um crescimento forte. Não nos esqueçamos que quando falamos de mobilidade elétrica, estamos
a incluir o transporte ferroviário, que é mais tradicional,
mais evoluído e mais eficaz por se tratar de um transporte
público. Deste modo, vai continuar o esforço de eletrificação das linhas ainda não eletrificadas, um pouco por
todos os países da Europa, incluindo nos mercados onde
já estamos implantados.

Em termos tecnológicos, a Efacec tem produtos state of
the art para o segmento dos metros ligeiros, capaz de
oferecer soluções completas para toda a componente
eletromecânica. Vamos continuar a desenvolver os nossos
produtos de sinalização no sentido de obter referências
consistentes na ferrovia, pois temos um produto reconhecidamente inovador e na linha do que é a preferência
de muitos clientes.

Mas porque sabemos que precisamos de estar em constante
evolução, temos já preparado um roadmap para a evolução
dos nossos produtos EFARAIL e INOSS, no sentido de,
em breve, podermos oferecer soluções cloud based,
integrando mecanismos de inteligência artificial e machine
learning. Ainda na área de novos negócios, a Unidade de
TRP está a fazer uma forte aposta no estudo de soluções
sobre smart cities.
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MOBILIDADE ELÉTRICA (EEM)

VOLUME DE NEGÓCIOS
2016

2017

12,3M€ 17.6M€
NÚMERO
DE COLABORADORES
CAPÍTULO

02 2.2.8

PORTEFÓLIO

Carregadores elétricos para

Carregadores para instalações

implementação em domínio público

específicas, nomeadamente para carga

ou privado

de autocarros, instalação em postes
e com capacidade de armazenagem

Carregadores rápidos e ultra rápidos

de energia

Carregadores wireless
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EBITDA
2016

2017

1,0M€ 1.0M€
88

CERTIFICAÇÕES

Portugal: ISO 9.001 (Qualidade),
ISO 14.001 (Ambiente),
OSHAS 18.001 (Segurança) e NP 4.457
(Inovação)
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UNIDADE DE NEGÓCIO

EEM dedica-se ao desenvolvimento de soluções

global, a partir de uma unidade industrial

inovadoras de energia, com principal destaque

localizada na Maia (Potugal), e tendo uma

para as soluções de carga para veículos elétri-

unidade em Norcross-GA (EUA) que exerce

cos e respetiva integração nos sistemas

atividade comercial, de gestão de projetos

de gestão de redes.

e de suporte aos clientes na América do Norte.

Pretende tornar os veículos elétricos parte

Conta ainda com uma vasta rede de parceiros

da vida das pessoas, oferecendo uma gama

(distribuidores, agentes e representantes)

completa de carregadores de veículos elétricos

e clientes com acordos preferenciais, a qual

para os segmentos de carga privada, pública,

permite cobrir os mercados onde opera, com

rápida, utrarrápida e sem fios. Características

destaque para a Europa e USA.

como inovação e elevado desempenho refletem
um portefólio em contínuo desenvolvimento
cobrindo os mais exigentes mercados.
EEM desenvolve os seus negócios a nível

185

E S T R A T É G I A

PRINCIPAIS GEOGRAFIAS
MOBILIDADE ELÉTRICA

PRINCIPAIS FACTOS DO ANO
Em outubro de 2017, entrou em operação a renovada

mercados onde opera. Isto foi particularmente eviden-

e ampliada fábrica da Maia, que passou a ocupar a totalidade

te no facto de ser a única empresa do setor presente

do edifício existente. Este investimento permitiu dotar

na maioria dos grandes projetos de carga de grande

EEM das condições necessárias para realizar com êxito

potência na Europa e EUA.

o seu plano de negócios dos próximos anos.
Em 2017, EEM confirmou a sua posição de liderança global
no setor, tanto a nível tecnológico, quer de posição nos
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AMBIÇÃO EFACEC 2020
No seguimento do projeto transformacional em curso na Efacec, a EEM desenvolveu, ao longo de 2017, um conjunto
de atividades assentes nos seis pilares estratégicos, que visam capacitar a Unidade de Negócio para os novos desafios
dos mercados e clientes:

01

03

INOVAÇÃO
TECNOLÓGICA

PROATIVIDADE
COMERCIAL

ESTRATÉGIAS

ESTRATÉGIAS

Desenvolvimento de novas soluções

Diversificação de footprint com mercados

de carregamento

emergentes potenciais

Desenvolvimento do negócio de serviços

Alargamento da rede de parcerias para

remotos de valor acrescentado

incluir cariz global

02

04

EXCELÊNCIA
OPERACIONAL

FOCO
NO CLIENTE

ESTRATÉGIAS

ESTRATÉGIAS

Aumento da eficiência produtiva

Estabelecimento de parcerias

através de melhorias operacionais

com clientes para desenvolvimento
de produtos e soluções

Otimização da industrialização
da produção para acompanhamento
do crescimento do mercado
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05
DESENVOLVIMENTO
DO TALENTO
E S TR A TÉ GI AS

Construção de um modelo de carreiras
dual, fomentador do desenvolvimento

06
SUSTENTABILIDADE

profissional das funções técnicas, a par
das funções de gestão

Revisão do modelo de avaliação
de desempenho, incorporando de forma
transversal à Efacec a especificidade das
famílias funcionais vs. grupos funcionais

Revisão do modelo de compensações
e benefícios, promovendo a orientação
para os objetivos estratégicos
(ex.: proatividade comercial) e táticos
(ex.: redução do índice de sinistralidade)
das Unidades de Negócio e Grupo

Definição de um modelo de gestão
do talento que permita identificar colaboradores com elevado potencial
e orientá-los para percursos de desenvolvimento profissional mais acelerados

Construção de um plano de formação
comportamental, funcional e de gestão,
que permita preparar os colaboradores
para a visão Efacec 2020

ESTRATÉGIAS

Implementação das melhores práticas
de governo e transparência, suportadas
no desenvolvimento de relações éticas e
num sistema integrado de gestão de risco

Aumento da eficiência energética e
redução dos impactes ambientais negativos, participando na implementação nas
Economias Circular e de Baixo Carbono

Implementação de política proativa
de Direitos Humanos, promovendo
a igualdade, integração e crescimento
dos colaboradores, criando um ambiente
laboral seguro e suportando iniciativas
da comunidade local e da sociedade
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VISÃO GLOBAL DOS MERCADOS

EEM tem uma atuação global, pese embora o facto do

países e cidades anunciam a intenção de impedir a venda de

maior volume de negócio residir na Europa Ocidental e

veículos a combustão num futuro próximo, e de iniciarem

nos EUA, mercados mais evoluídos em mobilidade elétrica

planos para a eletrificação do transporte público, segmento

e as geografias onde se concentra a maior penetração de

onde a EEM também tem uma oferta competitiva.

veículos elétricos.

A cada vez maior penetração dos veículos elétricos traz

Estes mercados têm sido, pois, palco de fortes investimentos

também problemas de gestão de energia e de integração

públicos para a criação da infraestrutura necessária para

na rede. A EEM tem atuado também nesta área e lançou

que o setor se desenvolva. Do lado privado, o investimento

no mercado soluções com armazenamento de energia ou

também se tem reforçado, sobretudo através das marcas

de gestão de consumo (load management)

automóveis e das utilities elétricas, e mais recentemente

O setor, sendo recente, tem tido, e continuará a ter,

das distribuidoras de combustíveis.

um forte desenvolvimento tecnológico. Um dos exemplos

Existem outros mercados que começam a dar sinais de

é a carga sem fios, segmento onde a EEM é um dos poucos

querer não ficar para trás, traduzindo realidades como

players a nível mundial.

o facto da aposta em veículos elétricos por parte dos

Passados os primeiros anos de dúvida sobre o futuro

fabricantes ir, a breve prazo, modificar a oferta de veículos

da mobilidade elétrica, hoje, as previsões são unânimes

em todas as geografias, e das preocupações com susten-

e apenas divergem na velocidade da curva de crescimento,

tabilidade serem cada vez mais globais.

anunciando um futuro promissor a todos os que, como

A China e a Índia anunciam-se como mercados com grande

a EEM, nela apostaram desde o início.

potencial, embora com características muito específicas
da parte de cada um desses países, do ponto de vista
tecnológico e do ponto de vista de requisitos para aí atuar.
Assiste-se a um grande investimento na carga rápida e mais
recentemente na carga ultra rápida, segmentos onde EEM é
líder de mercado. Prevê-se que esta onda de investimento
continue nos próximos cinco anos. No entanto, a carga lenta
será sempre a forma mais utilizada de carregar os veículos
e daí continuar a ter um grande potencial.
As questões ambientais têm um peso importante e muitos
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PERFORMANCE
OPERACIONAL

EEM tem uma atuação global, representando a Europa
Ocidental e os EUA as maiores fatias no volume de negócio.
EEM está também a expandir-se de forma sustentada em
mercados como a Europa de Leste, alguns países da Ásia,
nomeadamente Macau, Hong Kong e Tailândia, Austrália,
Emiratos Árabes Unidos, Turquia, Brasil e Colômbia.
A Unidade de Negócio posiciona-se no mercado apresentando soluções de carregamento para veículos elétricos
com foco na qualidade e na inovação. Este posicionamento
tem permitido uma posição de liderança nos segmentos
de maior diferenciação, como carga de corrente contínua
(DC) rápida e ultra rápida, autocarros e carga sem fios. A
oferta da EEM inclui ainda os produtos de carga lenta de
corrente alternada (AC).

Detalhe de carregadores de veículos elétricos
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EM 2017, A EFACEC GANHOU VÁRIOS

Ligação S. Paulo – Rio de Janeiro (Braisl), um projeto
da EDP Brasil e da BMW, para instalação de carga

CONTRATOS IMPORTANTES, DOS QUAIS
SE SALIENTAM OS SEGUINTES:

rápida ao longo da rodovia Nova Dutra. Em 2017,
foram registados ainda outros contratos no Brasil,
como as parcerias com Volvo e Jaguar Land Rover
para carregamento privado;

Electrify America (EUA), projeto de infraestrutura de

Vários projetos na Alemanha em parceria

carregamento ambicioso, que visa criar uma rede de

com a Innogy;

grande dimensão no país;
Vários projetos na Escandinávia em parceria com
Ionity (Europa), projeto de infraestrutura de carga

a Garo, salientando-se a Volvo e a Fortum Charge

ultra rápida na Europa, que agrupa numa joint

& Drive;

venture os fabricantes de veículos Porsche, Audi,
BMW, Daimler e Ford - este projeto é o maior deste

Várias encomendas de carga ultra rápida para os

tipo no mundo, à data de hoje;

laboratórios de marcas de automóveis, alguns deles
ainda na fase de confidencialidade;

Ultra-E (Europa), projeto de um consórcio que inclui
a Allego, e que vai criar uma rede de carga ultra

Várias encomendas da Nissan, relativas a carregado-

rápida piloto na Europa - este projeto terá sequência

res rápidos para instalação na Europa;

no projeto Mega-E, de dimensão comparável ao da
Ionity;

Algumas encomendas relevantes nos EUA,
por exemplo EV Connect, Greenlots (Zeco);

Shell, projeto de entrada desta empresa na carga
rápida, no qual a Efacec foi escolhida para fornecer

Encomendas de carregadores para autocarros,

os carregadores – este projeto teve já uma primeira

um setor em crescimento.

fase em 2017, com realizações essencialmente em
Inglaterra e Holanda (o projeto conta com a parceria
da Allego e, no caso do UK, da Siemens);
Informação ao público de carregadores de veículos elétricos

Transport for London (Inglaterra), projeto de
instalação de carregadores rápidos para servir os
consumidores e, em particular, os novos táxis que
passarão a ser elétricos na cidade de Londres;

191

E S T R A T É G I A

E

O

A N O

PROJETOS DE I&D

Em 2017, prosseguiu o esforço de I&D, um dos pilares

avançadas de OCPP1.6 e 2.0 e, sobretudo, a IEC 15118.

estratégicos para o posicionamento pretendido para a

Estas novas normas permitirão um avanço significativo na

Unidade de Negócio.

conectividade e inteligência dos sistemas de carregamento,

Merece destaque a conclusão do projeto EVolution, apoiado

sendo de salientar a funcionalidade plug & charge pelas

pelo P2020, que se focou nas vertentes:

exigências de segurança de informação que acarreta.
A carga ultra rápida conheceu importantes desenvolvimen-

Carga de grande potência (HPC);

Carga rápida com armazenamento de energia
incorporado;

tos, por exemplo, com a introdução de cabos e conectores
de carga refrigerados a líquido. Vários produtos foram
revistos para otimização de aspetos como custo, facilidade
de manutenção, estética e características técnicas. Foi ainda

Carga sem fios;

realizada a certificação ETL dos carregadores públicos AC,
o que permite comercializar o produto nos EUA.

Definição de funcionalidades para gestão
de ativos online.

Estes desenvolvimentos deram origem a pedidos de patentes
e registo de desenhos, dando seguimento a uma prática
que, nos anos recentes, a EEM tem procurado seguir.
Salientam-se ainda vários desenvolvimentos, ao longo de
2017, para a Porsche: B-sample de carga sem fios, uma
solução de carga ultra rápida móvel e um projeto de carga
ultra rápida para equipar os locais de desenvolvimento
e teste da marca.
São também de salientar várias integrações com diferentes backoffices de clientes e com meios de pagamento,
como cartão de crédito em vários países, e, sobretudo,
a versão 1.6 do protocolo OCPP. Durante 2017, foi também
selecionada e validada a nova solução de processamento
central dos carregadores que suportará as funcionalidades
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PROJETOS DE MELHORIA CONTÍNUA
Em 2017, prosseguiram as iniciativas de melhoria contínua, das quais se salientam:

Projetos com o Kaizen Institute com foco na produtividade e capacidade
na produção;

Implementação dos programas de planeamento Planner e Scheduler,
com vista a uma melhor gestão de capacidade e de antecipação/ previsão
da produção;

Aquisição de impressora 3D para prototipagem rápida;

Início da implementação dos requisitos na norma IATF 16949, norma usada
pelos fornecedores da indústria automóvel, com vista à certificação no
final de 2018. As práticas que irão ser implementadas serão importantes na
melhoria de processos de EEM e, sendo reconhecidas pela indústria automóvel, facilitadoras da relação com clientes deste setor. No caso da carga sem
fios, a adoção desta norma será especialmente importante.
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PRESENÇA INSTITUCIONAL E COMERCIAL
Em 2017, EEM esteve presente em diversas

for Smart Cities em Cascais, Vexpo em Lisboa,

feiras do setor com o seu próprio stand.

e APREN em Lisboa.

Destacam-se a New Mobility World em

EEM foi ainda visitada por destacadas persona-

Frankfurt, a Feira Veículo Elétrico Latino-A-

lidades, durante o ano de 2017, das quais se

mericano em São Paulo, a EVS30 em Estugarda,

destacam a visita do Comissário Europeu

a eMove360 em Munique e a Busworld em

Maroš Šefčovič, acompanhado pelo Ministro

Courtrai. Em Portugal, a Efacec esteve presente

do Ambiente João Matos Fernandes, a do

na VExpo em Lisboa, no Encontro anual da

Bispo D. Pio Alves e a do Secretário de Estado

UVE no Porto, no Salão do Automóvel Híbrido

da Internacionalização, Eurico Brilhante Dias.

e Elétrico no Porto e na Semana Europeia da

EEM foi distinguida, em 2017, com uma

Mobilidade na Maia.

Menção Honrosa no âmbito Marca Nacional nos

A EEM participou ainda em stands do Grupo

Prémios “Os Melhores do Portugal Tecnológico”

Efacec no Cired, na Eurelectric, na Amper, na

da revista Exame Informática.

MEE e na BIEL, e deu suporte a várias presenças
de parceiros em eventos, tais como a FISE,
Expoelectric, e FIAA17.
Para além das feiras, EEM foi convidada a
apresentar comunicações ou participar em
debates em vários eventos, como o EV ChargePoint Symposium em Nice, Energy and Mobility
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PERFORMANCE FINANCEIRA

EEM
(MILHÕES DE EUROS)

Encomendas
Backlog
Receitas
Margem Bruta
Margem Bruta%
EBITDA
EBITDA/Receitas

2016

2017

VARIAÇÃO

%

17,7

30,7

12,9

8,4

20,5

12,1

12,3

17,6

5,3

43,3%

4,1

5,0

0,9

22,6%

33,1%

28,3%

-4,8%

1,0

1,0

-0,1

8,4%

5,5%

-2,9%

Ao nível das encomendas, a EEM assegurou um aumento de 73% face
ao ano anterior, o que lhe permitiu uma performance favorável ao nível
das receitas, bem como um reforço significativo do seu backlog. Embora
este seja um negócio que ainda se encontra em fase de desenvolvimento,
alcançando níveis de rentabilidade favoráveis, já começa a denotar
alguma pressão sobre as margens, facto evidenciado pela margem bruta
percentual de 2017 que foi inferior à do ano transato. Relativamente
ao EBITDA, o mesmo manteve-se face ao ano anterior, acabando
a EEM por revelar uma performance positiva neste indicador. Em 2017
corresponde a cerca de 6% do valor das receitas, mesmo considerando
os custos de I&D incorridos de cerca de 1,1 milhão de Euros.

73,0%

-6,9%
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Visita do Comissário Europeu Maroš Šefčovič à
Efacec Electric Mobility - Maia, Portugal

Carregador wireless para veículos elétricos
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MANTER

A

EFACEC COMO
UMA
		

REFERÊNCIA
DO

SETOR.
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EXPETATIVAS
PARA 2018
O ano de 2018 anuncia-se como bastante desafiante para
EEM, que pretende voltar a dobrar o volume de negócios. Em
termos tecnológicos, pretende-se dar grande importância
à inovação e diferenciação, fundamental para o negócio
onde a EEM se insere.
No que respeita ao desenvolvimento do negócio, EEM vai
consolidar as geografias atuais e entrar em novos mercados
como sejam a Ásia e a América Latina. Os principais
mercados vão continuar a ser a Europa e EUA, onde as
redes de carga rápida e ultra rápida se vão desenvolver.
Segmentos novos, como o de autocarros e de carga sem
fios, geram atualmente uma grande expectativa face aos
desenvolvimentos que se projetam.
Em termos de produção, a expectativa é que o investimento que está a ser efetuado permita ter a capacidade
de execução planeada face à carteira atual e às novas
encomendas previstas.
Irá também prosseguir o esforço que tem sido feito em
projeção da imagem de EEM, através de presença em
feiras, comunicações em congressos, design de produtos
e do site, bem como de todas as outras componentes
de comunicação, de modo a manter a Efacec como uma
referência do setor.
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SOL

PEDRO SILVA
Mobilidade Elétrica

O ARRANQUE DA NOVA FÁBRICA
DA EEM FOI UM DOS PRINCIPAIS
MARCOS DE 2017.
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A
LUÇÃO
DO FUTURO
QUAL O SIGNIFICADO DESTE MARCO
NA ESTRATÉGIA DA UNIDADE DE NEGÓCIO?

EEM tem tido um crescimento bastante significativo, tendo

A fábrica era uma ambição da Unidade de Negócio. O projeto

começado praticamente do zero em 2011, após dois anos

foi apresentado em janeiro de 2016 à Administração, tendo

de investimento no projeto mobi.e. Daí para cá, EEM tem

sido só concluído em outubro de 2017. Com esta fábrica,

praticamente duplicado a cada ano as suas encomendas

temos agora condições para fazer face às necessidades

e o seu plano de negócio prevê que o ritmo continue nos

atuais e ao crescimento projetado para os próximos anos.

próximos anos.
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A EEM GANHOU DOIS
GRANDES CONTRATOS
EM 2017: ELECTRIFY
AMERICA E IONITY.
ESTAS ADJUDICAÇÕES
SÃO UM RECONHECIMENTO DA TECNOLOGIA
PORTUGUESA?
VÃO IMPLICAR UMA
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mentos com a Porsche, que terminou em 2017, e lhe
permitiu estar avançada nesta tecnologia face aos seus
concorrentes. A boa performance, as capacidades demonstradas, a competitividade da sua oferta e a nova fábrica
foram determinantes.

Uma nota ainda para referir que a EEM é a única entre as
suas concorrentes que está em quase todos os grandes
projetos que se estão a iniciar. Em termos de mercados
alvo, os dois projetos referidos reforçam a Europa Ocidental
e os EUA como os nossos principais mercados, e a carga de
grande potência, como uma das apostas mais fortes de EEM.

RECALIBRAÇÃO
DOS MERCADOS-ALVO
DA EEM?

Estas adjudicações são muito importantes para EEM, pois
são o reconhecimento de uma parte significativa do mercado
e, ainda para mais, tratam-se de dois clientes que emanam
do setor automóvel. A Electrify America é do grupo VW
e a IONITY é uma joint venture da Porsche, Audi, BMW,
Daimler e Ford. São também indicadores de que a EEM
é capaz de encarar o desafio de desenvolver e fornecer
produtos de ponta, em grande quantidade e em tempo
útil para satisfazer os ambiciosos planos destes projetos.

Ambos os projetos estão focados em carga ultra rápida,
que é uma tecnologia nova e que será importante para os
veículos de grande autonomia que virão para o mercado.
A EEM já estava envolvida num projeto com estes equipa-

Carregador de carga ultra rápida para a Electrify America - E.U.A.
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A presença em tantos mercados, de uma forma
continuada, pois o nosso negócio distingue-se de

TIVO DAS ENCOMENDAS E RECEITAS NOS
PRÓXIMOS ANOS.

outros que podem fazer um projeto num país e depois
partir, obriga à necessidade de ter uma boa rede de
parceiros que façam atividades de valor acrescentado
nesses países, para lá da simples venda.

QUE DESAFIOS
ANTECIPA PARA
A UNIDADE
DE NEGÓCIO?

O crescimento acelerado traz consigo alguns desafios,
dos quais salientava os seguintes:

A capacidade de atrair e reter recursos humanos
qualificados. O setor está a evoluir a uma velocidade
vertiginosa e necessita de forte investimento em I&D,
em marketing, comercial, gestão de projetos complexos em muitas geografias, engenharia de produto,
design e produção. Por isso, EEM vai continuar a
necessitar de aumentar a sua equipa e de proporcionar oportunidades de crescimento aos que cá estão.

A crescente concorrência obriga a manter sempre
o foco na inovação e na competitividade, obrigando
toda a Unidade de Negócio a manter esse foco sempre
presente.

A evolução tecnológica, em todos os segmentos
e dos quais alguns exemplos são a carga sem fios ou
a integração com a rede elétrica (bidirecionalidade,
storage, load management, …) vai obrigar a manter
equipas de engenharia (I&D, produto e design)
dedicadas às soluções do futuro, sem descurar
a evolução das soluções atuais;

Sistema de carregamento wireless para veículos elétricos
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PERFORMANCE
FINANCEIRA
CAPÍTULO

02 2.3
O OBJETIVO DESTE CAPÍTULO É ABORDAR OS PRINCIPAIS
ASPETOS COM IMPACTO FINANCEIRO NO GRUPO EFACEC POWER
SOLUTIONS (EPS) EM 2017, NOMEADAMENTE NO QUE SE REFERE
À ATIVIDADE NO CORRENTE ANO, À EVOLUÇÃO DA SUA SITUAÇÃO
FINANCEIRA E À POLÍTICA DE FINANCIAMENTO ADOTADA.

Os indicadores utilizados baseiam-se nos

nas Demonstrações de Resultados e de Posição

reportes aos Órgãos de Gestão, de acompa-

Financeira, está incluída, no final do capítulo,

nhamento regular da atividade da EPS. Os

uma reconciliação dos principais indicadores

conceitos utilizados neste contexto diferem,

apresentados: Receitas, EBITDA, Amortizações,

por isso, dos critérios contabilísticos seguidos

Resultado Antes de Impostos.

nas demonstrações financeiras, pelo que, para
melhor compreensão dos números apresentados nesta análise face aos números presentes
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ANÁLISE DA ATIVIDADE EM 2017

Durante o exercício de 2017, a EPS alcançou um volume de

crescente no negócio, representando 78% das receitas (e

encomendas de 496,7 milhões de Euros, 22% superior ao

80,3% das encomendas) no período. Mercados estratégicos

registado no ano anterior, com o contributo de contratos

como a América do Norte, o mercado francês, o Magreb e o

importantes nas Unidades de Negócio de Transformadores,

Médio Oriente reforçaram a sua importância no portefólio

Mobilidade Elétrica, Ambiente e Indústria, e Transportes.

do Grupo, enquanto mercados mais tradicionais como o

O volume de receitas de 432 milhões de Euros manteve-se

nacional, o Angolano, o Reino Unido e o leste europeu

em linha com o ano anterior, devido essencialmente à não

sofreram ligeiras quebras face ao ano anterior.

concretização de encomendas que deveriam ter gerado
receitas neste período, bem como ao atraso no arranque
de alguns projetos. O mercado internacional continua a ter,
tal como definido no Plano Estratégico, uma importância

2016

2017

ENCOMENDAS

406,2

496,7

90,5

22%

RECEITAS

431,5

431,7

0,2

0,2%

CUSTOS DIRETOS

-351,5

-342,4

9,0

-3%

MARGEM BRUTA

80,0

89,2

9,2

12%

CUSTOS INDIRETOS

-50,1

-50,9

-0,7

3%

5,0

-2.4

-7,5

N.A

34,9

35,9

1,0

3%

OUTROS RESULTADOS

EBITDA DE GESTÃO

(A)

%

a) Inclui custos de I&D líquidos de subsídios (5,1 M), diferenças de câmbio negativas (2 M), cobertura de amortizações (4,3 M) e outros
resultados operacionais (0,3 M).
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O EBITDA DE GESTÃO,
UTILIZADO PARA AFERIR
A PERFORMANCE DO GRUPO
E DE CADA UMA DAS
UNIDADES DE NEGÓCIO,
OBTÉM-SE DEDUZINDO
ÀS RECEITAS OS CUSTOS
DIRETOS E INDIRETOS:

Os custos diretos agrupam todos os elementos de custo

Em 2017, o EBITDA de gestão do Grupo ascendeu a ,9

imputados a projetos ou produtos fabricados (materiais,

milhões de Euros, representado uma margem EBITDA de

mão de obra direta, serviços subcontratados, encargos

8,3% do volume de negócios, contra 8,1% no ano anterior.

gerais e despesas diretamente relacionadas com as vendas).

O maior contributo para este crescimento foi dado pelas

A dedução dos custos diretos às receitas determina a

Unidades de Aparelhagem de Média Tensão, Automação,

margem bruta, cujo valor médio em 2017 se cifrou em

Energia e Transportes.

20,7% face aos 18,5% registados em 2016;

Apesar da manutenção do valor de receitas, o EBITDA de
gestão cresceu 3% em relação ao ano anterior, em virtude

Os custos indiretos incluem essencialmente custos de

da melhoria de margem conseguida por via de melhor

estrutura, deduzidos das afetações efetuadas a projetos.

execução de projetos nas várias Unidades de Negócio,
bem como do impacto das iniciativas de redução de custos

Adicionalmente, e para além da dedução dos custos

implementadas. Este crescimento do EBITDA é ainda mais

indiretos à margem bruta, para o cálculo do EBITDA de

relevante tendo conta o apuramento das diferenças de

gestão é ainda considerado o efeito de outros resultados

câmbio que, ao contrário do que sucedeu em 2016 (ano

operacionais, nomeadamente as diferenças de câmbio e os

em que a rubrica foi positiva em 3,9 milhões de Euros),

custos de I&D. O EBITDA de gestão, ao contrário do EBITDA

em 2017 sofreu um efeito negativo de 2 milhões de Euros.

estatutário, não inclui as rubricas não recorrentes (ver
secção relativa à reconciliação dos principais indicadores,
no final do capítulo).
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2017

%

34, 9

35,9

1,0

-15,8

-0,8

15,0

4,1

-2,5

-6,5

EBITDA ESTATUTÁRIO

23,2

32,7

9,5

AMORTIZAÇÕES

-6,1

-6,1

0,0

-2,0

-6,9

N.A.

CUSTOS FINANCEIROS
L Í Q U I D O S (C)

-7,1

-6,9

0,2

EBT DE GESTÃO

8,0

12,7

N.A.

AMORTIZAÇÕES PPA

-3,0

-2,1

0,9

RESULTADO ANTES
DE IMPOSTOS

5,0

10,7

5,6

IMPOSTOS

-0,1

-3,1

-3,0

ATIVIDADES
EM DESCONTINUAÇÃO

-0,7

0,0

0,7

RESULTADO LÍQUIDO
CONSOLIDADO

4,3

7,5

3,2

EBITDA DE GESTÃO

(2)

CUSTOS COM RESCISÕES
CONTRATUAIS
RESULTADOS
EXTRAO PERACIONAIS

PROVISÕES

(A)

(B)

3%

41%

N.A.

111%

75%

A) inclui essencialmente (1) débitos à MGI Capital no valor de 3,5 milhões de Euros (3,1M dos quais, relativos ao reforço da provisão criada
por imparidade do cliente CPTM), (2) um custo de 1,9 milhões de Euros relativo a remuneração variável referente ao ano 2016 e (3) despesas
com consultores de 4,6M.
B) O aumento do valor de provisões registado em 2017 face a 2016 inclui o reforço de provisões de 3,1 milhões de Euros decorrente
da imparidade do cliente CPTM; este valor é expresso com sinal contrário na rubrica de resultados extraoperacionais, neutralizando o custo
aqui registado para a EPS.
C) Os Custos Financeiros Líquidos em 2017 incluem um montante de 0,5 milhões de Euros relacionado com a parcela de custo amortizado
reconhecido no exercício.
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O EBT DE GESTÃO DO GRUPO AUMENTOU
DE 8 MILHÕES DE EUROS EM 2016
PARA 12,7 MILHÕES DE EUROS EM 2017,
GRAÇAS A UMA MELHORIA DO EBITDA
(NA ORDEM DOS 41% NO EBITDA
ESTATUTÁRIO). GRANDE PARTE DESTE
AUMENTO FICOU A DEVER-SE À ACENTUADA
REDUÇÃO DE CUSTOS COM RESCISÕES
CONTRATUAIS (QUE ASCENDERAM A 15,
8 MILHÕES DE EUROS EM 2016, FRUTO
DO PROCESSO DE RESTRUTURAÇÃO
DA EMPRESA).
O EBT de gestão gerado em 2017, de 12,7 milhões de

ajustamentos ao imposto diferido relativo a benefícios

Euros, permitiu atingir um resultado líquido positivo de

fiscais ao investimento de 2,3 milhões de Euros; este

7,5 milhões, 75% superior ao valor atingido em 2016. Para

imposto diferido tem por base a existência de estimati-

isso contribuiu também a descida da rubrica de “Amortiza-

vas realizadas em exercícios anteriores, as quais foram

ções PPA”, de 3,0 para 2,1 milhões de Euros, que respeita

ajustadas no decurso da validação dos requisitos de acesso

aos ativos valorizados pelo método do Purchase Price

efetuada, nomeadamente, pelas entidades certificadoras.

Allocation na transferência de participações financeiras
efetuada com a constituição da EPS. Em sentido contrário
temos um aumento dos custos com impostos em cerca de 3
milhões de Euros. Em 2017 os custos com impostos incluem

NO FINAL DE 2017, O ATIVO CONSOLIDADO DO GRUPO CIFROU-SE EM 673,3
MILHÕES DE EUROS E O CAPITAL PRÓPRIO EM 345,7 MILHÕES DE EUROS,
T E N D O O R Á C I O D E A U T O N O M I A F I N A N C E I R A A T I N G I D O 5 1 %.
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2016

2017

638,2

673,3

35,1

Ativo tangível e intangivel

122,6

158,6

36,1

29%

Goodwill

120,2

120,2

0,0

0%

Ativo por imposto diferido

57,1

56,0

-1,0

-2%

Existências

36,3

29,1

-7,2

-20%

Acréscimos de proveitos

72,6

85,1

12,5

17%

166,8

159,5

-7,3

-4%

29,0

31,1

2,1

7%

329,1

327,6

Dívida financeira

73,4

70,7

-2,7

-4%

Fornecedores

85,8

109,8

24,0

28%

Proveitos diferidos

79,2

70,7

-8,5

-11%

309,1

345,7

36,6

ATIVO

A N O

%
5

principais rubricas e variações:

Clientes
Disponibilidade

PASSIVO

-1,4

0%

principais rubricas e variações:

PASSIVO

12%

O quadro acima destaca as rubricas de balanço mais

85,1 milhões de Euros ficou a dever-se ao aumento de

relevantes. O ativo tangível e intangível aumentou 6%,

receitas nas áreas de produto de Aparelhagem, Automação

de 638,2 milhões de Euros em 2016 para 673,3 milhões

e Mobilidade Elétrica.

de Euros em 2017, sobretudo devido à transferência de

As existências registaram também uma redução de 20%,

imóveis dos polos fabris da Arroteia e da Maia, no valor de

por via das iniciativas em curso de otimização da gestão

28,4 milhões de Euros da MGI Capital para a EPS.

de stocks.

As dívidas de clientes mantiveram, em 2017, a tendência
de redução, passando de 166,8 milhões de Euros em 2016
para 159,5 milhões de Euros em 2017, fruto da continuidade dos esforços de cobrança já levados a cabo em 2016.
O aumento dos acréscimos de proveitos, de 72,6 para
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Tal como mencionado no relatório de final do ano de 2016,

O capital próprio teve uma contribuição extraordinária de

a maioria do montante registado na rubrica de ativo por

um processo de aumento de capital, em espécie, no valor

impostos diferidos respeita ao efeito fiscal de 44 milhões

de 28,4 milhões de Euros, através do qual a EPS recebeu

de Euros registado pela Efacec Energia em 2014, como

no seu ativo os imóveis que constituem a sua base de

resultado da operação da venda dos ativos detidos pela

operações em Portugal, localizados nos polos de Arroteia e

subsidiária PTI, nos Estados Unidos. Em 2016, a PTI foi

Maia e que, até à data, ainda não eram de sua propriedade.

liquidada, materializando-se a perda efetiva já reconhecida

Adicionalmente, o seu valor foi positivamente impactado

em exercícios anteriores e permitindo iniciar a utilização

pelo resultado líquido do período e pela valorização dos

do respetivo crédito fiscal.

instrumentos financeiros derivados em carteira, para
cobertura de exposição cambial ao dólar americano.

Do lado do passivo, a maior variação registou-se na rubrica

O capital próprio é ainda influenciado pelas diferenças

de fornecedores que sofreu um aumento de 28% devido ao

de conversão originadas na transposição dos balanços

elevado nível de faturação verificado no último trimestre.

das subsidiárias e sucursais internacionais, e que são

Adicionalmente, verificou-se ainda: i) uma ligeira redução

relevadas também nas “Outras variações”.

da dívida financeira bruta, por via de uma maior libertação
de cash flow canalizado para a redução de dívida; ii) uma
redução da rubrica de proveitos diferidos, de 79,2 para
70,7 milhões de Euros, essencialmente por via da execução
de diversos projetos, ao longo de 2017, sobretudo nas
Unidades de Negócio de sistemas que tinham tido faturação antecipada face ao grau de acabamento dos projetos,
em anos anteriores.

CAPITAL PRÓPRIO
NO ÍNICIO DO EXERCÍCIO

2016

2017

308,7

309,1

0,5

Aumento de Capital

0,0

28,4

28,4%

Resultado Líquido

4,3

7,5

3,2%

Outras Variações

-3,8

0,7

4,5%

CAPITAL PRÓPRIO
NO FIM DO EXERCÍCIO

309,1

345,7

36,6%
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Ao nível do financiamento, a dívida líquida constante da Demonstração da Posição Financeira a 31 de dezembro
de 2017 e 31 de dezembro de 2016 era a seguinte:

2016

DÍVIDA BANCÁRIA

2017

%

75,4

72,1

-3,3

-4%

-29,0

-31,1

-2,1

7%

DÍVIDA FINANCEIRA
LÍQUIDA

46,4

40,9

-5,4

-12%

CUSTO AMORTIZADO

-2,0

-1,4

0,5

-28%

DÍVIDA LÍQUIDA
DE BALANÇO

44,4

39,5

-4,9

-11%

DISPONIBILIDADES

(A)

a) Em 2017, esta rubrica inclui um montante de 5,6 milhões de Euros relativo a Obrigações do Tesouro (OT) da República
Popular de Angola indexados ao Dólar norte americano que estavam em carteira no final do ano, bem como depósitos
a prazo em Angola indexados ao Dólar norte americano no montante de 3,4 milhões de Euros e um depósito a prazo
em Dólares norte americanos de 0,85 milhões de Euros.

DURANTE O ANO DE
2017,O GRUPO REDUZIU
A DÍVIDA BANCÁRIA
DE 75,4 MILHÕES
DE EUROS EM 2016,
PARA 72,1 MILHÕES
DE EUROS EM 2017.

Esta boa performance foi essencialmente alcançada através
de um cash flow gerado no período de 12,7 milhões de Euros.
No final de 2017, a Demonstração da Posição Financeira do
Grupo evidenciava uma dívida financeira líquida de 40,9
milhões de Euros, o que representou uma redução de 5,4
milhões de Euros relativamente a 2016.
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2016

2017

%

DÍVIDA FINANCEIRA
LÍQUIDA INICIAL

49,9

46,4

-3,6

-7%

EBITDA DE GESTÃO

34,9

35,9

1,0

-3%

-4,5

-15,8

-11,4

5,6

4,0

-1,6

-1,3

-11,2

-9,9

19,0

12,8

-6,1

-10,6

-6,4

4,1

-4,8

-1,0

3,8

REDUÇÃO DE DÍVIDA
LÍQUIDA

3,6

5,4

1,8

DÍVIDA FINANCEIRA
LÍQUIDA FINAL

46,4

40,9

-5,4

CAPEX

(A)

VARIAÇÃO DE FUNDO
D E M A N E I O (B)

OUTRAS RUBRICAS

(C)

CASH FLOW
OPERACIONAL

JUROS PAGOS

(D)

OUTROS MOVIMENTOS

Notas:

2017

(a)
CAPEX
(Investimento
tangível e intangível)

16,3
-0,1
-0,3

(b)
Fundo de Maneio

(E)

Aquisição de ativos
Subsídios
Diferenças de conversão

2017

(d)
Juros

-3,4
0,4

15,8

12,9
-6,2
-2,7

-3,0
-3,4
Variação operacional
de Fundo de Maneio
Rescisões contratuais
Contabilização de impostos
correntes

-4,0

(c)
Outras rubricas

Notas:

-1,9
-3,1
-1,3
-6,1
1,2
-11,2

Remuneração variável em 2017
Cash-out custos não
recorrentes com consultores
Cash-out relativo
a utilização provisões
Variação por imparidade CPTM
Outros

-32%

-12%

Juros pagos cf. Dem.
Fluxos de Caixa
Juros recebidos cf. Dem.
Fluxos de Caixa
Outros custos financeiros

6,4

(e)
Outros movimentos

Principalmente dívida de atividades
non-core e variação cambial da dívida
líquida
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O fundo de maneio consolidado do Grupo teve um comportamento positivo, com uma variação operacional de 12,9

E S T R A T É G I A

da rubrica de fornecedores, resultante de um aumento de
receção de faturas no último trimestre do ano.

milhões de Euros em 2017. O fundo de maneio inclui
essencialmente as rubricas de clientes, acréscimo de
proveitos, existências, fornecedores e proveitos diferidos.
Para a variação positiva registada, contribuíram sobretudo
i) a continuação dos esforços de cobrança iniciados no
final de 2016, ii) a redução das existências por via de uma

A maturidade da dívida bancária de médio e longo prazo
prolonga-se até 2022 e o custo médio da dívida do Grupo
foi, em 2017, de 3,7%. O rácio de dívida financeira líquida
/ EBITDA, calculado com base nas contas estatutárias
consolidadas foi de 1,3.

gestão mais eficiente do volume de stocks, e iii) o aumento

Política de financiamento da Efacec
A política de financiamento definida para o Grupo determina

Ao longo de 2017 foram trabalhados os três objetivos que

que a dívida de médio e longo prazo e a maioria da dívida

haviam sido definidos no início do ano:

de curto prazo deverão estar concentradas essencialmente em Portugal, podendo as empresas no exterior
manter algumas linhas de crédito para suportar eventuais

O alargamento das entidades financeiras com quem
a EPS se relaciona, permitindo reforçar o leque
de opções financeiras que suportem o crescimento

necessidades de tesouraria.

do negócio e o financiamento estrutural do Grupo

Dessa forma, a maioria da dívida do Grupo está concen-

- o cumprimento deste objetivo materializou-se

trada num contrato de financiamento celebrado com um

essencialmente através do acesso a novas linhas

sindicato bancário que se divide em duas parcelas:

de crédito para emissão de garantias bancárias
e seguros caução;

Um empréstimo no montante de 60 milhões de Euros,

A implementação de soluções financeiras que

cujo reembolso terá início em Outubro de 2018

permitam suportar os processos administrativos

e terminará em Outubro de 2022;

de faturação e cobranças, conferindo uma maior
agilidade financeira à EPS - cumprindo com este

Uma linha de crédito no montante de 30 milhões de

objetivo, foram implementados ainda no primeiro

Euros, cujo vencimento ocorrerá em Outubro de 2020.

semestre de 2017 sistemas de pagamentos
a fornecedores com o apoio de duas

No exterior, a EPS mantém pequenas linhas de crédito

instituições financeiras;

para apoio ao negócio em alguns dos países onde tem
presença local, nomeadamente, Angola, Argélia, Espanha
e Moçambique.

O início do processo de refinanciamento da tranche
do financiamento sindicado que se vence no 4 o
trimestre de 2018 - para o efeito, foram desenvolvidos contactos com diversas entidades que acreditamos que se irão materializar em novos financiamentos ao longo de 2018.
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Em 2018, iremos concentrar esforços no sentido de dotar
a EPS da liquidez necessária ao seu plano de crescimento, através da contratação de novos financiamentos, e
continuar o processo de alargamento de soluções para
a emissão de garantias bancárias e seguros caução,
permitindo corresponder dessa forma aos desafios que o
crescimento do negócio nos trará nas diversas geografias
onde estamos presentes.

Conciliação dos indicadores de gestão com as demonstrações financeiras
estatutárias

A EPS ANALISA, MENSALMENTE, A SUA

Num contexto de conciliação destes valores de gestão com

PERFORMANCE COM BASE NAS CONTAS

os valores estatutários importa referir que ainda integram

DE GESTÃO, NUMA DUPLA PERSPETI-

o Grupo algumas atividades non-core cuja evolução não é
evidenciada na gestão regular operacional da EPS. Estas

VA DE: I) ORGANIZAÇÃO POR UNIDADE

atividades referem-se a projetos específicos em fase de

DE NEGÓCIO E II) FORMAÇÃO FUNCIONAL

encerramento ou a empresas descontinuadas que, por

DE RESULTADOS. A ANÁLISE ECONÓMICA

questões formais e jurídicas, não puderam ser destacados

E FINANCEIRA DAS CONTAS CONSOLIDADAS

das empresas que as constituíram, continuando a fazer

AQUI REALIZADA BASEIA-SE IGUALMENTE

parte do perímetro de consolidação da EPS. Apesar de
terem uma expressão reduzida, representam parte da

NESSA DUPLA PERSPETIVA, DEVENDO POR

diferença das demonstrações financeiras estatutárias para

ISSO SER ANALISADA CONJUNTAMENTE

as demonstrações de gestão, influenciando o resultado

COM A DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

anual do Grupo. Os impactos destas atividades non-core

E A DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINAN-

tenderão, contudo, a anular-se nos próximos exercícios.

CEIRA CONSOLIDADAS.
Apresentam-se em seguida comentários, justificações
e respetivos valores de 2017 que reconciliam as contas de
gestão com as contas estatutárias.
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INDICADOR

CONTAS
DE
GESTÃO

CONTAS
ESTATUÁRIAS

E S T R A T É G I A

DIFERENÇA

JUSTIFICAÇÃO

0,2

O Grupo EPS inclui algumas atividades non-core,
com uma contribuição marginal, e que tendem
a ser totalmente descontinuadas. No ano 2017
representaram cerca de 0,2 milhões de Euros
de receitas (6,5 milhões de Euros no ano anterior)

35,9

32,7

-3,2

O EBITDA de gestão releva os proveitos
e custos relacionados com as atividades operacionais nos diferentes segmentos de negócio.
Os proveitos e custos de natureza extraoperacional
ou relacionados com outras funções são reveladas
após o EBITDA. Nas contas estatuárias EBITDA =
Resultado operacional + Amortizações
e depreciações + Provisões e imparidades
de ativos.

- 0,8

Custos com rescisões contratuais

- 0,8

Atividades non-core

- 4,6

Consultores

4,3
- 1,9
0,5

Receitas com entidades do Grupo MGI Capital
Remuneração variável
Outros resultados extra operacionais

- 6,1

- 8,2

- 2,1

A diferença nesta rubrica refere-se aos ativos
tangíveis e intangíveis revalorizados no momento
da aquisição das subsidiárias da EPS

12,7

10,7

- 2,1

A diferença corresponde às amortizações acima
descritas

Amortizações

de impostos

A N O

431,9

EBITDA

Resultado antes

O

431,7
Receitas

EBT de Gestão vs.

E
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Para complementar a informação no quadro acima são também reconciliadas as principais rubricas de gestão e estatutárias relativas
ao ano 2016.

INDICADOR

CONTAS
DE GESTÃO

CONTAS
ESTATUÁRIAS

DIFERENÇA

431,5

438,0

6,5

34,9

23,2

-11,7

O EBITDA de gestão releva os proveitos e custos
relacionados com as atividades operacionais nos
diferentes segmentos de negócio. Os proveitos
e custos de natureza extraoperacional ou relacionados
com outras funções são relevados após o EBITDA.
Nas contas estatutárias, EBITDA = Resultado operacional + Amortizações e depreciações + Provisões
e imparidade de ativos

-15,8

Custos com rescisões contratuais

Receitas

EBITDA

JUSTIFICAÇÃO

O Grupo EPS inclui algumas atividades non-core,
com uma contribuição marginal, e que tendem
a ser totalmente descontinuadas.
No ano 2016 representaram cerca de 6,5 M€
de receitas

0,9

Atividades non-core

1,6

Impacto líquido de incêndio com instalações na Maia

1,9

Débitos a entidades do Grupo MGI Capital por serviços
prestados e Ring Fencing

-0,4

Outros resultados extraoperacionais
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INDICADOR

CONTAS
DE GESTÃO

CONTAS
ESTATUÁRIAS

-6,1
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DIFERENÇA

-9,0

E

O

JUSTIFICAÇÃO

-2,9

A diferença verificada resulta principalmente
da identificação e revalorização de ativos
na aquisição das subsidiárias da EPS

-3,0

Amortização anual dos valores alocados aos
ativos tangíveis e intangíveis (equipamentos,
contratos e marca), pelo Purchase Price Allocation
em resultado da aquisição de sociedades no âmbito
do processo de constituição da EPS

Amortizações

0,3

A N O

Reconhecimento de subsídios ao investimento
(dedução às depreciações)

EBT de Gestão

-2,8

A diferença resulta das amortizações e depreciações relacionadas com a aquisição das subsidiárias
da EPS

-3,0

Amortização anual dos valores alocados
aos ativos tangíveis e intangíveis (equipamentos,
contratos e marca), pelo Purchase Price Allocation
em resultado da aquisição de sociedades no âmbito
do processo de constituição da EPS

Resultado Antes
de Impostosa

0,1

Atividades non-core

Em sentido inverso à análise realizada às contas de gestão, em termos

O EBITDA estatutário cresceu 9,5 milhões de Euros em 2017, devido

estatutários as receitas registaram um decréscimo de 6,1 milhões de

não só à melhoria dos resultados da atividade operacional mas sobretu-

Euros face a 2016, tendo em conta a contínua redução do peso das

do por via do forte impacto que os custos com rescisões contratuais

atividades non-core que este ano geraram apenas 0,2 milhões de Euros

tiveram nesta rubrica em 2016 (15,8 milhões de Euros) e que não se

de receita, face aos 6,5 milhões do ano anterior.

verificaram com a mesma ordem de grandeza em 2017 (0,8 milhões
de Euros).
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Contas Individuais da EPS e Proposta de Aplicação de Resultados

A Efacec Power Solutions é uma Sociedade Gestora de

efetuados às suas subsidiárias e de dividendos pagos pelas

Participações Sociais que detém, direta ou indiretamente,

suas participadas, conforme demonstrações de resultados

os investimentos financeiros das empresas do Grupo EPS.

de gestão e de posição financeira que aqui se apresentam.

As demonstrações financeiras da EPS são preparadas tendo
em conta a convenção do custo histórico, exceto os ativos
financeiros e passivos financeiros, e os terrenos que se
encontram contabilizados ao seu justo valor.
Os resultados gerados pela EPS decorrem de débitos

RECEITAS

(a)

2016

2017

5,9

5,8

%
0,1

-1%

FSE

-2,3

-7,4

-5,1

223%

Custos com pessoal

-2,0

-2,7

-0,8

38%

1,6

1,6

0,0

0%

Outros rendimentos
operacionais líq. ( b )

RESULTADO
OPERACIONAL
Custo financeiro líquido

3,2

Impostos

RESULTADO LÍQUIDO

-5,9

-2,0

-2,7

-0,7

0,0

-7,4

7,4

Dividendos recebidos

RESULTADO ANTES
DE IMPOSTOS

-2,7

1,2

1,9

-0,5
0,7

0,7
1,1

3,0

a) Valor relativo a prestação de serviços de gestão.
b) Valor relativo a cedência de espaço às subsidiárias e proveitos reconhecidos com a MGI Capital.

35%

60
1,6

2,3

-183%

223%
330%
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Embora já constituída desde 2014, a EPS só teve atividade efetiva a partir de 23 de outubro de
2015, data em que a Winterfell tomou uma participação maioritária na empresa, não tendo efetuado
nesse ano quaisquer débitos por serviços de gestão prestados às subsidiárias.

ATIVO

2016

2017

406,8

452,2

%
45,4

11%

principais rubricas e variações:

Investimentos financeiros
Empréstimos a entidades
relacionadas

PASSIVO

373,3

375,3

2,0

1%

21,1

21,5

0,3

2%

83,1

97,0

14,0

17%

principais rubricas e variações:
Empréstimos a entidades
relacionadas

CAPITAL PRÓPRIO

73,6
323,7

86,8
355,1

13,2
31,4

O aumento do capital próprio decorre do aumento de capital em espécie de 28,4 milhões
de Euros acima referido e do resultado de 3 milhões de Euros gerados no exercício.

Proposta de Aplicação dos Resultados
Considerando que o resultado líquido apurado no exercício de 2017 foi de € 3.040.212,13 (três
milhões, quarenta mil, duzentos e doze Euros e treze cêntimos), o Conselho de Administração
propõe, nos termos das disposições legais e estatutárias aplicáveis que, do referido resultado líquido, seja transferido para reserva legal o valor de €152.011,00, e para reservas livres
o valor de €2.888.201,13.

18%
10
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220

3.2

CONTROLO INTERNO E GESTÃO DE RISCO

236

3.3

ORGANIZAÇÃO

244
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RELAÇÃO COM PARTES INTERESSADAS
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MODELO
DE GOVERNO
CAPÍTULO

03 3.1

O modelo de governo societário adotado pela Efacec encontra-se em
linha com as melhores práticas nacionais e internacionais em matéria
de governo societário, regendo-se por um conjunto de princípios que
visam a transparência, o correto controlo e fiscalização da atividade da
administração, a adequada implementação da estratégia corporativa
e a criação de valor, seguindo a generalidade das recomendações da
Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) e do Instituto
Português de Corporate Governance (IPCG) sobre esta matéria.
A Efacec adota o modelo de governo previsto na alínea a) do artigo
278 do Código das Sociedades Comerciais (CSC), denominado por
modelo clássico ou monista.
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PRINCÍPIOS GERAIS DO MODELO

N O S T E R M O S D O D I S P O S T O N A A L Í N E A A ) D O N .o 1 E N .o 3 D O A R T I G O 2 7 8 o E D A A L Í N E A B ) D O N .o 1 D O A R T I G O 4 1 3 D O C S C E D O
ARTIGO 10 DOS ESTATUTOS DA EFACEC POWER SOLUTIONS (EPS),
OS ÓRGÃOS SOCIAIS DA EFACEC SÃO: A ASSEMBLEIA GERAL, O
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, O CONSELHO FISCAL E O REVISOR
OFICIAL DE CONTAS.

ASSEMBLEIA GERAL EPS

REVISOR OFICIAL
DE CONTAS

COMISSÃO DE
RENUMERAÇÕES,
AVALIAÇÕES
E NOMEAÇÕES

CONSELHO
FISCAL

COMISSÃO
EXECUTIVA

COMISSÃO
DE GOVERNO
SOCIETÁRIO E
SUSTENTABILIDADE

CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO

COMISSÃO
DE ÉTICA

SECRETÁRIO
DA SOCIEDADE

COMISSÃO
DE FINANÇAS
E RISCO

Modelo de governo da EPS e composição
dos Órgãos Sociais a 31 de dezembro de 2017
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ESTE MODELO
PERMITE
A SEGREGAÇÃO
ENTRE OS PODERES
DOS VÁRIOS
ÓRGÃOS SOCIAIS,
E UM ADEQUADO
CONTROLO
E FISCALIZAÇÃO
DAS ATIVIDADES
DA ADMINISTRAÇÃO.

Este modelo permite a segregação entre os poderes dos
vários órgãos sociais, e um adequado controlo e fiscalização
das atividades da Administração. O Conselho de Administração delegou numa Comissão Executiva, nos termos do
artigo 407. o do CSC, a gestão corrente do Grupo e das suas
diferentes filiais e Unidades de Negócio, reservando para
si a definição e a deliberação sobre a orientação estratégica do Grupo, os seus orçamentos anuais e plurianuais
e a tomada de decisão sobre matérias de maior relevância nomeadamente em termos de valor e impacto no
negócio. Esta divisão de funções permite ao Conselho de
Administração, nomeadamente aos administradores não
executivos procederem a um melhor acompanhamento da
gestão e de supervisão e controlo do exercício de gestão
da Comissão Executiva.
As funções do Conselho de Administração são ainda
apoiadas por três comissões especializadas - Comissão
de Governo Societário e Sustentabilidade, Comissão de
Finanças e Risco, e Comissão de Ética – as quais integram
membros independentes, especialistas nas respetivas
áreas de debate, contribuindo para uma tomada de decisão
informada e diligente por parte de todos os membros do
Conselho de Administração.
O modelo em vigor compreende ainda uma estrutura de
fiscalização reforçada, que integra o Conselho Fiscal e o
Revisor Oficial de Contas, bem como um Secretário da
Sociedade, designado nos termos do artigo 446.o-D do CSC
a quem compete o apoio especializado aos órgãos sociais
e as demais funções legalmente estabelecidas.
De acordo com as recomendações da CMVM e do IPCG
foi ainda designada uma Comissão de Remunerações,
Avaliações e Nomeações nos termos do artigo 399. o do
CSC, para definir e fixar os modelos de remuneração dos
administradores e quadros diretores do Grupo Efacec.
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DESCRIÇÃO DOS ÓRGÃOS SOCIAIS E COMISSÕES

MESA DA ASSEMBLEIA GERAL
Mandato de três anos.

Compete à Assembleia Geral designar
o Presidente do Conselho de Administra-

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ção, podendo designar um Vice-Presiden-

Composto por três a quinze membros,

te, que substituirá o Presidente nas suas

eleitos trienalmente pela Assembleia

faltas e impedimentos temporários.

Geral, sendo atualmente contituído
por onze administradores *.

Compete igualmente à Assembleia Geral
designar a composição da Comissão

O Conselho de Administração é o órgão

de Remunerações, Avaliações

social responsável pela gestão da ativida-

e Nomeações, e eleger o respetivo

de da sociedade, encontrando-se as suas

Presidente.

competências definidas nos Estatutos
e respetivo Regulamento. Ao Conselho

No decurso de 2017, a Assembleia Geral

de Administração compete, inter alia,

reuniu quatro vezes.

definir a orientação estratégica
do Grupo e deliberar sobre os negócios

Composto por:

mais relevantes, em termos de valor

Presidente:

e risco, bem como sobre qualquer altera-

Jorge Manuel de Brito Pereira

ção relevante na estrutura de negócio
do Grupo. Compete ainda ao Conselho

Secretária:

de Administração controlar e supervisio-

Maria Joana Machado Lima

nar a atividade da Comissão Executiva

de Martins Mendes

e os negócios sociais em geral.

Compete ao Conselho de Administração
designar os membros das Comissões
Especializadas, assim como designar
* Em 05 de Março
de 2018 o Eng.
Francisco Dias Pereira
de Sousa Talino
apresentou a sua
renúncia ao cargo
de vogal do Conselho
de Administração

os respetivos Presidentes.

Durante o exercício de 2017, o Conselho
de Administração reuniu nove vezes.
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Apresentação de Resultados - Matosinhos, Portugal
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COMISSÃO EXECUTIVA
O Conselho de Administração criou
e delegou numa Comissão Executiva
a gestão corrente da Efacec, tendo fixado
a respetiva composição, funcionamento,
o leque de poderes delegados, assim
como a atribuição de responsabilidades
e pelouros a cada um dos respetivos
membros.

Nos termos da legislação aplicável,
os Administradores Não Executivos são
responsáveis pela vigilância da atuação
da Comissão Executiva.

A Comissão Executiva é composta por
até 7 membros, tendo atualmente 6
membros, e tem os poderes de gestão
que lhe são atribuídos pelo Conselho
de Administração, sendo o Presidente
da Comissão Executiva designado pelo
Conselho de Administração.

A Comissão Executiva reúne semanalmente entre si e frequentemente com
o Conselho de Administração alargado
e, tendo em vista o envolvimento no
desenvolvimento do Grupo, reúne numa
base regular com os responsáveis pela
gestão de topo e quadros das várias
Unidades de Negócio e Direções Corporativas, para apresentação e discussão dos
resultados, acompanhamento de projetos
em curso, estabelecimento de orientações de gestão, e discussão e divulgação
de assuntos do interesse da Efacec
e respetivas filiais e subsidiárias.

Durante o exercício de 2017, a Comissão
Executiva reuniu formalmente 46 vezes
para a tomada de deliberações.
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CONSELHO FISCAL
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REVISOR OFICIAL DE CONTAS

Ao Conselho Fiscal compete fiscalizar

Ao Revisor Oficial de Contas compete

a Administração da Efacec. Ao Revisor

proceder à Certificação Legal das Contas

Oficial de Contas compete a certificação

da Sociedade e comunicar ao Presidente

legal das contas.

do Conselho de Administração os factos
de que tenha conhecimento que conside-

O Conselho Fiscal é constituído por três

rem serem gravosos para a atividade

membros efetivos e um suplente, eleitos

da Efacec.

em Assembleia Geral, a qual elege o
respetivo Presidente.

Composto por:
Revisor Oficial de Contas:

Nos termos dos Estatutos da EPS

Pricewaterhousecoopers & Associados –

e do Regulamento do Conselho Fiscal,

Sociedade de Revisores Oficiais

o referido conselho desempenha as

de Contas, Lda

competências e cumpre os deveres
de vigilância e fiscalização previstos
o

o

o

nos artigos 420. , 420. -A e 422. do CSC.

Composto por:
Presidente:
José Manuel Gonçalves de Morais Cabral

Vogais:
Sérgio Paulo Esteves de Poças Falcão
António Manuel de Castro Vieira Rodrigues

Suplente:
Herminio António Paulos Afonso
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Fernando Teixeira dos Santos

COMISSÃO DE REMUNERAÇÕES
AVALIAÇÕES E NOMEAÇÕES

Vogais:
Mário Filipe Moreira Leite da Silva
MGI Capital, SGPS, S.A., representada por Luís Miguel
Oliveira Nogueira Freire Cortes Martins

Presidente:

COMISSÃO DE FINANÇAS

António Domingues

E RISCO

Vogais:
Mário Leite da Silva
Miguel Maria Pereira Vilardebó Loureiro

COMISSÃO DE GOVERNO

Presidente:

SOCIETÁRIO E SUSTENTABILIDADE

Jorge Brito Pereira

Vogais:
Francisco Talino

(em 05 de março deixou de integrar)

Miguel Loureiro

Presidente:
Jorge Brito Pereira

Vogais:
Adeodato Alexandre Freire Valente Lopes Pinto
António Pinheiro

COMISSÃO DE ÉTICA
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Conselho de Administração e Comissão Executiva

1

4

Mário Filipe Moreira Leite da Silva
3
Cargo C.A.: Presidente do Conselho
de Administração

10

Pelouros: Auditoria Interna
Data da 1 a designação: 23 de outubro de 2015
Fim do presente mandato: 2019

2

Manuel António Carvalho Gonçalves
Cargo C.A.: Vogal
Data da 1 a designação: 23 de outubro de 2015
Fim do presente mandato: 2019
3

Rui Alexandre Pires Dinis
Cargo C.A.: Vogal
Data da 1 a designação: 14 de agosto de 2014
Fim do presente mandato: 2019

4
5

Miguel Maria Pereira Vilardebó Loureiro

1
Cargo C.A.: Vogal
Data da 1 a designação: 23 de outubro de 2015
Fim do presente mandato: 2019

5

6

Vanessa Ferreira Loureiro

Luís Henrique Marcelino Alves Delgado

Cargo C.A.: Vogal

Cargo C.A. e C.E.: Vogal

Pelouros: Sistemas de Informação

Pelouros C.E.: Aparelhagem | Automação | Service

Data da 1 a designação: 15 de dezembro de 2016

Data da 1 a designação: 23 de outubro de 2015

Fim do presente mandato: 2019

Fim do presente mandato: 2019
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8

Ângelo Manuel da Cruz Ramalho
Cargo C.A.: Vogal
11
6

7

Cargo C.E.: Presidente | CEO
2

Pelouros: Coordenação CE | Internacional |
Business Development | Planeamento Estratégico e Melhoria Contínua | Gestão de Risco e
Contratos | Marca e Comunicação | Qualidade,
Ambiente e Segurança
Data da 1 a designação: 23 de outubro de 2015
Fim do presente mandato: 2019

9

Francisco José Meira Silva Nunes
Cargo C.A.: Vogal
Cargo C.E.: CFO

9

Pelouros: Administrativa e Financeira |
Finanças Corporativas | Controlo de Gestão |
Compras e Logístical Jurídico e Complience |
Recursos Humanos | Infraestruturas
e Edifícios | Tesouraria
Data da 1 a designação: 23 de outubro de 2015
Fim do presente mandato: 2019

10

António José Gonzalez Almela
8
Cargo C.A. e C.E.: Vogal
Pelouros C.E.: Transformadores
Data da 1 a designação: 20 de maio de 2016
Fim do presente mandato: 2019

7

11

Fernando José Gomes Mota Lourenço

João Paulo dos Santos Pinto

Cargo C.A. e C.E.: Vogal

Cargo C.A. e C.E.: Vogal

Pelouros C.E.: Energia | Ambiente e Indústria |
Transportes

Pelouros C.E.: Projeto de Transformação |
Mobilidade Elétrica

Data da 1 a designação: 9 de dezembro de 2015

Data da 1 a designação: 22 de agosto de 2016

Fim do presente mandato: 2019

Fim do presente mandato: 2019
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COMISSÕES ESPECIALIZADAS
Na prossecução das melhores práticas de governo societário, o Conselho de Administração
aprovou a constituição de três estruturas permanentes especializadas de partilha de conhecimentos: Comissão de Governo Societário e de Sustentabilidade, Comissão de Finanças e Risco,
e Comissão de Ética.
Estas Comissões auxiliam os membros do Conselho de Administração na recolha e tratamento
da informação necessária à tomada de decisão, e fornecem contributos para a implementação
e monitorização das melhores práticas e princípios intrínsecos à estratégia corporativa do
Grupo. Estas comissões são compostas por Administradores Executivos e/ ou Não Executivos,
e por membros externos ao Conselho de Administração de reconhecida experiência na área
de atuação da Comissão.
Por iniciativa do Conselho de Administração, foi instituída, no início do presente mandato,
a Comissão de Ética, a qual tem competências específicas na promoção do Código de Conduta
da Efacec, cuja nova versão foi aprovada pelo Conselho de Administração em janeiro de 2017.
O Código de Conduta é um documento que, de acordo com os princípios e valores do Grupo,
estabelece normas de conduta e um conjunto de regras de natureza ética e deontológica
a observar por todos os colaboradores do Grupo Efacec, bem como por todos os seus parceiros.

COMISSÃO

Comissão de Governo Societário
e Sustentabilidade
Composição: até cinco membros
Atividade em 2017: 2 reuniões

RESPONSABILIDADES

Estudar, propor e recomendar a adoção pelo Conselho de Administração das políticas,
regras e procedimentos necessários ao cumprimento das disposições legais, regulamentares e estatutárias aplicáveis, bem como das recomendações, pareceres e melhores práticas,
nacionais e internacionais em matéria de governo societário, regras de conduta e responsabilidade social;
Diligenciar pelo integral cumprimento dos requisitos legais e regulamentares, das recomendações e boas práticas, relativos ao modelo de governo da sociedade e diligenciar a adoção
de princípios e práticas de governo, e o respetivo acompanhamento;
Apoiar o Conselho de Administração no desempenho da sua função de supervisão da atividade social em matéria de governo societário.
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Comissão de Finanças e Risco
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RESPONSABILIDADES

Analisar as demonstrações financeiras anuais, semestrais, trimestrais e similares e relatar
as suas conclusões ao Conselho de Administração;

Composição: até cinco membros
Atividade em 2017: 4 reuniões

Aconselhar o Conselho Fiscal, em nome do Conselho de Administração, sobre a nomeação,
as atribuições e a remuneração do Auditor Externo;
Analisar as atividades de Auditoria Interna, Controlo de Gestão e de Gestão de Risco,
bem como a sua relação com o trabalho do Auditor Externo;
Analisar e discutir com o Auditor Externo, o Auditor Interno e o responsável de gestão
de risco sobre os relatórios que forem sendo produzidos, e, consequentemente, aconselhar
o Conselho de Administração sobre aspetos relevantes;
Analisar, discutir e aconselhar o Conselho de Administração sobre a Política de Financiamento, e as políticas e práticas contabilísticas adotadas;
Pronunciar-se sobre os principais riscos existentes no balanço e nas contas de resultados
provisionais, bem como sobre todos os outros aspetos da vida da Efacec a que se atribua
um risco elevado.

Comissão de Ética

Acompanhar e verificar a correta interpretação e implementação do Sistema de Compliance
da Efacec, incluindo o Código de Conduta e os Regulamentos que o compõem;

Composição: três a cinco membros
Atividade em 2017: 2 reuniões

Estabelecer os mecanismos necessários para prevenir, detetar e investigar comportamentos
violadores do Sistema de Compliance;
Estabelecer os canais de comunicação com os destinatários do Código de Conduta e analisar
as informações que lhe sejam dirigidas;
Propor à Comissão Executiva um programa de formação dos colaboradores da Efacec
relativamente às regras do Sistema de Compliance;
Monitorizar a adequação do Código de Conduta e dos Regulamentos propondo a respetiva
atualização, quando tal se justifique;
Ser o canal privilegiado e recetor de eventuais denúncias a apresentar sobre violações
às normas do Código de Conduta;
Conduzir investigações internas sempre que para tal for solicitado pela Comissão Executiva
ou pelo Conselho de Administração;
Propor à Comissão Executiva a instauração de processos disciplinares na sequência
de ilícitos apurados.
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COMISSÃO DE REMUNERAÇÕES, AVALIAÇÕES
E NOMEAÇÕES
A Comissão de Remunerações, Avaliações e Nomeações

A Política de Remuneração e Avaliação dos Órgãos Sociais

tem a competência de fixar as remunerações de cada um

da Efacec segue os seguintes princípios orientadores:

dos Administradores, bem como de planear a sucessão
dos membros do Conselho de Administração:

Ser simples, clara, transparente e alinhada
com a cultura da Efacec, nomeadamente

Monitorizar os processos de identificação
de potenciais candidatos a cargos de topo e 1 a linha
de Direção;

Estabelecer planos de contingência para
gestores topo;

Rever, anualmente, propostas e políticas
de remuneração;

Conduzir, anualmente, a avaliação dos membros
da Comissão Executiva, a avaliação global do próprio
Conselho de Administração e das suas Comissões.

no que se refere a accountability individual,
sustentabilidade dos resultados e criação
de valor para as partes interessadas;

Ser adequada e ajustada à dimensão, natureza,
âmbito e especificidade da atividade da Efacec;

Assegurar uma remuneração total competitiva
e equitativa, alinhada com as melhores práticas
e últimas tendências verificadas a nível nacional
e internacional, em particular com empresas cotadas
de dimensão similar à Efacec;

Relacionar a componente fixa da remuneração
com as funções e responsabilidades dos diferentes

A Política de Remuneração e Avaliação dos Órgãos

membros dos órgãos de Administração e Fiscalização,

Sociais constitui um instrumento de bom governo,

de modo coerente e homogéneo;

permitindo promover a transparência em matéria
de políticas de remuneração, assim como, numa perspe-

Estabelecer uma remuneração variável, sempre
que justificado, indexada à avaliação de desempenho

tiva de médio e longo prazo, o alinhamento dos interes-

individual e organizacional, de acordo

ses dos administradores e demais órgãos sociais com

com o grau de cumprimento dos objetivos

os interesses da empresa.

de desempenho e/ ou estratégicos fixados e a criação
de valor para a empresa e acionistas, compreendendo
uma componente de curto prazo e outra de médio
prazo, ambas com limites máximos;

Estar adaptada à conjuntura económica.
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SECRETÁRIO
DA SOCIEDADE

FACTOS SOCIETÁRIOS
RELEVANTES

Nos termos e para os efeitos do artigo 446. o -A do CSC,

Em 21 de Julho, foi aprovado o aumento do capital social

o Secretário da Sociedade e o Secretário da Sociedade

da Sociedade de €285.874.030 para €314.235.160,00,

Suplente são designados pelo Conselho de Adminis-

mediante a emissão de €5.672.226 novas ações, integral-

tração, dispondo das competências previstas na lei

mente subscrito pela acionista MGI Capital, SGPS, S.A..

e cessando funções no final do mandato do Conselho

Este aumento de capital foi realizado através de entradas

de Administração que os designou.

em espécie, mediante a entrega pela referida acionista de

Ao Secretário da Sociedade, de acordo com as competên-

imóveis avaliados no montante global de €28.361.130,00.

cias legalmente previstas, compete apoiar os órgãos

Os referidos imóveis integram o parque empresarial

sociais, a EPS e respetivas subsidiárias e demais entida-

da Arroteia e as instalações Efacec na Maia.

des da Efacec em matérias relacionadas com o direito
das sociedades comerciais e do governo das sociedades, executar e garantir o cumprimento das formalidades necessárias à realização das reuniões do Conselho
de Administração, Comissão Executiva e Assembleia
Geral e prestar informação aos acionistas e membros dos
órgãos sociais que desempenham funções de fiscalização
sobre as deliberações do Conselho de Administração
ou da Comissão Executiva.
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ESTRUTURA ACIONISTA
A 31 DE DEZEMBRO DE 2017

O CAPITAL SOCIAL DA EPS É DE € 314.235.160,00
E ENCONTRA-SE TOTALMENTE SUBSCRITO E REALIZADO.

Informação geral sobre a estrutura de capital

CAPITAL SOCIAL
A 31.12.2017

€ 314.235.160,00

NÚMERO TOTAL
DE AÇÕES

62.847.032

VALOR
NOMINAL

€ 5,00

(por ação)

Em 31 de Dezembro de 2017, o capital social
da EPS era detido pelos seguintes acionistas:

33,93 %
21.321.757
MGI Capital, SGPS, S.A.

66,07 %
41.525.275
Winterfell 2 Limited
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CONTROLO
INTERNO
E GESTÃO
DE RISCO
O Sistema de Controlo Interno da Efacec segue o modelo das três
linhas de defesa do Institute of Internal Audit (IIA), assim como os
princípios e a metodologia Enterprise Risk Management do Committee
of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO),
e tem em consideração a norma ISO 31.000.
A gestão dos riscos e o seu controlo é, pois, promovida de forma
contínua, através da atuação de cada uma das linhas de defesa,
sob a supervisão da Comissão Executiva e da Comissão de Finanças
e Risco.
Para atingir os seus objetivos, o Sistema de Controlo Interno
da Efacec assenta a sua atuação nas funções de Gestão do Risco,
de Compliance e de Auditoria Interna, centralizadas e transversais
ao Grupo.
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Sistema de Controlo Interno

PRIMEIRA LINHA

SEGUNDA LINHA

TERCEIRA LINHA

OWNERS OPERACIONAIS

GESTÃO DE RISCO E COMPLIANCE

AUDITORIA

COMISSÃO EXECUTIVA

COMISSÃO DE FINANÇAS
E RISCO

Definição de objetivos globais
e perfil de risco-retorno

Monitorização do processo
de risco e auditoria

Aprovação de políticas de gestão
do risco e iniciativas-chave

Discussão de processos de risco
e controlo interno e auditoria

Monitorização, análise
e debate de riscos

UNIDADES DE NEGÓCIO

GESTÃO DE RISCO

AUDITORIA

Gestão da posição em risco

Avaliação e acompanhamento
global do risco

Validação da implementação
adequada de processos e controlos
centrais (e respetivas exceções)

Contribuição para a definição
de planos de ação

Otimização do trade-off
risco-retorno
Proposta de políticas
e planos de ação de acordo
com a estratégia da Efacec

DIREÇÕES
CORPORATIVAS

COMPLIANCE

Gestão da posição em risco

Assegurar o cumprimento
da legislação, regras e normativos
(internos e externos)

Contribuição para a definição
de políticas transversais
e planos de ação

Avaliações da eficácia
da gestão dos riscos
e dos controlos implementados
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Gestão de Risco

Compliance

A política e a gestão dos riscos da Efacec desenvolvem-se

O cumprimento do Sistema de Compliance da Efacec

através de um modelo funcional de controlo transversal e

é responsabilidade do Conselho de Administração,

internacional, cabendo a responsabilidade pelo seu governo

que integra como seus objetivos o respeito pelas disposi-

ao Conselho de Administração, o qual delega na Comissão

ções legais e regulamentares aplicáveis, incluindo

de Finanças e Risco a responsabilidade por monitorizar

as relativas à prevenção do branqueamento de capitais

os níveis globais de risco incorridos, assegurando que os

e do financiamento do terrorismo, bem como das normas

mesmos são compatíveis com os objetivos e estratégias

e usos profissionais e deontológicos, das regras internas

aprovados para o desenvolvimento da atividade.

e estatutárias, das regras de conduta e de relaciona-

A Direção Corporativa de Gestão de Risco é responsável

mento com Clientes, das orientações dos órgãos sociais,

por desenvolver uma visão integrada de todos os riscos/

entre outros. O Conselho de Administração delega

oportunidades empresariais da Efacec, e por promover

na Comissão de Ética o acompanhamento do Sistema

a implementação das políticas de risco definidas pelo

de Compliance da Efacec.

Conselho de Administração, garantindo a consistência

A Direção Corporativa de Legal e Compliance, na sua

de princípios, conceitos, metodologias e ferramentas

função de Compliance, tem por missão assegurar

de avaliação e gestão, permitindo a correta avaliação

que os órgãos de gestão, as estruturas funcionais e todos

dos riscos incorridos e decorrentes das atividades

os colaboradores do Grupo, em todas as geografias,

do Grupo.

cumprem a legislação, regras e normativos (internos
e externos) que pautam a atividade da Efacec, de forma
a evitar o risco do Grupo incorrer em sanções de caráter
legal ou regulamentar e em prejuízos financeiros
ou de ordem reputacional, decorrente do incumprimento
das leis, códigos de conduta e regras de “boas práticas”
negociais e deveres a que se encontram sujeito.

Comunicação de violações
A Efacec possui meios e instrumentos para comunicação de eventuais práticas irregulares, a denominada Linha de Ética, levadas a cabo pelos colaboradores
e outras partes interessadas, desrespeitadoras do Sistema
de Compliance, designadamente do Código de Conduta.
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Auditoria Interna

Processo de Gestão de Risco

O Gabinete de Auditoria Interna tem como missão

A gestão de risco na Efacec segue o processo preconizado

assegurar a todas as partes interessadas a adequação

na ISO 31.000, reconhecendo a existência de 6 categorias

e a eficácia do sistema de controlo interno como

de risco relevantes para o Grupo: Externo, Financei-

um todo, assim como a adequação dos processos

ro, Comercial, Operacional, Informação & Tecnologia,

de identificação e gestão de riscos e de governação

e Reputação. Os diferentes riscos são mapeados numa

da Efacec.

matriz de risco revista periodicamente, sendo definidas

Trata-se de uma atividade permanente, independente

e implementadas ações de mitigação para os riscos classi-

e objetiva, desempenhando o Gabinete de Auditoria

ficados como relevantes (risco elevado e muito elevado).

Interna a sua missão mediante a adoção dos princípios

O acompanhamento do risco é efetuado ao longo

de auditoria interna reconhecidos e aceites a nível

do ciclo de vida dos contratos, existindo pontos de contro-

internacional, emitindo recomendações baseadas

lo pré-definidos. Durante a fase comercial, procura-

nos resultados das avaliações efetuadas (que devem

-se assegurar o alinhamento de cada negócio potencial

acrescentar valor à Efacec e melhorar o controlo

com o apetite ao risco definido e que as decisões tomadas

e a qualidade das suas operações) e contribuindo para

seguem a norma de delegação de poderes em vigor.

a realização dos interesses estratégicos do Grupo Efacec.

Na fase de execução dos contratos os riscos identificados
nas fases comercial e de execução, são monitorizados em
reuniões periódicas (steering committees).

Workshop Sistema de Compliance
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Ciclo de vida dos contratos
período transferência

OPORTUNIDADE

Go No go

RESPONSABILIDADE COMERCIAL

Caderno de encargos

PREPARAÇÃO
PROPOSTA

Bid no Bid

entrega da proposta

NEGOCIAÇÃO

Contract signature

RESPONSABILIDADE DAS OPERAÇÕES

assinatura do contrato

TRANSFERÊNCIA

Montly RA

entrada em vigor do contrato

EXECUÇÃO
DE CONTRATO

Project end

aceitação provisória

PERÍODO
GARANTIA

aceitação definitiva

Contract closure
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NO FINAL DE CADA CONTRATO, É REALIZADO
UM EXERCÍCIO DE LESSONS LEARNED,
COM O OBJETIVO DE CAPTAR E REFLETIR SOBRE
A EXPERIÊNCIA GANHA DURANTE O PROJETO, ASSIM COMO UMA ANÁLISE DOS RISCOS
QUE EFETIVAMENTE SE MATERIALIZARAM.
ESTA INFORMAÇÃO É REGISTADA E UTILIZADA
COMO INPUT DURANTE A ANÁLISE DAS PROPOSTAS
COMERCIAIS SEGUINTES.
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LINHA DE ÉTICA
COMO FUNCIONA?

O SUCESSO DA EFACEC DEPENDE DO CUMPRIMENTO DAS NORMAS E DOS
PRINCÍPIOS ÉTICOS ADOTADOS PELA EMPRESA E EXPRESSOS NO SEU
CÓDIGO DE CONDUTA. A LINHA DE ÉTICA É UM CANAL DE COMUNICAÇÃO QUE PERMITE PARTILHAR, DE FORMA SEGURA E CONFIDENCIAL,
A OCORRÊNCIA DE PRÁTICAS CONTRÁRIAS AO CÓDIGO DE CONDUTA.
A LINHA DE ÉTICA É GERIDA POR UMA ENTIDADE EXTERNA,
A PWC–PRICEWATERHOUSECOOPERS.

Confidencialidade

Segurança

A confidencialidade é privilegiada face ao

A utilização da Linha Ética não pode determinar

anonimato. A PwC tem obrigação de confiden-

qualquer represália da empresa ou de qualquer

cialidade para com o utilizador da linha,

pessoa contra o utilizador

podendo apenas divulgar a identificação à
Efacec em caso de litigio judicial. O anonimato
é assegurado caso de pedido expresso por
parte do utilizador

Independência
O processo é gerido pela PwC que tem experiên-

Linha Ética Efacec

A ética começa
em cada
um de nós!
O sucesso da Efacec depende do cumprimento
das normas e dos princípios é cos adotados por
nós e expressos no nosso Código de Conduta.
Para assegurar o seu cumprimento, criámos a
Linha É ca Efacec. Um canal de comunicação
que nos permite par lhar, de forma segura e
conﬁdencial, a ocorrência de prá cas contrárias
ao nosso Código de Conduta.

cia em outras empresas de dimensão semelhante ou superior à Efacec. As denúncias são
analisadas pela PwC e posteriormente pela
Comissão de Ética presidida por um membro
independente

Como posso par cipar?

Porque devo par cipar?

Através de um simples telefonema, email ou carta!

O desrespeito pelas normas e pelos princípios é cos do nosso Código de Conduta,
pode causar danos reputacionais e ﬁnanceiros elevados à Efacec, colocando em causa
o bem estar de todos nós e o ambiente social em que nos envolvemos. Nenhum de
nós gosta de ver a sua conduta posta em causa e parte de nós ser sempre o bom
exemplo.

Telefone: 800 10 10 01 (Grá s)
De segunda a sexta, das 9h às 13h e das 14h às 18h.
e ca.efacec@pt.pwc.com
PwC
Linha é ca da Efacec
Apartado 012081
EC Picoas, Lisboa
1061 - 001 Lisboa

A Linha É ca Efacec é gerida por uma en dade independente e
credenciada, que garante a conﬁdencialidade de todas as
comunicações.
Mais informação na nossa Intranet.
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COLABORADOR
Toma conhecimento de uma prática
Irregular na Efacec e, considerando
importante o seu reporte, não quer fazê-lo

LINHA DE ÉTICA

02

internamente (ao superior hierárquico,
à área de Compliance, à Comissão de Ética),
por diversas razões

Colaborador reporta a prática
irregular à Linha de Ética através
dos meios disponíveis para o

03

efeito: telefone (atendimento
pela PwC) correio (através de

PWC
Analisa as irregularidades reportadas

formulário próprio) ou email

e promove a primeira triagem, verificando
COMISSÃO DE ÉTICA

se a situação se enquadra, de facto, numa

04

possível violação do Código de Conduta
da Efacec - apenas estas são reencaminha-

Procede à análise da denúncia

das para a Comissão de Ética

efetuada e (i) arquiva-a por
entender que não constitui
qualquer irregularidade ou (ii)
reencaminha para o órgão que, no
seu entender, melhor poderá
proceder a uma avaliação mais
aprofundada da denúncia (auditoria
interna, RH, órgão policial, …)

05

CE/CA
Em função da gravidade da irregularidade
reportada, e na sequência das diligências
efetuadas, toma decisão (arquivamento,
processo disciplinar, alteração de
procedimento, …), com base em
recomendação da Comissão de Ética
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ORGANI
CAPÍTULO

03 3.3

A Efacec está organizada em oito Unidades de Negócio, agrupadas
em três segmentos de atuação: Produtos de Energia, Sistemas
e Mobilidade Elétrica.
Visando a promoção de sinergias entre negócios, no que se refere
ao conhecimento sobre os clientes e às competências dos recursos, as
áreas comerciais de Produtos encontram-se integradas, assim como
as áreas de operações de Sistemas.

Para suporte às Unidades de Negócio, existe uma Rede Internacional
responsável pelo desenvolvimento do portefólio do Grupo, numa
perspetiva integradora e transversal, com atuação nas vertentes:

Internacional, a partir das estruturas multi-negócio de Angola,
Moçambique e Argélia;

Business Development, para apoio à análise de mercado e gestão
de parcerias.
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Os gabinetes de Auditoria Interna e a Gestão de Tecnologia, por seu turno, suportam o Conselho de Administração e a Comissão Executiva em temas de cariz técnico
ou de supervisão da atividade.

ZAÇÃO

A estrutura organizativa da Efacec é ainda composta
por comités, entendidos como estruturas consultivas
ou grupos de trabalho, permanentes ou temporários,
complementares à organização formal da empresa,
e que podem integrar elementos internos e elementos
ou organizações/ empresas, externos à Efacec.

Em 2017, estiveram em funcionamento os seguintes Comités:

Comité de Tecnologia: fórum de reflexão sobre
a competitividade tecnológica da Efacec, responsável
por articular competências e responsabilidades
no domínio tecnológico entre Unidades de Negócio,
promover projetos inter-Unidades que potenciem
Os Serviços Corporativos, por seu turno, agregam

a diversidade tecnológica do Grupo como um factor

um conjunto de funções transversais, visando garantir

diferenciador, e acompanhar a implementação

a eficácia e eficiência das operações da Efacec.
As Direções Corporativas repartem-se em dois tipos,

de um plano estratégico de IDT em cada Unidade
de Negócio;

de acordo com a natureza das suas funções, que refletem

Comité de Organização: estrutura de apoio

objetivos, culturas e formas de operar próprias:

à Comissão Executiva, responsável por garantir
que o modelo organizativo da Efacec constitui

Corporativas, responsáveis por funções de assessoria
ao Conselho de Administração, Comissão Executiva
e Gestão de Topo dos Negócios, em temas de relevância estratégica e tática para a Efacec;

Partilhadas, funções ligadas à operativa dos negócios,
funcionando numa lógica de prestação de serviços
e cujo custo será gradualmente assumido pelas
Unidades de Negócio, de acordo com os serviços
prestados.

um elemento de competitividade e que a estrutura
da empresa está orientada para o atingimento
dos objetivos estratégicos e de negócio definidos;

Comité de IT: órgão colegial a quem compete
promover a entrega de valor por meio das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) e o uso
estratégico da informação na Efacec, sendo responsável por alinhar os investimentos de TIC
com os objetivos estratégicos do Grupo
e prioritizar os projetos e ações de TIC.
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PRODUTOS
DE ENERGIA
Comercial Produtos
GESTÃO DE TECNOLOGIA

Transformadores
Aparelhagem
Service
Automação

EFACEC POWER
SOLUTIONS

SISTEMAS

Operações

Energia
Ambiente e Indústria
Transportes

AUDITORIA INTERNA

MOBILIDADE
ELÉTRICA
Mobilidade Elétrica
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Marca e Comunicação

Planeamento Estratégico e Melhoria Contínua

Controlo de Gestão
Business Development
Gestão de Risco e Contratos

Finanças Corporativas
Angola
Infraestruturas e Edifícios
REDE
INTERNACIONAL

SERVIÇOS
CORPORATIVOS
Recursos Humanos
Moçambique

Administrativa e Financeira

Tesouraria

Argélia

Jurídico e Compliance

Compras e Logística

Qualidade, Ambiente e Segurança

Sistemas de Informação
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RELAÇÃO
COM PARTES
INTERESSADAS
CAPÍTULO

03 3.4

A EFACEC RECONHECE QUE O

A Efacec identifica como partes interessadas estratégicas os clientes,

ENVOLVIMENTO COM AS SUAS

colaboradores, fornecedores/parceiros, acionistas, media e a socieda-

PARTES INTERESSADAS É UM
FACTOR DE CRIAÇÃO DE VALOR

de em geral.

A interação da Efacec está sujeita a requisitos internos e externos,

E TRABALHA CONTINUAMENTE

que se aplicam a todos os seus processos de forma diversa, pelo que as

NO SENTIDO DE DESENVOLVER

relações com as partes interessadas se constituem como um sistema

ESTRATÉGIAS DE DIÁLOGO QUE

complexo, que utiliza diferentes mecanismos de auscultação. Todos os

PERMITAM AFERIR E MELHORAR

elementos capturados na relação com as diferentes partes interessadas
são analisados e os resultados tomados em consideração nos processos

CONTINUADAMENTE O SEU NÍVEL
DE SATISFAÇÃO, BEM COMO
IDENTIFICAR RISCOS E OPORTUNIDADES PARA O NEGÓCIO.

de planeamento e Melhoria Contínua da empresa.
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RELAÇÕES COM PARTES INTERESSADAS

PARTE
INTERESSADA

FORMAS
DE AUSCULTAÇÃO

FORMAS DE AVALIAÇÃO

EXPETATIVAS

Auscultação presencial

Análise da Satisfação

Qualidade do produto/ serviço/

e periódica: Voice of the Client

dos Clientes

solução

Questionários de Satisfação

Análise sistemática

Inovação no produto/ serviço/

às reclamações de Clientes

solução

Sistema de reclamações
Análise constante

Credibilidade e imagem

Comunicações específicas

das informações de Clientes,

da Efacec

de apoio aos negócios

decorrentes de visitas,

Clientes

instalações e serviços
Comunicações dos processos

Adoção e implementação de
valores de cidadania e outros

de elaboração de propostas

Análise a resultados

e execução de contratos

de auditorias de clientes

aspetos de sustentabilidade

Ética Empresarial
Presenças em feiras e eventos

Análise e resposta a

comerciais e tecnológicos

questionários e outros

Compliance

requisitos de qualificação
Auditorias de clientes

para fornecimento

Mais Desempenho

Análises do desempenho,

Bem-estar (orgulho, ocupação,

(gestão do desempenho

carreira, mobilidade

compensação, equidade, clima)

e desenvolvimento)

e necessidades de formação
Socialização

Organizational Health Index

Análises aos resultados

(inquérito de clima

do Organizational Health Index

Desenvolvimento pessoal

Avaliação das ações de formação

Melhores serviços de suporte

organizacional)
Colaboradores

Reuniões de carácter

e desenvolvimento

pontual/ planeado e encontros
de conhecimento (por exemplo,

Avaliação dos encontros,

pequenos-almoços com

reuniões, eventos, outros

o Presidente, Convenção
de Vendas, eventos

Avaliação do nível de serviço

de comunicação de iniciativas

e qualidade dos serviços

e resultados)

prestados pelas Direções
Corporativas
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RELAÇÕES COM PARTES INTERESSADAS

PARTE
INTERESSADA

FORMAS
DE AUSCULTAÇÃO

FORMAS DE AVALIAÇÃO

EXPETATIVAS

Questionários de satisfação
interna relativamente
a formação, eventos, etc..
Colaboradores

Questionários de avaliação
dos serviços prestados pelas
Direções Corporativas

Processo de gestão

Avaliação, qualificação

de fornecedores (apoiado

e reconhecimento

no sistema efasst)

de fornecedores e parceiros

Ética empresarial

Avaliação justa de parceiros
e fornecedores

Visitas e auditorias

Análises da gestão de projetos

a fornecedores e parceiros
Fornecedores/
Parceiros

Qualificação de novos
fornecedores e parceiros

Formação recíproca

Projetos com parceiros

Projetos (contratos) de negócios

Eventos com parceiros

Assembleias gerais e outras

Pareceres emitidos nas reuniões

reuniões com a presença

do Conselho de Administração

dos acionistas ou representantes

ou outras

Crescimento dos negócios

Rentabilidade das atividades

destes
Sustentabilidade do Grupo
Acionistas

Relatórios financeiros

e gestão do risco

semestrais
Progresso dos projetos
Visitas dos acionistas (ou seus
representantes), cujas reuniões
incluem colaboradores da Efacec

Compliance e ética empresarial
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RELAÇÕES COM PARTES INTERESSADAS

PARTE
INTERESSADA

FORMAS
DE AUSCULTAÇÃO

Conferências

FORMAS DE AVALIAÇÃO

EXPETATIVAS

Análise de referências à Efacec
nos órgãos de comunicação social

Apresentações
Media

Relatórios de reputação
Entrevistas

Resposta a questões específicas

Sociedade e todas

Portal Efacec/ correio electró-

Relatórios de candidatura

Partilha de conhecimentos

nico geral

a reconhecimentos públicos

e experiências

Participação em processos

Gestão de propostas de apoio

Apoio a iniciativas da sociedade/

reconhecimento público

e patrocínios

comunidade

Presença em eventos

Reflexões sobre as participações

Colaboração em estudos

da sociedade (comunicações,

da Efacec no exterior

diversos com fornecimento

mesas redondas, etc)

as Partes Interessadas

de informações
Diagnósticos internos

Comunicação com instituições

Participação em projetos

da comunidade

da comunidade

Participação em publicações

Ética Empresarial

Participação nos movimentos

Compliance

associativos

Cired 2017 – Glasgow, Reino Unido

InterSolar Europe 2017 - Munique, Alemanha

C A P Í T U L O
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04
4.1

PESSOAS

256

4.2

CRIATIVIDADE E INOVAÇÃO

266

4.3

AMBIENTE

274

4.4

GESTÃO DE FORNECEDORES

284

4.5

CIDADANIA

288
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COMPROMISSO
COM
O FUTURO
A preocupação de conciliação da eficiência e rentabilidade

Para a Efacec, o compromisso com a Sustentabilidade

das operações com uma vertente social sempre norteou

permite garantir a satisfação total das partes interes-

a atuação da Efacec, que, desde 2004, tem empreendido

sadas, melhorando o equilíbrio da gestão, a abertura,

um caminho no sentido do desenvolvimento sustentável.

a confiabilidade da informação, a conscientização social

Com a alteração da estrutura acionista, a Efacec preocu-

e a proteção ambiental, contribuindo para a realização de

pou-se em adotar as melhores políticas de transparência e

desempenhos económicos bem-sucedidos.

governação corporativa, e regras internas concebidas para
garantir comportamentos éticos e responsáveis por parte
de todas as suas partes interessadas. O fortalecimento da
política de Sustentabilidade da Efacec traduz-se também
no reforço das ações de apoio à comunidade, ao ambiente,
ao desenvolvimento dos colaboradores e preparação do
futuro sustentável do Grupo.
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Revisão do Código de Conduta
Lançamento da Linha Ética
Contituição da Comissão de Ética
Lançamento do Programa
de Economia Circular

Lançamento do Programa
Interado de Segurança

Lançamento do Programa Integrado
de Gestão de Pessoas
Subscrição da Carta de Princípios
do BCSD Portugal
Lançamento do Programa
de Voluntariado efaAjudar

Programa de Sustentabilidade
dos Edifícios
Lançamento do Programa
Estruturado de Voluntariado

Revisão da Política de Sustentabilidade
& Código de Ética
Prémio Desenvolvimento Sustentável
e Eficiência Energética & Fornecedor
Publicação da Política de Gestão de Risco

Prémio Desenvolvimento Sustentável

Lançamento da Academia da Efacec

Arranque da Participação
no Programa Porto de Futuro
Prémio Desenvolvimento Sustentável
Prémio Responsabilidade Social
1o Relatório de Sustentabilidade
Participação no Programa
Junior Achievement

Publicação da Política
de Sustentabilidade

Prémio Empresa
Familiaridade Responsável &
Desenvolvimento Sustentável
Lançamento do Canal
de Desenvolvimento Sustentável
1o Código de Ética/Conduta

Integração no BCSD Portugal
1a Certificação Ambiental
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PESSOAS
CAPÍTULO

04 4.1

A EFACEC TEM A AMBIÇÃO DE SE REINVENTAR E DE ESTAR À FRENTE DO SEU TEMPO A NÍVEL
DAS SUAS METODOLOGIAS DE GESTÃO E DAS TECNOLOGIAS USADAS NOS SEUS PRODUTOS
E SOLUÇÕES.

Esta ambição é impossível de concretizar sem os nossos

Quem somos?

colaboradores, pelo que a Efacec aposta no desenvolvimento
das suas competências, na criação de novos mecanismos

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017,

de reconhecimento do potencial e na implementação de

A EFACEC TINHA 2.305 COLABORA-

ambientes mais favoráveis à realização das atividades

DORES, DOS QUAIS 85% LOCALIZADOS

com elevado desempenho.

EM PORTUGAL.

Complementarmente, a Efacec pretende sempre ser um

Internacionalmente, e apesar da Efacec possuir ativida-

empregador de referência nos países onde atua, privile-

de em mais de 60 países, os colaboradores agregam-se

giando a contratação local, atribuindo uma compensação

essencialmente em 10 geografias: Espanha, Europa

competitiva e oferecendo um conjunto de benefícios que

Central, Índia, Argélia, Angola, Moçambique, Brasil, Chile,

simplificam a vida pessoal e familiar dos colaboradores.

Argentina e EUA.
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Colaboradores Efacec no Mundo

46

Distribuição dos colaboradores por grupo funcional e localização

PORTUGAL

GRUPO FUNCIONAL

Administrador
Executivo

ARROTEIA

MAIA

OEIRAS

OUTRAS

OUTRAS
GEOGRAFIAS

TOTAL

6

0

0

0

0

6

Diretor

28

18

16

0

2

64

Responsável

40

32

12

1

11

96

Coordenador

75

47

20

1

23

166

Especialista

274

304

147

0

128

853

Técnico

115

102

11 35

1

11 48

11 301

49

20

22

4

18

113

433

53

20

19

81

606

41

15

11

1

32

100

1.061

591

283

27

343

2.305

Supervisor
Operacional
Administrativo
Total Geral
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Uma parte significativa dos colaboradores integra o
grupo funcional “Especialista” (37%), o que demonstra
o compromisso da Efacec com a desenvolvimento de
produtos e soluções.

COMO EMPRESA
TECNOLÓGICA,
NA EFACEC
2%

AS HABILITAÇÕES

22 %

14 %

ACADÉMICAS SÃO
TENDENCIALMENTE
ELEVADAS.
45% dos colaboradores têm grau de bacherlato, licenciatura,

31 %

27 %

mestrado ou doutoramento e apenas 24% dos colaboradores têm habilitações iguais ou inferiores ao 3 o ciclo de

4%

escolaridade.

Nos últimos anos, a Efacec tem empreendido esforços
continuados para a não-discriminação e diversificação de

1 o CICLO

BACHARELATO

género. Embora, em 2017, apenas 15,4% dos colaboradores

2o

LICENCIATURA

sejam mulheres, observou-se uma melhoria neste indica-

SECUNDÁRIO

MESTRADO

COMPLETO

E DOUTORAMENTOS

dor de 0,7pp relativamente a 2016 (14,7%). Esta maioria
de colaboradores do género masculino é consequência
direta dos setores em que a Efacec opera, muito ligados
à Engenharia e a operações fabris.

E

3o

CICLO
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84.6%

15.4%

19 %

1%

2%

2%

8%

3%

5%
7%

30 %
5%
56 %

34 %

7%
6%

14 %

ESPECIALISTA

DIRETOR

TÉCNICO

RESPONSÁVEL

TÉCNICO

RESPONSÁVEL

SUPER VISOR

COORDENADOR

OPERACIONAL

COORDENADOR

OPERACIONAL

ADMINISTRATIVO

ESPECIALISTA

ADMINISTRATIVO

DIRETOR
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MAIS PESSOAS
GESTÃO ESTRATÉGICA
DE RECURSOS HUMANOS

O ano de 2017 foi um ano de transformações na gestão

MAIS Desempenho:

das Pessoas na Efacec.

CONSTRUÇÃO DE UM MODELO DE ANÁLISE

NO CONTEXTO

DA PERFORMANCE E DO POTENCIAL DOS

DO PLANO DE

COLABORADORES, GARANTINDO MAIOR

TRANSFORMAÇÃO
DE RECURSOS
HUMANOS, FOI

RIGOR E OBJETIVIDADE NAS AVALIAÇÕES E
PROMOVENDO UMA CULTURA DE FEEDBACK
E ALINHAMENTO COM A ESTRATÉGIA DO
GRUPO EFACEC

IMPLEMENTADO
O “MAIS PESSOAS”,
O PROGRAMA DE
GESTÃO ESTRATÉGICA
DO CAPITAL HUMANO,
QUE VISA PROMOVER
MAIOR ATRAÇÃO,
DESENVOLVIMENTO
E RETENÇÃO DOS
COLABORADORES
ATRAVÉS DE CINCO
VERTENTES CRÍTICAS.

MAIS Desempenho, implementado no início de 2017,
é a ferramenta de gestão que permite potenciar
o alinhamento de todos os colaboradores com a estratégia da Efacec, através de objetivos definidos pelo topo
da equipa de gestão e o seu desdobramento por toda
a organização.
Este modelo encontra-se alinhado com o novo modelo de
Gestão de Competências implementado no final de 2016,
que compreende um conjunto de competências que devem
ser demonstradas transversalmente por todos os colaboradores, e alinhadas com os valores da Efacec.
É um modelo mais rigoroso e objetivo na avaliação final
dos colaboradores, valorizando de igual forma os resultados e os comportamentos demonstrados. Está focado no
desenvolvimento dos colaboradores, contemplando Planos
de Desenvolvimento Individual que contribuam para a
excelência da performance individual e alimentem as
aspirações profissionais dos colaboradores.
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Em 2017, todos os colaboradores foram avaliados

Em 2018, pretende-se definir programas de formação

de acordo com este modelo, tendo sido um marco

específicos por família funcional, constituídos por módulos

muito importante na implementação da nova estratégia

de cada uma das Escolas, que serão obrigatórios/ recomen-

de gestão de Recursos Humanos do do Grupo Efacec.

dados, de acordo com o grupo funcional e exigidos para
evolução profissional de acordo com o Modelo de Carreiras

MAIS Formação:

da Efacec.

EM 2017, FORAM DEFINIDAS AS FUNDAÇÕES DA MAST3R NOVA ACADEMIA
EFACEC, QUE PRETENDE PROMOVER A
EXPANSÃO DE COMPETÊNCIAS, A GESTÃO DE TALENTO E O DESENVOLVIMENTO
DO POTENCIAL DOS COLABORADORES,
FOMENTANDO O SENTIDO DE PERTENÇA
À EMPRESA. NO ÂMBITO DA MAST3R
ACADEMIA EFACEC, FOI DESENVOLVIDA
UMA ABORDAGEM COMPLETA ASSENTE
EM TRÊS ESCOLAS:
Escola CORPORATIVA – visa a formação
e desenvolvimento dos colaboradores na cultura
e nos processos corporativos.

Escola de GESTÃO – visa a formação de líderes com
capacidade de gestão das suas equipas, motivando-as
a atingir os objetivos e a uniformização de práticas
de gestão de projetos e de negócio, rigorosas,
transparentes e mobilizadoras.

Escola TECNOLÓGICA – para promoção de uma
visão partilhada sobre o futuro da Tecnologia Efacec
e o desenvolvimento de competências técnicas
diferenciadores que suportem o roadmap tecnológico
do Grupo.

Formação outdoor da equipa da Direção Comercial
de Produtos - Vila Nova de Gaia, Portugal
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MAIS Carreira:

MAIS Reconhecimento:

DESENHO DE PERCURSOS DE EVOLUÇÃO

DESENHO DE POLÍTICAS DE REMUNE-

PROFISSIONAL PARA AS VÁRIAS FUNÇÕES,

RAÇÕES E BENEFÍCIOS COM BASE NAS

COM CRITÉRIOS DE PROGRESSÃO CLAROS,

FUNÇÕES E DEFINIÇÃO DE MODELOS

RIGOROSOS E TRANSPARENTES.

DE PROGRESSÃO PROFISSIONAL E DE
ACELERAÇÃO DAS CARREIRAS.

Em 2017, foi definido e implementado um novo Modelo
de Carreiras e Gestão de Talento, que endereçou

Com o objetivo de promover maior equidade interna

os seguintes aspetos:

das políticas de remunerações, garantindo alinhamento

Elaboração de percursos de evolução profissional

com as práticas de mercado e competitividade externa,

para as várias funções, com critérios de progressão

a Efacec definiu um Modelo de Compensações e Benefícios

claros, rigorosos e transparentes para a organização;

baseado na lógica de total compensation e ajustado às
características de cada função na organização.

Implementação de um modelo de carreiras dual,
crítico para o Grupo Efacec dada a especialização
tecnológica do setor em que atua, em que se possibilita uma valorização da carreira técnica, a par da
carreira de gestão.

Este novo modelo é constituído por 3 componentes:

Compensação Fixa;

Compensação Variável (maior peso para as funções
com impacto direto nos resultados da Efacec);

Em 2018, pretendemos igualmente implementar programas de aceleração profissional para colaboradores com
elevado potencial, que nos permitam garantir a retenção
do talento crítico para a sustentabilidade e futuro
do negócio.

Benefícios.

Formação outdoor da
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No âmbito deste modelo, foram criados dois instrumentos
para materializar a componente de “compensação variável”:

Prémio Performance Efacec: com vista ao alinhamento da Organização em torno dos objetivos definidos
no orçamento, com dependência dos resultados
da Efacec;

Incentivos: instrumento tático de incentivo ao
cumprimento de objetivos específicos dependentes
da performance individual/ equipa.

No ano de 2017, foram desenhados mecanismos
de incentivo às famílias funcionais associadas à Produção,
Comercial e Tendering, encontrando-se prevista para 2018
a implementação de incentivos para as famílias funcionais
de Gestão de Projeto, Investigação & Desenvolvimento e
Manutenção Industrial, de forma a se promover o reconhecimento, a motivação e a retenção do talento Efacec.

a equipa da Direção Comercial de Produtos - Vila Nova de Gaia, Portugal
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FORMAÇÃO
A Efacec Academy é uma entidade formadora certificada

o Plano de Formação Anual da Efacec. Este ano a equipa

DGERT- Direção Geral do Emprego e das Relações de

da Efacec ganhou a categoria Brightest Cost Management,

Trabalho, nas áreas de Desenvolvimento Pessoal, Línguas

tendo alcançado a melhor pontuação de sempre.

e Literaturas Estrangeiras, Ciências Informáticas, Eletricidade e Energia, Segurança e Higiene no Trabalho.

A avaliação global da satisfação com a formação ascendeu

Durante o ano de 2017, a Efacec Academy proporcionou

a 88%, em linha com o ano de 2016.

43.716 horas de formação, num acréscimo de 90% face ao
ano de 2016, envolvendo 1.902 colaboradores. Em linha

De referir ainda que, para além do volume de formação

com o Plano Estratégico da Efacec, foi dada prioridade à

interna aos colaboradores, a Efacec Academy acompa-

formação em Qualidade, Ambiente e Segurança, formação

nhou, em conjunto com as Unidades de Negócio,

técnica e em novas tecnologias e formação em Gestão e

o processo formativo a Clientes, atingindo neste âmbito

Finanças.

2.017 horas.

No âmbito da Liderança, foram realizadas 2.300 horas
de formação, com o apoio de uma entidade externa, que

1%

8%

tiveram como destinatários os Diretores, Responsáveis,
Coordenadores e Supervisores.
Direcionada às equipas comerciais, e ministrada por uma

29 %
20 %

entidade externa, foi realizada a ação de formação Best
Selling Team, com o objetivo de melhorar as competências
de vendas e negociação. Este programa, desenvolvido ao

8%
12 %

longo de 2017, atingiu um volume de formação de 1.649
horas, contando com a participação de 67 colaboradores.

22 %

Na área de Gestão de Projetos, foram mantidas as ações
de preparação para a Certificação PMP (Project Management Professional). Neste âmbito, a Efacec marcou
presença no Bright Challenge – The Project Management
Games. Este desafio destinado à comunidade internacional de Gestores de Projeto, tem uma componen te formativa assente no SIMULTRAIN® – simulador
líder mundial em Gestão de Projetos e que integra

QUALIDADE, AMBIENTE
E SEGURANÇA

GESTÃO E FINANÇAS

CULTURA E COMPORTAMENTO HUMANO

LINGUAS ESTRANGEIRAS
E DOUTORAMENTOS

TÉCNICA E NOVAS
TECNOLOGIAS

INOVAÇÃO

INFORMÁTICA

VENDAS E MARKETING
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PROJETO VALOR
SEGURANÇA
SEGURANÇA DE PESSOAS

Efacec em termos de Segurança, desenvolveu-se a primeira

Sensibilização e formação
em Segurança

fase do projeto Valor Segurança, que contou com o apoio

Com base num vídeo, que alerta para o número de aciden-

de um consultor externo e envolveu toda a população

tes ocorridos nos últimos anos e para a importância de

Efacec com mais de 1.100 inquéritos, entrevistas a vários

chegar a casa de forma segura, pretendeu-se dar destaque

colaboradores com responsabilidades distintas, análise

à responsabilidade individual de cada colaborador, aos

documental e visitas operacionais às áreas fabris.

custos decorridos de acidentes e à necessidade de alterar

O projeto Valor Segurança estabeleceu, assim, para a

as atitudes no trabalho.

Em 2017, com o objetivo de melhorar o desempenho da

Efacec, a meta de atingir o desempenho de referência até
2020, ou seja, <2 acidentes com baixa/ milhão de horas
trabalhadas. Para atingir esta meta, foi desenhado um plano
de ação, cuja implementação arranca em janeiro de 2018.
Em 2017, enquadradas no Valor Segurança, foram realizadas inúmeras iniciativas de sensibilização e preparação da
Efacec para a melhoria da segurança das Pessoas.

Vencedores Efacec do Prémio Brightest Cost Management

Ação de formação Best Selling Team
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CRIATIVIDADE
E INOVAÇÃO
CAPÍTULO

04 4.2
A CRIATIVIDADE ESTÁ, CADA VEZ

Estes conceitos assumem, transversalmente a

MAIS, NO DNA DA EFACEC: DAS

toda a estrutura, uma importância estratégica

PESSOAS AOS PRODUTOS E SERVIÇOS,

refletida em projetos específicos, contribuindo
para um ambiente organizacional dinâmico,

A TODA UMA CULTURA QUE SE

e com impacto ao nível do da oferta global.

AFIRMA POR UMA MAIOR AUTONO-

Em 2017, a criatividade e a inovação tecnoló-

MIA DAS CONCEÇÕES QUE GERA,

gica materializaram-se pelo recurso a vários

E UM KNOW-HOW QUE, DIA APÓS

interlocutores internos, que levaram a cabo

DIA, SE CONSOLIDA. A INOVAÇÃO,
ENQUANTO CONCEITO QUE ABRANGE
UMA MULTIPLICIDADE DE APLICAÇÕES E DIRETRIZES, SUSTENTA TODA
A ATIVIDADE DE UMA EMPRESA
PARA A QUAL A CRIATIVIDADE E O
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO
SÃO A BASE DE UM PERCURSO DE
CRESCIMENTO E SUCESSO.

iniciativas complementares.
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MERCADO DE IDEIAS
Em 2017, a Efacec apostou num modelo designado por Mercado de Ideias, focado nas Pessoas. Este modelo,
apresentava as seguintes vantagens:

Orientação das ideias para as principais priorida-

Colaboração potencial de todos os colabora-

des da empresa (designados por Desafios);

dores da empresa no processo de avaliação
das ideias.

Colaboração potencial de todos os colaboradores
no processo de desenvolvimento das ideias;

O Mercado de Ideias reuniu, 256 ideias validadas, das quais foram aprovadas 41. O programa teve o seu
maior sucesso na Unidade de Negócio ASE, com cerca de 13% das ideias originais premiadas.

DADOS COLOCADOS

DADOS DE IMPLEMENTAÇÃO

COMO AUMENTAR A COMPETÊNCIAS DOS NOSSOS
COLABORADORES?

TOTAL DE IDEIAS

COMO EVITAR ACIDENTES DE TRABALHO?

REGISTADAS

298

VALIDADAS

256

APROVADAS

41

COMO REDUZIR CUSTOS DIRETOS?
COMO MELHORAR O FOCO NO CLIENTE?
COMO MELHORAR A RELAÇÃO TRABALHO-VIDA?
COMO REDUZIR A PEGADA ECOLÓGICA DA EFACEC?
COMO MELHORAR A CLAREZA E QUALIDADE DA
DOCUMENTAÇÃO DA EFACEC?
COMO MELHORAR A RELAÇÃO ENTRE CLIENTES
INTERNOS?

TAXA DE IDEIAS
APROVADAS

A IMPLEMENTAR

TAXA DE IDEIAS
COMO GERIR MELHOR OS PROCESSOS DA EFACEC?

A IMPLEMENTAR

16%

11

4%

COMO MELHORAR A CAPACIDADE DE EXECUÇÃO
DOS PROJETOS DA EFACEC?
COMO TORNAR OS PROJETOS DE I&D MAIS
ABRANGENTE?

Em 2018, a Efacec implementará um novo
programa Colombo que beneficiará das
lições aprendidas com o Mercado de Ideias.

R E L A T Ó R I O
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Programa Colombo

INOVAÇÃO TECNOLÓGICA

Desde 2008 que a Efacec mantém um processo para
captar, gerir, implementar e reconhecer as ideias criati-

Coordenador dos esforços tecnológicos da organização,

vas dos seus colaboradores, denominado programa

o Gabinete de Gestão de Tecnologia (GdT) foi criado no

Colombo. Este programa tem obtido resultados muito

segundo semestre de 2016 e tem vindo a consolidar-se,

positivos, no que respeita aos benefícios para a Efacec e

com especial foco em:

para a motivação dos colaboradores.
Em 2018, a Efacec implementará um novo programa

Promover o desenvolvimento da estratégia de

Colombo que beneficiará das lições aprendidas com um

Tecnologia e Inovação da Efacec;

novo modelo que potencia internamente a criatividade,
o Mercado de Ideias.

Dinamizar a preparação dos roadmaps tecnológicos
dos Produtos;

Propor e realizar iniciativas que potenciem a partilha
de competências e o conhecimento tecnológico
transversal do Grupo;

Alavancar e apoiar os projetos de I&D diversificando
recursos e fontes de financiamento;

Monitorizar a intensidade tecnológica e acompanhar
a execução dos projetos transversais;

Gerir o relacionamento com as entidades académicas
e científicas, propondo parcerias estratégicas.
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Projetos do ano
Com o objetivo de reforçar as vertentes tecnológicas das
Para definir a estratégia de tecnologia e inovação

atividades, a Efacec lançou diversos projetos ao longo

da Efacec, o GdT aglomera contributos provenientes:

de 2017, dos quais se salientam:

Das necessidades presentes e futuras dos Clientes;

A melhoria das métricas usadas para monitorização
das atividades de Inovação e Tecnologia,

Da análise interna: desenvolvimento de produto

com destaque para a definição da Intensidade

e CRM;

Tecnológica;

De novas áreas de negócio: Sinergias e Clusters

O lançamento e operacionalização do BIT – Balcão da

de competências e desenvolvimento;

Inovação Tecnológica, uma plataforma de gestão dos
projetos tecnológicos;

Do mercado: tendências tecnológicas;
A gestão da participação da Efacec numa Venture
Da concorrência: radar tecnológico e benchmarking.

Capital e formalização do primeiro investimento em
startups através do fundo HCapital New Ideas;

A sistematização e atualização semestral dos Planos
Maquete 3D de Smart Grid

Estratégicos de Desenvolvimento Tecnológico
(PEDTs) de todas as Unidades de Negócio da Efacec;

A criação de novos incentivos e fomento de projetos
IDT;

Melhorias dos méritos das candidaturas para redução
das taxas de financiamento;

Iniciativas para o aumento do número e do sucesso
de projetos Europeus (enquadrados no programa
Horizon 2020);

Criação do Sistema de Gestão de Propriedade
Intelectual;

Desenvolvimento de dois planos de negócios completos para novas áreas de negócio (armazenamento
de energia e gestão de ativos de energia);
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INDICADORES DE IDT
Investimento
em IDT

2,4

(% das receitas)

Número
de colaboradores envolvidos

200

em atividades IDT

Número de parcerias
científicas e tecnológicas

Balcão de Inovação Tecnológica (BIT)
Para assegurar uma gestão operacional unificada das

>50

Propostas de Inovação Tecnológica na Efacec, foi criado
o Balcão da Inovação Tecnológica (BIT).
O BIT é uma plataforma digital, desenvolvida para os

Número
de projetos IDT estratégicos

22

colaboradores apresentarem propostas para futuros
projetos de IDT ao GdT, e efetuarem o acompanhamento

com parceiros externos

da avaliação e operacionalização das mesmas.
Número
de artigos técnicos
apresentados
internacionalmente

>20

Será também o local onde serão disponibilizadas as oportunidades de incentivo e de colaboração mais adequadas para
a concretização dos objetivos estratégicos de desenvolvimento tecnológico das Unidades de Negócio. Com o tempo, o
BIT constituir-se-á também como um repositório histórico
de informações e de documentos chave resultantes das
iniciativas de inovação tecnológica na Efacec.

Campanha BIT - Balcão da Inovação Tecnológica
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Maquete 3D de produção e distribuição de energia

O BIT vai ser cada vez mais um facilitador digital de
inovação no negócio através da tecnologia Business
Innovation through Technology, implementando de forma
transversal à organização, processos lean que potenciam a
inovação tecnológica e a gestão do conhecimento técnico
na Efacec. Irá certamente gerar grande valor através do
aumento da eficiência e da eficácia no desenvolvimento
e na gestão das iniciativas tecnológicas. Disponibilizará
indicadores chave de desempenho relativos à evolução da
inovação tecnológica na Efacec.

A transformação do sector energético apresenta-se como
um desafio ao qual a Efacec pretende responder com
soluções sustentáveis que se apresentem diferenciadoras.
A necessidade de aumentar a eficiência, resiliência e a
fiabilidade do sistema mesmo tendo em conta todos os
diferentes activos (incluindo fontes de origem renovável)
introduz uma pluralidade tecnológica das soluções. Além
desta ser uma preocupação nos processos de desenvolvimento interno, a Efacec participa activamente em grupos
técnicos internacionais de forma a contribuir e seguir o
estado da arte nos standards e normas além das várias
evoluções regulamentares que o sector enfrenta.
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Principais parceiros tecnológicos
da Efacec

Startups: Startups HCaptital New Ideas e Associação
HiSeedTech

Agência Nacional de Inovação, AICEP, Fundação para
a Ciência e Tecnologia, COTEC e Comissão Europeia

Universidades e outras escolas superiores

Centros de investigação, centros de competências,
centros de transferência de tecnologia

Laboratórios colaborativos, laboratórios técnicos

Parceiros industriais e parceiros de negócio

Municípios, autarquias e associações de utilizadores
de energia

World Energy Council, Future Energy Leaders
e Associação Portuguesa de Energia

Rede MOV

273

C O M P R O M I S S O C O M A
S U S T E N T A B I L I D A D E

Porquê o reforço contínuo da Inovação?

Principais projetos tecnológicos para 2018

A Inovação Tecnológica na Efacec baseia-se em 3 pilares:

2018 será certamente um ano muito desafiante. No sentido

a criação de soluções de valor acrescentado para os nossos

de criar soluções mais abrangentes, a Efacec está já a

clientes, a otimização dos produtos, sistemas, serviços e

desenvolver conceitos futuros para a digitalização das

processos endógenos ao nosso negócio, e a promoção da

subestações e para as smart cities, projetos que agregam

diferenciação dos resultados da nossa atividade.

múltiplas competências de engenharia.
O projecto EFAsset – Gestão de Ativos – vai permitir criar

A inovação é a base para responder positivamente aos

novos serviços de valor acrescentado para o cliente, através

desafios dos mercados em que a Efacec atua, oferecendo

da otimização de performance e manutenção do ativo,

soluções diferenciadoras sustentáveis e geradoras de valor

diferindo investimentos. Deste modo, serão desenvolvidas

para os clientes e para a sociedade em geral. Como tal, a

mais e melhores soluções digitais de e para ativos críticos

inovação tecnológica tem uma importância estratégica, bem

e, assim, projetar sistemas para gestão e interoperabilidade

patente na atualização continuada do portfólio tecnológico

entre modelos em 3D de forma nativa.

do grupo, do qual constam soluções próprias inovadoras à

A evolução dos transformadores será ainda uma aposta,

escala internacional, alavancadas por um ecossistema de

através da utilização de novos materiais e novas soluções

parcerias diferenciadoras e complementares em termos

construtivas. Serão desenvolvidas novas técnicas e tecnolo-

de know-how.

gias de redução do ruído em transformadores de potência.
Noutras áreas, por exemplo, nos Transportes, está previsto

A inovação tecnológica na Efacec inicia-se com o endereça-

arrancar um novo projeto de otimização da operação de

mento, por uma equipa multidisciplinar, de uma necessidade

sistemas de transporte público, que inclui tecnologias

vivenciada pelos clientes ou de um desafio futuro que seja

machine learning e inteligência artificial. Além disso, a

identificado. Este processo interno de endogeneização de

Efacec vai contribuir para a definição dos requisitos das

competências técnicas vastas e complementares é suporta-

futuras redes 5G, com vista a que as mesmas possam vir

do por um forte investimento interno em Investigação e

a suportar a operação segura e fiável de sistemas críticos

Desenvolvimento Tecnológico (IDT) e complementado por

em redes de energia elétrica e em sistemas de transporte

uma política continuada de parcerias tecnológicas com

metro-ferroviário.

entidades de referência a nível global.

Finalmente, a inovação tecnológica na Efacec em 2018
passa ainda pela instalação de um demonstrador de

É através da inovação que a Efacec consegue desenvolver,

armazenamento de energia nas instalações, permitindo o

hoje, as soluções adequadas para as necessidades do

teste de funcionalidades avançadas e diferenciadoras bem

amanhã, tendo em mente a transição energética para um

como de várias tecnologias numa micro-rede.

mundo sustentável.
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AMBIENTE
CAPÍTULO

04 4.3

Há vários anos que a Efacec procura a melhoria dos seus

Estas duas componentes concretizam o alinhamento da

desempenhos ambientais. Este esforço estrutura-se em

Efacec com orientações sociais recentes, como sejam

duas componentes:

a Economia Circular e a Economia de Baixo Carbono.
No desenvolvimento do seu portefólio e nas suas atividades

Desenvolvimento de novos produtos com melhor
desempenho ambiental ou destinados a permitir
um melhor desempenho ambiental dos clientes;

de I&D, a Efacec tem privilegiado o grau de contribuição
que os seus produtos e sistemas podem dar à luta contra a
escassez de materiais, a poluição e às alterações climáticas.

Redução sistemática dos impactes ambientais
resultantes das actividades da empresa.
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Contribuição da Efacec para a redução dos impactos ambientais

ÁREAS

PORTEFÓLIO

FORMA DE CONTRIBUIÇÃO
Os transformadores da Efacec são dos mais eficientes do mercado, minimizando

Transformadores

as emissões de CO2 e são projetados tendo em consideração todo
o seu ciclo de vida. Os transformadores são ainda desmontáveis, podendo uma
parte significativa da matéria-prima recuperada.

Muitos dos equipamentos de Média de Tensão são projetados usando metodologias
Aparelhagem

de ecodesign e evitando o uso de SF6 (gás de efeito de estufa). Grande parte das
matérias-primas também pode ser recuperada.

A atividade de Service permite reabilitar diversos tipos de equipamentos de
Produtos

energia de fabrico interno ou externo, permitindo a sua reutilização e uma elevada
Service

poupança de materiais. Esta atividade está preparada para assegurar
a máxima circularidade de máquinas rotativas, transformadores e aparelhagem
de Alta e Média Tensão.

São desenvolvidos diversos componentes para as redes inteligentes de energia,
Automação

contribuindo significativamente para o aumento da sua eficiência energética.
Também são desenvolvidos equipamentos de interligação para sistemas de energia
renovável.
São concebidas e construídas centrais de energia renovável e limpa, nomeadamen-

Energia

te parques eólicos, fotovoltaicos e hídricas. Também são desenvolvidas centrais
híbridas (solar, térmica, armazenamento) para uma oferta mais flexível.
São concebidos e instalados sistemas de tratamento de água (potável

Ambiente
e Indústria

e residuais), bem como estações de reciclagem de resíduos sólidos, com valorização energética. Também são desenvolvidas centrais de biomassa e fornecidos
sistemas de telegestão.
Podem ser concebidos e instalados todos os sistemas de operação de comboios

Sistemas

Transportes

ligeiros ou metros, projetos com grande impacto social e redução muito significativa da emissão de CO2.

Mobilidade
Elétrica

São desenvolvidos e instalados carregadores de veículos elétricos,
que vão permitindo gradualmente a redução da emissão de CO2 proveniente
dos transportes.
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GESTÃO DO CICLO DE VIDA DOS PRODUTOS

Em 2017, a Efacec dedicou recursos específicos para
a melhoria da sua gestão ambiental. Foi criada a equipa de
Economia Circular que promove e o coordena os esforços
da Efacec nesta matéria.
Com base nos requisitos crescentes dos clientes neste
domínio e nas situações particulares de cada Unidade
de Negócio, foi definido um plano de atuação que inclui
a realização de formação especializada, a melhoria dos
sistemas de informação, a publicação de informação
adicional nos produtos e o apoio ao projeto ecológico
.

A EFACEC POSSUI JÁ UMA METODOLOGIA PARA ELABORAÇÃO DE
A Efacec participa no programa MEET 2030

ESTUDOS ANÁLISE CICLO DE VIDA
(ACV) COM BASE NUMA COMPARAÇÃO DE MÉTODOS DISPONÍVEIS.
A METODOLOGIA FOI JÁ APLICADA
NOS PRODUTOS TRANSFORMADOR

Em 2017, a Efacec participou no grupo de trabalho Meet
2030, uma iniciativa do BCSD Portugal que teve como
objetivo identificar um conjunto de recomendações
para o desenvolvimento da Economia de Baixo Carbono,
em Portugal. O relatório final do estudo apresenta
uma visão comum para Portugal em 2030, bem como
o conjunto de recomendações que as empresas associa-

DE DISTRIBUIÇÃO IMERSO, FLUOFIX
E NORMAFIX, ESTANDO EM CURSO
NOVOS ESTUDOS.

das do BCSD consideram fundamentais para atingir
a neutralidade carbónica.

O que é a Economia Circular?
A Economia Circular visa substituir o conceito de
“fim-de-vida” da Economia Linear, assente na produção
e eliminação de resíduos, por novos fluxos circulares de
reutilização, restauração e renovação de materiais e energia.
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DESIGN

COMPRAS

Ecodesign

Lista de materiais,

Projetos I&D

identificação de materiais
e conteúdo reciclado

Requisitos Ambientais
Normativos

Identificação de
fornecedores e origem

FIM DE VIDA
Operações de manutenção
de grande escala
Instruções de eliminação
Declaração de fim de vida

USO
Manuais de instruções
com informação ambiental

PRODUÇÃO
Aspetos e impactes
ambientais
Gestão de Resíduos
Projetos de Inovação

TRANSPORTE
Otimização do processo de
embalagem e de transporte
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Análises do Ciclo de Vida:

NA SEQUÊNCIA DOS REQUISITOS ATUAIS

COMO É QUE OS ESTUDOS DE CICLO DE

DO NEGÓCIO, A EFACEC PROCEDE

VIDA CONTRIBUEM PARA A ECONOMIA

A ANÁLISES DO CICLO DE VIDA. ESTES

CIRCULAR?

ESTUDOS FAZEM UMA ANÁLISE COMOs Estudos de Ciclo de Vida são fontes de informação

PLETA E SISTEMÁTICA DOS PRODUTOS,

fundamentais para desenvolver os produtos, torná-los

IDENTIFICANDO ASPETOS E IMPAC-

competitivos e compatíveis com os padrões ambientais

TES AMBIENTAIS, ATRAVÉS DE TODA

atualmente requeridos.

A SUA HISTÓRIA, DESDE A EXTRAÇÃO

A Efacec mantém diversos projetos cujo objetivo é a

DE MATÉRIAS-PRIMAS, PASSANDO PELA

melhoria do desempenho ambiental dos seus produtos,
ao longo do ciclo de vida, merecendo especial destaque:

PRODUÇÃO, TRANSPORTE, UTILIZAÇÃO
E DESTINO FINAL.

Melhoria em processos produtivos e alterações
de layouts;

Redução dos materiais de embalagem;

Aquisição de equipamento para regeneração de óleo
mineral para reutilização;

Recondicionamento de transformadores;

Desenvolvimento de tecnologias para diminuir o ruído
de transformadores;

Desenvolvimento de equipamentos de Média Tensão
sem SF6 (hexafluoreto de enxofre), gás natural
utilizado como isolante elétrico (dielétrico).
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O Transformador Verde
No âmbito do trabalho da equipa de Economia Circular, a Efacec identificou as características ambientais
dos seus atuais transformadores e que devem ser desenvolvidas no futuro.

Informação dos materiais usados para o cliente
Informações de Ciclo de Vida e instruções
de desativação ou reabilitação
Riscos ambientais e de segurança

Projeto ecológico
Alta eficiência
Reciclagem dos resíduos
de produção
Chapa magnética com conteúdo
reciclado (20%)
Refrigerante reciclável/
reciclado ou vegetal
Projeto da cuba otimizado
Desmontagem fácil
Possibilidade de extensão
da vida útil reutilizando
materiais

Áreas de Trabalho
No âmbito do trabalho da equipa de Economia Circular, a Efacec identificou as características ambientais
dos seus atuais transformadores e que devem ser desenvolvidas no futuro.

Instruções adicionais do produto

Reabilitação com materiais reciclados

Passaportes de materiais

Melhoria do processo de compras e

Sistemas de informação de produto
e produção
Formação especializada
Projeto sustentável

informação adicional de fornecedores
Sessões de sensibilização

R E L A T Ó R I O
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REABILITAÇÃO
DE EQUIPAMENTOS
A Efacec contribui para a sustentabilidade ambiental
através das atividades de reabilitação de equipamentos
de energia (duplicando o seu tempo de vida), desenvolvidas através da sua Unidade de Negócio de Service. Estas
operações de reabilitação evitam o consumo de mais de
50% dos materiais e componentes utilizados num novo
equipamento. O Service é, por isso, um exemplo notável
de um modelo de negócios que suporta diretamente a
Economia Circular.
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Quantidade de Equipamentos Reabilitados em 2017

TIPO
DE EQUIPAMENTO

% DE MASSA
RECUPERADA TÍPICA

NÚMERO DE EQUIPAMENTOS
REABILITADOS

Transformadores
de potência

50

185

Transformadores
de distribuição

60

342

Aparelhagem
de alta tensão

80

323

Aparelhagem
de média tensão

90

6.570

Máquinas rotativas

60

340
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Gestão da Energia e Redução
do Footprint Carbónico

A utilização crescente do sistema de videoconferência e as
aplicações de colaboração corporativa têm tido um papel
muito importante na poupança de energia proveniente
dos combustíveis.
Os investimentos recentes nos edifícios (edifício de

REDUÇÃO DO CONSUMO
D E E N E R G I A ( - 1 2 %)
2016

2017

Transformadores de Distribuição/ Serviços Gerais, fábrica
da Mobilidade Elétrica e gabinetes da Direção de Sistemas
de Informação) tiveram também um impacto muito

144955GJ 127014GJ

significativo na eficiência energética, já que incluem
a implementação de iluminação LED, uma maior utilização
de iluminação natural, a instalação de sistemas solares-térmicos, a utilização de novas coberturas com maior
isolamento, vidros duplos com corte térmico, novos sistemas
de ventilação VRF (volume de refrigerante variável)
e portas automáticas, assim como a instalação de bombas

Gestão da Água e Efluentes

de calor e controlos ativos/ inteligentes de iluminação
e de temperatura.

No âmbito do consumo sustentado de água, destacam-se

O atual Plano de Eficiência Energética inclui um conjunto

iniciativas como o controlo de eficiência de equipamentos

de ações em contínuo, tais como a otimização do funcio-

com fluxómetros em todas as torneiras, controlo da pressão

namento dos transformadores da subestação de serviço,

da rede, uso de autoclismos eficientes e utilização de

a substituição de iluminárias T8 por T5 com balastros

máquinas e controlo atempado de fugas.

electrónico, a substituição gradual de iluminárias de
vapor de mercúrio por LED, e a substituição de lâmpadas
de iodetos metálicos (400w) por lâmpadas fluorescentes
T5 (2x80W), entre outras.
Para 2018, está previsto o upgrade do sistema de monitorização em tempo real da energia consumida na Arroteia
e a implementação de um sistema de monitorização
similar na Maia.

Gestão das Emissões
Em 2017, foi alterado o processo de despoeiramento da
área de corte de isolantes na fábrica de transformadores
shell. A construção do novo despoeiramento teve como
objetivo o aumento da eficiência de aspiração e a redução
substancial de eventuais fugas de partículas.
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Gestão de Resíduos
A complexidade da gestão de resíduos na Efacec advém da diversidade de tipologias de resíduos,
dos seus produtores e destinatários. Estas especificidades implicam um conjunto de ações, que
vão desde a correta separação de resíduos produzidos na fonte até à entrega dos mesmos em
destino adequado, de forma a garantir todos os requisitos legais e normativos.
A Efacec tem acompanhado os avanços tecnológicos procurando as melhores soluções para a
gestão de resíduos. Em 2017, foram investidos esforços e recursos para garantir uma maior
eficiência, com destaque para a construção dos novos parques de resíduos nas instalações da
Maia e de Crestins, que permitirão centralizar o armazenamento preliminar de resíduos, e para o
reforço da formação dos colaboradores relativamente às suas responsabilidades nesta temática.

TAXA DE
V A L O R I Z A Ç Ã O ( + 1 , 8 %)
2016

97,9%

2017

+

98,3 %

Ações de formação ambiental
A política e o compromisso da gestão com os temas ambientais é visível no programa de certificação ambiental das instalações da Efacec segundo os referenciais da ISO, que determinam
um conjunto de mecanismos com a finalidade de minimizar o impacte ambiental, melhorar as
infraestruturas e fortalecer o cumprimento das obrigações legais.
No último trimestre de 2017, foram realizadas ações de formação de Responsabilização
Ambiental – Resíduos, na qual foram abordados os principais conceitos, o modelo de gestão
de resíduos, a importância da separação de resíduos e o contributo individual, exemplos e
curiosidades, bem como a introdução ao conceito de Economia Circular no âmbito da redução
e reutilização de matérias-primas.
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GESTÃO
DE FORNEC

CAPÍTULO

04 4.4

Os fornecedores da Efacec são parceiros essenciais na

A Efacec tem implementado um processo de Qualificação

cadeia de valor dos negócios, desempenhando um papel

e Avaliação de Fornecedores que visa o estabelecimento

importante em várias vertentes:

de parcerias que enderecem as vertentes acima referidas.
Através do processo de Qualificação de Fornecedores,

Ajudam a elevar o nível de tecnologia dos produtos
e soluções;

potenciais fornecedores são convidados a apresentar uma
proposta no âmbito dos concursos que a Efacec lança no

Ajudam a reduzir o risco associado à qualidade

mercado. Numa primeira fase, os candidatos efetuam

e fiabilidade dos produtos e soluções;

o seu registo no portal de fornecedores efasst, sendo,
numa segunda fase, feita a recolha dos requisitos base

Ajudam na otimização dos custos de produtos
e soluções;

a nível de capacidade técnica, capacidade financeira e
de cumprimento dos requisitos legais e de qualidade,

Ajudam na implementação de um ecossistema com

ambiente e segurança.

partilha de valores éticos, ambientais e sociais.

O processo tem em conta a criticidade da categoria de
compra/ fornecimento, podendo dar origem ao pedido
de elementos adicionais, necessários para a homologação dos produtos, nomeadamente protótipos e amostras,
e a visitas/ auditorias de confirmação das práticas do

285

C O M P R O M I S S O C O M A
S U S T E N T A B I L I D A D E

Marketing Sales Day - Porto Business School - Porto, Portugal

EDORES
fornecedor. Após análise dos resultados, é comunicada a
decisão de Qualificação.
Todos os processos do grupo Efacec são registados na
plataforma efasst, para garantir a respetiva auditabilidade
e a transparência. Qualquer decisão de adjudicação tem
em conta uma análise multicriterial ponderada por aspetos
técnicos e comerciais.
O processo de Qualificação de Fornecedores beneficia
frequentemente os candidatos geograficamente próximos
das instalações da Efacec, de forma a minimizar os custos
totais. Em 2017, cerca de 62% das compras da Efacec foram
provenientes de fornecedores localizados no país onde
se encontra instalada a entidade Efacec que deu origem
à ordem de compra.

R E L A T Ó R I O
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Indicadores de Fornecedores da Efacec (2017)
3.540 fornecedores (compras feitas a nível global)

2.385 fornecedores em Portugal

Top 20 países fornecedores inclui os 10 países onde a Efacec se
encontra estabelecida (Portugal, Angola, Moçambique, India,
Brasil, Irlanda, Arménia e Argentina), evidenciando a prioridade
dada a compras locais

12 %

PAÍSES COM
PRESENÇA EFACEC

26 %

OUTROS PAÍSES

62 %

Iniciativas realizadas em 2017
Em 2017, no âmbito do Programa de Transformação Efacec 2020,
e com o objetivo de melhorar os processos de fornecedores, realizaram-se diversas iniciativas, das quais salientamos:

Publicação do Manual de Compras da Efacec, que estabelece
os princípios e regras standard a serem respeitados durante o
processo de compra, bem como as responsabilidades de cada área
em cada uma das fases do processo.
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Lançamento do projeto de otimização da cadeia
de abastecimento (Supply Chain), que integrou
ações como:

estabelecimento de acordos-quadro
com fornecedores (traduzindo-se em
mais oportunidades de negócio com parceiros
qualificados e num melhor planeamento
das necessidades de compra);

melhorias na rastreabilidade das necessidades
de compra provenientes do ERP;

estabelecimento dos indicadores-chave
inerentes ao processo de fornecimento;

desenvolvimento informático com vista a uma
maior automatização, limpeza e uniformização
dos artigos de compra (iniciativa CleanCode);

revisão da responsabilidade sobre a atividade
de relance dos prazos de entrega;

monitorização mais eficiente da entrega
do material/serviço adquirido.

Implementação do modelo de compras a nível
internacional (Angola, Moçambique, Áustria
e Roménia).

Projetos de melhoria para 2018
Em 2018, a Efacec continuará a introduzir melhorias
na gestão dos seus fornecedores,designadamente ao
nível de:

Processo de transferência de requisitos especiais
de fornecimento da área requisitante, para a área
compradora e finalmente para o fornecedor;

Emissão e aprovação de compras ao abrigo
de acordos-quadro para tornar o processo mais
rápido e mais fiável;

Automatização de indicadores-chave;

Procedimento sobre validação centralizada
dos artigos de compra e atualização dos respetivos
dados mestre;

Implementação do modelo de compras nas geografias
internacionais ainda em falta;

Processo de faturação.

R E L A T Ó R I O

&

288

C O N T A S

CIDADANIA
CAPÍTULO

04 4.5

A EFACEC PROCURA ESTABELECER AS MELHORES RELAÇÕES

APOIO ÀS INICIATIVAS
DE VOLUNTARIADO

COM A SOCIEDADE, EM ESPECIAL
COM AS COMUNIDADES ONDE SE

A Efacec mantém relações com a Junior Achievement

INSERE, NOMEADAMENTE ATRA-

Portugal (JA Portugal) desde 2007, cedendo regularmente

VÉS DO APOIO ÀS INICIATIVAS

os colaboradores voluntários para participarem nos seus

DE VOLUNTARIADO, ÀS ASSOCIAÇÕES, ÀS ESCOLAS E A OUTRAS
INSTITUIÇÕES.

programas.

No ano letivo 2016/ 2017, a Efacec participou em cinco
programas da JA Portugal com um total de 13 voluntários. Destes voluntários, sete deslocaram-se a escolas
para orientar sessões de educação de crianças e jovens,
em ética, economia, pessoas e cidadania, enquanto os
restantes seis receberam os jovens na Efacec para um
primeiro contacto com o trabalho.
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2017 foi um ano catastrófico no que diz respeito aos incêndios em Portugal. O primeiro
grande incêndio do ano afetou a localidade de
Pedrógão, tendo consumido 43.201 hectares
de floresta e destruído 169 casas de primeira
habitação [Observador, 3/7/2017]. A Efacec,
sentindo a vontade dos seus colaboradores em
ajudar a população afetada, organizou uma
iniciativa solidária em parceria com a Associação dos Familiares das Vítimas de Pedrógão
Grande (AFVPG), no dia 10 de outubro.

Mais de 150 colaboradores tornaram esta
ação possível, ao voluntariarem-se para uma
operação de 48 horas para montagem de 534
kits escolares (1 o , 2 o e 3 o ciclos), que foram
doados aos alunos das escolas de Pedrógão
Grande, Figueiró dos Vinhos e Castanheira de
Pêra. No próprio dia, uma equipa de colaboradores da Efacec acompanhou 200 crianças
e jovens a Lisboa, para assistirem ao jogo
da Seleção Nacional Portuguesa de Futebol
contra a Suíça.

Voluntariado Efacec - Pedrógão, Portugal
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O QUE É A JA PORTUGAL?
A JA Portugal, é a congénere portuguesa da Junior Achievement,
a maior e mais antiga organização mundial de educação para
o empreendedorismo. A JA Portugal tem como missão inspirar
e preparar crianças e jovens para terem sucesso numa
economia global através de experiências transformadoras com base em três pilares fundamentais: Cidadania e
Literacia Financeira, Educação para o Empreendedorismo
e Competências para a Empregabilidade.

APOIO AO MOVIMENTO
ASSOCIATIVO

http://www.japortugal.org/

O apoio da Efacec ao movimento associativo traduz-se pelo
grande número de relações estabelecidas, mas também pela
PROGRAMA
JA PORTUGAL

NO
VOLUNTÁRIOS

ECONOMIA PARA
O SUCESSO

4

A FAMÍLIA

1

A COMUNIDADE

1

EUROPA E EU

1

BRAÇO DIREITO

6

intervenção de colaboradores em eventos ou patrocínio.

Número de Associações
que a Efacec integra

TIPO DE ASSOCIAÇÃO

No
ASSOCIAÇÕES

APOIO DE NEGÓCIO

22

APOIO E PROMOÇÃO
DA TECNOLOGIA

30

SOCIAL/ CULTURAL

6
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EM 2017, A EFACEC PARTICIPOU EM 9 EVENTOS ORGANIZADOS POR ASSOCIAÇÕES, PARTILHANDO O SEU PONTO DE VISTA SOBRE O CONTEXTO
DE NEGÓCIOS.

Participação de oradores Efacec em eventos associativos
ASSOCIAÇÃO

EVENTO

Associação Portuguesa
do Veículo Eléctrico

Conferência Energy and Mobility for Smart Cities

Associação Portuguesa de Leasing,
Factoring e Renting

Conferência Os Desafios da Indústria em Portugal

Fórum para a Competitividade

Seminário A Revolução da Mobilidade e os Veículos
Automóveis do Futuro

Business Council for Sustainable
Development Portugal

Conferência Anual/ Meet 2030

Associação Portuguesa de Energia

World Energy Week

Associação de Energias Renováveis

Conferência APREN

Associação Portuguesa de
Distribuição e Drenagem de Águas

Encontro Nacional de Entidades Gestoras

Fundação AIP

Green Business Week

Associação Portuguesa de Gestão
e Engenharia Industrial

Jantar Debate

de Água e Saneamento
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APOIO ÀS UNIVERSIDADES E OUTRAS ESCOLAS
Para além dos diversos projetos de Investigação e Desenvolvimento que envolvem parcerias entre a Efacec e diversas
escolas, a Efacec tem participado em diversas iniciativas do meio académico.

Participação de oradores Efacec em eventos associativos

ESCOLA

EVENTO/ COLABORAÇÃO

Porto Business School

Conversas com…

Porto Business School

Ciclo de Seminários sobre Controlo
de Gestão

Porto Business School

Docente na Pós Graduação
Gestão de Projetos

Católica Porto Business
School

XII Conferência
da Executive Digest

Universidade do Porto

Startup FEST

Universidade do Porto

Gala da Inovação

Universidade do Porto

FEUP Career Fair

Universidade do Porto

Apoio à participação de estudantes

Deve destacar-se ainda o facto da Efacec ter

da FEUP no programa REXUS (Rocket

aumentado significativamente o número de

EXperiments for University Students)

Universidade do Minho

FICIS 2017

estágios. Com efeito, a 31 de dezembro de 2017,
a Efacec mantinha 91 estagiários integrados
nas suas atividades, o que representa um

Instituto Superior
Técnico

Job Shop evento organizado pela
AEIST

Universidade do Porto
e Universidade de Vigo

Finde.u.up

aumento de cerca de 100% face a 2016.
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OUTRAS PARTICIPAÇÕES
RELEVANTES EM EVENTOS
PÚBLICOS
A Efacec participou ainda noutros eventos públicos, nos
quais partilhou as suas políticas e deu as suas opiniões
sobre o contexto dos seus negócios.

Prémio REN

ENTIDADE
ORGANIZADORA

EVENTO

REVISTA HUMAN
RESOURCES

CONFERÊNCIA
HUMAN RESOURCES

VEXPO

VEXPO INDÚSTRIA
4.0

REDES ELÉTRICAS NACIONAIS

PRÉMIO REN

R E L A T Ó R I O
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INVESTIMENTO NA COMUNIDADE:
DONATIVOS E PATROCÍNIOS
Como habitualmente, em 2017, a Efacec atribuiu apoios financeiros a eventos e entidades que foram consideradas
mais relevantes no seu contexto.

Apoios financeiros

TIPO
Donativo

Patrocínio

MOTIVO

ENTIDADE BENEFICIÁRIA

Estatuto do associado

Fundação de Serralves

Concerto de apoio a estudantes
sírios

Fundação Casa da Música

Grand Conference 2017

Porto Business School

Meet 2030

Business Council for Sustainable
Development (Portugal)

Mostra de Cinema Português
(Maputo)

Diversas entidades

Conferência Wastes 2017

Centro para a Valorização
de Resíduos

IREP 2017

Instituto de Engenharia de Sistemas
e Computadores, Tecnologia
e Ciência

Gala da Inovação

Universidade do Porto

10 as Jornadas Técnicas
Internacionais de Resíduos

Associação Portuguesa
de Engenharia Sanitária e Ambiental

World Energy Council 2017

Associação Portuguesa de Energia

13 o Congresso Nacional

Associação Portuguesa para
o Desenvolvimento de Sistemas
de Transporte Integrados

Porto Water Innovation Week

Parceria Portuguesa para a Água
e outras entidades
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Maquete 3D - segmentos de negócios

C A P Í T U L O
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05
5.1

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS

298

5.2

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INDIVIDUAIS

390

5.3

INDICADORES DE DESEMPENHO: AMBIENTAIS E SOCIAIS

434

5.4

CERTIFICAÇÕES DO SISTEMA DE GESTÃO

440

5.5

CERTIFICAÇÃO LEGAL DAS CONTAS

De m o s co n tin u idade a u m c r es c i m en t o s u s t en t a d o e eq u i l i b r a d o , c o n t r i b u i n d o p ara
a e v o l u ção te cn o ló g i c a e a m b i en t a l , em P o r t u g a l e n o m u n d o .

442
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DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS

CAPÍTULO

05 5.1
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D E M O N S T R A Ç Õ E S
F I N A N C E I R A S C O N S O L I D A D A S

DEMONSTRAÇÃO CONSOLIDADA DA POSIÇÃO FINANCEIRA
em 31 de Dez. de 2017 e 2016
NOTAS

VALORES MONETÁRIOS EXPRESSOS EM EUROS

2017

2016

ATIVO
Ativo Não Corrente
Ativos Tangíveis

5

72 150 155

Ativos Intangíveis

6

86 459 121

82 949 642

Goodwill

7

120 242 439

120 158 240

0

1 200

8

316 132

26 132

Investimentos Financeiros
Ativos Financeiros disponíveis para venda

39 603 605

Devedores e Gastos a Reconhecer

11

1 000 000

0

Ativos por Impostos Diferidos

18

56 016 276

57 053 564

336 184 123

299 792 382

Total não corrente
Ativo Corrente
Ativos detidos para Venda
Existências
Clientes e Acréscimos de Rendimentos

0

186 455

12

29 106 894

36 264 015
239 387 332

10

244 560 917

28.2

724 605

724 605

Devedores e Gastos a Reconhecer

11

30 259 747

31 081 122

Imposto sobre o Rendimento

11

365 309

1 755 538

9

995 006

0

Empréstimos a Entidades Relacionadas

Instrumentos Financeiros Derivados
Caixa e Equivalentes de Caixa

31 148 216

29 024 861

Total corrente

13

337 160 694

338 423 926

Total do Ativo

673 344 817

638 216 308

285 874 030

Capital

14.1

314 235 160

Prémios de emissão

14.2

1 947 730

8 000 000

Outros instrumentos de capital próprio

14.3

35 900 000

35 900 000

Reservas e resultados acumulados

14.4

-2 672 500

-16 255 969

Outro rendimento integral acumulado

14.5

-3 611 455

-4 252 498

21

-78 244

-117 968

345 720 692

309 147 595

Interesses que não controlam
Total do Capital Próprio
Passivo Não Corrente
Provisões

19

11 892 451

12 264 625

Dívidas a Instituições de Crédito

17

57 306 624

70 544 456

Fornecedores

15

7 121

19 017

Passivos por Impostos Diferidos

18
Total Passivo não corrente

22 009 762

22 382 876

91 215 958

105 210 974

Passivo Corrente
Dívidas a Instituições de Crédito

17

13 367 561

2 872 165

Fornecedores

15

109 794 767

85 783 287

Credores e Acréscimos de Gastos

16

42 411 242

55 474 604

Rendimentos a Reconhecer

20

70 692 095

79 184 498

9

142 502

543 187

Total Passivo corrente

236 408 167

223 857 740

Total do Capital Próprio e Passivo

673 344 817

638 216 308

Instrumentos Financeiros Derivados

O Responsável da Consolidação
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DEMONSTRAÇÃO CONSOLIDADA DE RESULTADOS POR NATUREZA

para os exercícios findos em 31 de Dez. de 2017 e 2016
VALORES MONETÁRIOS EXPRESSOS EM EUROS

NOTAS

Vendas e Prestação de Serviços

2017

27 e 32

Custo das Vendas e das Matérias Consumidas

431 886 771

437 954 175

-198 635 735

-209 694 892

-3 149 216

2 012 775

-121 332 255

-120 937 441

Variação de Produção
Fornecimentos e Serviços Externos

22.1

Gastos com o Pessoal

2016

-85 730 375

-83 459 897

Gastos com rescisões contratuais

22.2

-925 635

-16 308 637

Amortizações e depreciações

5e6

-8 178 990

-9 039 648

Provisões e Imparidade de ativos

22.3

-6 907 171

-2 029 128

Outros gastos operacionais

22.4

-5 496 667

-3 558 533

Outros rendimentos operacionais

22.4

16 059 081

17 190 013

17 589 807

12 128 785

Perdas e Gastos Financeiros

23

-7 367 475

-7 310 618

Ganhos e Rendimentos Financeiros

23

433 011

223 090

10 655 343

5 041 257

Resultado Operacional

Resultado antes de impostos
Imposto sobre o rendimento - Diferido

24

-439 051

3 167 308

Imposto sobre o rendimento - Corrente

24

-2 670 355

-3 223 311

Resultados de operações em descontinuação

4.4

Resultado Liquido Consolidado

0

-675 287

7 545 937

4 309 966

Atribuível a:
Acionistas da Efacec Power Solutions

25

7 524 955

4 309 736

Interesses que não controlam

21

20 982

230

Básico

25

0,13

0,08

Diluído

25

0,13

0,08

Resultado líquido por ação

As notas subsequentes fazem parte integrante destas demonstrações financeiras consolidadas
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DEMONSTRAÇÃO CONSOLIDADA DO RENDIMENTO INTEGRAL

para os exercícios findos em 31 de Dez. de 2017 e 2016
VALORES MONETÁRIOS EXPRESSOS EM EUROS

2017

2016

7 545 937

4 309 966

Variação da reserva de conversão monetária

196 489

-3 162 641

Variação no justo valor de instr. financeiros derivados de cobertura

585 761

-16 268

782 250

-3 178 909

0

0

782 250

-3 178 909

Resultado Líquido Consolidado

(1)

Outro rendimento integral
Items reclassificáveis para resultados:

Items não reclassificáveis para resultados
Outro rendimento integral do período
Imposto sobre Outro Rendimento Integral
Variação no justo valor de instr. financeiros derivados

-131 796

3 660

Imposto sobre Outro Rendimento Integral

-131 796

3 660

650 454

-3 175 249

8 196 391

1 134 717

8 165 998

1 151 880

30 393

-17 163

Outro rendimento integral líquido do período
Rendimento integral total do período

(1)+(2)

(2)

Atribuível a:
Acionistas da Efacec Power Solutions
Interesses que não controlam
As notas subsequentes fazem parte integrante destas demonstrações financeiras consolidadas
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DEMONSTRAÇÃO CONSOLIDADA DE ALTERAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO
para os exercícios findos em 31 de Dez. de 2017 e 2016
ATRIBUÍVEL A DETENTORES DO CAPITAL

VALORES MONETÁRIOS

CAPITAL

PRÉMIOS DE

EXPRESSOS EM EUROS

SOCIAL

EMISSÃO

Saldo em 1 de Jan. de 2016

285 874 030

8 000 000

OUTROS

RESERVAS E

INSTRUMENTOS

RESULTADOS

DE CAPITAL

ACUMULADOS

35 900 000

-19 894 387
4 309 736

Rendimento integral do período

-671 318

Outros
Saldo em 31 de Dez. de 2016

285 874 030

8 000 000

35 900 000

-16 255 969

Saldo em 1 de Jan. de 2017

285 874 030

8 000 000

35 900 000

-16 255 969

Aumentos de capital (Nota 14.1)

28 361 130

Cobertura de prejuizos
(Nota 14.2)

0
-6 052 270

6 052 270
7 524 955

Rendimento integral do período

6 245

Outros
Saldo em 31 de Dez. de 2017

314 235 160

1 947 730

35 900 000

As notas subsequentes fazem parte integrante destas demonstrações financeiras consolidadas
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DEMONSTRAÇÃO CONSOLIDADA DE ALTERAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO
para os exercícios findos em 31 de Dez. de 2017 e 2016
ATRIBUÍVEL A DETENTORES DO CAPITAL
OUTRO RENDIMENTO INTEGRAL
RESERVAS
INSTRUMENTOS
FINANCEIROS

DIFERENÇAS
CONVERSÃO

OUTRO

INTERESSES

RENDIMENTO

QUE NÃO

INTEGRAL

CONTROLAM

TOTAL CAPITAL
PRÓPRIO

0

-1 094 642

-1 094 642

-102 559

308 682 442

-12 608

-3 145 248

-3 157 856

-17 163

1 134 717

0

1 754

-669 564

-12 608

-4 239 890

-4 252 498

-117 968

309 147 595

-12 608

-4 239 890

-4 252 498

-117 968

309 147 595

0

0

28 361 130

0

0

0

641 043

30 393

8 196 391

0

9 332

15 577

-3 611 455

-78 244

345 720 692

453 965
441 357

187 079
-4 052 811

As notas subsequentes fazem parte integrante destas demonstrações financeiras consolidadas
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DEMONSTRAÇÃO CONSOLIDADA DOS FLUXOS DE CAIXA
para exercicíos findos em 31 de Dez. de 2017 e 2016
VALORES MONETÁRIOS EXPRESSOS EM EUROS

NOTAS

2017

2016

ATIVO
Atividades Operacionais
Recebimentos de clientes

402 032 980

481 726 460

Pagamentos a fornecedores

313 116 077

386 663 680

88 579 558

92 736 174

Pagamentos ao pessoal
Fluxo gerado pelas operações

337 346

2 326 606

(1 626 862)

(2 810 171)

Outros recebimentos/pagamentos relativos à atividade operacional

12 295 565

9 981 727

Fluxos das atividades operacionais

11 006 049

9 498 161

Investimentos financeiros

0

474 371

Subsídios de investimento

6 599 736

3 486 546

Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento

[1]

Atividades de Investimento
Recebimentos provenientes de:

Juros e rendimentos similares

411 420

72 278

7 011 156

4 033 196

294 828

1 200

7 579 978

1 828 272

Investimentos financeiros
Ativos tangiveis
Fluxos das atividades de investimento

[2]

7 874 805

1 829 472

( 863 649)

2 203 723

Atividades de Financiamento
Recebimentos provenientes de:

16 342

0

23 791 096

18 975 744

23 807 438

18 975 744

27 012 297

30 352 275

Empréstimos obtidos não correntes
Empréstimos obtidos/concedidos correntes
Pagamentos respeitantes a:
Empréstimos obtidos/concedidos correntes
Amortizações de contratos de locação financeira
Juros e gastos similares
Fluxos das atividades de financiamento

[3]

63 507

149 666

3 409 176

9 440 529

30 484 979

39 942 470

(6 677 542)

(20 966 727)

Variação de caixa e seus equivalentes [D]-[A]-[B]-[C]=[1]+[2]+[3]

3 464 858

(9 264 843)

Efeito das diferenças de câmbio [A]

(1 364 360)

181 384

Efeito da variação do perimetro [B]

22 857

0

29 024 861

38 108 319

31 148 216

29 024 861

Caixa e seus equivalentes no início do periodo [C]
Caixa e seus equivalentes no fim do periodo [D]

O Responsável da Consolidação
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NOTAS ÀS DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS CONSOLIDADAS

A. Informação Geral
A Efacec Power Solutions SGPS, S.A. (“Efacec Power Solutions” ou “EPS”) é uma sociedade anónima
com sede no lugar de Arroteia, freguesia de Leça do Balio, Guifões e Custóias, concelho de Matosinhos, em Portugal. A EPS foi constituída em 14 de agosto de 2014, tendo como objeto a gestão de
participações sociais como forma indireta de exercício de atividades económicas. A constituição da
Efacec Power Solutions inseriu-se no processo de reestruturação que a Efacec Capital, SGPS, S.A.
(“Efacec Capital”) encetou a partir do final de 2013, com o objetivo de alinhar a estrutura societária
do Grupo Efacec com os segmentos de mercado abordados e as geografias-alvo. No final de 2014, a
Efacec Power Solutions passou a constituir, ela própria, um grupo de empresas que reúne todas as
competências técnicas e humanas, os meios de produção e as tecnologias para o desenvolvimento de
atividades nos domínios das soluções de Energia, Engenharia, Ambiente, Transportes e Mobilidade
Elétrica. O Grupo EPS abrange ainda uma vasta rede de filiais, sucursais e agentes espalhados por
4 continentes.

Em 23 de Outubro de 2015, o Grupo EPS conheceu uma alteração na sua estrutura acionista, passando a maioria do capital da Efacec Power Solutions a ser detida pela sociedade Winterfell 2 Limited
(“Winterfell 2”).

As atividades das empresas do Grupo EPS compreendem uma extensa gama de produtos e serviços de
elevado nível tecnológico. Esta diversidade, com competências aos níveis produtivos e de engenharia,
possibilitam a oferta de soluções técnicas a um leque muito variado de setores de atividade, nos
mercados interno e externo.

As presentes demonstrações financeiras foram aprovadas pelo Conselho de Administração em 23 de
março de 2018. Os membros do Conselho de Administração que assinam o presente relatório declaram
que, tanto quanto é do seu conhecimento, a informação nele constante foi elaborada em conformidade
com as Normas Internacionais de Relato Financeiro (IFRS), adotadas pela União Europeia, dando
uma imagem verdadeira e apropriada da posição financeira consolidada, dos resultados e dos fluxos
de caixa do Grupo EPS.

A informação financeira está apresentada em euros, que é a moeda funcional e de relato do grupo
de entidades, salvo se indicado de forma diversa.

D E M O N S T R A Ç Õ E S
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B. Políticas Contabilísticas
1. RESUMO DAS PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS
As políticas contabilísticas adotadas seguem as Normas Internacionais de Relato Financeiro (IFRS)
em vigor em cada período de reporte. Estão divulgadas nas notas subsequentes sendo aplicadas
pela Efacec Power Solutions desde a sua constituição, e têm sido aplicadas todos os anos de forma
consistente pelas empresas subsidiárias. No entanto, as normas, interpretações e revisões emanadas
dos diversos órgãos que supervisionam a aplicação das Normas – IASB, IASC, IFRIC e SIC, quando
aplicáveis ao Grupo EPS, são adotadas no período em que se tornam obrigatórias.

1.1 Bases de preparação
As demonstrações financeiras consolidadas da Efacec Power Solutions foram preparadas de acordo
com as Normas Internacionais de Relato Financeiro (IFRS) em vigor em 1 de Janeiro de 2017, tal
como adotadas na União Europeia.

As demonstrações financeiras consolidadas foram preparadas tendo em conta a convenção do custo histórico, exceto os terrenos, ativos financeiros e passivos financeiros (incluindo instrumentos derivados), os quais
se encontram contabilizados ao seu justo valor. Adicionalmente, os equipamentos de produção localizados
nas instalações industriais em Portugal também estão contabilizados ao justo valor que resultou da valorização efetuada no âmbito da aquisição de participações financeiras no processo de constituição da EPS
(ver Nota 5.1).

A preparação das demonstrações financeiras em conformidade com as Normas Internacionais de
Relato Financeiro requer o uso de algumas estimativas contabilísticas importantes. Também requer
que o órgão de gestão exerça o seu julgamento no processo de aplicação das políticas contabilísticas
do Grupo EPS. As áreas envolvendo um maior grau de julgamento ou complexidade, ou as áreas onde
as premissas e estimativas são significativas para as demonstrações financeiras estão divulgadas
na Nota 2.

As normas, interpretações e revisões emanadas dos diversos órgãos que supervisionam a aplicação
das Normas Internacionais de Relato Financeiro – IASB, IASC, IFRIC e SIC – encontram-se em baixo
enunciadas, assim como as datas de aplicação e aprovação pela União Europeia.
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ALTERAÇÃO

DATA
EFECTIVA

1. Alterações às normas efetivas a 1 de janeiro de 2017

IAS 7 – Demonstração dos fluxos de caixa

Reconciliação das alterações no passivo de financiamento
com os fluxos de caixa das atividades de financiamento.

01/01/2017

IAS 12– Imposto sobre o rendimento

Registo de impostos diferidos ativos sobre os ativos
mensurados ao justo valor, o impacto das diferenças
temporárias dedutíveis na estimativa dos lucros tributáveis
futuros e o impacto das restrições sobre a capacidade de
recuperação dos impostos diferidos ativos

01/01/2017

2. Normas (novas e alterações) que se tornam efetivas, em ou após 1 de janeiro de 2018, já endossadas pela UE

IFRS 9 – Instrumentos financeiros

Nova norma para o tratamento contabilístico de
instrumentos financeiros

01/01/2018

IFRS 15 – Rédito de contratos com
clientes

Reconhecimento do rédito relacionado com a entrega de
ativos e prestação de serviços, pela aplicação o método das
5 etapas.

01/01/2018

IFRS 16 - Locações

Nova definição de locação. Nova contabilização dos contratos
de locação para os locatários. Não existem alterações à
contabilização das locações pelos locadores.

IFRS 4 – Contratos de seguro
(aplicação da IFRS 4 com a IFRS 9)

Isenção temporária da aplicação da IFRS 9 para as
seguradoras para os exercícios que se iniciem antes de 1 de
janeiro de 2021.

Alterações à IFRS 15 – Rédito
de contratos com clientes

Regime específico para os ativos no âmbito da IFRS 4 que
qualificam como ativos financeiros ao justo valor por via
dos resultados na IFRS 9 e como ativos financeiros ao custo
amortizado na IAS 39, sendo permitida a classificação da
diferença de mensuração no Outro rendimento integral

01/01/2019

01/01/2018
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ALTERAÇÃO

DATA
EFECTIVA

3. Normas (novas e alterações) e interpretações que se tornam efetivas, em ou após 1 de janeiro de 2018,
ainda não endossadas pela UE§
3.1 – Normas
Melhorias às normas 2014 - 2016

Clarificações várias: IFRS 1, IFRS 12 e IAS 28

01-01-2017/
/01-01-2018

IAS 40 – Propriedades
de investimentos

Clarificação de que é exigida evidência de alteração de uso
para efetuar a transferências de ativos de e para a categoria
de propriedades de investimento

01/01/2018

IFRS 2 – Pagamentos baseados
em ações

Mensuração de planos de pagamentos baseados em ações
liquidados financeiramente, contabilização de modificações,
e a classificação dos planos de pagamentos baseados
em ações como liquidados em capital próprio, quando o
empregador tem a obrigação de reter imposto.

01/01/2018

IFRS 9 – Instrumentos financeiros

Opções de tratamento contabilístico de ativos financeiros
com compensação negativa

01/01/2019

IAS 28 – Investimentos em associadas
e empreendimentos conjuntos

Clarificação quanto aos investimentos de longo-prazo em
associadas e empreendimentos conjuntos que não estão a ser
mensurados através do método de equivalência patrimonial

01/01/2019

Melhorias às normas 2015 – 2017

Clarificações várias: IAS 23, IAS 12, IFRS 3 e IFRS 11

01/01/2019

IFRS 17 – Contratos de seguro

Nova contabilização para os contratos de seguro, contratos
de resseguro e contratos de investimento com características
de participação discricionária.

01/01/2021

IFRIC 22 – Transações em moeda
estrangeira e contraprestação
adiantada

Taxa de câmbio a aplicar quando a contraprestação é
recebida ou paga antecipadamente

01/01/2018

IFRIC 23 – Incertezas sobre o
tratamento de imposto sobre o
rendimento

Clarificação relativa à aplicação dos princípios de
reconhecimento e mensuração da IAS 12 quando há
incerteza sobre o tratamento fiscal de uma transação, em
sede de imposto sobre o rendimento

01/01/2019

3.2 - Interpretações

Estão em análise os efeitos potenciais da adoção de algumas das novas normas, nomeadamente no que respeita à aplicação da IFRS 9, IFRS 15 e IFRS 16, não sendo possível,
nesta data, quantificar os respetivos impactos.
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1.2 Consolidação
1.2.1. Subsidiárias
Subsidiárias são todas as entidades (incluindo Entidades com Finalidades Especiais) sobre as quais
o Grupo EPS tem o poder de decisão sobre as políticas financeiras e operacionais, geralmente
representado por mais de metade dos direitos de voto. A existência e o efeito dos direitos de voto
potenciais, que sejam correntemente exercíveis ou convertíveis, são considerados quando se avalia
se o Grupo EPS detém o controlo sobre outra entidade. As subsidiárias são consolidadas a partir da
data em que o controlo é transferido para o Grupo EPS, sendo excluídas da consolidação a partir da
data em que o controlo cessa.

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, instrumentos de capital emitidos e
passivos incorridos ou assumidos na data de aquisição. Todos os custos associados à aquisição são
registados como gastos do período. Os ativos identificáveis adquiridos e os passivos contingentes
assumidos numa concentração empresarial são mensurados inicialmente ao justo valor na data
de aquisição, independentemente da existência de interesses não controlados. O excesso do custo
de aquisição acrescido da quota-parte dos interesses não controlados no justo valor dos ativos e
passivos adquiridos ou, alternativamente, acrescido do justo valor da participação dos interesses
não controlados na filial adquirida, em relação ao justo valor dos ativos e passivos líquidos totais da
subsidiária adquirida, é reconhecido como goodwill (Nota 1.5.1). Se o custo de aquisição for inferior
ao justo valor dos ativos líquidos da subsidiária adquirida, a diferença é reconhecida diretamente
na Demonstração de Resultados.

As transações e saldos em operações efetuadas entre empresas do Grupo são eliminadas na consolidação. Os ganhos e perdas em operações efetuadas entre empresas do Grupo que ainda não tenham
sido realizadas com o exterior são igualmente eliminadas, exceto no caso das perdas cuja transação
possa revelar evidência de imparidade de um ativo transferido. As políticas contabilísticas das
subsidiárias foram sendo alteradas, sempre que necessário, de forma a garantir consistência com
as políticas adotadas pelo Grupo EPS.

O montante relativo aos interesses que não controlam é incluído no Capital Próprio. As transações
com os “interesses não controlados” são registadas no Capital Próprio, quando não há alteração de
controlo sobre a Entidade, não havendo lugar ao registo de goodwill ou ganhos ou perdas. Quando
há perda do controlo exercido sobre a entidade, qualquer interesse remanescente sobre a entidade
é remensurado ao justo valor, sendo o ganho ou perda reconhecido nos resultados do exercício.

A lista de subsidiárias incluídas no perímetro de consolidação encontra-se apresentada na Nota 4,
assim como as alterações ao perímetro verificadas no exercício.
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1.2.2. Associadas
Associadas são todas as entidades sobre as quais o Grupo EPS exerce influência significativa mas
não possui controlo, geralmente com participações entre 20% e 50% dos direitos de voto. Os investimentos em associadas são contabilizados pelo método da equivalência patrimonial e são inicialmente
reconhecidos ao custo. O investimento do Grupo EPS em associadas inclui o goodwill (deduzido de
perdas acumuladas de imparidade) identificado na aquisição (Nota 1.5.1).

A participação do Grupo EPS nos ganhos e perdas das suas associadas após a aquisição é reconhecida
na Demonstração dos Resultados e a quota-parte nos movimentos das reservas após a aquisição é
reconhecida em reservas, por contrapartida do valor contabilístico do investimento financeiro. Quando a
participação do Grupo EPS nas perdas da associada iguala ou ultrapassa o seu investimento na associada, incluindo contas a receber não cobertas por garantias, o Grupo EPS deixa de reconhecer perdas
adicionais, exceto se tiver incorrido em obrigações ou efetuado pagamentos em nome da associada.

Se o custo de aquisição for inferior ao justo valor dos ativos líquidos das associadas adquiridas, a
diferença é reconhecida diretamente na Demonstração dos Resultados.

O goodwill identificado na aquisição de associadas, deduzido da perda acumulada de imparidade,
encontra-se apresentado na rubrica de “Investimentos financeiros em associadas”.

Uma avaliação dos investimentos em associadas é desencadeada sempre que existem sinais de
imparidade do ativo. São reconhecidas perdas por imparidade como custos na mesma rubrica. Quando
as perdas por imparidade reconhecidas em períodos anteriores deixam de existir, revertem-se, com
exceção do goodwill.

Os ganhos não realizados em transações com as associadas são eliminados na extensão da participação
do Grupo EPS nas associadas. Perdas não realizadas são também eliminadas, exceto se a transação
revelar evidências de imparidade de um bem transferido. As políticas contabilísticas de associadas
foram sendo alteradas, sempre que necessário, de forma a garantir consistência com as políticas
adotadas pelo Grupo EPS.

1.2.3. Acordos conjuntos
A norma internacional de contabilidade IFRS.11 qualifica os investimentos controlados conjuntamente
como operações conjuntas (joint-operations) ou como empreendimentos conjuntos (joint-ventures).
As orientações do IASB passaram a exigir uma análise cuidada dos contratos constitutivos e das
disposições estatutárias das entidades existentes e a constituir, para a determinação das normas
aplicáveis e do método de contabilização.
Para determinar a existência ou não de acordo conjunto e a sua natureza, os principais parâmetros
de análise são:
Existência ou não de uma entidade veículo separada
Disposições estatutárias sobre a tomada de decisões
Apropriação dos ativos/passivos e dos proveitos/custos
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ACORDOS CONJUNTOS

EMPREENDIMENTOS

OPERAÇÕES

CONJUNTOS

CONJUNTAS (JOINT

(JOINT-VENTURES)

-OPERATIONS)

Existência de entidade veículo
separada

Apropriação dos
ativos/passivos e
rendimentos/gastos

SIM

NÃO

As partes controladas têm,
em conjunto, direitos sobre
o património líquido da JV

As partes controladas têm,
em conjunto, direitos sobre
os ativos e obrigações
sobre os passivos

Equivalência Patrimonial

Contabilização linha-alinha de ativos/passivos,
proveitos/custos

Em 2014, o Grupo EPS adotou a IFRS.11 e procedeu a uma análise casuística dos contratos de todas
as entidades em que mantém interesses. Nos casos em que os agrupamentos foram classificados
como operações conjuntas, as suas contas foram integradas linha-a-linha, proporcionalmente à quota
participativa em cada um; nos casos em que os agrupamentos foram considerados empreendimentos
conjuntos, os investimentos foram registados por equivalência patrimonial.

1.2.4. Política de transações entre entidades sob controlo comum
Não existem políticas contabilísticas definidas no normativo internacional para as transações entre
entidades sob controlo comum, em que a casa-mãe mantém o controlo da subsidiária transferida
antes e depois das transações se concretizarem. Na sua ausência, a gestão toma em consideração
os requisitos e orientações de outras normas que abordam matérias semelhantes, tendo optado
pelo método da compra da IFRS 3R, sendo aplicado na íntegra este normativo (Nota 1.2.1). Não se
verificaram este tipo de transações durante o exercício de 2017.

1.3 Conversão cambial
1.3.1 Moeda Funcional e de Apresentação
Os elementos incluídos nas Demonstrações Financeiras de cada uma das entidades do Grupo EPS são
mensurados utilizando a moeda do ambiente económico em que a entidade opera – “moeda funcional”. As Demonstrações Financeiras consolidadas são apresentadas em Euros, sendo esta a moeda
funcional e de apresentação das contas do Grupo EPS.
As diferenças cambiais decorrentes das atividades operacionais do Grupo EPS são registadas, na
Demonstração dos Resultados, como gastos ou rendimentos operacionais. Se as diferenças cambiais
tiverem origem em operações de natureza financeira, são registadas como resultados financeiros.
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1.3.2 Saldos e Transações
As transações em moedas diferentes do Euro são convertidas em moeda funcional utilizando as
taxas de câmbio à data das transações. Os ganhos ou perdas cambiais resultantes da liquidação das
transações, e da atualização dos ativos e dos passivos monetários denominados em moeda diferente
do Euro pela taxa à data de fecho, são reconhecidos na Demonstração dos Resultados.

1.3.3 Empresas do Grupo
Os resultados e a posição financeira de todas as entidades do Grupo EPS que possuam uma moeda
funcional diferente da moeda de apresentação são convertidas para a moeda de apresentação como
segue:
(i) Os ativos e passivos de cada Demonstração da Posição Financeira apresentada são convertidos à
taxa de câmbio em vigor na data das Demonstrações Financeiras;
(ii) Os rendimentos e os gastos de cada Demonstração dos Resultados são convertidos pela taxa de
câmbio média; e
(iii) As diferenças de câmbio resultantes da transposição das demonstrações financeiras individuais
das empresas incluídas na consolidação são reconhecidas no Capital Próprio, na rubrica de Reservas.

1.4 Ativos Tangíveis
Os terrenos e edifícios compreendem essencialmente fábricas e escritórios. Os terrenos são apresentados ao justo valor. Os demais ativos tangíveis são apresentados ao custo histórico, menos depreciação,
incluindo todos os dispêndios diretamente atribuíveis à aquisição dos bens. Na sequência da aquisição
de sociedades pela Efacec Power Solutions, os equipamentos industriais foram revalorizados.

Os custos subsequentes são incluídos na quantia escriturada do bem ou reconhecidos como ativos
separados, conforme apropriado, somente quando é provável que benefícios económicos fluirão para
a empresa e o custo possa ser mensurado com fiabilidade. Os demais dispêndios com reparações e
manutenção são reconhecidos como custo no período em que são incorridos.

De acordo com as políticas contabilísticas do Grupo EPS, para a determinação do justo valor os terrenos
são sujeitos a avaliações trienais efetuadas por peritos independentes. As avaliações assentam na
utilização dos critérios da comparação de mercado e dos custos de substituição. As revalorizações
são reconhecidas no capital próprio, após dedução do respetivo imposto diferido. As desvalorizações,
caso existam, são deduzidas ao capital próprio até ao limite das reservas de revalorização existentes
para os mesmos ativos. No excedente daquele limite são reconhecidas em resultados.
Quando os ativos tangíveis registados ao justo valor são vendidos, o montante incluído em reservas
de revalorização é transferido para resultados transitados.
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Os terrenos não são depreciados. A depreciação dos outros ativos é calculada pelo método
das quotas constantes, por duodécimos sobre o valor de custo ou de revalorização, de forma a alocar o
seu custo ou valor revalorizado ao seu valor residual, em função da sua vida útil estimada, como segue:

RUBRICA

Edifícios e Outras Construções
Equipamento Básico

ANOS

25 – 50
8 – 16

Equipamento de Transporte

4–5

Ferramentas e Utensílios

4–8

Equipamento Administrativo

4–6

O processo de depreciação inicia-se no mês seguinte àquele em que o bem entrou em funcionamento.

Os valores residuais dos ativos e as vidas úteis são revistas e ajustadas, se necessário, na data de
fecho do exercício. Se a quantia escriturada é superior ao valor recuperável do ativo, procede-se
imediatamente ao seu reajustamento para o valor recuperável estimado (Nota 1.6).

Os ganhos e/ou perdas nas alienações ou abates dos ativos tangíveis são determinados pela diferença
entre o seu valor líquido contabilístico e o seu valor de alienação ou abate, sendo neste último caso
nulo, e incluídos no resultado do exercício.

1.5 Ativos Intangíveis
1.5.1 Goodwill
O goodwill representa o excesso do custo de aquisição face ao justo valor dos ativos e passivos
identificáveis da subsidiária na data de aquisição (Nota 1.2), sendo relevado em rubrica própria da
Demonstração Consolidada da Posição Financeira.

O goodwill é sujeito a testes de imparidade, numa base anual e é apresentado ao custo, deduzido
de perdas por imparidade acumuladas. Os ganhos ou perdas decorrentes da venda de uma entidade
incluem o valor do goodwill referente à mesma.

O goodwill e os ajustamentos de justo valor resultantes da aquisição de uma entidade estrangeira
são tratados como ativos e passivos dessa entidade e convertidos à taxa de câmbio de fecho, caso a
sua moeda funcional seja diferente do Euro.

O goodwill é alocado às unidades geradoras de fluxos de caixa (UGC) para realização dos testes de
imparidade (Nota 2.1). O valor recuperável de uma UGC é determinado com base nos cálculos do valor
de uso. Esses cálculos utilizam projeções de fluxos de caixa baseadas em orçamentos financeiros
aprovados pelo órgão de gestão, cobrindo um período de, pelo menos, 4 anos. Em certas condições,
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algumas UGC podem ser agrupadas, quando exista um elevado nível de dependência do negócio de
uma ou mais UGC relativamente a outra UGC integradora, no que respeita a competências técnicas,
financeiras, comerciais, ou à capacidade para contratar novos negócios junto dos seus clientes.

Os órgãos de gestão da EPS determinam a margem operacional prevista com base na performance
passada e nas suas expetativas para o desenvolvimento do mercado. A taxa de crescimento média
ponderada utilizada é consistente com as previsões incluídas nos relatórios do setor. As taxas de
desconto utilizadas são antes de impostos e refletem riscos específicos relacionados com os segmentos relevantes.

1.5.2 Software
O custo de aquisição de licenças de software é capitalizado e compreende todos os custos incorridos
para a aquisição e para colocar o software disponível para utilização. Esses custos são amortizados
durante o período de vida útil estimada (não excedendo 5 anos). Os custos associados à manutenção
de software são reconhecidos como gastos quando incorridos.

Os custos diretamente associados à produção de software identificável e único controlado pelo Grupo
e que irá, provavelmente, gerar benefícios económicos futuros superiores aos custos, para além de
um ano, são reconhecidos como ativos intangíveis. Os custos diretos incluem os gastos com pessoal
no desenvolvimento do software e a quota-parte de gastos gerais relevantes. Custos de desenvolvimento de software reconhecidos como ativos são amortizados durante a sua vida útil estimada (não
excedendo 5 anos).

1.5.3 Despesas de investigação e desenvolvimento
Os dispêndios com investigação são reconhecidos como gastos quando incorridos. Os custos incorridos
em projetos de desenvolvimento (relativos ao design e teste de novos produtos ou melhoramentos
em produtos existentes) são reconhecidos como ativos intangíveis quando for provável que o projeto
terá sucesso, considerando a sua viabilidade comercial e tecnológica e que os custos possam ser
mensurados com fiabilidade. Outros dispêndios com desenvolvimento são reconhecidos como gastos
quando incorridos. Os custos de desenvolvimento previamente reconhecidos como gastos podem
ser reconhecidos como ativos em períodos subsequentes. Os custos de desenvolvimento com vida
útil finita que tenham sido capitalizados são amortizados desde o início da produção comercial do
produto numa base de linha reta pelo período do seu benefício esperado, não excedendo cinco anos.

1.6 Imparidade de ativos não financeiros, exceto Goodwill
Os ativos que não têm uma vida útil definida não estão sujeitos a amortização, mas são objeto de testes
de imparidade anuais. Os ativos sujeitos a amortização são revistos quanto à imparidade sempre que
os eventos ou alterações nas circunstâncias indicarem que o valor pelo qual se encontram escriturados
possa não ser recuperável. Uma perda por imparidade é reconhecida pelo montante do excesso da
quantia escriturada do ativo face ao seu valor recuperável. A quantia recuperável é a mais alta de
entre o justo valor de um ativo menos os gastos para venda e o seu valor de uso. Na determinação do
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valor de uso, os fluxos de caixa futuros estimados são descontados utilizando uma taxa de desconto
que reflita as avaliações correntes de mercado e risco específico do ativo.

Para realização de testes de imparidade, os ativos são agrupados ao mais baixo nível no qual se possam
identificar separadamente fluxos de caixa (unidades geradoras de fluxos de caixa).

1.7 Ativos Financeiros
1.7.1 Classificação
O Grupo EPS classifica os seus ativos financeiros de acordo com as seguintes categorias: ativos
financeiros ao justo valor por contrapartida de resultados, créditos e valores a receber, investimentos
detidos até à maturidade e ativos financeiros disponíveis para venda. A classificação depende do
propósito pelo qual os ativos financeiros foram adquiridos. A gestão determina a classificação dos
seus ativos financeiros aquando do seu reconhecimento inicial.

(a) Ativos financeiros ao justo valor através de resultados
Ativos financeiros ao justo valor por contrapartida de resultados são ativos financeiros detidos para
negociação. Um ativo financeiro é classificado nesta categoria se for adquirido com o propósito de
ser vendido no curto prazo. Os instrumentos financeiros derivados são também classificados sob
esta categoria, salvo se designados para cobertura. Atualmente, o Grupo EPS possui 418 mil euros
classificados neste tipo de ativos financeiros.

(b) Empréstimos concedidos e contas a receber
Empréstimos concedidos e contas a receber são ativos financeiros não derivados, com pagamentos
fixos ou determináveis e que não são cotados num mercado ativo. Empréstimos concedidos e contas
a receber são classificados como ativos correntes, exceto quanto a maturidades superiores a 12
meses após a data de fecho do exercício, sendo nesse caso classificados como ativos não correntes.

(c) Investimentos detidos até à maturidade
Atualmente, o Grupo EPS não possui ativos financeiros detidos até à maturidade.

(d) Ativos financeiros disponíveis para venda
Ativos financeiros disponíveis para venda (Nota 8) são ativos financeiros não derivados que não são
essenciais para a prossecução das operações do Grupo EPS. Estes ativos financeiros são classificados como não-correntes, exceto se os ativos expirarem ou se a gestão tiver intenção de os vender no
prazo de 12 meses após a data de reporte.

1.7.2 Reconhecimento e mensuração
As compras e vendas de ativos financeiros são reconhecidas na data de negociação – a data na
qual o Grupo EPS se compromete a comprar ou vender os ativos. Os investimentos são inicialmente
reconhecidos ao justo valor acrescido dos custos de transação, salvo se classificados ao justo valor
por contrapartida de resultados. Ativos financeiros ao justo valor por contrapartida de resultados são
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inicialmente reconhecidos ao justo valor e os seus custos de transação registados na demonstração
de resultados. Os ativos financeiros são desreconhecidos no momento em que expiram os direitos
a receber os seus fluxos de caixa, ou no momento em que são transferidos os riscos e benefícios
da sua propriedade. Ativos financeiros disponíveis para venda e ativos financeiros ao justo valor
por contrapartida de resultados são mensurados subsequentemente ao seu justo valor. Créditos e
valores a receber são mensurados subsequentemente ao custo amortizado através do método de
taxa de juro efetiva.

Ganhos ou perdas provenientes de variações no justo valor de ativos financeiros, classificados sob
a categoria de “justo valor por contrapartida de resultados”, são apresentados na demonstração de
resultados como custos financeiros no período em que ocorrem.

As contas a receber de clientes e outros devedores são reconhecidas inicialmente ao seu valor nominal
ou justo valor, quando diferente, deduzido de qualquer perda por imparidade.

Os valores a receber de clientes são desreconhecidos quando são transferidos para outra entidade,
substancialmente, todos os riscos significativos e benefícios relacionados com os fluxos de caixa do
ativo financeiro. Se a entidade mantém a sua exposição à variabilidade total do valor presente dos fluxos
de caixa líquidos futuros associados ao ativo financeiro, não há lugar a desreconhecimento do ativo.

Quando os títulos classificados como disponíveis para venda são vendidos ou é registada imparidade
sobre os mesmos, o valor acumulado dos ajustamentos para justo valor reconhecido em reservas de justo
valor é registado na demonstração de resultados, na rubrica “Ganhos ou perdas em outras empresas”.

Os juros por conta de títulos classificados como disponíveis para venda são calculados através do método
do juro efetivo, e reconhecidos na demonstração de resultados na rubrica de outros rendimentos.

Os dividendos de ações disponíveis para venda são reconhecidos na demonstração de resultados
quando for estabelecido o direito do grupo aos mesmos.

1.7.3 Apresentação pelo valor líquido
Os ativos e passivos financeiros são apresentados na demonstração da posição financeira pelo seu valor
líquido quando existe o direito legal a efetuar essa compensação, assim como a intenção de o fazer.

1.7.4 Imparidade de ativos financeiros
(a) Empréstimos concedidos e contas a receber
O ajustamento por imparidade das contas a receber é estabelecido quando há evidência objetiva
de que o Grupo EPS não receberá a totalidade dos montantes em dívida, conforme as condições
originais das contas a receber. O valor do ajustamento é a diferença entre o valor apresentado e o
valor presente estimado dos fluxos de caixa futuros, descontado à taxa de juro efetiva. O valor do
ajustamento é reconhecido na demonstração de resultados.
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(b) Ativos mensurados ao custo amortizado
O Grupo EPS avalia a cada data da Demonstração Consolidada da Posição Financeira se um ativo
financeiro, ou um grupo de ativos financeiros, se encontra em imparidade. Um ativo financeiro, ou
um grupo de ativos financeiros, encontra-se em imparidade, sendo registadas perdas por imparidade,
apenas quando existe evidência objetiva da mesma como resultado de um ou mais eventos ocorridos
após o reconhecimento inicial do ativo (um evento de perda), e de que tal evento (ou eventos) tenha
um impacto na estimativa de fluxos de caixa futuros, produzidos por esse ativo ou grupo de ativos,
que possa ser estimado com fiabilidade.

Os critérios utilizados pelo Grupo EPS, para determinar se existe evidência objetiva de uma perda
por imparidade incluem:
Dificuldades financeiras significativas por parte do emitente ou devedor;
Violação de disposições contratuais, como por exemplo vencimento do pagamento de juros ou de
capital;
A possibilidade do devedor entrar em falência ou em processo de reestruturação financeira;
O desaparecimento de um mercado ativo para o ativo financeiro em causa por motivos de dificuldades
financeiras; ou
Dados observáveis, que indiquem um decréscimo mensurável na estimativa de fluxos de caixa
futuros provenientes de um portfólio de ativos financeiros, tendo esse decréscimo ocorrido após o
reconhecimento inicial desses ativos, mas de ainda não ser imputável a ativos financeiros individuais.
Esses dados incluem:
(i) Alterações adversas no estado de cumprimento dos pagamentos dos devedores desse portfólio, e
(ii) Condições económicas locais ou nacionais que se correlacionem com o incumprimento dos
pagamentos relativos aos ativos no portfólio.

O montante da perda é medido pela diferença entre o valor pelo qual o ativo se encontra mensurado
e o valor atual da estimativa de fluxos de caixa futuros (excluindo futuras perdas de crédito que
não tenham sido registadas) descontado à taxa de juro efetiva. O valor pelo qual o ativo se encontra
mensurado é reduzido, e o montante da perda é reconhecido na demonstração de resultados. Como
expediente prático, o Grupo EPS poderá medir o montante de imparidade com base no justo valor do
instrumento, utilizando um preço de mercado observável. Se, num período subsequente, o montante
da perda por imparidade decresce, e esse decréscimo pode ser objetivamente atribuível a um evento
que ocorre após a imparidade ser registada (como a melhoria do rating de crédito do devedor), então
a imparidade anteriormente reconhecida é revertida na demonstração de resultados.

(c) Ativos classificados como disponíveis para venda
O Grupo EPS analisa a cada data da Demonstração Consolidada da Posição Financeira se existe
evidência objetiva de que um ativo financeiro, ou um grupo de ativos financeiros, se encontra em
imparidade. Para títulos de dívida, são utilizados os critérios acima descritos na alínea (a). No caso
de instrumentos de capital de outras entidades classificados como disponíveis para venda, um decréscimo prolongado e significativo do justo valor do título relativamente ao seu valor de custo constituí
também evidência de imparidade. Se tal evidência existir em ativos disponíveis para venda, a perda
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acumulada – medida pela diferença entre o custo de aquisição e o justo valor à data, subtraída de
qualquer perda por imparidade previamente reconhecida através de resultados por conta do ativo
financeiro em questão – é removida do capital e reconhecida na demonstração de resultados. As
perdas por imparidade reconhecidas na demonstração dos resultados sobre instrumentos de capital
não são revertidas através da demonstração dos resultados. Se, num período subsequente, o justo
valor de um título de dívida classificado com disponível para venda aumentar, e esse aumento for
objetivamente atribuível a um evento que ocorreu após a perda por imparidade ter sido reconhecida
em resultados, então a perda por imparidade é revertida através da demonstração de resultados.

O Grupo EPS verifica em cada data de Demonstração Consolidada da Posição Financeira se existe
evidência objetiva de imparidade de algum investimento financeiro. Se existir tal evidência, a perda
acumulada, calculada pela diferença entre o valor desse investimento financeiro e o justo valor
corrente, é reconhecida na demonstração dos resultados do exercício em que se verifica a imparidade.

1.8 Contabilização de instrumentos financeiros – derivados e coberturas
Os derivados são reconhecidos inicialmente ao seu justo valor à data em que é tomada parte nas
suas disposições contratuais, sendo mensurados subsequentemente ao seu justo valor. O método
pelo qual se reconhecem as variações de justo valor depende da designação (ou não) desse derivado como instrumento de cobertura e, no caso de estar designado, da natureza do item coberto. Os
derivados utilizados para cobertura podem ser classificados em dois grupos distintos: (1) derivados
para coberturas de justo valor de ativos, passivos ou compromissos firmes reconhecidos (cobertura
de justo valor); ou (2) derivados para cobertura de um risco específico associado a um ativo, passivo
ou a uma transação altamente provável (cobertura de fluxos de caixa).
Para cada transação, e aquando da sua origem, o Grupo EPS prepara documentação que justifique
a relação entre o instrumento de cobertura e o item coberto, assim como o objetivo de gestão de
risco e a estratégia para a transação de cobertura, sendo igualmente documentada, quer à data de
negociação da cobertura, quer numa base contínua, a sua análise da eficácia com que o instrumento
de cobertura compensa as variações do justo valor, ou dos fluxos de caixa dos instrumentos cobertos.
De acordo com a IAS 39, o justo valor dos derivados do tipo opção é separado no seu valor intrínseco
e no seu valor temporal, dado que apenas o valor intrínseco destes instrumentos pode ser designado
como instrumento de cobertura. Assim, os testes de eficácia dos derivados do tipo opção incluem
apenas o valor intrínseco destes instrumentos.
O justo valor dos derivados contratados para efeitos de cobertura, quando existem, é apresentado
em Nota própria. A totalidade do justo valor de um derivado de cobertura é classificada como um
ativo ou passivo não corrente quando a maturidade residual do instrumento coberto é maior do que
12 meses, e como um ativo ou passivo corrente quando esta é menor do que 12 meses. Derivados de
negociação são classificados como ativos ou passivos correntes.
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1.8.1 Cobertura de justo valor
Variações no justo valor dos derivados que são designáveis e classificados como instrumentos de
cobertura de justo valor, são reconhecidas na demonstração de resultados, juntamente com as
variações de justo valor dos ativos ou passivos cobertos atribuíveis ao risco coberto.

Se a relação de cobertura deixar de cumprir os critérios de contabilidade de cobertura, então o
ajustamento para o valor contabilístico do item coberto, para o qual é usado o método de taxa efetiva,
é amortizado ao longo do período que se estende até à sua maturidade.

1.8.2 Cobertura de fluxos de caixa
O montante eficaz da variação de justo valor dos derivados designáveis e classificados como coberturas
de fluxos de caixa é reconhecido em capital próprio. O ganho ou perda relacionado com o montante
ineficaz é reconhecido de imediato na demonstração de resultados.

Os montantes acumulados registados em capital próprio são posteriormente reconhecidos para a
demonstração de resultados no mesmo período em que o instrumento afeta a demonstração de resultados (por exemplo, quando a transação de uma previsão de vendas coberta ocorre). O ganho ou perda
relativo ao valor de swaps de taxa de juro, a cobrir empréstimos de taxa variável, é reconhecido na
demonstração de resultados como “Custos financeiros líquidos”. O ganho ou perda relativo ao montante
eficaz de derivados de taxa de câmbio é reconhecido na demonstração de resultados como “Custos
financeiros líquidos”. O ganho ou perda relativo ao montante eficaz de derivados sobre o preço de
commodities é reconhecido na demonstração de resultados como “Custo das mercadorias vendidas
e matérias consumidas”. O ganho ou perda do montante ineficaz é reconhecido na demonstração de
resultados como “Custos financeiros líquidos”.

Quando um instrumento de cobertura atinge a sua maturidade, quando é vendido, ou quando a
cobertura deixa de cumprir com os requisitos de contabilidade de cobertura, qualquer ganho ou perda
acumulado registado em capital próprio permanecerá registado dessa forma, sendo reconhecido na
demonstração de resultados quando a transação prevista o for. Quando a ocorrência da transação
prevista deixar de ser provável, o ganho ou perda acumulado registado em capital próprio é transferido
de imediato para a demonstração de resultados, como custos ou proveitos financeiros.

1.8.3 Derivados não qualificados para cobertura
Certos derivados não cumprem com os critérios de cobertura. As variações no seu justo valor são
reconhecidas de imediato na demonstração de resultados, como custos ou proveitos financeiros.

1.9 Existências
As existências são apresentadas ao mais baixo valor entre o custo e o valor líquido de realização. No
caso das matérias-primas, o custo corresponde ao custo de aquisição. No caso dos produtos acabados
e dos produtos em curso de fabrico (Nota 12), o custo é calculado utilizando o custo standard (que não
se desvia significativamente do custo real de produção), sendo que o custo destes produtos integra
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custos de matérias primas, mão-de-obra direta, outros custos diretos e encargos gerais de fabrico (com
base na capacidade de produção normal). Os custos com empréstimos obtidos não são considerados.

O custo das existências inclui a transferência de capital próprio de qualquer ganho ou perda classificada como cobertura de fluxos de caixa relacionada com a compra de matérias-primas.

O valor líquido de realização corresponde ao preço de venda estimado no curso normal dos negócios,
menos os custos variáveis de venda.

1.10 Caixa e equivalentes de caixa
A rubrica de “Caixa e equivalentes de caixa” inclui caixa, depósitos bancários e outros investimentos
de curto prazo, de liquidez elevada. Os descobertos bancários são apresentados na Demonstração
Consolidada da Posição Financeira, no passivo corrente, na rubrica Empréstimos.

1.11 Capital social
As ações ordinárias são classificadas no capital próprio.
Os custos incrementais diretamente atribuíveis à emissão de novas ações ou opções são apresentados no capital próprio como uma dedução, líquida de impostos, das entradas de capital.

1.12 Dívidas a Instituições de crédito e Entidades relacionadas
Os empréstimos obtidos são reconhecidos inicialmente ao seu valor nominal. Os empréstimos são
subsequentemente apresentados ao custo amortizado. Qualquer diferença entre os recebimentos
(líquidos de custos de transação) e o valor amortizado é reconhecida na demonstração de resultados
ao longo do período do empréstimo, utilizando o método da taxa efetiva.

Os empréstimos obtidos são classificados no passivo corrente, exceto se o Grupo EPS possuir um
direito incondicional de diferir a liquidação do passivo por, pelo menos, 12 meses após a data de fecho.

Os juros e outros encargos financeiros relacionados com empréstimos obtidos são geralmente
reconhecidos como custo de acordo com o princípio da especialização dos exercícios.

Os juros e outros encargos financeiros de empréstimos obtidos, que estejam diretamente relacionados com a aquisição, construção ou produção de ativos fixos, são capitalizados, fazendo parte do
custo do ativo. A capitalização destes encargos começa após o início da preparação das atividades
de construção ou desenvolvimento do ativo e é interrompida quando o ativo se encontra pronto a
ser utilizado ou quando o projeto se encontra suspenso. Quaisquer proveitos financeiros gerados por
empréstimos obtidos, diretamente relacionados com um investimento específico, são deduzidos aos
encargos financeiros elegíveis para capitalização.
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1.13 Valores a pagar a Fornecedores e outros credores
Os valores a pagar a Fornecedores e outros credores são reconhecidos inicialmente pelo justo valor e
subsequentemente mensurados pelo custo amortizado usando o método do juro efetivo. As contas de
fornecedores são classificadas como passivos correntes, se o pagamento for devido no prazo de um
ano ou menos (ou no ciclo operacional normal do negócio, se maior). Se não, as contas de fornecedores
são apresentadas como passivos não correntes.

1.14 Imposto sobre o Rendimento e Impostos diferidos
A Efacec Power Solutions e as suas participadas nacionais estão sujeitas ao Regime Especial de
Tributação dos Grupos de Sociedades (RETGS), aplicável a grupos que incluam empresas nas quais
detêm participações acionistas iguais ou superiores a 75%, e que cumpram as condições dispostas
no artigo 63º do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas. O encargo fiscal
consolidado é determinado através da soma aritmética dos ganhos e perdas tributáveis conforme
determinado por cada empresa numa base individual.

O imposto sobre o rendimento inclui o imposto corrente e o imposto diferido, e é obtido pelo somatório
das estimativas de imposto calculadas pelas sociedades que compõem o Grupo EPS.

O imposto corrente é calculado com base na legislação fiscal vigente, ou substantivamente vigente,
à data da demonstração da posição financeira nos países onde as subsidiárias e associadas operam e
geram rendimento tributável. A gestão revê periodicamente a sua análise nesta matéria e reconhece provisões para contingências fiscais prováveis para os casos sob análise, assim como possíveis
ajustamentos feitos pelas autoridades fiscais. Estas provisões são constituídas pelo montante que
se espera pagar às autoridades fiscais.

O imposto diferido é calculado com base no valor das diferenças temporárias entre os valores contabilísticos dos ativos e passivos e a respetiva base de tributação. Contudo, o imposto diferido não é
registado se surgir através do reconhecimento inicial de um ativo ou de um passivo, numa transação
que não constitua concentração de atividades empresariais que à data da transação não afete os
rendimentos ou custos, nem contabilísticos, nem tributáveis. O imposto diferido é determinado à luz
da legislação e taxas vigentes, ou substantivamente vigentes à data de reporte, e que se esperam
aplicar aquando da realização do imposto diferido ativo, ou liquidação do imposto diferido passivo.
Ativos por impostos diferidos são reconhecidos apenas quando a existência de futuros rendimentos
tributáveis é expetável, sob os quais a diferença temporária possa ser utilizada.
Ativos e passivos por impostos diferidos são apresentados na demonstração da posição financeira
pelo seu valor líquido, quando existe o direito legal a compensar os ativos e passivos correntes por
impostos diferidos por esse valor, e quando os ativos e passivos por impostos diferidos são relativos a
impostos sobre o rendimento cobrados pela mesma autoridade fiscal, sobre a mesma entidade tributável, ou diferentes entidades quando existe a intenção de liquidar os montantes pelo seu valor líquido.

Os impostos diferidos são classificados como não-correntes, conforme apresentado na demonstração
da posição financeira.

R E L A T Ó R I O

&

C O N T A S

322

1.15 Provisões
As provisões são registadas ao justo valor das despesas que se espera que venham a ocorrer de modo a
liquidar a obrigação, utilizando-se taxas de desconto antes de impostos que reflitam o valor temporal
do dinheiro, assim como os riscos específicos da obrigação, conforme atribuído pelo mercado. Não
são reconhecidas provisões por perdas operacionais futuras.

O Grupo EPS reconhece provisões para contratos onerosos quando os custos a incorrer para satisfazer as obrigações contratuais assumidas excedem os benefícios económicos estimados, contrato a
contrato, de acordo com estimativas dos responsáveis das obras/projetos.

1.16 Reconhecimento do rédito
O rédito compreende o justo valor das vendas de bens e prestação de serviços, líquido de impostos
e descontos comerciais, e após eliminação das vendas internas.

As receitas são reconhecidas ao justo valor do montante recebido, ou a receber, pela venda de bens
e serviços no decurso normal das atividades do Grupo EPS. As receitas são reconhecidas pelo valor
líquido do montante de imposto sobre o valor acrescentado, devoluções, descontos e após terem sido
eliminadas receitas intra-grupo.

O Grupo EPS reconhece as receitas quando o seu montante é mensurável com fiabilidade, quando é
provável que benefícios económicos futuros deem entrada na entidade e quando critérios específicos
são cumpridos para cada uma das suas atividades, conforme descrito abaixo. O Grupo EPS baseia as
suas estimativas em resultados históricos, tendo em consideração o tipo de cliente, assim como do
tipo de transação e as suas caraterísticas.

1.16.1 Vendas
O reconhecimento do rédito dá-se quando o produto é entregue e aceite pelo cliente, e quando o
recebimento da respetiva conta a receber se encontra razoavelmente assegurado.

1.16.2 Prestação de serviços
A prestação de serviços é reconhecida no período contabilístico no qual os serviços são prestados
e faturados.

1.16.3 Contratos Plurianuais
As receitas geradas por contratos que decorrem por períodos superiores a um ano são contabilizadas de acordo com o método de percentagem de acabamento, com referência aos custos incorridos,
entrega parcial, ou outra abordagem que permita a estimação fiável dos custos de acabamento do
trabalho. Quando não é possível fazer uma estimativa fiável das receitas e custos, as receitas são
reconhecidas quando o produto é entregue ao cliente. Neste caso, os custos incorridos até à entrega
são registados na rubrica “Existências – produtos e trabalhos em curso”.
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Quando o montante faturado ao cliente é maior do que o determinado pelo método de percentagem
de acabamento, é reconhecida uma receita diferida, representando uma responsabilidade para com
cliente relativa ao trabalho a ser executado, que é registada na rúbrica “Rendimentos a reconhecer Faturação a reconhecer” (Nota 20). Quando o montante faturado ao cliente é menor que o determinado
pelo método da percentagem de acabamento é reconhecido um acréscimo de receita que é registado
na rúbrica “Acréscimos de rendimentos” (Nota 10).

Os custos contratuais incluem matérias-primas e materiais diretos, mão-de-obra direta e também
custos indiretos, distribuídos conforme especificado no contrato. Despesas com vendas e administrativas são registadas aquando da sua ocorrência. São constituídas provisões para as perdas previsíveis
decorrentes da realização do contrato, no período em que são determinadas, sendo reconhecidas
de imediato na demonstração de resultados. Alterações aos contratos ou a estimativas e previsões
de custos e/ou proveitos e margens, decorrentes da renegociação de condições com os clientes ou
de produtividade interna, são reconhecidas em resultados a partir do período em que ocorrem e
atendendo aos respetivos graus de acabamento.

Os materiais específicos aos contratos, que não tenham sido usados ou instalados, são apresentados
na rubrica “Existências – produtos e trabalhos em curso”.

1.17 Locações
As locações são classificadas como locações operacionais se uma parcela significativa dos riscos e
benefícios inerentes à posse for retida pelo locador. Os pagamentos efetuados em locações operacionais são refletidos na demonstração de resultados aquando da respetiva liquidação.

Locações de ativos fixos tangíveis onde o Grupo EPS tem substancialmente todos os riscos e
benefícios da propriedade são classificadas como locações financeiras. As locações financeiras são
capitalizadas no início da locação pelo menor entre o justo valor do ativo locado e o valor presente
dos pagamentos mínimos da locação. Cada pagamento efetuado é segregado entre o passivo em
dívida e o encargo financeiro, de forma a se obter uma taxa constante sobre a dívida em aberto.
As obrigações da locação, líquidas de encargos financeiros são incluídas em Fornecedores. A parcela
dos juros é levada a gastos financeiros no período da locação de forma a produzir uma taxa constante
periódica de juros sobre a dívida remanescente em cada período. Os ativos tangíveis adquiridos
através de locações financeiras são depreciados pelo menor entre o período de vida útil do ativo ou
o prazo da locação.

1.18 Subsídios
Os subsídios recebidos são reconhecidos pelo seu justo valor quando existe uma segurança razoável
que o subsídio será recebido e que o Grupo EPS cumprirá as obrigações inerentes.
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Os subsídios recebidos com o objetivo de compensar o Grupo EPS por investimentos efetuados em
ativos tangíveis ou intangíveis são incluídos no passivo como rendimentos a reconhecer (Nota 20) e são
creditados na demonstração de resultados proporcionalmente à vida útil dos ativos correspondentes.

Os subsídios recebidos com o objetivo de compensar os custos incorridos, são registados na demonstração de resultados de forma sistemática durante os períodos em que são reconhecidos os custos
que aqueles subsídios visam compensar.

1.19 Distribuição de dividendos
A distribuição de dividendos aos detentores do capital é reconhecida como um passivo nas demonstrações financeiras do Grupo EPS no período em que os dividendos são aprovados pelos acionistas
em Assembleia Geral.

1.20 Operações em descontinuação
Uma operação descontinuada é uma componente de uma entidade que, ou foi abatida, ou está classificada como detida para venda ou liquidação e (a) representa uma linha significativa de negócio ou
área geográfica de operações, ou (b) faz parte de uma reestruturação de uma área de negócio ou
área geográfica de operações.

As operações descontinuadas são classificadas como detidas para venda se o seu valor for realizável
através de uma transação de venda, ao invés da continuação do seu uso. Esta situação é considerada
apenas quando: (i) a venda é altamente provável e o ativo está disponível para venda de imediato,
na sua condição atual, (ii) o grupo comissionou a sua venda e (iii) é expetável que a venda se realize
num período de 12 meses. Neste caso, os ativos não correntes são registados ao menor entre o seu
valor contabilístico e o seu justo valor, líquido dos custos da venda.

1.21 Benefícios aos empregados
1.21.1 Pensões
A generalidade dos colaboradores da Efacec está abrangida unicamente pelo regime geral de
segurança social.
Existe um grupo fechado de ex-empregados aposentados que beneficia de complementos de pensão
de reforma ou sobrevivência, sendo estes geridos pelo Grupo EPS. A responsabilidade futura por estes
pagamentos é apresentada na demonstração da posição financeira na rubrica ‘Provisões’ (Notas 19
e 30.2) e corresponde ao valor atual das responsabilidades por benefícios definidos à data de fecho
de contas. A avaliação das responsabilidades é efetuada anualmente por entidades especializadas
e independentes.

325

D E M O N S T R A Ç Õ E S
F I N A N C E I R A S C O N S O L I D A D A S

Nas subsidiárias sediadas no estrangeiro os colaboradores, ou estão cobertos unicamente pelos
regimes de segurança social locais, ou poderão beneficiar de regimes complementares estabelecidos
de acordo com a legislação e condições locais.

As remensurações (ganhos e perdas atuariais) decorrentes da alteração de pressupostos atuariais
demográficos e financeiros são registadas na rubrica de “Outro rendimento integral”.

Um ativo de benefícios definidos só é reconhecido na medida em que possa existir uma restituição
de fundos ou uma redução dos pagamentos futuros.

1.21.2 Remunerações variáveis
As remunerações variáveis pagas aos empregados, quando existam, são registadas na demonstração
de resultados do ano a que respeitam, na rubrica “Gastos com o pessoal”.

1.22 Ativos e passivos contingentes
Os passivos contingentes em que a possibilidade de uma saída de fundos afetando benefícios económicos futuros seja apenas possível, não são reconhecidos nas demonstrações financeiras consolidadas,
sendo divulgadas nas notas, a menos que a possibilidade de se concretizar a saída de fundos afetando
benefícios económicos futuros seja remota, caso em que não são objeto de divulgação. São reconhecidas provisões para passivos que satisfaçam as condições previstas na Nota 1.15.

Ativos contingentes não são reconhecidos nas demonstrações financeiras consolidadas, mas são
divulgados no anexo às demonstrações financeiras quando é provável a existência de um benefício
económico futuro.

1.23 Demonstração dos fluxos de caixa
A demonstração dos fluxos de caixa é preparada de acordo com o método direto. O Grupo EPS classifica ativos com maturidade até um ano, com elevada liquidez e para os quais o risco de variação do
valor é insignificante na rubrica “Caixa e equivalentes de caixa”.
A demonstração dos fluxos de caixa é dividida por atividades operacionais, atividades de investimento
e atividades de financiamento. As atividades operacionais incluem recebimentos de caixa de clientes
e pagamentos a fornecedores, pessoal e outros pagamentos relacionados com a atividade operacional.
Os fluxos de caixa incluídos nas atividades de investimento incluem aquisições e alienações de
investimentos em subsidiárias, recebimentos de caixa e pagamentos decorrentes da compra e venda
de ativos tangíveis e intangíveis.

As atividades de financiamento compreendem recebimentos e pagamentos de caixa relativos a capital
próprio e empréstimos, incluindo descobertos bancários. Incluem ainda pagamentos relativos a juros,
dividendos e locações financeiras.
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1.24 Eventos subsequentes
Os eventos após a data da demonstração da posição financeira que proporcionem informação adicional
sobre condições que existiam nessa data são refletidos nas demonstrações financeiras consolidadas.
Os eventos após a data da demonstração da posição financeira que proporcionem informação sobre
condições que ocorram após a mesma data são divulgados no anexo às demonstrações financeiras
consolidadas, se materiais.

2. ESTIMATIVAS E JULGAMENTOS CONTABILÍSTICOS
A preparação das demonstrações financeiras consolidadas exige que a gestão do Grupo EPS efetue
julgamentos e estimativas que afetam os montantes de proveitos, custos, ativos e passivos e divulgações
à data das demonstrações financeiras.

Estas estimativas são determinadas pelos julgamentos da gestão do Grupo EPS, baseados: (i) na
melhor informação e conhecimento de eventos presentes e, em certos casos, em relatos de peritos
independentes, e (ii) nas ações que o Grupo EPS considera poder vir a desenvolver no futuro. Contudo,
na data de concretização das operações, os seus resultados poderão ser diferentes destas estimativas.

As estimativas e as premissas que apresentam um risco significativo de originar um ajustamento
material no valor contabilístico dos ativos e passivos no exercício seguinte são apresentadas abaixo.

2.1 Imparidade do Goodwill
Para efeitos de análise de imparidades, o Grupo EPS testa anualmente o valor do goodwill, registado
na Demonstração Consolidada da Posição Financeira, de acordo com a política contabilística indicada na Nota 1.5. Os valores recuperáveis das unidades geradoras de fluxos de caixa são determinados
com base no cálculo de valores de uso. Esses cálculos exigem o uso de estimativas (Nota 7).

2.2 Rédito
O Grupo EPS utiliza o método da percentagem de acabamento na contabilização dos seus contratos
plurianuais. A utilização da percentagem de acabamento exige a formulação de estimativas sobre o
grau de construção e dos serviços executados até à data como uma proporção do total da construção
e dos serviços a serem executados. A Gestão exerce julgamentos para determinar se os resultados de
um contrato podem ser estimados com fiabilidade. A Gestão também faz estimativas do custo total
dos serviços, ou em alguns casos, dos custos totais do contrato, que são utilizados na determinação do
valor recuperável dos contratos. As estimativas são continuamente revistas com base em alterações
e informações relativas a cada contrato.
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2.3 Justo valor dos ativos e passivos financeiros
Para determinação do justo valor de um ativo ou passivo financeiro, quando existe mercado ativo, é
utilizado o preço de mercado. Quando não existe mercado ativo, o que se verifica nalguns dos ativos
e passivos financeiros do Grupo EPS, são utilizadas técnicas de avaliação do justo valor geralmente
aceites, com base em pressupostos de mercado.

O Grupo EPS utiliza técnicas de avaliação para instrumentos financeiros não cotados, como os derivados, instrumentos financeiros ao justo valor através de resultados, e ativos disponíveis para venda.
Os métodos de avaliação que são usados mais frequentemente baseiam-se nos modelos de fluxos de
caixa descontados e nos modelos de opções, incluindo, por exemplo, taxas de juro, taxas de câmbio,
cotações de matérias-primas e curvas de volatilidade.

2.4 Imposto sobre o rendimento
O Grupo EPS reconhece passivos para liquidações adicionais de impostos que possam resultar de
revisões pelas autoridades fiscais. Quando o resultado final destas situações é diferente dos valores
inicialmente registados, as diferenças terão impacto no imposto sobre o rendimento e nas provisões
para impostos, no período em que tais diferenças se constatam.

Adicionalmente, o Grupo EPS reconhece ativos por impostos diferidos sobre prejuízos, na medida em
que sejam esperados lucros tributáveis futuros. Esta avaliação requer o uso de estimativas, podendo
os lucros tributáveis futuros ser diferentes da avaliação realizada a cada data de fecho. A diferença
terá impacto no imposto sobre o rendimento.

2.5 Reconhecimento de provisões
O Grupo EPS revê periodicamente as obrigações decorrentes de eventos passados que devem ser
reconhecidos ou divulgados. A subjetividade envolvida na determinação da probabilidade e montante
de recursos internos necessários para cumprir as obrigações pode dar origem a ajustamentos significativos devidos a variações nas suposições feitas, ou devido ao futuro reconhecimento de provisões
anteriormente divulgadas como passivos contingentes.
A Gestão exerce julgamentos consideráveis para determinar se existe uma obrigação presente como
resultado de um evento passado, ou se é provável, na data das demonstrações financeiras, que de
acontecimentos passados possam resultar saídas de recursos, e se o montante da obrigação pode ser
estimado com fiabilidade. O Grupo EPS revê periodicamente o estado desses processos recorrendo
a aconselhamento, tanto interno como externo. Estas decisões estão sujeitas a alterações conforme
novas informações estiverem disponíveis. O valor a provisionar pode mudar no futuro devido a novos
desenvolvimentos nesta matéria em particular.
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2.6 Ativos tangíveis e intangíveis
A vida útil de um ativo é o período durante o qual o Grupo EPS espera que o mesmo ativo esteja
disponível para uso e que deverá ser revisto, no mínimo, no final de cada exercício.

A determinação das vidas úteis dos ativos, o método de amortização/depreciação a ser aplicado e
as perdas estimadas resultantes da substituição do equipamento antes do fim da vida útil devido à
obsolescência tecnológica é fundamental na determinação do montante de amortização/depreciação
a ser reconhecido na demonstração dos resultados para cada ano.

Estes pressupostos são com base nos melhores conhecimentos da Gestão, e tendo em conta as melhores
práticas adotadas por empresas semelhantes nos setores em que o Grupo EPS opera.

2.7 Perdas por imparidade em contas a receber
O risco de crédito sobre os saldos das contas a receber é avaliado à data de fecho, tendo em conta
o conhecimento do cliente e o seu perfil de risco. As contas a receber são ajustadas com base na
avaliação feita pela gestão dos riscos estimados de cobrança na data do encerramento das contas,
que podem diferir dos riscos que efetivamente venham a ocorrer.

C. Gestão do risco
3. GESTÃO DE RISCOS FINANCEIROS

3.1 Fatores do risco financeiro
As atividades do Grupo EPS estão expostas a uma variedade de riscos financeiros: risco de mercado
(incluindo risco cambial, risco de preço e risco de taxa de juro), risco de crédito e risco de liquidez. O
programa de gestão de risco do Grupo EPS concentra-se na imprevisibilidade dos mercados financeiros
e procura minimizar os potenciais efeitos adversos sobre o desempenho financeiro do Grupo EPS.
Para o efeito são analisados vários instrumentos financeiros para minimizar os referidos riscos, os
quais, em determinadas circunstâncias, podem ser contratados exclusivamente para cobrir riscos
decorrentes da atividade e negócios do Grupo EPS.
A gestão de riscos financeiros é realizada pela Direção de Finanças Corporativa, no âmbito das políticas
e orientações aprovadas pelo Conselho de Administração. Esta Direção é responsável pela identificação,
avaliação e cobertura dos riscos financeiros, em estreita colaboração com as unidades operacionais
do grupo. O Conselho de Administração estabelece princípios para a gestão global dos riscos, bem
como políticas destinadas a cobrir áreas específicas, como o risco cambial, risco de preço, risco de
taxa de juro, risco de crédito, utilização de instrumentos financeiros derivados e não derivados e o
investimento dos excedentes de liquidez. O Conselho de Administração efetua um acompanhamento
muito próximo das referidas transações.
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3.1.1 Riscos de mercado

3.1.1.1 Risco cambial
No decurso das suas operações, o Grupo EPS está exposto ao risco de variação das taxas de câmbio,
decorrentes de propostas apresentadas em moeda estrangeira, contratos de fornecimento e de
construção e transações futuras em moeda estrangeira. Adicionalmente, e decorrente das suas
subsidiárias e associadas estrangeiras, o Grupo EPS tem exposição ao risco cambial, devido ao
reconhecimento de ativos e passivos e investimentos líquidos em operações estrangeiras. A principal
fonte de exposição a risco cambial do Grupo EPS advém dos ativos e passivos financeiros denominados
em dólares americanos.

O Grupo EPS tem uma política interna relativa à exposição ao risco cambial que permite a cobertura
dos contratos mais significativos denominados em moeda estrangeira, através da utilização de
instrumentos financeiros derivados de curto prazo.
No caso específico de Angola, o Grupo dispõe de ativos financeiros de valor significativo em kwanzas
e reduz a sua exposição cambial através de aplicações de tesouraria denominadas em dólares ou
indexadas ao dólar (Nota 13).
Os testes de sensibilidade cambial aos ativos e passivos financeiros líquidos não indiciaram a existência de impactos materiais.

3.1.1.2 Risco de preço
O Grupo EPS está exposto a alterações de curto e longo prazo dos preços das matérias-primas utilizadas
nos seus processos de produção, nos casos em que compra matérias-primas cujo preço está cotado
em bolsa. Esta exposição respeita essencialmente ao cobre.

O Grupo EPS implementou políticas com o objetivo de limitar o impacto que as variações de preço destas
matérias-primas têm no resultado líquido consolidado, tendo estabelecido estratégias de cobertura
de risco que permitem a utilização de instrumentos financeiros derivados. A Direção de Finanças
Corporativa é a entidade responsável no Grupo EPS por assegurar a gestão deste risco em articulação
com a Direção de Compras e Logística e as Unidades de Negócio utilizadoras dessas matérias-primas.
Em 31 de dezembro de 2017, o Grupo EPS não tinha em carteira contratos de opções sobre quaisquer
matérias-primas.

3.1.1.3 Riscos de fluxos de caixa e de justo valor associados à taxa de juro
O risco de taxa de juro no Grupo EPS advém essencialmente dos empréstimos não correntes, uma
vez que não existe um montante significativo de ativos não correntes remunerados. Os empréstimos
contratados com taxas de juro variáveis expõem o Grupo EPS ao risco de variações dos fluxos de caixa.
A política do Grupo EPS é de contratar passivos financeiros de taxa de juro variável, não estando
desta forma exposto ao risco de justo valor associado a variações de taxa de juro.
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O Grupo EPS implementou uma política dinâmica de gestão do risco de taxa de juro, com o objetivo de
limitar o risco de variações dos fluxos de caixa associados às alterações de taxa de juro. Enquadrada
pelas políticas definidas, a Direção de Finanças Corporativa analisa e decide sobre a contratação de
instrumentos financeiros derivados, podendo fazê-lo através da contratação de instrumentos em
que troca fluxos indexados à taxa de juro variável por fluxos calculados a taxa fixa, ou através de
opções sobre taxa de juro.

A exposição a risco de taxa de juro é analisada de forma dinâmica. Para além da avaliação dos encargos
futuros, com base nas taxas forward, realizam-se testes de sensibilidade a variações no nível das
taxas de juro. Atualmente, o Grupo EPS está exposto, fundamentalmente, à curva de taxa de juro do
Euro. A análise de sensibilidade é baseada nos seguintes pressupostos:

Alterações nas taxas de juro de mercado afetam os proveitos ou custos com juros em relação
a instrumentos financeiros com taxas de juro variáveis;
Alterações nas taxas de juro de mercado afetam os proveitos e custos com juros em relação
a instrumentos financeiros com taxas de juros fixas, apenas se estes estiverem reconhecidos a justo valor;
Alterações nas taxas de juro de mercado afetam o justo valor de instrumentos financeiros derivados
e outros ativos e passivos financeiros; e
Alterações no justo valor de outros ativos e passivos financeiros são estimados descontando os
fluxos de caixa futuros, utilizando taxas de mercado do final do ano.

Para cada análise, independentemente da moeda, são utilizadas as mesmas alterações às curvas de
taxa de juro. As análises são efetuadas para a dívida financeira líquida, ou seja, aos empréstimos
são deduzidos os depósitos remunerados e as aplicações de tesouraria. As simulações são efetuadas
tendo por base os valores líquidos de dívida e o justo valor dos instrumentos financeiros derivados
às datas de referência, e a respetiva alteração nas curvas de taxa de juro.
Em 31 de dezembro de 2017, o Grupo EPS não tinha derivados de taxa de juro contratados. A exposição do
grupo na mesma data era de cerca de 72,1 milhões de euros de empréstimos bancários, essencialmente
denominados em Euros, deduzidos de 9,6 milhões de euros de aplicações de tesouraria e depósitos
a prazo. Com base nos ativos e passivos no final do exercício, se as taxas de juro dos empréstimos e
depósitos fossem 0,25% superiores ou inferiores, considerando todas as outras variáveis constantes, o
resultado antes de impostos do ano seria inferior/superior em 156 mil euros. Estes efeitos devem-se,
essencialmente, ao maior ou menor custo com juros em empréstimos de taxa variável.

3.1.2 Risco de crédito
O risco de crédito é o risco de uma contraparte não cumprir as suas obrigações contratuais, o que
poderá originar o reconhecimento de uma perda. O risco de crédito resulta essencialmente das
atividades operacionais do Grupo EPS, especificamente os riscos de crédito a clientes, incluindo
valores a receber e compromissos firmes, e as suas atividades de investimento e cobertura, incluindo
instrumentos financeiros derivados e depósitos em instituições financeiras.

331

D E M O N S T R A Ç Õ E S
F I N A N C E I R A S C O N S O L I D A D A S

Instituições financeiras
Relativamente às instituições financeiras, o Grupo EPS seleciona as contrapartes com que faz negócio
com base nas notações de ratings atribuídas por uma das entidades independentes de referência. O
risco de crédito resultante de operações com bancos e instituições financeiras é gerido pela Direção
de Finanças Corporativa do Grupo EPS.

A tabela seguinte apresenta um resumo, a 31 de dezembro de 2017 e 2016, da qualidade de crédito
dos depósitos, aplicações e outros investimentos financeiros (incluindo os instrumentos financeiros
derivados com avaliação positiva que, em 31 de dezembro de 2017, apresentam um valor de 861.865
euros) com referência a notações externas de rating de crédito:
31.12.2017

31.12.2016

Rating

351 348

763 978

de A- a A+

1 219 696

2 622 560

de BBB- a BBB+

3 034 068

4 253 967

de BB- a BB+

4 710 228

4 737 027

11 693 554

12 484 811

≥ AA-

≤ B+
Sem rating

10 861 643

4 000 903

31 870 537

28 863 247

Os ratings apresentados correspondem à classificação atribuída pela Standard & Poor’s. Quando estes
não se encontram disponíveis são utilizados ratings da Moody’s ou Fitch.

As entidades para as quais não está atribuída notação de rating são essencialmente instituições
financeiras de Angola, Argélia, Marrocos e Moçambique.

Clientes
No que diz respeito ao risco de crédito de clientes, o Grupo EPS julga que o risco de uma contraparte
não cumprir com as suas obrigações contratuais, podendo gerar um impacto nas suas demonstrações
financeiras, é limitado, porque se procura garantir que os clientes detenham perfis de crédito sólidos
ou financiamentos adequados, de forma a cumprirem com as suas obrigações. Adicionalmente, o
Grupo EPS também procura reduzir o risco de crédito de clientes através da negociação, para alguns
dos contratos, de adiantamentos contratuais.
A avaliação da qualidade do risco de crédito é realizada pela Direção de Finanças Corporativas,
em conformidade com a seguinte metodologia: se os clientes detêm um rating de crédito externo
independente, essas notações são utilizadas; se o mesmo não existir, a qualidade do risco de crédito
é avaliada tendo em conta a sua situação financeira e experiência passada, entre outros fatores. Os
limites de risco individuais são determinados de acordo com as diretrizes definidas pelo Conselho de
Administração. A aprovação de projetos de risco elevado ou significativo é também uma responsabilidade do Conselho de Administração. A utilização dos limites de crédito é monitorizada regularmente.
Ver a Nota 10 para divulgações adicionais sobre o risco de crédito.
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A tabela seguinte apresenta uma análise da qualidade de crédito dos saldos a receber de clientes
não vencidos:

31.12.2017

31.12.2016

Novos Clientes

10 439 539

18 884 333

Clientes Institucionais

24 291 292

27 356 463

Outros

98 906 563

78 872 822

133 637 394

125 113 618

Risco máximo
A tabela seguinte apresenta a exposição máxima ao risco de crédito associado a ativos financeiros
detidos pelo Grupo EPS.

NOTAS

31.12.2017

31.12.2016

Clientes e Acréscimo de rendimentos

10

237 538 426

236 954 777

Outros valores a receber

11

18 297 824

15 596 394

Derivados

09

995 006

0

Empréstimos a Entidades Relacionadas

28

724 605

724 605

Aplicações de tesouraria

13

5 580 854

3 146 560

Depósitos Bancários

13

25 427 818

25 716 687

288 564 533

282 139 022

3.1.3 Risco de liquidez
A previsão dos fluxos de caixa é realizada pelas entidades operacionais do Grupo EPS e agregada
anualmente pela Direção Administrativa e Financeira na preparação do orçamento anual, sendo esta
área responsável pela monitorização das previsões de necessidades de liquidez do Grupo EPS, de forma
a garantir a manutenção de um nível adequado de disponibilidades para responder às necessidades
operacionais, tendo sempre em consideração os impactos de eventuais utilizações adicionais de
montantes contratados e não utilizados em facilidades de financiamento, incluindo linhas de crédito
e programas de papel comercial (Nota 17), para não serem ultrapassados os limites das facilidades
de financiamento ou covenants da dívida (quando aplicável). Estas previsões têm em consideração
os planos de financiamento em divida do Grupo EPS, o cumprimento de objetivos internos ao nível
dos rácios financeiros e, caso seja aplicável, o cumprimento de requisitos externos regulamentares
ou legais – por exemplo, restrições sobre moeda estrangeira, e cumprimento de covenants da dívida,
nomeadamente: Cross default, Pari Passu, Negative Pledges, rácios sobre a dívida, mudança de
acionistas e outros relacionados com as atividades operacionais e com as obrigações legais, fiscais
e operacionais do Grupo EPS.
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Os excedentes de tesouraria detidos pelas entidades operacionais, para além dos necessários à
manutenção do equilíbrio na gestão de capital circulante, são administrados localmente, tendo em
conta as instruções da Direção de Finanças Corporativas no que respeita a maturidade, liquidez e
contraparte. Os eventuais excedentes de tesouraria detidos pelo grupo são investidos pela Direção de
Finanças Corporativas escolhendo instrumentos com maturidades adequadas ou liquidez suficiente
e que forneçam margem suficiente conforme determinado pelas previsões acima mencionadas.

Em 31 de dezembro de 2017, o Grupo EPS detinha em caixa e depósitos à ordem um montante de cerca
de 21,5 milhões de euros, em depósitos a prazo um montante de cerca de 4,1 milhões de euros e em
aplicações de tesouraria um montante de cerca de 5,6 milhões de euros (Nota 13), que se esperava
que gerassem prontamente entradas de capital, capazes de facilitar a gestão do risco de liquidez.
Além disso, o grupo detinha, nessa data, facilidades de crédito não utilizadas num montante de cerca
de 28,2 milhões de euros (Nota 17).

A tabela abaixo apresenta os passivos financeiros não-derivados que são liquidados pelo seu valor
líquido (o Grupo EPS não tem instrumentos financeiros que não sejam liquidados pelo seu valor
líquido) agrupados por maturidades residuais relevantes. Os montantes apresentados na tabela são
os fluxos de caixa contratuais não descontados. Os montantes em moeda estrangeira são convertidos
à taxa de câmbio da data de reporte. Os pagamentos de juros associados a passivos com taxas de juro
variáveis estão incluídos na tabela, e são calculados utilizando as taxas de juro spot disponíveis à
data de reporte. Os ativos e passivos que podem ser reembolsados a qualquer momento são sempre
alocados ao período temporal mais curto.

31 de Dezembro de 2017

NOTAS

Empréstimos Bancários

ATÉ 1 ANO

2-3 ANOS

4-5 ANOS

>5 ANOS

16 050 458

36 943 359

24 846 679

0

Instrumentos financeiros
derivados

9

142 502

0

0

0

Fornecedores

15

109 794 767

7 121

0

0

20 974 326

0

0

0

Outros passivos
Garantias financeiras

31 de Dezembro de 2016

30.1

NOTAS

Empréstimos Bancários

65 417 388

0

0

0

212 379 441

36 950 480

24 846 679

0

ATÉ 1 ANO

2-3 ANOS

4-5 ANOS

>5 ANOS

2 732 368

28 707 499

38 688 143

12 873 963

Instrumentos financeiros
derivados

9

543 187

0

0

0

Fornecedores

15

85 783 287

19 017

0

0

12 887 082

0

0

0

67 359 823

0

0

0

169 305 747

28 726 516

38 688 143

12 873 963

Outros passivos
Garantias financeiras

30.1
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3.2 Gestão do Risco de Capital
O Grupo EPS procura manter um nível de capitais próprios adequado que lhe permita não só assegurar
a sua continuidade e desenvolvimento, como também proporcionar uma adequada remuneração para
os seus acionistas e a otimização do custo de capital.

O Grupo EPS poderá ajustar o montante dos dividendos a pagar e o retorno de capital dos acionistas ou
proceder à emissão de novas ações ou de dívida, de forma a manter ou ajustar a sua estrutura de capital.

De acordo com as práticas de mercado, o equilíbrio da estrutura de capital é monitorizado com
base no rácio de alavancagem financeira (gearing). O gearing é calculado de acordo com a fórmula
‘Dívida Líquida/Total de Capital’. A dívida líquida compreende o total de empréstimos (incluindo
empréstimos obtidos correntes e não correntes, conforme apresentado na demonstração consolidada
da posição financeira), deduzido de caixa e equivalentes de caixa, outros investimentos financeiros
e empréstimos concedidos correntes. O total de Capital é composto pelo capital próprio, conforme
apresentado nas demonstrações consolidadas, adicionados da dívida líquida. O gearing em 31 de
dezembro de 2017 apresenta o seguinte cálculo:

NOTAS

31.12.2017

Dívidas a Instituições de Crédito

17

70 674 185

(-) Caixa e seus equivalentes

13

31 148 216

29 024 861

Divida líquida

39 525 968

44 391 760

Capital Próprio

345 720 692

309 147 595

Total de Capital

385 246 660

353 539 355

10,3%

12,6%

Gearing

31.12.2016

73 416 621

Adicionalmente, e de acordo com as facilidades de financiamento contratadas à data de reporte, o Grupo
EPS encontra-se sujeito ao cumprimento de covenants relacionados com rácios de dívida (Nota 17).
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3.3 Estimativa do justo valor
A tabela seguinte apresenta os ativos e passivos financeiros do Grupo EPS mensurados ao justo valor,
de acordo com os seguintes níveis de hierarquia de justo valor previstos na IFRS 7:

Nível 1: o justo valor de instrumentos financeiros é baseado em cotações de mercados líquidos ativos
à data de referência da demonstração da posição financeira. Neste nível incluem-se essencialmente
instrumentos de capital e dívida (e.g. NYSE Euronext);
Nível 2: o justo valor de instrumentos financeiros não é determinado com base em cotações de
mercado ativo, mas sim com recurso a modelos de avaliação. Os principais inputs dos modelos
utilizados são observáveis no mercado;
Nível 3: o justo valor de instrumentos financeiros não é determinado com base em cotações
de mercado ativo, mas sim com recurso a modelos de avaliação, cujos principais inputs não são
observáveis no mercado.

31 DE DEZEMBRO DE 2017

NÍVEL 1

NÍVEL 2

NÍVEL 3

31 DE DEZEMBRO DE 2016

TOTAL

NÍVEL 1

NÍVEL 2

NÍVEL 3

TOTAL

Ativos
Derivados
Negociação

418 174

418 174

0

Cobertura

576 832

576 832

0

17 706 897

17 706 897

Ativos tangíveis
Terrenos a justo valor
Ativos financeiros
disponíveis p/ venda

0

18 701 903

316 132

316 132

316 132

19 018 035

3 888 050

0

3 888 050

3 888 050
26 132

26 132

26 132

3 914 182

Passivos
Derivados

60 723

Negociação

60 723

81 778

Cobertura

0

142 502

0

81 778
0

142 502

0
0

0

0

0

Para a valorização dos terrenos foi utilizado o critério da comparação de mercado, utilizando valores
médios de mercado por m 2.
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3.4 Instrumentos financeiros por categoria
Em 31 de dezembro de 2017 e de 2016, os ativos financeiros classificavam-se nas seguintes categorias:

ATIVOS

DERIVADOS

FINANC.

DETIDOS

A CUSTO

PARA

AMORTIZADO

NEGOCIAÇÃO

DERIVADOS
DE
COBERTURA

DISPONIVEL

ATIVOS NÃO

PARA VENDA

FINANC.

TOTAL

31 Dez. de 2017
Ativos financeiros
disponíveis para
venda
Empréstimos
a entidades
relacionadas

316 132

724 605

Instrumentos
Financeiros
Derivados
Clientes e
acréscimos de
rendimentos

316 132

724 605

418 174

576 832

995 006

237 538 426

7 022 491

244 560 917

Devedores e Gastos
a reconhecer

18 297 824

13 327 232

31 625 056

Caixa e equivalentes
de caixa

31 148 216
287 709 071

31 148 216
418 174

576 832

316 132

20 349 722

309 369 932

31 Dez. de 2016
Ativos financeiros
disponíveis para
venda
Empréstimos
a entidades
relacionadas
Clientes e
acréscimos de
rendimentos

26 132

26 132

724 605

724 605

236 954 777

2 432 554

239 387 331

Devedores e Gastos
a reconhecer

15 596 394

17 240 266

32 836 659

Caixa e equivalentes
de caixa

29 024 861
282 300 636

29 024 861
0

0

26 132

19 672 820

301 999 588
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Quanto aos passivos financeiros, a sua repartição por categorias era a seguinte:

DERIVADOS
DETIDOS PARA
NEGOCIAÇÃO

OUTROS
DERIVADOS DE

PASS. FINANC

PASSIVOS NÃO

COBERTURA

A CUSTO

FINANCEIROS

TOTAL

AMORTIZADO

31 Dez. de 2017
Dívidas a Instituições
de Crédito
Fornecedores
Credores e acréscimos
de gastos
Instrumentos
Financ. Derivados

70 674 185

70 674 185

109 801 888

109 801 888

25 177 093

60 723

81 778

60 723

81 778

17 234 149

42 411 242

142 502
205 653 166

17 234 149

223 029 817

31 Dez. de 2016
Dívidas a Instituições
de Crédito

73 416 621

73 416 621

Fornecedores

85 802 304

85 802 304

Credores e acréscimos
de gastos

33 348 333

Instrumentos
Financ. Derivados

526 919

16 268

526 919

16 268

22 126 271

55 474 604

543 187
192 567 258

22 126 271

215 236 716
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D. Consolidação
4. APRESENTAÇÃO DAS CONTAS

4.1 Perímetro
4.1.1 Empresas incluídas na consolidação
Apresenta-se, de seguida, a lista de empresas incluídas na consolidação, a fração de capital detida
pela Efacec Power Solutions, direta ou indiretamente, e o método de consolidação.

DENOMINAÇÃO SOCIAL

SEDE

MÉTODO
CONSOL.

% CONTROLO

Efacec Power Solutions, SGPS, SA

Matosinhos

H

INT

Efacec Energia, Máquinas e Equipamentos Eléctricos, SA

Matosinhos

100,00

INT

Efacec Engenharia e Sistemas, SA

Maia

100,00

INT

Efacec Electric Mobility, SA

Maia

100,00

INT

Efacec Serviços Corporativos, SA

Matosinhos

100,00

INT

Efacec Marketing Internacional, SA

Maia

100,00

INT

Siemens, Suez e Efacec - Serviços de Manutenção, ACE

Amadora

33,00

PRO

EME2 - Engenharia, Manutenção e Serviços, ACE

Lisboa

40,00

MEP

Ensul Meci-Efacec, Cogeração do Porto, ACE

Almada

100,00

MEP

GACE - Gondomar, ACE

Porto

20,00

PRO

EfaServicing, ACE

Matosinhos

100,00

INT

Efacec, Manutenção do Sistema de Saneamento do Oeste, ACE

Maia

100,00

INT

Efacec Angola, Lda.

Luanda / Angola

98,33

INT

Efacec Moçambique, Lda.

Maputo / Moçambique

100,00

INT

EFASA (Pty) Ltd.

Bedfordview/África Sul

100,00

INT

Efacec Chile, SA

Santiago / Chile

100,00

INT

Power Solutions Brasil, Sist. Automação e Potência, Ltda

S.Paulo / Brasil

100,00

INT

Efacec Power Solutions Argentina, SA

Buenos Aires / Argentina

99,60

INT

Efacec Equipos Electricos, SL

Tarragona / Espanha

100,00

INT

UTE Efacec Engenharia SA y Cemesa SL

Tenerife / Espanha

90,00

PRO

UTE Efacec Bahía de Cádiz

Sevilha / Espanha

50,00

INT

Efacec USA Inc.

Atlanta / EUA

100,00

INT

Efacec Praha, s.r.o.

Praga / Rep.Checa

100,00

INT

Efacec Central Europe Limited SRL

Bucareste / Roménia

100,00

INT

Efacec Contracting Central Europe GmbH

Viena / Áustria

100,00

INT

Efacec Índia Pvt. Ltd.

New Delhi / Índia

100,00

INT

Efacec Algérie, EURL

Argel / Argélia

100,00

INT

Efacec Maroc, SARLAU

Casablanca / Marrocos

100,00

INT

INT – Consolidação pelo método Integral; PRO – Consolidação pelo método proporcional; MEP – Consolidação pelo método de equivalência patrimonial
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4.1.2 Alterações no perímetro de consolidação

DENOMINAÇÃO SOCIAL

NOTAS

% CONTROLO

Entradas no Perímetro

100,00

Efacec, Manutenção do Sistema de Saneamento do Oeste, ACE
Saídas do Perímetro

Dissolução

SMA - Serv Manut Centrais Termoelétricas, ACE

100,00

4.2 Câmbio para conversão das moedas estrangeiras
Na consolidação das sociedades do Grupo EPS sediadas no estrangeiro, os valores constantes das
demonstrações financeiras relativos a ativos e passivos e os valores incluídos na demonstração de
resultados, foram convertidos para Euros, respetivamente pela aplicação de taxas de câmbio finais
e médias (taxas divulgadas pelo Banco Central Europeu).

As principais moedas funcionais sujeitas a conversão foram as seguintes:

31 DE DEZEMBRO DE 2017

PARA 1 UNIDADE MONETÁRIA - EURO

FINAL

MÉDIA

31 DE DEZEMBRO DE 2016

FINAL

MÉDIA

Angola

Kwanza

AOA

198,98960

188,36687

174,71918

180,70415

Argentina

Peso

ARS

22,60830

18,93565

16,71276

16,46233

Brasil

Real

BRL

3,97290

3,63193

3,43050

3,79311

Chile

Peso

CLP

737,29000

735,76325

707,08501

741,59708

República Checa

Coroa

CZK

25,53500

26,27703

27,02100

27,04230

Argélia

Dinar

DZD

137,70540

125,95317

116,36705

120,74603

Índia

Rupia

INR

76,60550

73,69677

71,59350

74,18306

Marrocos

Dirham

MAD

11,18790

10,97898

10,65432

10,83450

Moçambique

Metical Novo MZN

71,03850

71,49669

75,25220

68,08077

Noruega

Coroa

NOK

9,84030

9,35942

9,08630

9,25883

Roménia

Novo Leu

RON

4,65850

4,57272

4,53900

4,49312

Tunísia

Dinar

TND

2,97090

2,75380

2,45590

2,37868

Estados Unidos

Dólar

USD

1,19930

1,13480

1,05410

1,10259

4.3 Estrutura da Demonstração de Resultados
De acordo com o previsto e permitido pelo parágrafo 85 da IAS1, a Demonstração de resultados do
Grupo EPS evidencia, na sua composição, uma rubrica de “Gastos com rescisões contratuais” (Nota
22.2), que formalmente se constitui como um resultado de natureza operacional, mas que apresenta
características excecionais que importa autonomizar.
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Esta rubrica refere-se a valores incorridos a título de indemnizações por rescisão de contrato, que
são normalmente registados na rubrica “Gastos com o pessoal”. O facto de cada indemnização se
traduzir num custo não repetível e assumir um caráter não recorrente e com um pay-back próprio,
justifica a opção de o desagregar e apresentar em rubrica própria da demonstração de resultados.

4.4 Operações em descontinuação
A demonstração de resultados consolidados do Grupo EPS em 2016 apresentou na rubrica “Resultados
de operações em descontinuação” a totalidade dos resultados da Efacec Power Transformers, Inc.
sociedade com sede nos Estados Unidos, que em 2014 alienou os ativos afetos à atividade de produção
de transformadores, tendo sido liquidada em outubro de 2016.
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E. Notas relativas às Demonstrações Financeiras
em 31 de dezembro de 2017 e 2016
5. ATIVOS TANGÍVEIS

5.1 Movimentos ocorridos no período
Os ativos tangíveis em 31 de dezembro de 2017 e 2016 e as alterações de valor verificadas em ambos
os exercícios foram as seguintes:
Os equipamentos de produção foram objeto de avaliação por uma sociedade especializada em 2014,

TERRENOS E
EDIFÍCIOS

EQ. TRANSP
E EQ. BÁSICO

EQ.
ADMINIST.

OUTROS

TOTAL

31 Dez. de 2016

14 377 019

26 661 131

1 125 698

1 258 126

Diferenças cambiais

-24 772

-6 955

-5 768

-60 974

-98 469

Aumentos

329 955

454 271

154 817

1 849 173

2 788 215

Valor líquido inicial

Diminuições
Dotações para depreciação
Transferencias
e regularizações
Valor líquido final

43 421 973

0

-34 656

-7 078

0

-41 734

-1 828 106

-3 729 514

-446 047

-341 776

-6 345 443

4 275

43 704

40 881

-209 798

-120 938

12 858 370

23 387 981

862 503

2 494 751

39 603 605

12 858 370

23 387 981

862 503

2 494 751

39 603 605

-87 322

-42 623

-18 317

-101 972

-250 234

33 423 057

236 060

279 839

4 893 231

38 832 187

31 Dez. de 2017
ww
Diferenças cambiais
Aumentos
Diminuições
Dotações para depreciação
Transferencias
e regularizações
Valor líquido final

0

-11 471

-1 575

0

-13 046

-1 711 167

-3 650 907

-379 675

-274 786

-6 016 535

25 537

115 209

193 415

-339 981

-5 820

44 508 475

20 034 247

936 189

6 671 244

72 150 155

71 210 052

110 924 550

23 827 478

14 920 972

220 883 052

Depreciação acumulada

-26 701 577

-90 890 303

-22 891 289

-8 249 728

-148 732 896

Valor líquido

44 508 475

20 034 247

936 189

6 671 244

72 150 155

Custo ou justo valor

tendo o seu valor sido revalorizado em 19,4 milhões de euros. A revalorização enquadrou-se no
âmbito das aquisições de participações financeiras, no processo de constituição da EPS. O impacto
nas depreciações do exercício em 2017 foi de 1,8 milhões de euros. Em termos líquidos, após dedução
das depreciações, o valor líquido do reajuste em 31 de dezembro de 2017 é de 15,9 milhões de euros.
A rubrica “Outros ativos fixos tangíveis”, em 31 de dezembro de 2017, inclui equipamentos no montan-
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te de 642.936 euros que se encontram obsoletos, e que foram objeto, em exercícios anteriores, do
registo de imparidade no respetivo valor de custo (Nota 22.3).

Investimentos
Em 31 de julho de 2017, a Efacec Power Solutions teve uma operação de aumento de capital em espécie
através da qual recebeu no seu ativo os imóveis que constituem a sua base de operações em Portugal,
localizados nos pólos de Arroteia e Maia e que, até à data, ainda não eram de sua propriedade. De
acordo com as disposições legais, os imóveis foram avaliados por peritos e o respetivo estudo de
avaliação foi sujeito a parecer de um revisor oficial de contas independente. Os ativos transferidos
foram avaliados em 28,4 milhões de euros, valor do aumento de capital realizado (Nota 14). As despesas
com IMT e imposto do Selo inerentes a esta operação, no montante global de 2 milhões de euros,
foram acrescidos aos ativos adquiridos por se tratar de gastos diretamente incorridos e necessários
para a legalização dos ativos a que respeitam, conforme disposto na IAS 16.

Além desta entrada de ativos, o Grupo investiu ainda 8,4 milhões de euros em ativos fixos tangíveis,
que incidiram sobretudo na beneficiação de instalações, na substituição de equipamento fabril e em
sistemas de informação. No final do exercício, uma parte destes ativos ainda se encontrava em curso
de instalação, não estando ainda afetos às suas naturezas.

Depreciações
As depreciações são efetuadas de acordo com a Nota 1.4. O valor das depreciações apresentado na
Demonstração dos Resultados considera as dotações para depreciação dos ativos, normalmente
deduzidas do valor dos subsídios ao investimento reconhecidos no período. No período em análise,
a dedução por via do reconhecimento de subsídios ascendeu a 144.351 euros (321.298 euros
em 2016).

5.2 Ativos tangíveis em regime de locação financeira
A rubrica de Ativos Tangíveis inclui os seguintes valores sob contratos de locação financeira em que
o Grupo EPS é locatário:
A responsabilidade relativa a estes contratos encontra-se refletida no Passivo, na rubrica de Fornece-

31.12.2017

Locações financeiras
Depreciação acumulada
Valor líquido

31.12.2016

369 036

417 899

-271 822

-309 581

97 214

108 318
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dores (Nota 15), e encontra-se repartida pelo passivo corrente e não-corrente, consoante as datas
de vencimento das prestações se situem, respetivamente, a menos de um ano ou mais de um ano.
As locações operacionais não integram o ativo, estando o custo de locação incluído na demonstração
de resultados, na rubrica “Fornecimentos e serviços externos”.

5.3 Ativos dados como garantia
Atualmente, não existem quaisquer ativos dados como garantias reais.

6. ATIVOS INTANGÍVEIS
Os movimentos no ativo intangível em 2017 e 2016 e os respetivos valores no final de cada exercício
foram os seguintes:
As sub-rubricas “Contratos” e “Marca” resultaram da aquisição de sociedades no âmbito do processo

CONTRATOS

I&D

MARCA

OUTROS

TOTAL

31 Dez. de 2016
Valor líquido inicial
Diferenças cambiais
Aumentos
Amortização
Transferencias e
regularizações
Valor líquido final

1 695 786

2 194 005

79 000 000

866 453

0

-22 121

0

7 927

83 756 243
-14 194

2 201 780

0

0

27 235

2 229 015

-1 047 245

-1 829 446

0

-138 812

-3 015 504

355 763

0

0

-361 682

-5 919

3 206 084

342 438

79 000 000

401 120

82 949 642

3 206 084

342 438

79 000 000

401 120

82 949 642

0

13

0

-4 235

-4 222

5 112 472

0

0

708 446

5 820 918

-1 854 682

-307 542

0

-144 582

-2 306 806

170 644

0

0

-171 056

-412

6 634 519

34 908

79 000 000

789 694

86 459 121

31 Dez. de 2017
Valor líquido inicial
Diferenças cambiais
Aumentos
Amortização
Transferencias e
regularizações
Valor líquido final

de constituição da Efacec Power Solutions em 2014, e consequente alocação dos respetivos valores
de compra. O valor alocado a contratos é amortizado de acordo com o seu grau de realização. Em
2015, a Marca foi sujeita a avaliação por uma sociedade especializada, tendo-lhe sido atribuído o
valor de 79 milhões de euros. A Marca é incluída nos testes de imparidade anuais do Grupo (Nota 7).

O investimento em ativos intangíveis no exercício de 2017 foi de 5,8 milhões de euros, dos quais 5,1
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milhões de euros se referem a projetos de investigação e desenvolvimento e despesas com homologação
e certificação de produtos. As despesas de homologação são essencialmente da Unidade de Negócio
de Aparelhagem e têm como finalidade a certificação dos produtos e dos processos de fabricação.
Os processos de homologação são habitualmente longos e compreendem diversas etapas destinadas
à análise da conformidade dos produtos com os requisitos técnicos e regulamentações aplicáveis, à
realização de ensaios em laboratórios acreditados internacionalmente e à realização de auditorias ao
sistema de gestão da qualidade da empresa. Para a Unidade de Negócio, estes processos traduzem-se
em investimentos indispensáveis à colocação dos seus produtos nos mercados em que concorre, sendo
por isso capitalizadas e amortizadas entre 3 e 5 anos.

7. GOODWILL
No exercício de 2017 não se registaram alterações na rubrica “Goodwill”. O seu valor foi afetado
apenas por variações cambiais, que afetaram, sobretudo, o investimento em Moçambique.
Na elaboração dos testes de imparidade do goodwill, a construção dos planos de negócio foi alinhada

Valor líquido inicial

31.12.2017

31.12.2016

120 158 240

121 313 286

0

0

84 199

-1 155 046

120 242 439

120 158 240

Aumentos
Diferenças cambiais
Valor líquido final

com a organização do Grupo, com base nas suas diversas Unidades de Negócio.

O Grupo está organizado por Unidades de Negócio (UN), com gestão à escala mundial. O sistema de
informação está totalmente orientado para este modelo de gestão, e a tomada de decisão centra-se
nas Direções das UN, que reportam diretamente à Comissão Executiva do Grupo. Ao nível das Áreas
Corporativas, o modelo de gestão é idêntico, sendo que os responsáveis pelos serviços centrais das
filiais estrangeiras têm o reporte funcional a Portugal.

Desde 2016, estas premissas conduziram à recentragem do Grupo e resultaram na definição de um
novo organigrama, em que foi definida uma área de Produtos, uma área de Sistemas/Contracting e
uma unidade específica e exclusiva para a Mobilidade Elétrica.

A área de Produtos é constituída pelas UN’s de Transformadores, Aparelhagem, Automação e Service,
e está centrada na entidade jurídica Efacec Energia. A área de Sistemas abrange os segmentos de
Energia, Ambiente e Transportes, e é enquadrada na Efacec Engenharia e Sistemas. Por último, a
unidade de Mobilidade Elétrica é desenvolvida pela Efacec Electric Mobility. Estas três empresas
estão sediadas em Portugal, e constituem-se como as três Unidades Geradoras de Caixa (UGC), de
âmbito global, sujeitas a avaliação.
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A estrutura internacional é constituída pelas filiais estrangeiras, localizadas em múltiplas geografias.
Algumas delas dependem de uma só Unidade de Negócio, outras são filiais multi-negócio. Em ambos
os casos, cada negócio é dirigido a partir de Portugal, pelas respetivas Unidades de Negócio e, por
extensão, integradas nas respetivas UGC.

As filiais internacionais Efacec Central Europe e Power Solutions Brasil têm atividades fortemente
concentradas no segmento de negócio de Automação. De modo idêntico, também as filiais Efacec
India, Efacec Equipos Eléctricos, Efacec Power Solutions Argentina e Efacec Praha desenvolvem a sua
atividade na unidade de negócio de Aparelhagem Elétrica. A gestão das referidas filiais é enquadrada
na gestão operacional das unidades de negócio a que reportam e conduzida a partir de Portugal,
funcionando sobretudo como extensões da atividade da Efacec Energia nos respetivos mercados.
Neste pressuposto, os planos de negócio destas filiais foram consolidados na Efacec Energia.

Com idênticos fundamentos, as filiais internacionais Efacec Contracting Central Europe, Efacec
Algérie e Efacec Chile foram consolidadas na Efacec Engenharia e Sistemas. Estas duas entidades
jurídicas têm as suas operações fortemente concentradas nos segmentos de negócio de Sistemas/
Contracting; e estão particularmente dependentes da Efacec Engenharia e Sistemas no que se refere
a referências, competências técnicas específicas e meios financeiros, funcionando sobretudo como
extensões da atividade da Efacec Engenharia e Sistemas nos respetivos mercados.

As filiais de Angola e Moçambique desenvolvem as suas atividades em diferentes segmentos de
Produtos e de Sistemas, tendo planos de negócio definidos por unidade de negócio. As projeções
elaboradas para cada UN são alocadas às UGC definidas.

O contributo de cada Unidade Geradora de Caixa (UGC), agrupado por entidade jurídica, para o goodwill
apresentado na demonstração da posição financeira em 31 de dezembro de 2017 e 2016 era o seguinte:

REPARTIÇÃO POR EMPRESA

31.12.2017

31.12.2016

Efacec Energia

58 916 478

56 794 222

Efacec Engenharia e Sistemas

53 288 396

52 748 009

8 037 565

8 037 565

Efacec Electric Mobility

260 802

Efacec Angola

2 317 642

Efacec Moçambique
Total

120 242 439

120 158 240
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Testes de imparidade
No final do ano são efetuados testes de imparidade para a generalidade dos ativos que justificam os
valores do goodwill e da Marca Efacec (79 milhões de euros). Os testes são realizados no sentido de
avaliar a recuperabilidade do goodwill e da Marca, a qual se encontra desagregada pelas diferentes
UGC’s, considerando o desempenho histórico e/ou expetativas de desenvolvimento do negócio. O
valor agregado dos ativos sujeitos a teste é o seguinte:

GOODWILL

MARCA

TOTAL

Efacec Energia

58 916 478

43 318 212

102 234 690

Efacec Engenharia e Sistemas

53 288 396

31 046 128

84 334 525

8 037 565

4 635 659

12 673 224

120 242 439

79 000 000

199 242 439

ATIVOS 2017

Efacec Electric Mobility
Total

A marca “Efacec” encontra-se registada na rubrica Ativos Intangíveis (Nota 6)

A quantia recuperável de uma UGC é calculada com base em cálculos do valor em uso.

As avaliações têm por base projeções de fluxos de caixa baseadas em orçamentos financeiros aprovados
pela gestão, que abrangem um período de cinco anos, e que são descontados a uma taxa calculada
de acordo com o CAPM (Capital Asset Pricing Model). Após este período de cinco anos, os fluxos de
caixa são extrapolados utilizando as taxas de crescimento estimadas com base nas expetativas de
desenvolvimento do negócio.

Os pressupostos utilizados nos testes de imparidade realizados à data de 31 de Dezembro de 2017
foram os seguintes:

TX CRESCIM.
RECEITAS

MARGEM
EBITDA

TX. DESCONTO ANTES
IMPOSTO

TX CRESCIM
PERPETUIDADE

2017
Efacec Energia

5,0%

9,7%

8,7%

2,1%

Efacec Engenharia e Sistemas

5,0%

7,0%

9,0%

2,3%

22,0%

12,9%

12,7%

2,3%

4,4%

8,6%

9,0%

1,9%

Efacec Electric Mobility
Efacec Moçambique
Efacec Angola
2016
Efacec Energia

5,6%

7,0%

9,5%

1,8%

Efacec Electric Mobility

29,7%

12,7%

12,4%

2,1%

Efacec Moçambique

16,7%

8,7%

11,6%

5,6%

Efacec Angola

20,1%

8,2%

16,0%

1,0%

Efacec Engenharia e Sistemas
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Em 2016, as filiais multi-negócio (Angola e Moçambique) foram avaliadas de forma autónoma. A
partir de 2017, as projeções foram alocadas às UGC Efacec Energia e Efacec Engenharia e Sistemas,
de acordo com os respetivos negócios.

Dos testes efetuados não resultou o registo de qualquer imparidade do goodwill ou da Marca.

Análises de sensibilidade
As avaliações foram ainda sujeitas a análises de sensibilidade às principais variáveis utilizadas, no
sentido de testar a resistência do valor recuperável dos ativos a alterações desfavoráveis de cada
uma delas. As variáveis foram, assim, sujeitas aos seguintes impactos:

TX CRESCIM
RECEITAS

Variação dos pressupostos

MARGEM
EBITDA

-10,0%

TX
DESCONTO

-10,0%

+1,0 p.p.

TX CRESCIM
PERPETUIDADE
-1,0 p.p.

De um modo geral, verifica-se ser a taxa de desconto a variável com maior sensibilidade nos testes
realizados, bem como a margem EBITDA/Receitas. Contudo, os impactos produzidos por estas
variações não são suscetíveis de gerar qualquer imparidade.

8. ATIVOS FINANCEIROS DISPONÍVEIS PARA VENDA
Os valores classificados na rubrica de ativos financeiros disponíveis para venda têm a seguinte
decomposição:
31.12.2017

31.12.2016

Ativos financeiros disponíveis para venda
Participações financeiras

11 132

11 132

C.E.I.I.A.- Centro para a Excelência e Inovação
na Indústria Automóve

15 000

15 000

INEGI - Instituto de Ciência e Inovação
em Engenharia Mecânica e Industrial

15 000

0

NET - Novas Empresas e Tecnologias, S.A.
Outros Titulos

HCapital New Ideas - Fundo de capital de risco

275 000

0

Investimento total líquido

316 132

26 132
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Os ativos financeiros disponíveis para venda incluem participações em empresas não cotadas, cujo justo
valor não pode ser mensurado com fiabilidade por não existirem preços de mercado nem transações
comparáveis e, como tal, estão reconhecidos ao custo.

Em 2017, a EPS tomou a decisão de subscrever uma participação de 25% no Fundo de Capital de Risco
HCapital New Ideas. e dedicar-se-á ao investimento em empresas nacionais de cariz tecnológico e
inovadoras, sobretudo PME’s, com potencial de gerar sinergias com as atividades do Grupo EPS.
Qualquer investimento a subscrever pelo Fundo terá de ser previamente aprovado pela EPS.

9. INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVADOS
Em 31 de Dezembro de 2017, estavam em vigor diversos contratos de instrumentos financeiros
derivados para cobertura de risco cambial no valor global de 12,7 milhões de dólares norte-americanos e 0,3 milhões de libras esterlinas.

Os contratos em carteira foram avaliados a 31 de dezembro de 2017. A incidência das avaliações
destes instrumentos financeiros derivados na demonstração da posição financeira implicou, em 31
de dezembro de 2017, o registo de ativos correntes no valor de 995 mil euros e de passivos correntes
no valor de 142 mil euros. O valor líquido de instrumentos financeiros derivados de 852 mil euros
inclui derivados cambiais com contabilização por resultados, de valor líquido igual a 283 mil euros e
derivados cambiais com contabilização por capital próprio, que ascendem a 569 mil euros.

O valor registado em resultados encontra-se na rubrica “Outros rendimentos operacionais” e afetou
diferenças de câmbio, em sentido oposto ao impacto sobre o instrumento coberto.

No quadro seguinte evidencia-se a classificação dos derivados e o respetivo impacto na demonstração da posição financeira.

31.12.2017

ATIVOS

31.12.2016

PASSIVOS

ATIVOS

PASSIVOS

Opções cambiais
Cobertura de fluxos de caixa

576 832

81 778

0

16 268

Negociação

418 174

60 723

0

526 919

Total

995 006

142 502

0

543 187

Corrente

995 006

142 502

0

543 187

0

0

0

0

Não Corrente

349

D E M O N S T R A Ç Õ E S
F I N A N C E I R A S C O N S O L I D A D A S

10. CLIENTES E ACRÉSCIMOS DE RENDIMENTOS
O detalhe desta rubrica a 31 de dezembro de 2017 e 2016 é o seguinte:

31.12.2017

31.12.2016

156 117 809

146 180 039

Clientes - partes relacionadas (Nota 28.2)

1 531 608

19 789 349

Clientes - títulos a receber

2 130 725

2 153 971

Clientes - cobrança duvidosa

21 425 689

15 213 883

Acréscimos de Rendimentos contratos plurianuais (Nota 32)

78 054 271

70 154 026

259 260 102

253 491 269

-21 721 676

-16 536 492

237 538 426

236 954 777

7 022 491

2 432 554

244 560 917

239 387 332

Clientes - conta corrente

Perdas por imparidade das contas clientes
(Nota 22.3)
Contas a receber de clientes - líquido
Acréscimos de Rendimentos - ativos não financeiros
Total

0

0

244 560 917

239 387 332

Não Corrente
Corrente

O justo valor das contas a receber não difere significativamente do seu valor contabilístico.

O Grupo EPS tem um número elevado de clientes, dispersos internacionalmente e abrangendo
diferentes segmentos de mercado. Por este facto, entende-se não existir concentração de risco de
crédito relativamente aos seus clientes.

O acréscimo verificado nos clientes de cobrança duvidosa refere-se à reclassificação para créditos de
cobrança duvidosa de uma dívida no valor de 6,3 milhões de euros do cliente CPTM, do Brasil, com o
qual a Efacec mantém uma disputa contratual, conforme descrito na Nota 29, tendo sido constituída
uma imparidade sobre a referida dívida, visível no comparativo desta rubrica. Simultaneamente foi
anulada uma provisão para outros riscos e encargos de 3,2 milhões de euros, que estava relacionada
com este projeto (Nota 19). No âmbito do Share Purchase Agreement entre a Winterfell 2 e a MGI
Capital, o Grupo EPS tem o direito de redebitar os custos associados a este projeto, pelo que o impacto
negativo deste acréscimo líquido de 3,1 milhões de euros é compensado com a correspondente
especialização do valor a debitar à MGI Capital em 2018, que justifica essencialmente a variação da
rubrica de “Acréscimos de Rendimentos – ativos não financeiros”.

Os acréscimos de rendimentos de ativos não financeiros referem-se a reconhecimentos de rendimentos na Demonstração de Resultados que respeitam o princípio da especialização de exercícios, mas
não estão relacionados com contratos plurianuais, nomeadamente faturação a emitir e incentivos
ao investimento a receber. Esta rubrica inclui um valor a debitar à MGI Capital de 3,9 milhões de
euros, incluindo o valor de 3,1 milhões de euros acima referido, relativo ao reforço de provisões da
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CPTM, sendo este acréscimo de proveito registado na rubrica “Outros rendimentos operacionais” da
Demonstração de resultados (Nota 22.4)

Denominação
Em 31 de Dezembro de 2017 e 2016, os valores a receber de clientes, incluindo acréscimos de
rendimentos em contratos plurianuais, estavam denominados nas seguintes divisas:

31.12.2017

31.12.2016

Euro

EUR

166 168 597

166 843 827

Dólar americano

USD

67 334 996

59 954 455

Peso chileno

CLP

4 854 883

3 114 068

Real brasileiro

BRL

4 561 774

5 125 372

Metical moçambicano

MZN

2 904 687

1 667 396

Coroa Dinamarquesa

DKK

2 783 422

542 405

Dinar argelino

DZD

2 614 763

3 794 099

Novo Leu da Roménia

RON

2 239 323

1 310 130

Rupia indiana

INR

1 480 566

2 257 598

Coroa Sueca

SEK

1 360 252

1 175 718

Outras

2 956 838

7 706 201

259 260 102

253 491 269

Antiguidade de Clientes – IFRS 7
Em 31 de dezembro de 2017 e 2016, os valores a receber de clientes, incluindo acréscimos de
rendimentos em contratos plurianuais, apresentavam a seguinte estrutura de antiguidade, tendo
em conta as datas de vencimento dos saldos em aberto:

31.12.2017

31.12.2016

133 637 394

125 113 618

Até 90 dias

34 231 844

38 982 772

De 90 a 360 dias

31 766 074

29 874 973

Mais de 360 dias

59 624 789

59 519 907

125 622 708

128 377 652

259 260 102

253 491 269

-21 721 676

-16 536 492

237 538 426

236 954 777

Saldos não vencidos (Nota 3.1.2)
Saldos vencidos:

Saldo total
Imparidade (Nota 22.3)
Saldo de Contas a receber de clientes - líquido
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Em 31 de dezembro de 2017, os créditos já vencidos totalizavam 125.622.708 euros. O valor desses
créditos, líquidos de imparidade, é o seguinte:

31.12.2017

SALDOS
VENCIDOS

IMPARIDADE

31.12.2016

VALOR

SALDOS

LÍQUIDO

VENCIDOS

Até 90 dias

34 231 844

0

34 231 844

38 982 772

De 90 a 360 dias

31 766 074

0

31 766 074

29 874 973

Mais de 360 dias

VALOR

IMPARIDADE

LÍQUIDO

38 982 772
-8 744

29 866 229

59 624 790

-21 721 676

37 903 114

59 519 907

-16 527 748

42 992 159

125 622 708

-21 721 676

103 901 032

128 377 652

-16 536 492

111 841 160

No exercício de 2017, o Grupo EPS reconheceu imparidades nas contas a receber no valor de 6,6
milhões de euros e utilizou ou reverteu imparidades no valor de 1,1 milhões de euros (Nota 22.3).
A EPS entende que as perdas por imparidade estimadas em contas a receber se encontram adequadamente relevadas nas demonstrações financeiras e traduzem o risco real de perda.

Os montantes de Acréscimos de Rendimentos incluídos nesta rubrica referem-se ao reconhecimento dos rendimentos associados a projetos e obras em curso, cujo grau de acabamento é superior ao
grau de faturação (Notas 1.16.3 e 32).

Factoring
O Grupo EPS celebrou, com instituições financeiras especializadas, contratos de factoring, com e
sem recurso, no valor global de 19,1 milhões de euros.

31.12.2017

31.12.2016

Ativos transferidos e desreconhecidos
da demonstração da posição financeira
Valor dos ativos
Valor transferido
Valor líquido
Ativos transferidos e não desreconhecidos da
demonstração da posição financeira (Nota17)

18 775 073

19 982 230

-18 775 073

-18 146 677

0

1 835 552

339 709

1 416 483

Os ativos transferidos referem-se, na totalidade, a saldos de clientes, sendo que os ativos não
desreconhecidos têm passivos associados registados na rubrica de Empréstimos, e classificados
como “Desconto comercial” (Nota 17).
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11. DEVEDORES E CUSTOS A RECONHECER
O detalhe desta rubrica a 31 de dezembro de 2017 e 2016 é o seguinte:

31.12.2017

Outros devedores - diversos
Outros devedores - partes relacionadas (Nota 28.2)

31.12.2016

9 174 398

7 991 484

13 856 252

13 093 847

23 030 650

21 085 331

- Perdas por imparidade (Nota 22.3)

-4 732 826

-5 488 938

Outros Devedores - Ativos Financeiros IFRS 7
(Nota 3.1.2)

18 297 824

15 596 394

202 977

774 826

12 738 901

15 144 859

1 270 197

1 320 581

Outros Devedores - Ativos não financeiros
Estado e outros entes públicos
Gastos a reconhecer
- Perdas por imparidade (Nota 22.3)
Total
Devedores e Gastos a reconhecer Não Corrente
Devedores e Gastos a reconhecer Corrente
Imposto sobre o rendimento (a)

-884 843

0

31 625 056

32 836 659

1 000 000

0

30 259 747

31 081 122

365 309

1 755 538

Esta rubrica inclui créditos não relacionados diretamente com os negócios do Grupo, contas correntes com o pessoal, depósitos de caução e outras.

Os saldos com entidades relacionadas referem-se sobretudo ao Grupo MGI Capital. A perda por
imparidade acumulada inclui um valor de 4,6 milhões de euros relativo ao crédito sobre uma associada
da MGI Capital na China.
As rubricas incluídas nos saldos ativos com o Estado e Outros Entes Públicos reduziram o seu valor,
principalmente no que se refere a IVA a recuperar. Em 31 de dezembro de 2017 e 2016, a decomposição do saldo era a seguinte:

31.12.2017

31.12.2016

Imposto sobre o rendimento

3 083 872

2 872 775

Imposto sobre o valor acrescentado a recuperar

7 674 335

11 162 873

Outros impostos a recuperar

1 980 693

1 109 211

- Perdas por imparidade

-884 843

0

11 854 058

15 144 859

Foi constituída uma imparidade sobre os saldos devedores com o Estado, no valor de 0,9 milhões de
euros, relativa a retenções de impostos em Angola, por se considerar de difícil recuperabilidade.
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A rubrica “imposto sobre o rendimento – corrente” compreende os seguintes valores:

31.12.2017

31.12.2016

-1 825 951

-2 052 156

Pagamentos por conta

1 231 520

2 426 166

Retenções de imposto

2 392 159

1 327 916

Créditos por benefícios fiscais à internacionalização

948 057

948 057

Outros

338 087

222 793

3 083 872

2 872 775

Estimativa de imposto do exercício (Nota 24)

Os valores de IVA a recuperar têm caráter recorrente e relacionam-se principalmente com atividades do Grupo EPS em que existe inversão do sujeito passivo, e são regularmente sujeitos a processos
de recuperação.

12. EXISTÊNCIAS
31.12.2017

31.12.2016

16 497 267

16 287 424

317 675

650 346

Produtos e trabalhos em curso contratos plurianuais (Nota 32)

2 740 112

5 590 158

Produtos em curso de fabrico

6 607 745

9 629 592

Produtos acabados

3 587 380

4 819 500

Matérias-primas
Mercadorias

Ajustamentos de Existências (Nota 22.3)

-643 284

-713 005

29 106 894

36 264 015

31.12.2017

31.12.2016

13. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Caixa

139 544

161 614

21 334 168

22 203 248

Depósitos a prazo

4 093 650

3 513 439

Aplicações de tesouraria

5 580 854

3 146 560

31 008 672

28 863 247

31 148 216

29 024 861

Depósitos à ordem

Subtotal (Nota 3.1.2)
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Em 31 de Dezembro de 2017, as aplicações de tesouraria eram compostas por obrigações do tesouro
da República Popular de Angola indexadas ao dólar norte-americano, detidas pela Efacec Angola. Os
títulos foram adquiridos em mercado secundário, com o duplo objetivo de proteção face ao risco de
desvalorização cambial do kwanza e de rentabilização dos fundos disponíveis. As maturidades das
obrigações situam-se entre abril de 2018 e julho de 2022. Os títulos são negociáveis a todo o momento,
sendo reconhecidas as condições de liquidez do mercado para estes produtos, o que justifica a opção
de os registar sob a rubrica “Caixa e equivalentes de caixa”.

Estão ainda constituídos em Angola depósitos a prazo no valor de 3,3 milhões de euros, indexados ao
dólar norte-americano como medida de proteção do risco de desvalorização cambial.

Os valores constantes das rubricas Caixa e equivalentes, no final de 2017 e 2016, eram denominados
nas divisas seguintes:

31.12.2017

31.12.2016

Euro

União Europeia

14 159 767

14 352 498

Kwanza

Angola

9 425 856

6 587 038

Dólar

Estados Unidos

1 579 959

1 660 054

Dirham

Marrocos

860 144

1 712 003

Dinar

Argélia

840 856

540 473

Coroa

Rep. Checa

801 136

409 777

Novo Leu

Roménia

718 569

578 716

Lev

Bulgária

632 017

552 065

Metical

Moçambique

536 049

4 265

Rupia

India

499 950

1 315 484

Outras

1 093 915

1 312 489

31 148 216

29 024 861

14. CAPITAL PRÓPRIO

14.1 Capital social
Em 31 de Dezembro de 2017, o capital social, totalmente realizado, era representado por 62.847.032
ações ordinárias, com o valor nominal unitário de 5 euros. A sua repartição acionista, nessa data e
no final do ano anterior, era a seguinte:

31.12.2017

ENTIDADE

NÚMERO AÇÕES

31.12.2016

%

NÚMERO AÇÕES

%

Winterfell 2 Limited

41 525 275

66,1%

41 525 275

MGI Capital, SGPS, S.A.

21 321 757

33,9%

15 649 531

72,6%
27,4%

Total

62 847 032

100,0%

57 174 806

100,0%
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Em 31 de Julho de 2017, teve lugar um aumento de capital em espécie no valor de 28.361.130 euros,
com a emissão de 5.672.226 novas ações, realizado pela acionista MGI Capital, com a entrega dos
imóveis onde a EPS desenvolve a sua atividade produtiva (Nota 5.1).

A sociedade não detém ações próprias.

14.2 Prémios de emissão
Durante o exercício de 2017, a Efacec Power Solutions transferiu o montante de 6.052.270 euros
referente a prémios de emissão para a rubrica de Reservas e Resultados Acumulados, para cobertura
de prejuízos de exercícios anteriores, na sequência de uma deliberação da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 4 de agosto de 2017.

14.3 Outros instrumentos de capital próprio
A Efacec Power Solutions dispõe ainda de prestações acessórias de capital no valor de 35.900.000
euros, sendo que 26.074.170 euros foram realizados pela acionista Winterfell 2 Limited e 9.825.830
euros pela acionista MGI Capital, SGPS, S.A. As referidas prestações acessórias seguem o regime
jurídico das prestações suplementares.

14.4 Reservas e resultados acumulados
Esta rubrica é composta, fundamentalmente, pelos resultados anuais acumulados e não distribuídos
e, pontualmente, por valores lançados diretamente em reservas, de natureza contratual ou outra.

14.5 Outro Rendimento Integral acumulado
Diferenças de conversão
As reservas de conversão cambial refletem as variações cambiais ocorridas na transposição das
demonstrações financeiras de filiais em moeda diferente do euro, na atualização do investimento
líquido nas subsidiárias e na atualização do goodwill, não sendo passíveis de serem distribuídas ou
serem utilizadas para absorver prejuízos.
A rubrica inclui ainda diferenças cambiais apuradas nas filiais de Angola, Moçambique e Argentina
nos financiamentos de longo prazo concedidos pela acionista EPS, considerados, à luz da IAS 21,
como equiparados aos investimentos financeiros, não tendo, por isso, data definida de reembolso.
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15. FORNECEDORES
A decomposição desta rubrica em 31 de dezembro de 2017 e 2016 era a seguinte:

31.12.2017

Fornecedores - conta corrente
Fornecedores - partes relacionadas (Nota 28.2)
Fornecedores - títulos a pagar
Fornecedores - facturas em recepção e conferência
Fornecedores de investimentos
Total
Não Corrente
Corrente

31.12.2016

70 602 499

77 010 915

1 299 702

1 156 774

473 158

750 058

34 016 509

6 071 919

106 391 867

84 989 666

3 410 021

812 638

109 801 888

85 802 304

7 121

19 017

109 794 767

85 783 287

As dívidas correntes aos Fornecedores de matérias-primas e outros serviços são exigíveis, na sua
maioria, num prazo entre 90 e 120 dias, conforme quadro seguinte. No que se refere a Fornecedores
de imobilizado, existem alguns valores vencíveis a mais de um ano, de reduzida expressão, evidenciados como ‘Não Corrente’.

A rubrica relativa a faturas em receção e conferência registou um crescimento significativo para
34 milhões de euros. No final do ano registou-se um fluxo de compras significativamente acima da
média mensal, justificada por alguns projetos de elevado valor, que contribuíram pontualmente para
a concentração de documentos em aprovação.

Maturidade de saldos de Fornecedores – IFRS 7

31.12.2017

31.12.2016

Fornecedores
Contas a pagar a fornecedores
A liquidar até 90 dias
A liquidar a mais de 90 dias

102 189 665

78 905 462

4 202 202

6 084 205

106 391 867

84 989 666

3 221 861

718 624

188 160

94 013

3 410 021

812 638

Fornecedores de Investimentos
Contas a pagar a fornecedores
A liquidar até 90 dias
A liquidar a mais de 90 dias
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Denominação
A dívida a fornecedores em 31 de dezembro de 2017 e 2016 denominava-se nas seguintes moedas:

31.12.2017

31.12.2016

Euro

EUR

95 499 875

70 007 066

Dólar americano

USD

4 282 463

3 457 504

Rupia indiana

INR

3 398 303

4 716 198

Dinar argelino

DZD

2 228 174

2 662 735

Outras

4 393 073

4 958 802

109 801 888

85 802 304

31.12.2017

31.12.2016

16. CREDORES E ACRÉSCIMOS DE GASTOS

Adiantamentos de clientes

3 061 990

19 445 637

Outros credores - diversos

1 294 618

1 750 569

Outros credores - partes relacionadas (Nota 28.2)

1 140 778

1 015 615

Outros credores - Passivos financeiros IFRS 7

5 497 385

22 211 820

204 013

625 877

6 118 398

5 596 058

Acréscimos de gastos:

30 591 446

27 040 849

Acréscimos de gastos - gastos com projetos
em curso

13 762 969

7 623 321

Outros credores - Passivos não financeiros (a)
Estado e outros entes públicos

(a)

9 516 566

9 367 336

Acréscimos de gastos - juros a liquidar

1 114 188

1 186 021

Acréscimos de gastos - outros

6 197 724

8 864 171

42 411 242

55 474 604

Acréscimos de gastos - remunerações a liquidar

Total
(a)
Estas rubricas são consideradas
pela IFRS 7 como passivo não
financeiro (Nota 3.4)

Credores e Acréscimos de Gastos Não Corrente
Credores e Acréscimos de Gastos Corrente
Imposto sobre o rendimento

(a)

0

0

42 411 242

55 474 604

0

0

A rúbrica “Credores e acréscimos de gastos”, apresenta um decréscimo de 13 M€ relativamente
ao fecho do ano anterior, que resulta da evolução dos adiantamentos de clientes. No final de 2016,
o Grupo contava com dois importantes adiantamentos recebidos no âmbito de dois projetos em
Angola e na Europa Central. Em 2017, estes valores materializaram-se em faturas emitidas, pelo
que deixaram de estar refletidas na demonstração da situação financeira.
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Em contrapartida, os “Acréscimos de gastos” conheceram um aumento de cerca de 3,5 milhões de
euros, relacionados essencialmente com os projetos em curso, que conheceram um aumento de 6,1
milhões de euros, e a redução de outros gastos em 2,7 milhões de euros. Na rubrica “Acréscimos de
gastos – outros” destacam-se os montantes de 4 milhões de euros relativos a gastos com consultores
e 1,4 milhões de euros (6,5 milhões no ano anterior) relacionados com a contabilização de indemnizações por rescisões de contratos de trabalho com colaboradores, em que os correspondentes acordos
foram efetuados ainda em 2017, mas em que os respetivos pagamentos apenas irão ocorrer em 2018.

Os saldos passivos com o Estado e outros entes públicos tinham, em 31 de dezembro de 2017 e 2016,
a seguinte decomposição:

31.12.2017

31.12.2016

Imposto sobre o valor acrescentado – a pagar

2 300 929

1 657 810

Contribuições para a segurança social

2 298 577

2 355 644

Imposto sobre o rendimento pessoas singulares

1 517 437

1 580 553

1 455

2 051

6 118 398

5 596 058

Outros impostos

17. DÍVIDAS A INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO
Nesta Nota divulga-se a composição, caraterísticas e condições da dívida bancária registada nas
demonstrações financeiras consolidadas do Grupo EPS em 31 de dezembro de 2017 e 2016.

A repartição da dívida por instrumento de crédito era a seguinte:

TIPO DE FINANCIAMENTO

31.12.2017

31.12.2016

Não Corrente
Conta corrente

10 000 000

12 300 000

Empréstimos bancários

48 177 418

60 203 099

-870 794

-1 958 643

57 306 624

70 544 456

Custo amortizado

Corrente
Descobertos bancários
Conta corrente
Empréstimos bancários
Desconto comercial
Custo amortizado
Total empréstimos

1 300 873

260 557

222 421

1 195 124

12 049 156

0

339 709

1 416 483

-544 598

0

13 367 561

2 872 165

70 674 185

73 416 621
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Empréstimos bancários e Conta corrente
O Grupo EPS mantém um empréstimo sindicado com três instituições de crédito, contraído pelas suas
subsidiárias Efacec Energia e Efacec Engenharia e Sistemas em fevereiro de 2014, e com condições
renegociadas em outubro de 2015, com a entrada do novo acionista maioritário no capital. No final
de 2017, o capital global em dívida deste empréstimo sindicado totalizava cerca de 70,2 milhões
de euros, dos quais 10 milhões em regime de conta corrente. Este contrato de empréstimo tem um
covenant baseado no cumprimento de um rácio de dívida e uma cláusula de ownership que permite
aos credores considerar a dívida vencida no caso de a acionista de referência passar a ter uma
participação na EPS inferior a 51%, de forma direta ou indireta.

Além deste contrato, existem outras linhas de crédito de curto prazo, normalmente sob a forma
de conta corrente, contratadas em Portugal ou diretamente pelas subsidiárias estrangeiras com
instituições financeiras locais.

Desconto comercial
O Grupo EPS tem contratadas algumas linhas para operações correntes de desconto de faturas emitidas
a clientes. Quando existirem situações de antecipação relativamente às datas de vencimento das
faturas, o Grupo reconhece os respetivos valores no passivo corrente.

Descobertos bancários
Os descobertos bancários comportam situações de utilização das contas de depósitos à ordem a crédito,
dentro de plafonds e em condições previamente negociadas com as Instituições financeiras e sem
prazo de reembolso definido, embora assumam a natureza de curto prazo. Existem alguns plafonds
de descobertos negociados em Portugal e em subsidiárias internacionais, geralmente em regime de
taxa de juro variável, com referência a um indexante usual em cada país.

Maturidade da dívida
Cerca de 96% da divida bancária existente em 31 de dezembro de 2017 está suportada no empréstimo sindicado atrás mencionado, reembolsável entre 2018 e 2022.

A maturidade da dívida bancária naquela data é evidenciada no quadro seguinte:

TIPO DE
FINANCIAMENTO

Descobertos bancários
Conta corrente
Empréstimos bancários
Desconto comercial
Custo Amortizado
Total empréstimos

ATÉ 1 ANO

2-3 ANOS

4-5ANOS

>5 ANOS

TOTAL

1 300 873

0

0

0

1 300 873

222 421

10 000 000

0

0

10 222 421

12 049 156

24 096 179

24 081 240

0

60 226 575

339 709

0

0

0

339 709

-544 598

-775 005

-95 789

0

-1 415 393

13 367 561

33 321 174

23 985 450

0

70 674 185

R E L A T Ó R I O

&

360

C O N T A S

Comparativamente, no final de 2016, a maturidade era a seguinte:

TIPO DE
FINANCIAMENTO

ATÉ 1 ANO

2-3 ANOS

Descobertos bancários
Conta corrente

TOTAL

260 557

0

0

0

260 557

0

12 300 000

0

13 495 124
60 203 099

0

24 081 240

24 081 240

12 040 620

1 416 483

0

0

0

1 416 483

0

-1 528 683

-429 960

0

-1 958 643

2 872 165

22 552 557

35 951 280

12 040 620

73 416 621

Custo Amortizado
Total empréstimos

>5 ANOS

1 195 124

Empréstimos bancários
Desconto comercial

4-5ANOS

Denominação dos empréstimos
A dívida financeira contraída pelas sociedades do Grupo EPS sediadas em Portugal está integralmente
denominada em Euros. Os restantes valores referem-se a financiamentos contraídos localmente por
empresas internacionais. São os casos da Efacec Algérie e da Efacec Equipos Eléctricos, em Espanha.
Atualmente, todos os empréstimos contraídos junto de instituições financeiras estão denominados
nas moedas funcionais dos respetivos países.

O valor contabilístico dos empréstimos do Grupo EPS estava, em 31 de Dezembro de 2017 e 2016,
denominado nas seguintes moedas:

DIVISAS

31.12.2017

31.12.2016

Euro

EUR

70 057 142

71 555 297

Dinar argelino

DZD

593 516

963 001

Real brasileiro

BRL

23 476

0

Kwanza angolano

AOA

50

0

Metical moçambicano

MZN

0

898 323

Total

Total

70 674 185

73 416 621

Taxas de juro efetivas
As taxas de juro efetivas, relacionadas por instrumento de dívida e por moeda eram, no final de
2017, as seguintes:

TIPO DE FINANCIAMENTO

EUR

DZD

BRL

Descobertos bancários

3,3%

8,5%

-

Conta corrente

3,7%

-

-

Empréstimos bancários

3,2%

-

15,0%

Desconto comercial (a)

3,0%

8,5%

-

(a)
inclui operações de desconto
comercial efetuadas pela Efacec
Equipos Eléctricos (EUR) e operações
de factoring com recurso na Efacec
Algérie (DZD).
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Comparativamente, no final de 2016 as taxas eram as seguintes:
TIPO DE FINANCIAMENTO

EUR

DZD

MZN

-

8,5%

34,3%

Conta corrente

3,6%

-

28,2%

Empréstimos bancários

3,5%

-

-

Desconto comercial (a)

6,0%

8,5%

-

Descobertos bancários

Linhas de crédito não utilizadas
O Grupo EPS possui as seguintes linhas de crédito ainda não utilizadas:

31.12.2017

31.12.2016

A taxa variável
com vencimento até 1 ano
com vencimento após 1 ano

7 596 714

10 043 223

20 000 000

17 700 000

A taxa fixa
com vencimento até 1 ano

602 539

572 347

28 199 253

28 315 570

Garantias
No empréstimo sindicado acima mencionado, contraído conjuntamente pelas subsidiárias Efacec Energia
e Efacec Engenharia e Sistemas, estão constituídas as seguintes garantias por parte das mutuárias:

Fiança cruzada entre a Efacec Energia e a Efacec Engenharia e Sistemas;
Livranças subscritas pela Efacec Energia e pela Efacec Engenharia e Sistemas, avalizadas pela
Efacec Power Solutions;
Penhor financeiro das ações da Efacec Energia e da Efacec Engenharia e Sistemas.

Covenants
O principal contrato de financiamento do Grupo EPS contém cláusulas que definem a observância
de um Rácio de Endividamento, definido como Dívida Líquida/EBITDA, cujo valor máximo deve ser
de 2,75. Este rácio contratual é observável nas contas consolidadas da Efacec Power Solutions, com
uma periodicidade semestral.
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As presentes demonstrações financeiras evidenciam o cumprimento do rácio contratual no final dos
exercícios de 2016 e 2017, conforme se explicita abaixo.

CÁLCULO DE RÁCIO

31.12.2017

31.12.2016

Dívida financeira líquida
Dívida bancária

(1)

Caixa e equivalentes (2)

72,1

75,4

-31,1

-29,0

41,0

46,4

EBITDA Estatutário

17,6

12,1

Amortizações e Depreciações

8,2

9,0

Provisões e Imparidade de ativos

6,9

2,0

32,7

23,2

1,3

2,0

Resultado Operacional

Rácio Dívida líquida/EBITDA

(1) Na dívida bancária não se
considera o valor das despesas de
financiamento incorridas em 2014 e
contabilizadas pelo critério do custo
amortizado.
(2) Na rúbrica “Caixa e
equivalentes” estão consideradas as
aplicações de tesouraria existentes
em 31 de dezembro de 2017 em
obrigações do tesouro da República
Popular de Angola, detidas pela
Efacec Angola (Nota 13).

Conciliação da variação da dívida com os Fluxos de caixa de financiamento
O quadro seguinte concilia a dívida financeira com os fluxos de caixa decorrentes das atividades de
financiamento, de acordo com a IAS7.

NON-CASH

31.12.2016

Empréstimos
não correntes
Empréstimos correntes
Activos detidos para
cobertura de empréstimos
Total fluxos de caixa de
financiamento

Locações financeiras

(a)

FLUXOS DE
CAIXA

AQUISIÇÕES

DIFEREN-

VARIAÇÕES

ÇAS

PELO CUSTO

CAMBIAIS

AMORTIZ.

31.12.2017

70 544 456

-2 275 122

-1 402

1 087 848

69 355 780

2 872 165

-929 737

-79 425

-544 598

1 318 404
0

0

73 416 621

-3 204 859

114 216

-63 507

Juros da dívida e gastos
similares

-3 409 176

Total fluxos de caixa
de financiamento

-6 677 542

0

-80 827

543 250

-8 424

0

-89 252

(a) As locações financeiras são apresentadas na rubrica Fornecedores. O valor no Grupo EPS não é materialmente relevante.

70 674 185

42 286

543 250
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18. IMPOSTOS DIFERIDOS
Os valores ativos e passivos de impostos diferidos eram, na data das demonstrações da posição
financeira, os seguintes:
31.12.2017

31.12.2016

Ativos por impostos diferidos:
Recuperáveis a mais de 12 meses

56 016 276

57 053 564

22 009 762

22 382 876

Passivos por impostos diferidos:
Reintegráveis a mais de 12 meses

18.1 Ativos por impostos diferidos
O valor da rubrica de Ativos por impostos diferidos tem a seguinte repartição:

PERDAS

PERDAS

IMPARIDADE

IMPARIDADE

INV. FIN.

CLIENT./DEV.

PREJUÍZOS

PREJUÍZOS

INSTRUM.

FISCAIS

FISCAIS

FINANCEIROS

OUTROS
ISCOS E

TOTAL

ENCARGOS

31 de Dez.de 2015

44 388 766

203 175

590 716

0

7 759 106

1 854 225

54 795 988

Imputado
a resultados

-44 388 766

0

42 930 457

0

3 226 975

394 531

2 163 197

Diferenças cambiais

0

0

26 101

0

0

5 438

31 540

Imputado
a capital próprio

0

0

0

3 660

0

0

3 660

Outras variações

0

0

12 245

0

0

46 934

59 179

31 de Dez. de 2016

0

203 175

43 559 519

3 660

10 986 081

2 301 129

57 053 564

Imputado
a resultados

0

-173 955

-789 865

0

-653 484

675 498

-941 805

Diferenças cambiais

0

0

-47 476

0

0

-45 847

-93 322

Imputado a capital
próprio

0

0

0

-2 160

0

0

-2 160

Outras variações

0

0

0

0

0

0

0

31 de Dez.de 2017

0

29 220

42 722 178

1 500

10 332 596

2 930 781

56 016 276

A variação dos ativos por impostos diferidos em 2017 resultou principalmente da utilização líquida
de prejuízos fiscais e de benefícios fiscais registados em exercícios anteriores, que, em conjunto
ascenderam a 1,4 milhões de euros, e ao registo de impostos diferidos no valor de 0,5 milhões de
euros referentes aos movimentos efetuados em provisões.

Em 31 de dezembro de 2017, esta rubrica ascendia a 56 milhões de euros.
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O valor acumulado mais significativo refere-se às perdas efetivas com a participação na filial Efacec
Power Transformers, nos Estados Unidos. No exercício de 2016, esta subsidiária concluiu o processo
de liquidação, pelo que a Efacec Energia, empresa que detinha a participação direta, passou a registar
o prejuízo fiscal como ativo passível de utilização no período de 12 anos. Em 2017 foram utilizados
0,2 4 milhões de euros e, em 31 de dezembro de 2017, o valor do ativo ascendia a 41,6 milhões de
euros, passíveis de dedução até 2028, nas condições previstas na lei.

Existem ainda ativos por impostos diferidos relativos a benefícios fiscais por investimentos em
investigação e desenvolvimento (SIFIDE), que ascendiam, no final do exercício de 2017, a cerca de
10,4 milhões de euros.

A recuperabilidade dos ativos por impostos diferidos relativos aos prejuízos fiscais e aos benefícios
fiscais, no valor total de cerca de 53 milhões de euros, foi testada mediante projeções de atividade
das principais empresas que integram o RETGS para o período referido, e com base nos pressupostos
seguintes:

PRESSUPOSTOS

31.12.2017

31.12.2016

Taxa crescimento das receitas (CAGR) até ao 5º ano

6,0%

6,5%

Margem EBITDA média até ao 5º ano

8,3%

8,9%

Taxa crescimento após o 5º ano
Taxa de imposto

0%

0%

21,0%

21,0%

Mediante estes pressupostos, não se observaram indícios de imparidade. A realização de análises de
sensibilidade complementares permitiu suportar a consistência dos testes de imparidade.

O Grupo EPS regista ativos por impostos diferidos sobre prejuízos fiscais na medida em que seja
provável a realização do respetivo benefício fiscal, através da existência de lucros tributáveis futuros.
Em algumas empresas, nomeadamente a Efacec Contracting Central Europe, a Efacec Algérie e a
Efacec Angola, o Grupo EPS considera que, neste momento, existe reduzida capacidade de dedução
de prejuízos fiscais nos lucros tributáveis futuros, não registando, por isso, impostos diferidos.
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18.2 Passivos por impostos diferidos
Os Passivos por impostos diferidos são essencialmente provenientes das revalorizações de ativos
efetuadas em algumas das empresas subsidiárias, e tiveram a seguinte evolução:

REVALORIZAÇÃO DE
ATIVOS

OUTROS

(a)

TOTAL

704 093

0

22 690 474

23 394 566

-323 042

0

-681 069

-1 004 111

0

0

-7 579

-7 579

31 de Dezembro de 2016

381 051

0

22 001 826

22 382 876

Imputado a resultados

-32 076

0

-470 678

-502 754

Imputado a capital próprio

0

129 636

0

129 636

Diferenças de conversão

0

0

4

4

348 975

129 636

21 531 151

22 009 762

31 de Dezembro de 2015
Imputado a resultados
Diferenças de conversão

(a) Referente
aos ajustamentos
das diferenças
de aquisição Nota 8

INSTRUM.
FINANC.

31 de Dezembro de 2017

19. PROVISÕES PARA RISCOS E ENCARGOS
As Provisões para riscos diversos tiveram a seguinte evolução nos exercícios de 2017 e 2016 (ver
Nota 22.3).

OUTROS
RISCOS E
ENCARGOS

TOTAL

408 026

11 650 664

12 058 690

98 406

2 052 714

2 151 120

PENSÕES

31 de Dezembro de 2015
Imputado a resultados:
provisões adicionais

-52 899

-1 874 817

-1 927 717

Diferenças cambiais

0

-17 655

-17 655

Outras variações

0

186

186

453 532

11 811 092

12 264 625

reversão de provisões

31 de Dezembro de 2016
Imputado a resultados:

71 533

4 282 645

4 354 178

-58 168

-4 605 324

-4 663 491

Diferenças cambiais

0

-63 779

-63 779

Outras variações

0

919

919

466 898

11 425 553

11 892 451

provisões adicionais
reversão de provisões

31 de Dezembro de 2017
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Provisão para pensões
Como indicado nas Notas 1.21.1 e 30.2, esta rubrica apresenta a responsabilidade do Grupo EPS pelo
pagamento de complementos de pensões de reforma. O montante registado corresponde ao valor
atuarial das responsabilidades de benefícios definidos, calculado por uma entidade independente,
e reportado à data de 31 de dezembro de 2017. No exercício de 2017, a composição do grupo de
beneficiários não se alterou. A variação registada foi de 13 mil euros, decorrente da evolução dos
fatores que contribuem para a determinação da responsabilidade, nomeadamente, salários e pensões.

Provisões para outros riscos e encargos
Esta rubrica inclui essencialmente provisões para reparações e assistência pós-venda, penalidades
e desvios negativos em obras em curso. Estas situações referem-se a problemas em discussão com
os clientes, relacionados com a imputação de responsabilidades, e são objeto de análise continuada
por parte das diversas empresas onde ocorrem. A provisão é constituída ou reforçada quando existe
uma probabilidade razoável de desfecho desfavorável para a empresa, apresentando de forma mais
apropriada as responsabilidades potenciais futuras do Grupo EPS.

Em 2017, a variação líquida das provisões para outros riscos e encargos foi de -0,4 milhões de
euros. Destacam-se as provisões constituídas para projetos em curso na Argélia, no montante de 1,5
milhões de euros, 0,6 milhões de euros para projetos em Marrocos e 0,5 milhões de euros na Eslováquia. Foram ainda constituídas provisões de 1,1 milhões de euros na Unidade de Transformadores.

Por outro lado, o montante apresentado em reversão de provisões corresponde à sua utilização à
medida que os respetivos custos são reconhecidos, ou a outras situações que deixaram de existir.
Em 2017 foram revertidos alguns valores, destacando-se a anulação de uma provisão de 3,2 milhões
de euros relativa ao projeto CPTM, que havia sido constituída em 2014 e 2015, concluindo-se agora
que o risco inerente deixou de existir, não se justificando a sua manutenção nas demonstrações
financeiras (Nota 10).

Não existe nenhum passivo contingente de caráter ambiental.

20. RENDIMENTOS A RECONHECER

31.12.2017

31.12.2016

Faturação a reconhecer

68 106 693

77 982 072

Relativas a contratos plurianuais (Nota 32)

66 458 644

75 390 238

Outras actividades

1 648 049

2 591 834

Subsídios ao investimento

2 467 735

390 944

117 667

811 481

70 692 095

79 184 498

Outros
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A rubrica “Subsídios ao investimento” contém valores recebidos de entidades públicas a título de
incentivo à realização de investimentos do Grupo EPS. Estes valores são registados nesta rubrica e
reconhecidos como ganhos nos anos subsequentes, de acordo com a vida útil dos ativos que financiaram.

Os planos de faturação acordados com os clientes não correspondem estritamente aos graus de
acabamento que acabam por ser reconhecidos nas obras. A rubrica “Faturação a reconhecer” inclui,
assim, as faturas emitidas, mas ainda não reconhecidas em termos de grau de acabamento das
respetivas obras (Notas 1.16.3 e 32).

21. INTERESSES QUE NÃO CONTROLAM
Em 31 de Dezembro de 2017, o valor de interesses que não controlam refere-se à componente dos
capitais próprios atribuíveis aos sócios minoritários na Efacec Angola (1,7%), na Efacec Power
Solutions Argentina (0.4%) e no Agrupamento de empresas Efacec Bahia de Cádiz (50%).

% INTERESSES QUE
NÃO CONTROLAM

31.12.2017

31.12.2016

Efacec Angola

1,67

-86 580

-121 623

Efacec Power Solutions
Argentina

0,04

-266

1 602

UTE Efacec Bahía de Cádiz

50,00

8 602

2 053

-78 244

-117 968

A variação no ano 2017 é explicada no quadro seguinte:

31.12.2017

Saldo inicial
Diferenças cambiais
Resultado líquido do exercício
Variações do perimetro de consolidação
Outras variações
Saldo final

31.12.2016

-117 968

-102 559

9 410

-17 394

20 982

230

0

1 845

9 332

-91

-78 244

-117 968
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22. GASTOS E RENDIMENTOS OPERACIONAIS

22.1 Fornecimentos e Serviços Externos
Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016, os principais fornecimentos e serviços
externos, foram os seguintes:

2017

2016

Subcontratação

67 102 934

67 029 735

Transporte de mercadorias

12 398 437

11 311 152

Rendas e alugueres

8 486 771

7 726 877

Deslocações e estadas

8 352 208

9 588 091

Conservação e reparação

2 690 886

2 776 047

Ferramentas e utensílios de desgaste rápido

2 514 692

3 816 335

Eletricidade

1 896 849

2 478 693

Seguros

1 637 669

1 505 942

Combustíveis

1 196 574

1 734 022

Comissões

1 177 370

826 895

Honorários

1 160 917

1 580 888

940 624

1 119 394

Comunicações
Outros fornecimentos e serviços

11 776 326

9 443 370

121 332 255

120 937 441

A rubrica de Subcontratos é a mais expressiva desta natureza de custos e está sobretudo ligada à
atividade operacional das empresas do Grupo EPS, tendo uma correlação elevada com o seu volume
de negócios.

22.2 Gastos com rescisões contratuais
Em 2017, foram registados nesta rubrica cerca de 0,9 milhões de euros. Este valor inclui
indemnizações de 0,8 milhões de euros, cujos acordos foram celebrados com colaboradores
ainda em 2017, mas em que o correspondente pagamento ocorrerá apenas no ano 2018.

22.3 Provisões e imparidade de ativos
O quadro seguinte evidencia a evolução registada nas diversas rubricas de provisões
e imparidades e a sua conciliação com a demonstração de resultados.
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IMPARIDADE DE ATIVOS
ATIVOS
TANGÍVEIS E
2017

INTANGÍVEIS

PROVISÕES

DÍVIDAS A RECEBER
CLIENTES

OUTROS

OUTROS
EXISTÊNCIAS

RISCOS E

PENSÕES

ENCARGOS

DEVEDORES

Posição Financeira:
Saldo em 31.12.2016

832 593

16 536 492

5 488 938

713 005

11 811 092

453 532

Aumento

0

6 572 890

934 743

9 945

4 282 645

71 533

Reversão

0

-1 124 657

-773 132

-1 350

-4 605 324

-58 168

-100 346

0

-10 371

0

0

0

0

-27 391

27 391

0

919

0

Diferenças cambiais

-89 311

-235 659

-49 900

-78 316

-63 779

0

Saldo em 31.12.2017

642 936

21 721 676

5 617 669

643 284

11 425 553

466 898

Diminuição
Transf. e regularizações

Na demostranção de Resultados:
Provisões
e imparidades
Gastos e rendimentos
operacionais

6 907 171

-1 598 046

O valor de provisões e imparidades registado nos custos operacionais inclui os aumentos
e reversões.
No exercício anterior, os valores foram os seguintes:

IMPARIDADE DE ATIVOS
ATIVOS
TANGÍVEIS E
2016

INTANGÍVEIS

PROVISÕES

DÍVIDAS A RECEBER
CLIENTES

OUTROS

OUTROS
EXISTÊNCIAS

RISCOS E

PENSÕES

ENCARGOS

DEVEDORES

Posição Financeira:

966 271

16 771 016

5 488 938

761 317

11 650 664

Aumento

0

752 000

0

78 634

2 052 714

98 406

Reversão

0

-195 589

0

-54 757

-1 874 817

-52 899

Diminuição

0

-291 862

0

0

0

0

Transf. e regularizações

0

0

0

0

186

0

-133 677

-499 075

0

-72 189

-17 655

0

832 593

16 536 492

5 488 938

713 005

11 811 092

453 532

Saldo em 31.12.2015

Diferenças cambiais
Saldo em 31.12.2016

Na demostranção de Resultados:
Provisões
e imparidades
Gastos e rendimentos
operacionais

2 029 128

-1 270 942

408 026
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22.4 Outros gastos e rendimentos operacionais
O Grupo EPS regista nas rubricas “Outros gastos operacionais” e “Outros endimentos operacionais”,
resultados de naturezas diversas que, não fazendo parte das operações que constituem o objeto da
empresa e do seu volume de negócios, são, contudo, essenciais à atividade ou dela decorrem.

Os principais valores destas rubricas são os seguintes:
OUTROS GASTOS OPERACIONAIS

31.12.2017

31.12.2016

Diferenças de câmbio desfavoráveis

2 436 300

0

Multas e penalidades contratuais

1 531 090

1 099 370

Impostos não dedutíveis

724 704

841 479

Quotizações

136 830

230 044

Outros gastos e perdas operacionais

667 744

1 387 640

5 496 667

3 558 533

OUTROS RENDIMENTOS OPERACIONAIS

31.12.2017

31.12.2016

0

4 979 115

Subsídios à Investigação e Desenvolvimento

2 438 513

3 204 091

Trabalhos para a própria empresa

4 266 157

1 151 965

Serviços debitados à MGI Capital

4 347 375

1 936 444

Utilização de provisões

1 598 046

1 204 644

Outros rendimentos e ganhos operacionais

3 408 991

4 713 754

16 059 081

17 190 013

Diferenças de câmbio favoráveis

Diferenças de câmbio operacionais líquidas
O Grupo EPS regista como resultados operacionais o apuramento das diferenças cambiais resultantes das operações de compra e venda, por serem decorrentes da sua atividade normal, conforme política definida em anos anteriores. No exercício de 2017, as diferenças de câmbio líquidas
foram desfavoráveis em cerca de 2,4 milhões de euros, sendo registadas na rubrica “Outros gastos
operacionais”. Em 2016, o Grupo havia registado, em termos líquidos, cerca de 5 milhões de euros
de diferenças de câmbio favoráveis. Por esse motivo, este valor fazia parte da rubrica de “Outros
rendimentos operacionais”.
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23. RESULTADOS FINANCEIROS

Perdas e Ganhos Financeiros
2017

Juros suportados

2016

-2 918 936

-4 119 016

-250 412

0

Outros gastos e perdas financeiras

-4 198 128

-3 191 603

Total de Perdas e Gastos Financeiros

-7 367 475

-7 310 618

425 260

126 576

0

92 228

Diferenças de câmbio desfavoráveis

Juros obtidos
Diferenças de câmbio favoráveis

7 752

4 286

433 011

223 090

-6 934 463

-7 087 528

Outros rendimentos e ganhos financeiros
Total de Ganhos e Rendimentos Financeiros
Custos Financeiros - líquidos

Em 2017, verificou-se uma nova redução dos custos financeiros associados à dívida do Grupo para
o valor de 2,9 milhões de euros. No mesmo sentido, o Grupo viu melhor remunerados os seus ativos
financeiros, verificando-se um incremento dos juros obtidos para 0,4 milhões de euros.

Por outro lado, a rubrica de “Outros gastos e perdas financeiras” teve em 2017 um acréscimo de 3,2
para 4,2 milhões de euros. devido ao aumento dos gastos com garantias bancárias e dos gastos com
desconto de faturas.

Em 2017, esta rubrica inclui os seguintes gastos: (a) comissões de garantias bancárias de natureza
financeira no valor de 2,1 milhões de euros, (b) 0,7 milhões de euros de encargos com descontos
comerciais, (c) 0,3 milhões de euros de imposto de selo em contratos, (d) 0,3 milhões de euros de
encargos com serviços bancários, (e) 0,2 milhões de euros de prémios de seguros de crédito e (f)
0,5 milhões de euros de gastos relativos a custos amortizados.

24. IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO
Em Portugal, as declarações anuais de rendimentos estão sujeitas a revisão, e eventuais correções
por parte das autoridades fiscais, durante um período de 4 anos. Contudo, no caso de serem apresentados prejuízos fiscais, estes podem ser sujeitos a revisão e liquidação pelas autoridades por um
período máximo de 10 anos. Nos restantes países onde o Grupo EPS desenvolve a sua atividade os
prazos são diferentes, em regra superiores.
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As taxas de imposto sobre o rendimento em vigor em Portugal e nos países onde estão sediadas as
principais subsidiárias estrangeiras do Grupo EPS, no exercício findo em 31 de dezembro de 2017,
eram as seguintes:

PAÍS

TAXA

Portugal

21%

Angola

35%

Moçambique

32%

Argélia

26%

Espanha

28%

O imposto estimado na Demonstração de Resultados consolidada é o seguinte:

2017

2016

Imposto corrente (Nota 11)

1 825 951

2 052 156

Imposto diferido (Nota 18)

439 051

-3 167 308

2 265 002

-1 115 151

844 404

1 171 155

3 109 406

56 004

Estimativa de imposto
Imposto de exercícios anteriores
Imposto sobre o Rendimento

A reconciliação da taxa de imposto é a seguinte:
2017

Resultado antes imposto

10 655 343

2016

5 041 257

22,50%

22,50%

2 397 452

1 134 283

Diferença de imposto nas sucursais

-584 771

-65 163

Diferença da taxa de imposto das subsid. estrangeiras

-419 236

-91 678

1 039 271

989 282

-52 870

323 941

-669 302

0

2 513 221

-346 079

-1 856 921

-3 776 772

Taxa de imposto teórica
Imposto teórico

AID não registados no exercício nas subsid.
estrangeiras
Gastos não aceites fiscalmente
Reversão de provisões sem AID registado
Correção de Imposto diferido registado
em exercícios anteriores
Benefícios fiscais gerados e não utilizados
Utilização dupla tributação internacional

-471 966

0

Créditos fiscais

-278 608

-357 603

Tributação autónoma

481 482

990 188

Derrama Estadual

221 877

180 339

Outros

-54 627

-95 889

2 265 002

-1 115 151

21,3%

n.a

Imposto sobre o rendimento do exercício
Taxa de imposto efetiva
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Apresenta-se de seguida a reconciliação do imposto sobre o rendimento consolidado:

2017

1) O Imposto corrente nas empresas
que integram o RETGS referese, essencialmente, a tributações
autónomas e derrama municipal.
O imposto nas sucursais e filiais
estrangeiras é calculado com base
nas taxas de tributação em vigor nas
geografias em que estão implantadas.
2) O ajustamento de imposto diferido
relativo a benefícios fiscais à
investigação e desenvolvimento tem
por base a existência de estimativas
realizadas em exercícios anteriores,
as quais foram ajustadas no decurso
da validação dos requisitos de acesso
efetuada, nomeadamente, pelas
entidades certificadoras.
3) O imposto diferido associado a
ativos tangíveis e intangíveis refere-se
à revalorização dos equipamentos
de produção e à valorização da
carteira de encomendas ocorrida em
2014, por ocasião da aquisição das
subsidiárias por parte da EPS. O valor
indicado é a reversão do passivo por
imposto diferido correspondente
às amortizações e depreciações
reconhecidas no período.

2016

Corrente:
Imposto de exercícios anteriores:
Excesso / Insuficiência
Estimativa do período

(1)

Imposto sobre o rendimento - Corrente

844 404

1 171 155

1 825 951

2 052 156

2 670 355

3 223 311

789 865

1 458 310

Diferido:
Utilização prejuízos fiscais
Estimativa do período
Ajustamento à estimativa de imposto
do período anterior

789 865

1 458 310

-1 613 359

-3 829 622

Ajustamento de exerícios anteriores (2)

2 266 843

602 648

653 484

-3 226 975

Imposto diferido associado a provisões

-501 544

-394 531

Imposto diferido associado a activos tangíveis
e intangíveis (3)

-502 754

-1 004 111

439 051

-3 167 308

3 109 406

56 004

Benefícios fiscais
Estimativa do período

Imposto sobre o rendimento - Diferido
Estimativa de imposto

25. RESULTADO POR AÇÃO

Básico
O resultado básico por ação é calculado dividindo o lucro atribuível aos acionistas pelo número
médio ponderado de ações ordinárias emitidas durante o ano, excluindo eventuais ações próprias
detidas pela EPS (Nota 14).
2017

Lucro atribuível aos detentores do capital
Número médio ponderado das ações
ordinárias emitidas
Resultado básico por ação (euros por ação)

2016

7 524 955

4 309 736

58 850 193

57 174 806

0,13

0,08
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Diluído
O resultado diluído por ação é calculado ajustando o número médio ponderado de ações ordinárias em
circulação, para incorporar os efeitos da conversão de todas as ações ordinárias diluidoras potenciais,
quando existam. Nos exercícios de 2017 e 2016 não existem quaisquer efeitos diluidores.

26. DIVIDENDOS POR AÇÃO
No exercício de 2017, a Efacec Power Solutions não efetuou qualquer pagamento de dividendos aos
seus acionistas.

F. Relato por segmentos
27. REPORTE POR SEGMENTOS DE ATIVIDADE
O Grupo EPS dispõe de uma estrutura funcional baseada em segmentos de negócio. Esta estrutura
é utilizada na gestão quotidiana para efeitos de análise de performance e de tomada de decisão.

Segmento de negócio
Segmento de negócio é um componente distinguível do Grupo EPS, comprometido em fornecer um
produto ou serviço individualizado, e que está sujeito a riscos e retornos diferentes dos de outros
segmentos de negócio.

O Grupo EPS tem a sua estrutura de negócios organizada, numa base mundial, em 8 segmentos, que
denomina por Unidades de Negócio:

Transformadores
Service
Aparelhagem
Automação
Energia
Ambiente
Transportes
Mobilidade Elétrica

Os quadros contemplam ainda uma rubrica designada como “Outros não alocados e ajustamentos”
que agrupa os ativos afetos aos centros corporativos e as eliminações correspondentes às operações
internas.
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Segmento geográfico
Atualmente, a EPS não utiliza o conceito de segmento geográfico na sua informação de gestão. No
entanto, dado ser um Grupo fortemente exportador, mantém a lógica de reporte por país de destino
dos seus produtos ou serviços.
Os mercados relevantes para o efeito identificam-se com países ou regiões onde o Grupo EPS mantém
atividade recorrente, incluindo os mercados onde mantém estruturas próprias e outros mercados
onde mantém clientes importantes através da sua rede comercial.

Apresentam-se de seguida os principais indicadores de atividade do Grupo EPS, repartidos pelas áreas
de negócio acima identificadas. As transferências ou transações entre segmentos são realizadas nos
termos comerciais normais e nas condições aplicáveis a terceiros independentes.

27.1 Informação por segmento de negócio
A informação financeira por segmentos de negócio relativa aos exercícios findos em 31 de dezembro
de 2017 e 2016, relacionada com o volume de negócios e com a formação dos resultados, analisa-se
como segue:
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VENDAS E PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS

TRANSFORM.

SERVICE

APARELH.

AUTOMAÇÃO

ENERGIA

2017

125 200 300

23 501 179

66 159 452

50 364 527

93 020 843

2016

151 592 753

26 518 688

61 780 544

39 817 345

100 492 499

TRANSFORM.

SERVICE

APARELH.

AUTOMAÇÃO

ENERGIA

RESULTADOS
2017

5 380 396

2 359 254

6 190 686

4 434 324

6 197 155

-1 820 833

-341 713

-2 460 779

-111 882

-104 780

Provisões e imparidade
por ativos

-629 937

352 102

10 051

168 064

-2 380 946

Resultado operacional

2 929 626

2 369 643

3 739 958

4 490 506

3 711 429

Gastos financeiros líq.
(Nota 23)

-1 582 219

48 793

-1 052 553

-878 686

341 792

1 347 407

2 418 436

2 687 405

3 611 820

4 053 220

EBITDA
Amortizações e depreciações

Resultado antes de impostos
Imposto sobre o rendimento
Resultado líquido do período
Atribuível a:
Acionistas
Interesses que não controlam
2016

3 321 797

2 315 607

4 297 651

3 906 675

3 488 925

-2 447 700

-370 775

-1 587 960

-163 570

- 230 133

Provisões e imparidade
por ativos

-84 411

-27 530

28 249

-51 867

694 328

Resultado operacional

EBITDA
Amortizações e depreciações

789 685

1 917 301

2 737 941

3 691 238

3 953 120

Gastos financeiros líq.
(Nota 23)

-1 969 442

-130 199

-1 244 409

-906 443

1 102 886

Resultado antes de impostos

-1 179 757

1 787 103

1 493 531

2 784 795

5 056 006

Imposto sobre o rendimento
Resultados oper.
descontinuação
Resultado líquido do período
Atribuível a:
Acionistas
Interesses que não controlam
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OUTROS NÃO

VENDAS E PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS

AMBIENTE

2017

48 668 208

35 721 515

17 734 905

-28 484 159

431 886 771

2016

46 532 187

29 868 139

12 883 331

-31 531 312

437 954 175

AMBIENTE

TRANSPORTES

RESULTADOS

TRANSPORTES

MOBILIDADE
ELÉTRICA

MOBILIDADE
ELÉTRICA

ALOCADOS E

TOTAL

AJUSTAMENTOS

OUTROS NÃO
ALOCADOS E

TOTAL

AJUSTAMENTOS

2017

2 082 247

3 673 283

1 194 348

1 164 276

32 675 968

-53 679

-30 858

-85 265

-3 169 202

-8 178 990

Provisões e imparidade
por ativos

-590 732

-3 125 198

0

-710 575

-6 907 171

Resultado operacional

1 437 836

517 227

1 109 084

-2 715 502

17 589 807

-182 402

-241 286

-132 407

-3 255 496

-6 934 463

1 255 434

275 942

976 677

-5 970 997

10 655 343

EBITDA
Amortizações e depreciações

Gastos financeiros líq.
(Nota 23)
Resultado antes de impostos

-3 109 406

Imposto sobre o rendimento

7 545 937

Resultado líquido do período
Atribuível a:

7 524 955

Acionistas

20 982

Interesses que não controlam
2016

2 846 227

2 830 643

787 535

-597 498

23 197 561

-154 076

-173 984

-125 952

-3 785 498

-9 039 648

Provisões e imparidade
por ativos

-1 293 762

-28 250

0

-1 265 885

-2 029 128

Resultado operacional

1 398 389

2 628 409

661 583

-5 648 880

12 128 785

-31 796

-829 055

-192 144

- 2 886 926

-7 087 528

1 366 593

1 799 354

469 438

-8 535 806

5 041 257

EBITDA
Amortizações e depreciações

Gastos financeiros líq.
(Nota 23)
Resultado antes de impostos
Imposto sobre o rendimento
Resultados oper.
descontinuação
Resultado líquido do período

- 56 004
-675 287
4 309 966

Atribuível a:
Acionistas
Interesses que não controlam

4 309 736
230
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No quadro seguinte indicam-se os valores da demonstração da posição financeira repartida por
segmento de negócio, bem como a repartição dos investimentos realizados no período.

TRANSFORM.

SERVICE

APARELH.

AUTOMAÇÃO

ENERGIA

165 540 035

32 184 713

85 003 969

55 889 445

135 660 130

4 143 392

791 455

1 712 705

1 115 250

1 701 879

193 002 282

33 916 331

85 275 067

48 127 228

125 189 773

2 381 058

253 146

1 453 796

444 710

135 294

2017
Ativos totais
Investimentos
2016
Ativos totais
Investimentos

AMBIENTE

TRANSPORTES

MOBILIDADE
ELÉTRICA

OUTROS NÃO
ALOCADOS E

TOTAL

AJUSTAMENTOS

2017
Ativos totais
Investimentos

77 745 410

34 478 374

30 478 645

56 364 096

673 344 817

1 104 822

362 727

1 575 369

32 145 507

44 653 105

67 607 540

30 603 367

22 785 126

31 709 594

638 216 309

32 023

23 055

218 428

75 719

5 017 230

2016
Ativos totais
Investimentos

Os ativos dos segmentos incluem, principalmente, ativos tangíveis e intangíveis, existências, contas
a receber e disponibilidades. Os investimentos compreendem, para os períodos referidos, as adições
aos ativos tangíveis e intangíveis, incluindo o valor do goodwill (Notas 6, 7 e 8).

Como referido antes, os valores referenciados como “Outros não alocados” correspondem aos ativos
afetos aos centros corporativos. Os investimentos registados em 2017 incluem sobretudo os imóveis
transferidos para a EPS em 2017, no montante de 28,4 milhões de euros e os correspondentes IMT
e Imposto do Selo de 2 milhões de euros (Nota 5).

27.2 Informação por geografia
Em termos de geografia, o Grupo EPS analisa os seus indicadores de negócio na perspetiva dos
mercados de destino.
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A repartição das receitas por mercado destino nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e
2016 é a seguinte:

2017

2016

Portugal

94 948 062

103 829 926

Angola

51 148 018

48 455 700

Magreb

42 405 611

20 860 056

Reino Unido

36 879 363

42 115 986

Estados Unidos

31 779 065

27 808 854

Espanha

22 247 151

24 567 052

Médio Oriente

18 428 356

9 996 100

França

16 923 530

10 915 376

Moçambique

15 344 757

12 163 508

Irlanda

15 329 310

12 126 143

Europa Central

11 469 721

18 140 094

Chile

10 804 064

23 968 035

Alemanha

6 122 675

6 585 781

Argentina

5 248 712

10 908 283

Outros Mercados
Total

52 808 375

65 513 281

431 886 770

437 954 175

G. Outras Notas
28. TRANSAÇÕES E SALDOS COM PARTES RELACIONADAS
O âmbito desta nota é a divulgação das transações e dos saldos entre o Grupo EPS, constituído pela
Efacec Power Solutions e suas subsidiárias, e as entidades classificadas como partes relacionadas.
Entendem-se como partes relacionadas as empresas Associadas, os Acionistas e os Administradores.
A categoria “Acionistas” inclui as entidades nas quais os acionistas ocupam uma posição relevante,
com influência na tomada de decisão, bem como as entidades participantes nos acionistas diretos.

Em 2017, o acionista maioritário Winterfell 2 deixou de ter a participação qualificada da ENDE (empresa
pública de distribuição de energia em Angola). Deste modo, a participação indireta desta empresa no
Grupo EPS deixou de ser relevante, excluindo-se das divulgações enquanto parte relacionada, bem
como todas as empresas pertencentes ao Estado Angolano. Consequentemente, as transações e os
saldos adiante divulgados apresentam variações significativas relativamente ao ano 2016, sobretudo
no que respeita às rubricas de “Vendas e Prestação de Serviços” e “Clientes”.

Não são objeto de divulgação as transações e os saldos entre as empresas do Grupo, que foram
entretanto eliminados no processo de consolidação.

R E L A T Ó R I O

&

C O N T A S

380

28.1 Transações realizadas em 2017
31.12.2017

31.12.2016

Transacções correntes:
Accionistas
Vendas e Prestação de Serviços
Rendimentos e ganhos operacionais
Gastos e perdas operacionais

151 758

20 058 335

4 505 641

6 095 987

156 517

1 346 384

4 500 882

24 807 938

As condições comerciais nestas transações são idênticas às praticadas para terceiros independentes.

28.2 Saldos finais com partes relacionadas
Os saldos apresentados no quadro seguinte referem-se principalmente ao conjunto de entidades
que compõem a Winterfell e os seus acionistas que, a partir de 23 de outubro de 2015, tomaram
uma posição maioritária na Efacec Power Solutions, e do Grupo MGI Capital, acionista minoritário.

Os saldos ativos e passivos do Grupo EPS que constam das diversas rubricas da Demonstração Consolidada da Posição Financeira, e que se referem a partes relacionadas, são os seguintes:

31.12.2017

31.12.2016

Dívidas de partes relacionadas:
Accionistas

724 605

724 605

1 419 693

19 671 801

-11 878

-1 069 767

Outros devedores (Nota 11)

13 824 292

13 061 968

Outros devedores - imparidade

-4 575 567

-4 575 567

111 915

117 548

31 960

31 880

11 525 019

27 962 467

Fornecedores (Nota 15)

1 299 702

1 156 774

Outros credores (Nota 16)

1 140 778

1 015 615

2 440 479

2 172 390

9 084 540

25 790 078

Empréstimos correntes (Nota 3.4)
Clientes (Nota 10)
Clientes - imparidade

Associadas
Clientes (Nota 10)
Outros devedores (Nota 11)
Dívidas a partes relacionadas:
Accionistas

Total líquido

A imparidade de Outros devedores refere-se a um saldo antigo com a Liaoyang - Efacec Eletrical
Equipment, empresa associada da MGI Capital.

381

D E M O N S T R A Ç Õ E S
F I N A N C E I R A S C O N S O L I D A D A S

28.3 Detalhe por entidade dos saldos com partes relacionadas
A repartição por entidade dos saldos ativos e passivos apresentados acima é a seguinte:

31.12.2017

EMPRÉSTIMOS

31.12.2016

CORRENTE

EMPRÉSTIMOS

CORRENTE

Accionistas

0

-38 750

0

17 562 971

724 605

12 842 256

724 605

12 998 408

0

-4 587 445

0

-5 645 334

724 605

8 216 061

724 605

24 916 045

EME2 - Engenharia, Manutenção
e Serviços, ACE

0

111 915

0

117 548

Ensul Meci-Efacec - Cogeração
do Porto, ACE

0

31 960

0

31 880

Grupo Winterfell e ascendentes
Grupo MGI Capital e ascendentes
Imparidade

Associadas

Totais
Total líquido

0

143 874

0

149 428

724 605

8 359 936

724 605

25 065 473

9 084 540

25 790 078

28.4 Compromissos e contingências com partes relacionadas
Não existem quaisquer compromissos de compra ou passivos contingentes relativos a partes
relacionadas.

28.5 Remunerações do Conselho de Administração
Nos exercícios de 2017 e 2016, o Conselho de Administração da Efacec Power Solutions auferiu as
seguintes remunerações:

31.12.2017

Remunerações fixas
Remunerações variáveis

1 627 408

31.12.2016

1 508 600

513 974

0

2 141 382

1 508 600
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29. CONTINGÊNCIAS

Ativos e passivos contingentes resultantes de disputas contratuais
Indicam-se, de seguida, os valores de ativos e passivos contingentes resultantes de disputas contratuais em que o Grupo EPS está envolvido.

1. Contingência CPTM
A contingência com a CPTM/STM, que tem vindo a ser reportada pela Efacec desde 2014, refere-se
ao contrato de remodelação da sinalização de diversas linhas do sistema ferroviário do Estado de
São Paulo, no Brasil, firmado entre a sociedade brasileira CPTM e o consórcio Union Switch & Signal
Internacional Co. e a Efacec Engenharia e Sistemas. Este contrato foi resolvido, com justa causa,
pelo Consórcio, a 24 de novembro de 2014.

Na sequência dessa rescisão, o Consórcio apresentou um pedido de indemnização no valor aproximado de 197 milhões de reais (cerca de 50 milhões de euros) para pagamento de obras executadas
e equipamentos já fabricados, bem como uma verba relativa a reequilíbrio financeiro do contrato.
Em novembro de 2016, o cliente apresentou um contra pedido de indemnização no valor de aproximadamente 585 milhões de reais (aproximadamente 148 milhões de euros). O cliente CPTM/STM
reclama o ressarcimento por custos incorridos com equipamentos e o pagamento de penalidades.

Considerando as probabilidades de acolhimento de cada uma das reclamações apresentadas, não há
lugar à constituição de qualquer provisão.

A 30 de junho de 2017, o Consórcio deu início a um Procedimento Arbitral sob a alçada da Câmara
de Comércio Internacional para dirimir este litígio.

2. Contingência Vadeni
A contingência respeita a um contrato para a construção de uma central de triagem de resíduos na
cidade de Vadeni, na Roménia, celebrado entre o Braila County Council e um consórcio formado pela
Efacec Central Europe, a Efacec Engenharia e Sistemas e a Teloxim. O cliente resolveu o contrato
em dezembro de 2016 por alegados atrasos na realização da obra, e reclamou uma indemnização
no montante de 936 mil euros acrescido de penalidades no valor de 665 mil euros. Em simultâneo,
o cliente executou as garantias bancárias que haviam sido contratualmente fornecidas, no valor de
553 mil euros. Foi feita uma provisão nas contas da Efacec Engenharia e Sistemas no valor de 1,2
milhões de euros, que inclui já o valor das garantias bancárias executadas.

Em dezembro de 2017 o Cliente deu entrada de um processo arbitral reclamando uma indemnização de 22 milhões de RON (aproximadamente 5 milhões de Euros ao câmbio atual), resultantes de
danos alegadamente incorridos e de aplicação de penalidades por atraso. A Efacec contestou a ação,
defendendo a ilegalidade da resolução contratual, e a inexistência dos danos alegados e do direito à
aplicação das penalidades no montante peticionado.
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Tendo em conta os motivos que fundamentam a ação arbitral entendeu-se suficiente a manutenção
da provisão existente.

3. Contingência Bouaghi
A contingência respeita a um contrato para a construção de uma estação de tratamento de águas na
cidade de Bouaghi na Argélia. O cliente ONA resolveu o contrato a 8 de janeiro de 2017 por atrasos
na realização da obra. Os trabalhos da responsabilidade da Efacec foram, até à data, realizados
atempadamente, pelo que considera não ter qualquer responsabilidade nos factos alegados pela
ONA para a resolução do contrato. Não foi feito, para já, qualquer pedido de indemnização por parte
da ONA, tendo antes esta convidado as partes a realizarem o inventário dos custos e obra efetuada
até à data da resolução do contrato.

A principal contingência deriva do facto de a ONA ter em sua posse garantias bancárias fornecidas
pela Efacec no valor de cerca de 1 milhão de euros, que poderá executar por força de uma eventual
responsabilidade solidária do consórcio, tendo depois a Efacec direito de regresso sobre o consorciado caso aquela responsabilidade se concretize.

4. Contingência Tovisi
Em Moçambique existe uma ação judicial interposta pela empresa Tovisi Moçambique, subempreiteiro da Efacec Moçambique num projeto de engenharia em Maputo. Divergências ocorridas quanto
à condução dos trabalhos levaram à resolução do contrato por parte da Efacec Moçambique por
incumprimento contratual da Tovisi Moçambique. Na sequência da resolução, a Tovisi Moçambique
que interpôs uma ação judicial reclamando uma indemnização de 78.758.069 MZM (cerca de 1,6
milhões de euros). A Efacec Moçambique contestou integralmente o pedido indemnizatório e fez
um pedido reconvencional de aproximadamente 75 mil euros. O processo está pendente de decisão
judicial, acreditando a Efacec Moçambique num desfecho favorável do mesmo.

5. Contingência Fundimo
A contingência refere-se a uma ação interposta pelo Fundo de Investimento Imobiliário Fundimo,
enquanto proprietária de um imóvel arrendado à Efacec Engenharia e Sistemas, cujo contrato foi
denunciado por esta empresa em 2014. A divergência deriva de interpretações distintas sobre o
prazo em que a Efacec podia denunciar o contrato. O Fundimo reclama o pagamento de rendas
equivalentes aos 12 meses adicionais que o Fundimo considera que o contrato de arrendamento
deveria ter durado, que ascendem a 1,3 milhões de euros. A Efacec entende ter respeitado o prazo
previsto na lei para denúncia do contrato. Trata-se de um processo judicial iniciado em outubro de
2017, não havendo ainda desenvolvimentos a registar.

6. Contingência Ensul Meci
No exercício findo, a Ensul Meci-Efacec – Cogeração do Porto, ACE foi sujeita a uma inspeção fiscal aos
exercícios de 2013 e 2014, em sede de IRC. No decurso da inspeção efetuada, a Autoridade Tributária (AT) identificou diversas contingências, que incidem, nomeadamente, sobre (a) a anulação de
acréscimo de proveitos de 2011, (b) a regularização de saldos de contas com associadas, (c) a anulação
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de saldos de fornecedores e (d) gastos não devidamente documentados que foram contestadas pelo
ACE no exercício do direito de audição.

Em novembro de 2017, a AT emitiu um projeto de relatório de inspeção na esfera das agrupadas do
ACE – a Efacec Energia e a Efacec Engenharia e Sistemas – refletindo nestas entidades as contingências
identificadas. Cada uma destas entidades apresentou direito de audição prévia, tendo a AT emitido
um relatório final de inspeção aceitando os documentos entregues relativos a gastos que não haviam
sido devidamente documentados, mas mantendo as restantes contingências. Sobre estes montantes,
encontram-se presentemente em preparação reclamações graciosas na esfera das entidades abrangidas neste processo – ACE, Efacec Energia e Efacec Engenharia enquanto agrupadas, e MGI Capital
enquanto sociedade dominante do Grupo fiscal nos exercícios de 2013 e 2014.

Considerando a posição das agrupadas do ACE (a Efacec Energia e a Efacec Engenharia e Sistemas)
e a responsabilidade estatutária que lhes assiste na proporção das suas participações, a contingência para o Grupo EPS ascende a cerca de 7,2 milhões de euros. Por outro lado, e nos termos do
Share Purchase Agreement assinado entre a Winterfell 2 e a MGI Capital, o Grupo EPS tem direito
de regresso em relação à MGI Capital, sobre os eventuais passivos que venha a ter que assumir no
âmbito desta disputa contratual.

30. COMPROMISSOS

30.1 Garantias prestadas
O Grupo EPS possui passivos contingentes respeitantes a garantias bancárias e outras contingências
relacionadas com o seu negócio. As garantias bancárias estão principalmente ligadas aos projetos e
encomendas recebidas e têm como beneficiários os clientes do Grupo EPS.

O quadro seguinte evidencia o volume de garantias bancárias, distribuído entre:
a) garantias financeiras, que incluem principalmente garantias emitidas em favor dos clientes para
recebimento de adiantamentos, valores relativos a retenções contratuais e stand-by letters of credit, e
b) outras garantias, sobretudo garantias para concursos e garantias de fornecimento/execução.

31.12.2017

31.12.2016

65 417 388

67 359 823

Outras garantias

144 001 298

134 594 786

Total

209 418 686

201 954 609

Garantias financeiras
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Não se espera que destas contingências venham a resultar passivos significativos, exceto no que
respeita a garantias relativas a projetos onde existem contingências relevantes (Nota 29).

30.2 Pensões
No Grupo EPS existem benefícios atribuídos com complementos de pensões de reforma, de acordo
com o que é descrito na Nota 1.21.1.

Os casos existentes são geridos internamente e estão sujeitos a uma avaliação anual por entidades
especializadas e independentes, sendo a responsabilidade futura apresentada na demonstração da
posição financeira na rubrica “Provisão para pensões” (Nota 19), e corresponde ao valor atual das
responsabilidades por benefícios definidos à data de fecho de contas. Em 31 de Dezembro de 2017,
o grupo abrangido por este benefício incluía 17 pessoas, sendo o valor da correspondente provisão
de 467 mil euros. No final do exercício anterior o valor da provisão era 454 mil euros.

30.3 Compromissos de locações operacionais onde o Grupo EPS é locatário
O Grupo EPS arrenda diversas viaturas, através de contratos de locação não revogáveis. Os contratos
possuem diversos prazos, cláusulas de reajustamento e direitos de renovação. Na data das demonstrações financeiras, o Grupo EPS mantinha contratos de Aluguer de Longa Duração (“renting”)
considerados como locação operacional, cujo valor de rendas vincendas ascendia a 1.916 mil euros,
com as seguintes maturidades:
31.12.2017

Até 1 ano
Entre 1 e 5 anos

31.12.2016

880 611

882 360

1 035 063

1 296 597

1 915 674

2 178 958

31. Acordos conjuntos
O Grupo EPS tem interesses em operações conjuntas e empreendimentos conjuntos, que assumem a
forma jurídica de Agrupamentos Complementares de Empresas (ACE’s) (Nota 1.2). Estas entidades
prestam serviços inerentes a contratos firmados com clientes, nas unidades de negócio de Energia,
Ambiente, Transportes e Service.

No quadro seguinte divulga-se informação relativa a ativos, capital próprio, proveitos e resultados
de cada uma das operações conjuntas integradas nas contas da Efacec Power Solutions em 2017. Os
valores constantes daqueles indicadores correspondem às contas sociais das entidades, expressas
em euros, antes da aplicação das taxas de integração.
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31 de Dezembro de 2017

ACORDOS CONJUNTOS

SEDE

%

MÉTODO

ATIVOS

CAPITAL
PRÓPRIO

PROVEITOS
TOTAIS

Siemens, Suez e Efacec Serv Manut, ACE

Amadora

33,0%

PRO

254 309

0

519 343

EME2 - Engenharia, Manutenção
e Serviços, ACE

Lisboa

40,0%

MEP

255 122

0

0

UTE Efacec Engenharia SA
y Cemesa SL

Tenerife /
Espanha

100,0%

PRO

194 295

194 295

0

GACE - Gondomar, ACE

Porto

20,0%

PRO

45 901

0

0

UTE Efacec Bahía de Cádiz

Sevilha /
Espanha

50,0%

INT

681 576

17 203

765 829

EfaServicing, ACE

Matosinhos

100,0%

INT

1 216 050

354 334

1 576 617

Efacec, Manutenção do Sistema
de Saneamento do Oeste, ACE

Matosinhos

100,0%

INT

209 683

17 866

183 137

Ensul Meci-Efacec - Cogeração
do Porto, ACE

Almada

100,0%

MEP

506 412

-561 046

25 965

ATIVOS

CAPITAL
PRÓPRIO

Os valores comparativos relativos ao ano 2016 são os seguintes:

31 de Dezembro de 2016

ACORDOS CONJUNTOS

SEDE

SMA - Serv Manut Centrais
Termoelétricas, ACE

Oeiras

Siemens, Suez e Efacec - Serv
Manut, ACE

%

MÉTODO

PROVEITOS
TOTAIS

100,0%

INT

865 664

847 824

42 549

Amadora

33,0%

PRO

210 298

0

237 495

EME2 - Engenharia, Manutenção
e Serviços, ACE

Lisboa

40,0%

MEP

1 652 972

0

0

UTE Efacec Engenharia SA y
Cemesa SL

Tenerife /
Espanha

90,0%

PRO

228 574

198 079

36 141

GACE - Gondomar, ACE

Porto

20,0%

PRO

47 861

0

0

UTE Efacec Bahía de Cádiz

Sevilha /
Espanha

50,0%

INT

658 340

22 769

747 599

EfaServicing, ACE

Matosinhos

100,0%

INT

839 398

82 014

1 077 613

Ensul Meci-Efacec - Cogeração
do Porto, ACE

Almada

100,0%

MEP

1 505 833

-543 498

850
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Operações conjuntas
Os montantes seguintes representam a quota-parte do Grupo EPS nos ativos, passivos e património
líquido das operações conjuntas, e estão incluídos na Demonstração Consolidada da Posição Financeira
e na Demonstração dos Resultados Consolidados, mediante a integração dos ACE’s.
OPERAÇÕES CONJUNTAS

2017

2016

Ativo:

746

2 817

2 383 611

1 937 395

2 384 356

1 940 212

Ativo não corrente
Ativo corrente

Passivo:

82 638

53 507

1 718 020

755 827

Passivo não corrente
Passivo corrente

1 800 658

809 334

583 698

1 130 879

Rendimentos

2 744 591

2 059 542

Gastos

2 487 043

2 012 550

257 548

46 992

Capital próprio

Resultado após impostos

Empreendimentos conjuntos
A EME2 - Engenharia, Manutenção e Serviços, ACE é um empreendimento conjunto no qual a EPS
detém um interesse de 40%, e que integra nas demonstrações financeiras pelo método de equivalência patrimonial, como indicado no quadro acima. Este ACE terminou o seu contrato de manutenção de subestações, e está em processo de dissolução.

32. CONTRATOS PLURIANUAIS
Os contratos plurianuais são contabilizados de acordo com o método do grau de acabamento,
tal como definido na Nota 1.16.3.
Os montantes relativos a contratos plurianuais nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2017
e 2016 são os seguintes:

Rendimentos reconhecidos no exercício
(contratos fechados e não fechados)

2017

2016

344 168 150

344 314 376

1 758 621 237

1 599 932 333

254 240 456

207 809 509

Contratos plurianuais não fechados à data:
Gastos acumulados incorridos até à data (a)
Margens reconhecidas até à data (a)

2 740 112

5 590 158

Acréscimos de rendimentos (Nota 10)

78 054 271

70 154 026

Rendimentos a reconhecer - Adiantamentos (Nota 20)

16 598 026

29 503 358

Rendimentos a reconhecer - Projetos em execução
(Nota 20)

49 860 617

45 886 880

Existências - Produtos e trabalhos em curso (Nota 12)
a) Montantes não consolidados, os
quais incluem valores dos contratos
plurianuais incorridos do exercício
de 2017, bem como em exercícios
anteriores.
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As existências relativas a contratos plurianuais referem-se a custos incorridos que não foram ainda
objeto de utilização na obra ou instalação, não estando, consequentemente, reconhecida a margem
daí decorrente.

Os acréscimos de rendimentos representam situações em que o grau de faturação é inferior ao
grau de acabamento, sendo efetuado um acréscimo para reconhecimento da respetiva margem.
Esta situação configura um débito ao cliente por conta da obra/instalação já efetuada (Nota 10 –
Acréscimos de rendimentos). Quando ocorre a situação contrária, o grau de faturação é superior ao
grau de acabamento e existe um rendimento a reconhecer, o qual representa um crédito do cliente
perante a obra desenvolvida (Nota 20 – Rendimentos a reconhecer), cuja margem será apenas
reconhecida nos exercícios seguintes.

A reconciliação do montante apresentado na rubrica de Rendimentos reconhecidos no exercício
relativos a contratos plurianuais fechados e não fechados com o total de vendas e prestações de
serviços consolidadas pode ser apresentada como segue:

2017

2016

344 168 150

344 314 376

Rendimentos relativos a produtos fabris standard

49 959 808

53 035 317

Rendimentos relativos a serviços
de assistência e manutenção

19 763 926

20 348 140

Rendimentos reconhecidos relativos
a contratos plurianuais (Nota 1.16)

Outros rendimentos
Vendas e prestação de serviços consolidadas

17 994 886

20 256 342

431 886 771

437 954 175

33. HONORÁRIOS PAGOS AOS AUDITORES
Nos exercícios de 2017 e 2016, o Grupo EPS contratou serviços com a Sociedade de Revisores Oficiais
de Contas PricewaterhouseCoopers & Associados e respetiva rede internacional, pelos quais pagou
os seguintes honorários:

2017

2016

Auditoria:
Auditoria e revisão de contas
Serviços de garantia de fiabilidade
Outros serviços:
Serviços de consultoria fiscal
Outros serviços de consultoria

198 872

197 017

4 807

752

203 679

197 769

89 447

51 164

513 961

309 513

603 408

360 677

807 086

558 446
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34. EVENTOS SUBSEQUENTES
Após a data a que se referem as demonstrações financeiras, não ocorreram quaisquer fatos dignos
de registo.

Leça do Balio, 23 de março de 2018

O Responsável pela Consolidação
José Carlos Eiras Pinto de Oliveira

O Conselho de Administração
Mário Filipe Moreira Leite da Silva – Presidente
Ângelo Manuel da Cruz Ramalho – Vogal
Francisco José Meira Silva Nunes – Vogal
Luís Henrique Marcelino Alves Delgado – Vogal
Fernando José Gomes da Mota Lourenço – Vogal
António José Gonzalez Almela – Vogal
João Paulo dos Santos Pinto – Vogal
Rui Alexandre Pires Diniz – Vogal
Miguel Maria Pereira Vilardebó Loureiro – Vogal
Manuel António Carvalho Gonçalves – Vogal
Vanessa Ferreira Loureiro – Vogal
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DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA
em 31 de Dez. de 2017 e 2016
NOTAS

VALORES MONETÁRIOS EXPRESSOS EM EUROS

2017

2016

ATIVO
Ativo Não Corrente
Ativos Tangíveis

4

31 682 700

21 264

Investimentos Financeiros

5.1

375 327 833

373 334 608

Ativos financeiros disponíveis para venda

5.2

301 132

11 132

Empréstimos a Entidades Relacionadas

16

21 470 846

21 146 552

Ativos por Impostos Diferidos

11
Total não corrente

345 100

345 100

429 127 611

394 858 657

Ativo Corrente
Clientes e Acréscimo de Rendimentos

6

186 897

6 637

16

8 760 843

3 985 706

Devedores e Gastos a Reconhecer

7

12 773 226

7 540 486

Imposto sobre o rendimento

7

1 118 062

266 343

Caixa e Equivalentes de Caixa

8

185 006

128 703

Total corrente

23 024 033

11 927 874

Total do Ativo

452 151 644

406 786 530

285 874 030

Empréstimos a Entidades Relacionadas

CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO
Capital Próprio
Capital

9.1

314 235 160

Prémios de Emissão

9.2

1 947 730

8 000 000

Prestações Acessórias

9.3

35 900 000

35 900 000

Reservas e resultados acumulados

9.4

3 040 212

-6 052 270

0

0

9

355 123 102

323 721 760

Outro rendimento integral acumulado
Total do Capital Próprio
Passivo Não Corrente
Empréstimos de Entidades Relacionadas

16
Total Passivo não corrente

74 167 109

73 301 275

74 167 109

73 301 275
250 000

Passivo Corrente
Empréstimos de Entidades Relacionadas

16

12 598 748

Fornecedores

10

1 174 399

600 136

Credores e Acréscimo de Gastos

10

9 088 286

8 913 359

Total Passivo corrente

22 861 433

9 763 495

Total do Capital Próprio e Passivo

452 151 644

406 786 530

As notas subsequentes fazem parte integrante destas demonstrações financeiras consolidadas

O Responsável da Consolidação

Conselho de Administração
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZA

para os períodos findos em 31 de Dez. de 2017 e 2016
NOTAS

VALORES MONETÁRIOS EXPRESSOS EM EUROS

2017

Vendas e Prestação de Serviços
Fornecimentos e Serviços Externos

12

Gastos com o Pessoal
Amortizações e depreciações

4

Outros gastos operacionais
Outros rendimentos operacionais
Resultado Operacional

2016

5 812 454

5 893 930

-7 381 124

-2 284 015

-2 747 060

-1 992 639

-188 413

-4 459

-70 221

-174 809

1 873 592

1 800 005

-2 700 773

3 238 013

Gastos Financeiros

13

-3 684 356

-2 952 489

Rendimentos Financeiros

13

948 917

925 570

Perdas/Ganhos em entidades relacionadas

13

7 374 629

0

1 938 416

1 211 093

Resultado antes de impostos
Imposto sobre o rendimento - Diferido

14

0

-17 015

Imposto sobre o rendimento - Corrente

14

1 101 796

-487 320

Resultado Liquido

15

3 040 212

706 758

Básico

15

0,05

0,01

Diluído

15

0,05

0,01

Resultado líquido por ação

As notas subsequentes fazem parte integrante destas demonstrações financeiras consolidadas

O Responsável da Consolidação

Conselho de Administração

DEMONSTRAÇÃO DO RENDIMENTO INTEGRAL

para os períodos findos em 31 de Dez. de 2017 e 2016
VALORES MONETÁRIOS EXPRESSOS EM EUROS

Resultado Líquido Consolidado

(1)

Outro rendimento integral líquido do período
Rendimento integral total do período

(1)+(2)

2017

2016

3 040 212

706 758

0

0

3 040 212

706 758

(2)

As notas subsequentes fazem parte integrante destas demonstrações financeiras consolidadas

O Responsável da Consolidação

Conselho de Administração
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DEMONSTRAÇÃO DE ALTERAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO
nos períodos findos em 31 de Dez. de 2017 e 2016

VALORES MONETÁRIOS

CAPITAL

PRÉMIOS DE

PRESTAÇÕES

EXPRESSOS EM EUROS

SOCIAL

EMISSÃO

ACESSÓRIAS

Saldo em
1 de Jan. de 2016

RESERVAS E

OUTRO

TOTAL

RESULTADOS

RENDIMENTO

CAPITAL

ACUMULADOS

INTEGRAL

PRÓPRIO

285 874 030

8 000 000

35 900 000

-6 759 028

0

323 015 002

Aumentos de capital

0

0

0

0

0

0

Prestações
Acessórias

0

0

0

0

0

0

Rendimento integral
do período

0

0

0

706 758

0

706 758

Saldo em
31 de Dez. de 2016

285 874 030

8 000 000

35 900 000

-6 052 270

0

323 721 760

Saldo em
1 de Jan. de 2017

285 874 030

8 000 000

35 900 000

-6 052 270

0

323 721 760

28 361 130

0

0

0

0

28 361 130

Prestações
Acessórias

0

0

0

0

0

0

Cobertura de
prejuizos

0

-6 052 270

0

6 052 270

0

0

Rendimento integral
do período

0

0

0

3 040 212

0

3 040 212

314 235 160

1 947 730

35 900 000

3 040 212

0

355 123 102

Aumentos de capital

Saldo em
31 de Dez. de 2017

As notas subsequentes fazem parte integrante destas demonstrações financeiras consolidadas
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DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
para os períodos findos em 31 de Dez. de 2017 e 2016
VALORES MONETÁRIOS EXPRESSOS EM EUROS

NOTAS

2017

2016

Atividades Operacionais
5 925 710

9 590 156

11 029 142

3 852 825

Recebimentos de clientes
Pagamentos a fornecedores

2 665 597

1 893 903

(7 769 029)

3 843 428

Pagamentos ao pessoal
Fluxo gerado pelas operações

400 190

( 2 029)

Outros recebimentos/pagamentos relativos à atividade operacional

(2 156 488)

3 165 157

Fluxos das atividades operacionais

(9 525 328)

7 006 556

Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento

[1]

Atividades de Investimento
Recebimentos provenientes de:
Investimentos financeiros

106 775

8 520

Juros e rendimentos similares

339 472

519 172

7 374 629

0

7 820 876

527 692

Investimentos financeiros

1 790 000

1 647 450

Ativos tangiveis

2 449 881

0

4 239 881

1 647 450

3 580 995

(1 119 758)

Dividendos

Pagamentos respeitantes a:

Fluxos das atividades de investimento

[2]

Atividades de Financiamento
Recebimentos provenientes de:

0

0

42 679 772

44 121 878

42 679 772

44 121 878

34 299 955

46 452 796

Empréstimos não correntes
Empréstimos correntes
Pagamentos respeitantes a:
Empréstimos correntes

2 379 180

3 524 796

36 679 135

49 977 592

6 000 636

(5 855 714)

56 303

31 083

Juros e gastos similares
Fluxos das atividades de financiamento

[3]

Variação de caixa e seus equivalentes
Efeito das diferenças de câmbio
Caixa e seus equivalentes no início do periodo
Caixa e seus equivalentes no fim do periodo

8

As notas subsequentes fazem parte integrante destas demonstrações financeiras consolidadas
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0

0

128 703

97 619

185 006

128 703

395

NOTAS ÀS DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS INDIVIDUAIS

A. Informação Geral
A Efacec Power Solutions SGPS, S.A. (“Efacec Power Solutions” ou “EPS”), é uma sociedade anónima
com sede no lugar de Arroteia, freguesia de Leça do Balio, Guifões e Custóias, concelho de Matosinhos, em Portugal. A EPS foi constituída em 14 de Agosto de 2014, tendo como objeto a gestão de
participações sociais como forma indireta de exercício de atividades económicas. A constituição da
Efacec Power Solutions inseriu-se no processo de reestruturação que a Efacec Capital, SGPS, S.A.
(“Efacec Capital”) encetou a partir do final de 2013, e que se prolongou ao longo do ano 2014, com o
objetivo de alinhar a estrutura societária do Grupo Efacec com os segmentos de mercado abordados
e as geografias-alvo. No final de 2014, a Efacec Power Solutions passou a constituir, ela própria,
um grupo de empresas para o desenvolvimento de atividades nos domínios das soluções de Energia,
Engenharia, Ambiente, Transportes e Mobilidade Elétrica. O Grupo EPS abrange ainda uma vasta
rede de filiais, sucursais e agentes espalhados por 4 continentes.

Em 23 de Outubro de 2015, a sociedade Winterfell 2 Limited adquiriu à Efacec Capital (atualmente
denominada MGI Capital) uma participação na Efacec Power Solutions, passando a ser a acionista
maioritária.

A informação financeira está apresentada em euros, salvo se indicado de forma diversa.

As presentes demonstrações financeiras foram aprovadas pelo Conselho de Administração em 23
de Março de 2018.

B. Resumo das principais políticas contabilísticas
1. POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS ADOTADAS
As principais políticas contabilísticas aplicadas na elaboração destas demonstrações financeiras
estão descritas abaixo

1.1 Bases de preparação
As demonstrações financeiras da Efacec Power Solutions foram preparadas de acordo com as Normas
Internacionais de Relato Financeiro (IFRS) em vigor em 1 de Janeiro de 2017, tal como adotadas
na União Europeia.
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As demonstrações financeiras foram preparadas tendo em conta a convenção do custo histórico,
exceto os terrenos, os ativos financeiros e passivos financeiros, os quais se encontram contabilizados
ao seu justo valor.
A preparação das demonstrações financeiras em conformidade com as Normas Internacionais de
Relato Financeiro requer o uso de algumas estimativas contabilísticas importantes. Também requer
que o órgão de gestão exerça o seu julgamento no processo de aplicação das políticas contabilísticas
da Empresa. As áreas envolvendo um maior grau de julgamento ou complexidade, ou as áreas onde
as premissas e estimativas são significativas para as demonstrações financeiras estão divulgadas
na Nota 2. As normas, interpretações e revisões emanadas dos diversos órgãos que supervisionam a
aplicação das Normas Internacionais de Relato Financeiro – IASB, IASC, IFRIC e SIC – encontram-se
em baixo enunciadas, assim como as datas de aplicação e aprovação pela União Europeia.

DESCRIÇÃO

ALTERAÇÃO

DATA
EFETIVA

1. Alterações às normas efetivas a 1 de janeiro de 2017

IAS 7 – Demonstração dos fluxos de caixa

Reconciliação das alterações no passivo de financiamento
com os fluxos de caixa das atividades de financiamento.

01/01/2017

IAS 12– Imposto sobre o rendimento

Registo de impostos diferidos ativos sobre os ativos
mensurados ao justo valor, o impacto das diferenças
temporárias dedutíveis na estimativa dos lucros tributáveis
futuros e o impacto das restrições sobre a capacidade de
recuperação dos impostos diferidos ativos

01/01/2017

2. Normas (novas e alterações) que se tornam efetivas, em ou após 1 de janeiro de 2018, já endossadas pela UE

IFRS 9 – Instrumentos financeiros

Nova norma para o tratamento contabilístico de
instrumentos financeiros

01/01/2018

IFRS 15 – Rédito de contratos com
clientes

Reconhecimento do rédito relacionado com a entrega de
ativos e prestação de serviços, pela aplicação o método das
5 etapas.

01/01/2018

IFRS 16 - Locações

Nova definição de locação. Nova contabilização dos contratos
de locação para os locatários. Não existem alterações à
contabilização das locações pelos locadores.

01/01/2019

Isenção temporária da aplicação da IFRS 9 para as
seguradoras para os exercícios que se iniciem antes de 1 de
janeiro de 2021.
IFRS 4 – Contratos de seguro
(aplicação da IFRS 4 com a IFRS 9)

Alterações à IFRS 15 – Rédito de
contratos com clientes

Regime específico para os ativos no âmbito da IFRS 4 que
qualificam como ativos financeiros ao justo valor por via
dos resultados na IFRS 9 e como ativos financeiros ao custo
amortizado na IAS 39, sendo permitida a classificação da
diferença de mensuração no Outro rendimento integral
Identificação das obrigações de desempenho, momento
do reconhecimento do rédito de licenças PI, revisão dos
indicadores para a classificação da relação principal versus
agente, e novos regimes para a simplificação da transição.

01/01/2018

01/01/2018
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ALTERAÇÃO

DATA
EFETIVA

3. Normas (novas e alterações) e interpretações que se tornam efetivas, em ou após 1 de janeiro de 2018,
ainda não endossadas pela UE
3.1 – Normas
Melhorias às normas 2014 - 2016

Clarificações várias: IFRS 1, IFRS 12 e IAS 28

01-01-2017/
/01-01-2018

IAS 40 – Propriedades de
investimentos

Clarificação de que é exigida evidência de alteração de uso
para efetuar a transferências de ativos de e para a categoria
de propriedades de investimento

01/01/2018

IFRS 2 – Pagamentos baseados em
ações

Mensuração de planos de pagamentos baseados em ações
liquidados financeiramente, contabilização de modificações,
e a classificação dos planos de pagamentos baseados
em ações como liquidados em capital próprio, quando o
empregador tem a obrigação de reter imposto.

01/01/2018

IFRS 9 – Instrumentos financeiros

Opções de tratamento contabilístico de ativos financeiros
com compensação negativa

01/01/2019

IAS 28 – Investimentos em associadas
e empreendimentos conjuntos

Clarificação quanto aos investimentos de longo-prazo em
associadas e empreendimentos conjuntos que não estão a ser
mensurados através do método de equivalência patrimonial

01/01/2019

Melhorias às normas 2015 – 2017

Clarificações várias: IAS 23, IAS 12, IFRS 3 e IFRS 11

01/01/2019

IFRS 17 – Contratos de seguro

Nova contabilização para os contratos de seguro, contratos
de resseguro e contratos de investimento com características
de participação discricionária.

01/01/2021

IFRIC 22 – Transações em moeda
estrangeira e contraprestação
adiantada

Taxa de câmbio a aplicar quando a contraprestação é
recebida ou paga antecipadamente

01/01/2018

IFRIC 23 – Incertezas sobre o
tratamento de imposto sobre o
rendimento

Clarificação relativa à aplicação dos princípios de
reconhecimento e mensuração da IAS 12 quando há
incerteza sobre o tratamento fiscal de uma transação, em
sede de imposto sobre o rendimento

01/01/2019

3.2 - Interpretações

Estão em análise os efeitos potenciais da adoção de algumas das novas normas, nomeadamente no
que respeita à aplicação da IFRS 9, IFRS 15 e IFRS 16, não sendo possível, nesta data, quantificar
os respetivos impactos.

1.2 Ativos tangíveis
Os terrenos e edifícios compreendem essencialmente fábricas e escritórios. Os terrenos são apresentados ao justo valor. Os demais ativos tangíveis são apresentados ao custo histórico, menos depreciação,
incluindo todos os dispêndios diretamente atribuíveis à aquisição dos bens.
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Os custos subsequentes são incluídos na quantia escriturada do bem ou reconhecidos como ativos
separados, conforme apropriado, somente quando é provável que benefícios económicos fluirão para
a empresa e o custo possa ser mensurado com fiabilidade. Os demais dispêndios com reparações e
manutenção são reconhecidos como custo no período em que são incorridos.

De acordo com as políticas contabilísticas da EPS, para a determinação do justo valor, os terrenos
são sujeitos a avaliações trienais efetuadas por peritos independentes. As avaliações assentam na
utilização dos critérios da comparação de mercado e dos custos de substituição. As revalorizações
são reconhecidas no capital próprio, após dedução do respetivo imposto diferido. As desvalorizações,
caso existam, são deduzidas ao capital próprio até ao limite das reservas de revalorização existentes
para os mesmos ativos. No excedente daquele limite são reconhecidas em resultados.

Quando os ativos tangíveis registados ao justo valor são vendidos, o montante incluído em reservas
de revalorização é transferido para resultados transitados.

Os terrenos não são depreciados. A depreciação dos outros ativos é calculada pelo método das quotas
constantes, por duodécimos sobre o valor de custo ou de revalorização, de forma a alocar o seu custo
ou valor revalorizado ao seu valor residual, em função da sua vida útil estimada, como segue:

RUBRICA

ANOS

Edifícios e Outras Construções

25 – 50

Equipamento Básico

8 – 16

Equipamento de Transporte

4–5

Ferramentas e Utensílios

4–8

Equipamento Administrativo

4–6

O processo de depreciação inicia-se no mês seguinte àquele em que o bem entrou em funcionamento.

Os valores residuais dos ativos e as vidas úteis são revistas e ajustadas, se necessário, na data de
fecho do exercício. Se a quantia escriturada é superior ao valor recuperável do ativo, procede-se
imediatamente ao seu reajustamento para o valor recuperável estimado.

Os ganhos e/ou perdas nas alienações ou abates dos ativos tangíveis são determinados pela diferença
entre o seu valor líquido contabilístico e o seu valor de alienação ou abate, sendo, neste último caso,
nulo, e incluídos no Resultado do exercício.
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1.3 Ativos financeiros
1.3.1 Classificação
A Empresa classifica os seus ativos financeiros de acordo com as seguintes categorias: justo valor
por contrapartida de resultados, créditos e valores a receber e disponíveis para venda. A classificação depende do propósito pelo qual os ativos financeiros foram adquiridos. A gestão determina a
classificação dos seus ativos financeiros aquando do seu reconhecimento inicial.

(a) Ativos financeiros ao justo valor através de resultados
Ativos financeiros ao justo valor por contrapartida de resultados são ativos financeiros detidos para
negociação. Um ativo financeiro é classificado nesta categoria se for adquirido com o propósito de
ser vendido no curto prazo. Os instrumentos financeiros derivados são também classificados sob
esta categoria, salvo se designados para cobertura. Atualmente, a EPS não possui este tipo de ativos
financeiros.

(b) Empréstimos concedidos e contas a receber
Empréstimos concedidos e contas a receber são ativos financeiros não derivados, com pagamentos
fixos ou determináveis e que não são cotados num mercado ativo. Empréstimos concedidos e contas
a receber são classificados como ativos correntes, exceto quanto a maturidades superiores a 12
meses após a data de fecho do exercício, sendo nesse caso classificados como ativos não correntes.

(c) Investimentos detidos até à maturidade
Atualmente, a Empresa não possui ativos financeiros detidos até à maturidade.

(d) Ativos financeiros disponíveis para venda
Ativos financeiros disponíveis para venda são ativos financeiros não derivados que não são essenciais
para a prossecução das operações da EPS. Estes ativos financeiros são classificados como não-correntes, exceto se os ativos expirarem ou se a gestão tiver intenção de os vender no prazo de 12 meses
após a data de reporte.

1.3.2 Reconhecimento e mensuração
As compras e vendas de ativos financeiros são reconhecidas na data de negociação – a data na qual a
Empresa se compromete a comprar ou vender os ativos. Os investimentos são inicialmente reconhecidos
ao justo valor acrescido dos custos de transação, salvo se classificados ao justo valor por contrapartida de resultados. Ativos financeiros ao justo valor por contrapartida de resultados são inicialmente
reconhecidos ao justo valor e os seus custos de transação registados na demonstração de resultados.
Os ativos financeiros são desreconhecidos no momento em que expiram os direitos a receber os seus
fluxos de caixa, ou no momento em que são transferidos os riscos e benefícios da sua propriedade.
Ativos financeiros disponíveis para venda e ativos financeiros ao justo valor por contrapartida de
resultados são mensurados subsequentemente ao seu justo valor. Créditos e valores a receber são
mensurados subsequentemente ao custo amortizado através do método de taxa de juro efetiva.
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Ganhos ou perdas provenientes de variações no justo valor de ativos financeiros, classificados sob
a categoria de “justo valor por contrapartida de resultados”, são apresentados na demonstração de
resultados como gastos financeiros no período em que ocorrem.

As contas a receber de clientes e outros devedores são reconhecidas inicialmente ao seu valor nominal
ou justo valor, quando diferente, deduzido de qualquer perda por imparidade.

Os valores a receber de clientes são desreconhecidos quando são transferidos para outra entidade,
substancialmente, todos os riscos significativos e benefícios relacionados com os fluxos de caixa do
ativo financeiro. Se a entidade mantém a sua exposição à variabilidade total do valor presente dos fluxos
de caixa líquidos futuros associados ao ativo financeiro, não há lugar a desreconhecimento do ativo.

Quando os títulos classificados como disponíveis para venda são vendidos ou é registada imparidade
sobre os mesmos, o valor acumulado dos ajustamentos para justo valor reconhecido em reservas de justo
valor é registado na demonstração de resultados, na rubrica “Ganhos ou perdas em outras empresas”.

Os juros por conta de títulos classificados como disponíveis para venda são calculados através do método
do juro efetivo, e reconhecidos na demonstração de resultados na rubrica de outros rendimentos. Os
dividendos de ações disponíveis para venda são reconhecidos na demonstração de resultados quando
for estabelecido o direito da Empresa aos mesmos

1.3.3 Apresentação pelo valor líquido
Os ativos e passivos financeiros são apresentados na demonstração da posição financeira pelo seu valor
líquido quando existe o direito legal a efetuar essa compensação, assim como a intenção de o fazer.

1.3.4 Imparidade de ativos financeiros
(a) Empréstimos concedidos e contas a receber
O ajustamento por imparidade das contas a receber é estabelecido quando há evidência objetiva de
que a Empresa não receberá a totalidade dos montantes em dívida conforme as condições originais
das contas a receber. O valor do ajustamento é a diferença entre o valor apresentado e o valor presente
estimado dos fluxos de caixa futuros, descontado à taxa de juro efetiva. O valor do ajustamento é
reconhecido na demonstração de resultados.

(b) Ativos mensurados ao custo amortizado
A Empresa avalia a cada data da Demonstração da posição financeira se um ativo financeiro, ou
um grupo de ativos financeiros, se encontra em imparidade. Um ativo financeiro, ou um grupo de
ativos financeiros, encontra-se em imparidade, sendo registadas perdas por imparidade, apenas
quando existe evidência objetiva da mesma como resultado de um ou mais eventos ocorridos após
o reconhecimento inicial do ativo (um evento de perda), e de que tal evento (ou eventos) tenha um
impacto na estimativa de fluxos de caixa futuros, produzidos por esse ativo ou grupo de ativos, que
possa ser estimado com fiabilidade.
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Os critérios utilizados pela Empresa, para determinar se existe evidência objetiva de uma perda por
imparidade incluem:
Dificuldades financeiras significativas por parte do emitente ou devedor;
Violação de disposições contratuais, como por exemplo vencimento do pagamento de juros ou de
capital;
A possibilidade do devedor entrar em falência ou em processo de reestruturação financeira;
O desaparecimento de um mercado ativo para o ativo financeiro em causa por motivos de dificuldades financeiras; ou
Dados observáveis, que indiquem um decréscimo mensurável na estimativa de fluxos de caixa
futuros provenientes de um portfolio de ativos financeiros, tendo esse decréscimo ocorrido após o
reconhecimento inicial desses ativos, mas de ainda não ser imputável a ativos financeiros individuais.
Esses dados incluem:
(i) Alterações adversas no estado de cumprimento dos pagamentos dos devedores desse portfolio; e
(ii) Condições económicas locais ou nacionais que se correlacionem com o incumprimento dos
pagamentos relativos aos ativos no portfolio.

A Empresa analisa em primeiro lugar se existe evidência de imparidade.

O montante da perda é medido pela diferença entre o valor ao qual o ativo se encontra mensurado
e o valor atual da estimativa de fluxos de caixa futuros (excluindo futuras perdas de crédito que
não tenham sido registadas) descontado à taxa de juro efetiva. O valor pelo qual o ativo se encontra
mensurado é reduzido, e o montante da perda é reconhecido na demonstração de resultados. Como
expediente prático, a Empresa poderá medir o montante de imparidade com base no justo valor do
instrumento, utilizando um preço de mercado observável. Se, num período subsequente, o montante
da perda por imparidade decresce, e esse decréscimo pode ser objetivamente atribuível a um evento
que ocorre após a imparidade ser registada (como a melhoria do rating de crédito do devedor), então
a imparidade anteriormente reconhecida é revertida na demonstração de resultados.

(c) Ativos classificados como disponíveis para venda
(c1) A Empresa analisa a cada data da Demonstração da posição financeira se existe evidência
objetiva de que um ativo financeiro, ou um grupo de ativos financeiros, se encontra em imparidade.
Para títulos de dívida, a Empresa utiliza os critérios acima descritos na alínea (a). No caso de instrumentos de capital de outras entidades classificados como disponíveis para venda, um decréscimo
prolongado e significativo do justo valor do título relativamente ao seu valor de custo constituí
também evidência de imparidade. Se tal evidência existir em ativos disponíveis para venda, a perda
acumulada – medida pela diferença entre o custo de aquisição e o justo valor à data, subtraída de
qualquer perda por imparidade previamente reconhecida através de resultados por conta do ativo
financeiro em questão – é removida do capital e reconhecida na demonstração de resultados. As
perdas por imparidade reconhecidas na demonstração dos resultados sobre instrumentos de capital
não são revertidas através da demonstração dos resultados. Se, num período subsequente, o justo
valor de um título de dívida classificado com disponível para venda aumentar, e esse aumento for
objetivamente atribuível a um evento que ocorreu após a perda por imparidade ter sido reconhecida
em resultados, então a perda por imparidade é revertida através da demonstração de resultados.
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(c2) A Empresa efetua uma avaliação dos investimentos em empresas do grupo e associadas quando
existem indícios de que o ativo possa estar em imparidade, sendo registadas no resultado do período
eventuais perdas de imparidade. A Empresa verifica em cada data da demonstração da posição
financeira se existe evidência objetiva de imparidade de algum investimento financeiro. Se existir
tal evidência, a perda acumulada, calculada pela diferença entre o valor da demonstração da posição
financeira e o justo valor corrente, é reconhecida na demonstração dos resultados do período em
que se verifica a imparidade. Uma perda por imparidade é reconhecida pelo montante do excesso da
quantia escriturada do ativo face ao seu valor recuperável. A quantia recuperável é a mais alta de
entre o justo valor de um ativo menos os gastos para venda e o seu valor de uso. Na determinação do
valor de uso, os fluxos de caixa futuros estimados são descontados utilizando uma taxa de desconto
que reflita as avaliações correntes de mercado e risco específico do ativo.

Os rendimentos resultantes de investimentos financeiros em empresas do grupo e associadas (dividendos recebidos) são registados nos resultados do período em que é anunciada a respetiva distribuição.

1.4 Caixa e equivalentes de caixa
A rubrica de “Caixa e equivalentes de caixa” inclui caixa, depósitos bancários e outros investimentos
de curto prazo, de liquidez elevada. Os descobertos bancários são apresentados na Demonstração
Consolidada da Posição Financeira, no passivo corrente, na rubrica Empréstimos.

1.5 Capital social
As ações ordinárias são classificadas no capital próprio.

Os custos incrementais diretamente atribuíveis à emissão de novas ações ou opções são apresentados no capital próprio como uma dedução, líquida de impostos, dos ingressos.

1.6 Dívidas a Instituições de crédito e Entidades relacionadas
Os empréstimos obtidos são reconhecidos inicialmente ao seu valor nominal. Os empréstimos são
subsequentemente apresentados ao custo amortizado. Qualquer diferença entre os recebimentos
(líquidos de custos de transação) e o valor amortizado é reconhecida na demonstração de resultados
ao longo do período do empréstimo, utilizando o método da taxa efetiva.

Os empréstimos obtidos são classificados no passivo corrente, exceto se a Empresa possuir um direito
incondicional de diferir a liquidação do passivo por, pelo menos, 12 meses após a data de fecho.

Os juros e outros encargos financeiros relacionados com empréstimos obtidos são geralmente
reconhecidos como custo de acordo com o princípio da especialização dos exercícios.

Os juros e outros encargos financeiros de empréstimos obtidos, que estejam diretamente relacionados com a aquisição, construção ou produção de ativos fixos, são capitalizados, fazendo parte do
custo do ativo. A capitalização destes encargos começa após o início da preparação das atividades
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de construção ou desenvolvimento do ativo e é interrompida quando o ativo se encontra pronto a ser
utilizado ou quando o projeto se encontra suspenso. Quaisquer rendimentos financeiros gerados por
empréstimos obtidos, diretamente relacionados com um investimento específico, são deduzidos aos
encargos financeiros elegíveis para capitalização.

1.7 Valores a pagar a fornecedores e outros credores
Os Valores a pagar a Fornecedores e outros credores são reconhecidos inicialmente pelo justo valor e
subsequentemente mensurados pelo custo amortizado usando o método do juro efetivo. As contas de
fornecedores são classificadas como passivos correntes, se o pagamento for devido no prazo de um
ano ou menos (ou no ciclo operacional normal do negócio se maior). Se não, as contas de fornecedores
são apresentados como passivos não correntes.

1.8 Imposto sobre o rendimento e impostos diferidos
A Efacec Power Solutions e as suas participadas nacionais estão sujeitas ao Regime Especial de
Tributação dos Grupos de Sociedades, aplicável a grupos que incluam empresas nas quais detêm
participações acionistas iguais ou superiores a 75%, e que cumpram as condições dispostas no artigo
63º do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas. O encargo fiscal consolidado
é determinado através da soma aritmética dos ganhos e perdas tributáveis conforme determinado
por cada empresa numa base individual.

O imposto sobre o rendimento da sociedade inclui o imposto corrente e o imposto diferido.

O imposto corrente é calculado com base na legislação fiscal vigente, ou substantivamente vigente,
à data da demonstração da posição financeira. A gestão revê periodicamente a sua análise nesta
matéria e reconhece provisões para contingências fiscais prováveis para os casos sob análise, assim
como possíveis ajustamentos feitos pelas autoridades fiscais. Estas provisões são constituídas pelo
montante que se espera pagar às autoridades fiscais.
O imposto diferido é calculado com base no valor das diferenças temporárias entre os valores
contabilísticos dos ativos e passivos e a respetiva base de tributação. Contudo, o imposto diferido
não é registado se surgir através do reconhecimento inicial de ativos ou passivos, que não resultem
de uma concentração de atividades empresariais, e que, à data da transação, não afetem o resultado
contabilístico ou fiscal. O imposto diferido é determinado à luz das taxas e legislação vigente, ou
substantivamente vigente à data de reporte, e que se esperam aplicar aquando da realização do
imposto diferido ativo, ou liquidação do imposto diferido passivo.
Ativos por impostos diferidos sobre o rendimento são reconhecidos, apenas quando a existência de
futuros rendimentos tributáveis é expectável, sob os quais a diferença temporária possa ser utilizada.
Os impostos diferidos são calculados com base na taxa de imposto em vigor, e que se estima que seja
aplicável na data de realização dos impostos diferidos ativos ou na data do pagamento dos impostos
diferidos passivos.
Ativos e passivos por impostos diferidos são apresentados na demonstração da posição financeira
pelo seu valor líquido, quando existe o direito legal a compensar os ativos e passivos correntes por
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impostos diferidos por esse valor. Os impostos diferidos são classificados como não-corrente, conforme
apresentado na demonstração da posição financeira.

1.9 Provisões
As provisões são registadas ao justo valor das despesas que se espera que venham a ocorrer de modo a
liquidar a obrigação, utilizando-se taxas de desconto antes de impostos que reflitam o valor temporal
do dinheiro, assim como os riscos específicos da obrigação, conforme atribuído pelo mercado. Não
são reconhecidas provisões por perdas operacionais futuras.

1.10 Reconhecimento do rédito
O rédito compreende o justo valor das vendas de bens e prestação de serviços, líquido de impostos
e descontos comerciais e após eliminação das vendas internas.
As receitas são reconhecidas ao justo valor do montante recebido, ou a receber, pela venda de bens e
serviços no decurso normal da atividade da empresa. As receitas são reconhecidas pelo valor líquido
do montante de imposto sobre o valor acrescentado, devoluções e descontos.
A Empresa reconhece as receitas quando o seu montante é mensurável com fiabilidade, quando é
provável que benefícios económicos futuros deem entrada na entidade e quando critérios específicos são
cumpridos, conforme descrito abaixo. A Empresa baseia as suas estimativas em resultados históricos,
tendo em consideração o tipo de cliente, assim como do tipo de transação e as suas características.

Prestação de serviços
A prestação de serviços é reconhecida no período contabilístico no qual os serviços são prestados,
com referência à fase de conclusão da transação à data de fecho de contas.

1.11 Distribuição de dividendos
A distribuição de dividendos aos detentores do capital é reconhecida como um passivo nas demonstrações financeiras da Empresa no período em que os dividendos são aprovados em Assembleia
Geral pelos acionistas.

1.12 Ativos e passivos contingentes
Os passivos contingentes em que a possibilidade de uma saída de fundos afetando benefícios económicos
futuros seja apenas possível, não são reconhecidos nas demonstrações financeiras, sendo divulgadas
nas notas, a menos que a possibilidade de se concretizar a saída de fundos afetando benefícios
económicos futuros seja remota, caso em que não sejam objeto de divulgação. São reconhecidas
provisões para passivos que satisfaçam as condições previstas na Nota 1.9.
Ativos contingentes não são reconhecidos nas demonstrações financeiras, mas são divulgadas no
anexo às demonstrações financeiras quando é provável a existência de um benefício económico futuro.
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1.13 Eventos subsequentes
Os eventos após a data da demonstração da posição financeira que proporcionem informação adicional
sobre condições que existiam nessa data são refletidos nas demonstrações financeiras. Os eventos
após a data da demonstração da posição financeira que proporcionem informação sobre condições
que ocorram após a mesma data são divulgados no anexo às demonstrações financeiras, se materiais.

1.14 Demonstração de fluxos de caixa
A demonstração dos fluxos de caixa é preparada de acordo com o método direto. A Empresa classifica
ativos com maturidade até um ano, com elevada liquidez e para os quais o risco de variação do valor
é insignificante, na rubrica “Caixa e equivalentes de caixa”.
A demonstração de fluxos de caixa é dividida por atividades operacionais, atividades de investimento
e atividades de financiamento. As atividades operacionais incluem recebimentos de caixa de clientes
e pagamentos a fornecedores, pessoal e outros pagamentos relacionados com a atividade operacional.
Os fluxos de caixa incluídos nas atividades de investimento incluem aquisições e alienações de
investimentos em subsidiárias, recebimentos de caixa e pagamentos decorrentes da compra e venda
de ativos tangíveis e intangíveis.
As atividades de financiamento compreendem recebimentos e pagamentos de caixa relativos a capital
próprio e empréstimos, incluindo descobertos bancários. Incluem ainda pagamentos relativos a juros,
dividendos e locações financeiras.

2. ESTIMATIVAS E JULGAMENTOS CONTABILÍSTICOS
A preparação das demonstrações financeiras exige que a gestão da Empresa efetue julgamentos e
estimativas que afetam os montantes de rendimentos, gastos, ativos e passivos e divulgações à data
das demonstrações financeiras.
Estas estimativas são determinadas pelos julgamentos da gestão da Empresa, baseados: (i) na
melhor informação e conhecimento de eventos presentes e em certos casos em relatos de peritos
independentes (ii) nas ações que a Empresa considera poder vir a desenvolver no futuro. Contudo, na
data de concretização das operações, os seus resultados poderão ser diferentes destas estimativas.
As estimativas e as premissas que apresentam um risco significativo de originar um ajustamento
material no valor contabilístico dos ativos e passivos no exercício seguinte são apresentadas abaixo.

2.1 Justo valor dos ativos e passivos financeiros
Para determinação do justo valor de um ativo ou passivo financeiro, quando existe mercado ativo, é
utilizado o preço de mercado. Quando não existe mercado ativo, o que se verifica nalguns dos ativos
e passivos financeiros da Empresa, são utilizadas técnicas de avaliação do justo valor geralmente
aceites, com base em pressupostos de mercado.
A Empresa utiliza técnicas de avaliação para instrumentos financeiros não cotados como os derivados,
instrumentos financeiros ao justo valor através de resultados, e ativos disponíveis para venda. Os
métodos de avaliação que são usados mais frequentemente baseiam-se nos modelos de fluxos de caixa
descontados e nos modelos de opções, incluindo, por exemplo, taxas de juro, taxas de câmbio e curvas
de volatilidade. Atualmente, a Empresa não tem quaisquer instrumentos financeiros não cotados.
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2.2 Imposto sobre o rendimento
A Empresa reconhece passivos para liquidações adicionais de impostos que possam resultar de
revisões pelas autoridades fiscais. Quando o resultado final destas situações é diferente dos valores
inicialmente registados, as diferenças terão impacto no imposto sobre o rendimento e nas provisões
para impostos, no período em que tais diferenças se constatam.
Adicionalmente, a empresa reconhece ativos por impostos diferidos sobre prejuízos, na medida em
que sejam esperados lucros tributáveis futuros.
Esta avaliação requer o uso de estimativas, podendo os lucros tributáveis futuros ser diferentes da
avaliação realizada a cada data de fecho. A diferença terá impacto no imposto sobre o rendimento.

2.3 Reconhecimento de provisões
A Empresa revê periodicamente as obrigações decorrentes de eventos passados que devem ser
reconhecidos ou divulgados. A subjetividade envolvida na determinação da probabilidade e montante
de recursos internos necessários para cumprir as obrigações pode dar origem a ajustamentos significativos devidos a variações nas suposições feitas, ou devido ao futuro reconhecimento de provisões
anteriormente divulgadas como passivos contingentes.
A Gestão exerce julgamentos consideráveis para determinar se existe uma obrigação presente como
resultado de um evento passado, ou se é provável, na data das demonstrações financeiras, que de
acontecimentos passados possam resultar saídas de recursos, e se o montante da obrigação pode ser
estimado com fiabilidade. A empresa revê periodicamente o estado desses processos recorrendo a
aconselhamento, tanto interno como externo. Estas decisões estão sujeitas a alterações conforme
novas informações estiverem disponíveis. O valor a provisionar pode mudar no futuro devido a novos
desenvolvimentos nesta matéria em particular.

2.4 Perdas por Imparidade em contas a receber
O risco de crédito sobre os saldos das contas a receber é avaliado à data de fecho, tendo em conta
o conhecimento do cliente e o seu perfil de risco. As contas a receber são ajustadas com base na
avaliação feita pela Gestão dos riscos estimados de cobrança na data do encerramento das contas,
que podem diferir dos riscos que efetivamente venham a ocorrer.

C. Gestão do risco
3. Gestão de riscos financeiros

3.1 Fatores do risco financeiro
As atividades da Empresa estão expostas a vários riscos financeiros, incluindo o risco de mercado,
nomeadamente o risco de taxa de juro, e o risco de liquidez. O programa de gestão de risco da Empresa
concentra-se na imprevisibilidade dos mercados financeiros e procura minimizar os potenciais
efeitos adversos sobre o desempenho financeiro da Empresa, podendo utilizar vários instrumentos
financeiros para minimizar os riscos decorrentes da sua atividade.
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A gestão de riscos financeiros é realizada pela Direção de Finanças Corporativa do Grupo EPS, no
âmbito das políticas e orientações aprovadas pelo Conselho de Administração. Esta Direção é responsável pela identificação, avaliação e cobertura dos riscos financeiros, em estreita colaboração com
as unidades operacionais do grupo. O Conselho de Administração estabelece princípios para a gestão
global dos riscos, bem como políticas destinadas a cobrir áreas específicas, como o risco de taxa
de juro e o risco de liquidez, utilização de instrumentos financeiros derivados e não derivados e o
investimento dos excedentes de liquidez. O Conselho de Administração efetua um acompanhamento
muito próximo das referidas transações.

3.1.1 Riscos de mercado – taxa de juro
O risco da taxa de juro da Empresa advém essencialmente dos empréstimos contraídos, uma vez
que não possui derivados de taxa de juro nem ativos de longo prazo remunerados. Os empréstimos
contratados com taxas de juro variáveis, exclusivamente denominados em euros, expõem a Empresa
ao risco de variações dos fluxos de caixa.

A exposição ao risco de taxa de juro é analisada de forma dinâmica. Para além da avaliação dos
encargos futuros, com base nas taxas forward, realizam-se testes de sensibilidade a variações no
nível de taxas de juro. A Empresa está exposta, fundamentalmente, à curva de taxa de juro do euro.
A análise de sensibilidade é baseada nos seguintes pressupostos:

Alterações nas taxas de juro de mercado afetam os proveitos ou custos com juros em relação a
instrumentos financeiros com taxas de juro variáveis;
Alterações nas taxas de juro de mercado afetam os proveitos e custos com juros em relação a instrumentos financeiros com taxas de juros fixas, apenas se estes estiverem reconhecidos a justo valor;
Alterações nas taxas de juro de mercado afetam o justo valor de instrumentos financeiros derivados
e outros ativos e passivos financeiros; e
Alterações no justo valor de outros ativos e passivos financeiros são estimados descontando os
fluxos de caixa futuros, utilizando taxas de mercado do final do ano.

Para cada análise, independentemente da moeda, são utilizadas as mesmas alterações às curvas de
taxa de juro. As análises são efetuadas para a dívida líquida, ou seja, são deduzidos os depósitos e
aplicações em instituições financeiras. As simulações são efetuadas tendo por base os valores líquidos
de dívida e o justo valor dos instrumentos financeiros derivados, caso existam, às datas de referência
e a respetiva alteração nas curvas de taxa de juro.
À data de reporte, a Empresa detinha um montante de empréstimos obtidos de cerca de 86,8 milhões
de euros, e empréstimos concedidos de 30,2 milhões de euros, totalmente com partes relacionadas. Se as taxas de juro dos empréstimos e depósitos tivessem sido 0,25% superiores/inferiores,
considerando todas as outras variáveis constantes, o resultado antes de impostos do ano teria sido
inferior/superior em 141 mil euros, respetivamente. O capital próprio não seria afetado. Estes efeitos
devem-se, essencialmente, ao maior ou menor custo com juros em empréstimos de taxa variável.
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3.1.2 Risco de liquidez
A previsão dos fluxos de caixa é realizada pela Empresa de forma a garantir a manutenção de um
nível adequado de disponibilidades para responder às necessidades operacionais, e considerando
ainda o contributo de eventuais facilidades de financiamento. Esta previsão tem em consideração
os planos de financiamento de divida da Empresa, o cumprimento de objetivos internos ao nível dos
rácios de balanço e, caso seja aplicável, o cumprimento de requisitos externos regulamentares ou
legais – por exemplo, restrições sobre moeda estrangeira, e cumprimento de covenants da dívida,
nomeadamente: Cross default, Pari Passu, Negative Pledges, rácios sobre a dívida e capital, mudança
de acionistas e outros relacionados com as atividades operacionais e com as obrigações legais, fiscais
e operacionais da Empresa.
Os excedentes de tesouraria, para além dos necessários à manutenção do equilíbrio na gestão de
capital circulante, são administrados tendo em conta as instruções do Grupo EPS no que respeita a
maturidade, liquidez e contraparte. Os excedentes de tesouraria detidos pela Empresa são investidos,
escolhendo instrumentos com maturidades adequadas ou liquidez suficiente e que forneçam margem
suficiente conforme determinado pelas previsões acima mencionadas.

À data das demonstrações financeiras, a Empresa detinha em caixa e depósitos à ordem cerca de 185
mil euros, que se esperava que gerassem prontamente entradas de capital capazes de facilitar a gestão
do risco de liquidez. Não existem facilidades de crédito negociadas, nem instrumentos financeiros
derivados. Os passivos financeiros da Empresa são quase exclusivamente com partes relacionadas.
Existem também ativos financeiros significativos, igualmente com partes relacionadas.
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3.2 Gestão do risco de capital
A Empresa procura manter um nível de capitais próprios adequado que lhe permita não só assegurar
a sua continuidade e desenvolvimento, como também proporcionar uma adequada remuneração para
os seus acionistas e a otimização do custo de capital.
A Empresa poderá ajustar o montante dos dividendos a pagar e o retorno de capital dos acionistas ou
proceder à emissão de novas ações ou de dívida, de forma a manter ou ajustar a sua estrutura de capital.
De acordo com as práticas de mercado da indústria, o equilíbrio da estrutura de capital é monitorizado com base no rácio de alavancagem financeira (gearing), calculado de acordo com o rácio Dívida
Líquida/Total de Capital. A dívida líquida compreende o total de empréstimos (incluindo empréstimos bancários e de empresas relacionadas, correntes e não correntes, conforme apresentados na
demonstração da posição financeira), deduzido de caixa e equivalentes de caixa, outros investimentos
financeiros e empréstimos concedidos correntes. O total de Capital é composto pelo capital próprio,
conforme apresentado nas demonstrações financeiras, adicionados da dívida líquida.

O gearing em 31 de Dezembro de 2017 e de 2016 apresenta o seguinte cálculo:

31.12.2017

Dívida a instituições de crédito
Dívida a entidades relacionadas

(Nota 16)

(-) Caixa e seus equivalentes

(Nota 8)

(-) Empréstimos a entidades
relacionadas

(Nota 16)

31.12.2016

0

0

86 765 857

73 551 275

86 765 857

73 551 275

185 006

128 703

30 231 689

25 132 258

56 349 162

48 290 315

Capital próprio

355 123 102

323 721 760

Total de capital

411 472 264

372 012 075

14%

13%

Divida líquida

Gearing
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3.3 Instrumentos financeiros por categoria
Em 31 de Dezembro de 2017 e 2016, os ativos financeiros classificavam-se nas seguintes categorias:

Ativos

ATIVOS FINANC. A
CUSTO AMORTIZADO

ATIVOS
DISPONIVEIS
PARA VENDA

ATIVOS NÃO
FINANCEIROS

TOTAL

31 de Dezembro de 2017
Invest.Financeiros e Ativos
financ.dispon.p/ venda
Empréstimos a Entidades
Relacionadas
Clientes e acréscimos de
rendimentos
Devedores e gastos a reconhecer
Caixa e equivalentes de caixa

0

301 132

301 132

30 231 689

30 231 689

21 127

165 771

186 897

11 958 046

1 933 241

13 891 287

185 006

185 006

42 395 868

301 132

106 775

11 132

2 099 011

44 796 011

31 de Dezembro de 2016
Invest.Financeiros e Ativos
financ.dispon.p/ venda
Empréstimos a Entidades
Relacionadas
Clientes e acréscimos de
rendimentos
Devedores e gastos a reconhecer
Caixa e equivalentes de caixa

117 907

25 132 258

25 132 258

6 637

0

6 637

5 783 519

2 023 310

7 806 829

128 703
31 157 891

128 703
11 132

2 023 310

33 192 333
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Quanto aos passivos financeiros, a sua repartição por categorias era a seguinte:

OUTROS PASS.
Passivos

FINANC. AO
CUSTO

ATIVOS NÃO
FINANCEIROS

TOTAL

AMORTIZADO

31 de Dezembro de 2017
Empréstimos de Entidades
Relacionadas
Fornecedores
Credores e Acréscimo de Gastos

86 765 857

86 765 857

1 174 399

1 174 399

8 322 312

765 975

9 088 286

96 262 567

765 975

97 028 542

31 de Dezembro de 2016
Empréstimos de Entidades
Relacionadas
Fornecedores
Credores e Acréscimo de Gastos

73 551 275

1 211 856

600 136

25 132 258

7 701 503

1 211 856

6 637

81 852 914

1 211 856

83 064 770
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C. Notas relativas à Demonstração da posição financeira em 31
de Dezembro de 2017 e 31 de Dezembro de 2016
4. ATIVOS TANGÍVEIS

4.1 Fatores do risco financeiro
Os ativos tangíveis em 31 de Dezembro de 2017 e 2016 e as alterações de valor verificadas em ambos
os exercícios foram as seguintes:

EQUIPAMENTO
ADMINIST.

TERRENOS E
EDIFÍCIOS

TOTAL

Exercício de 2016
Valor líquido inicial

0

20 306

Aumentos

0

5 817

20 306
5 817

Dotações para depreciação

0

-4 459

-4 459

Valor líquido final

0

21 264

21 264

0

21 264

21 264

30 958 014

68 789

2 788 215

Exercício de 2016
Valor líquido inicial
Aumentos
Dotações para depreciação
Valor líquido final

-179 646

-8 767

-6 345 443

30 778 368

76 287

31 682 700

30 958 014

89 513

31 875 572

-179 646

-13 226

-192 873

30 778 368

76 287

31 682 700

Detalhe do valor final
Custo ou Justo Valor
Depreciação Acumulada
Valor líquido

Em 31 de julho de 2017, a Efacec Power Solutions teve uma operação de aumento de capital em espécie
através da qual recebeu no seu ativo os imóveis que constituem a sua base de operações em Portugal,
localizados nos polos de Arroteia e Maia e que, até à data, ainda não eram de sua propriedade. De
acordo com as disposições legais, os imóveis foram avaliados por peritos e o respetivo estudo de
avaliação foi sujeito a parecer de um revisor de contas independente. Os ativos transferidos foram
avaliados em 28,4 milhões de euros, valor do aumento de capital realizado (Nota 9). As despesas com
IMT e imposto do Selo inerentes a esta operação, no montante global de 2 milhões de euros, foram
acrescidos aos ativos adquiridos por se tratar de gastos diretamente incorridos e necessários para
a legalização dos ativos a que respeitam, conforme disposto na IAS 16.
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5. INVESTIMENTOS FINANCEIROS E ATIVOS FINANCEIROS DISPONÍVEIS PARA VENDA

5.1 Investimentos em empresas do grupo e associadas
Esta rubrica inclui o valor das participações, prestações acessórias e empréstimos concedidos a
sociedades do Grupo e associadas.
As partes de capital em empresas do grupo e associadas estão valorizadas nas demonstrações
financeiras ao custo de aquisição (Nota 1.3.2).

Movimentos ocorridos em 2017
Durante o exercício de 2017, a Empresa subscreveu prestações acessórias na sua subsidiária Efacec
Serviços Corporativos, SA, no valor de 2.1 milhões de euros e a sua subsidiária Efacec Contracting
Central Europe liquidou a totalidade do empréstimo de financiamento.

31.12.2017

Saldo Inicial
Aumentos de participações
Prestações Acessórias
Empréstimos de financiamento
Saldo Final

373 334 608

31.12.2016

371 687 158

0

147 450

2 100 000

1 500 000

-106 775

0

375 327 833

373 334 608

As prestações acessórias seguem o regime jurídico das prestações suplementares e, como tal, não
vencem juros.
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O investimento da empresa nas principais empresas do grupo e associadas, nenhuma delas cotada
em bolsa, é o seguinte:

31.12.2017
PARTICIP.

PRESTAÇÕES

EMPRÉST.

%

CAPITAL

RESULTADO

FINANCEIRAS

ACESSÓRIAS

FINANC.

PART

PRÓPRIO

LIQUIDO

Instrumentos de capital

2 400 000

1 600 000

100,00%

2 580 045

-266 867

Efacec Engenharia e Sistemas, SA

99 500 000

32 500 000

100,00%

76 840 527

10 940 917

Efacec Electric Mobility, SA

13 350 000

1 500 000

100,00%

4 838 284

1 338 046

50 000

2 100 000

100,00%

102 093

-583 193

Efacec Energia, SA

124 078 188

58 811 255

100,00%

92 256 677

4 687 098

Efacec Angola, Lda

1 407 215

98,33%

-5 437 278

1 205 538
285 827

Efacec Marketing Internacional, SA

Efacec Serviços Corporativos, SA

84,75%

487 155

Efacec Praha s.r.o.

6 100 000

100,00%

1 847 421

254 645

Efacec USA, Inc.

1 500 000

100,00%

749 882

-349 610

Efacec Chile, SA

213 570

96,92%

67 664

-1 428 938

Efacec Central Europe Limited SRL

7 100 000

100,00%

401 686

-555 568

Efacec Contracting Central Europe GmbH

9 451 597

100,00%

616 854

-1 116 438

Efacec Índia Pvt. Ltd

3 259 878

93,18%

2 380 322

318 767

Efacec Equipos Eléctricos, S.L.

2 870 000

100,00%

3 540 378

654 716

99,00%

481 242

78 292

Efacec Moçambique, Lda.

Power Solution Brasil, Ltda.
Total

15 255

6 582 000

938 875
272 234 578

103 093 255
375 327 833

0
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31.12.2016
PARTICIP.

PRESTAÇÕES

EMPRÉST.

%

CAPITAL

RESULTADO

FINANCEIRAS

ACESSÓRIAS

FINANC.

PART

PRÓPRIO

LIQUIDO

Instrumentos de capital

2 400 000

1 600 000

100,00%

2 846 912

-46 940

Efacec Engenharia e Sistemas, SA

99 500 000

32 500 000

100,00%

69 885 956

3 804 277

Efacec Electric Mobility, SA

13 350 000

1 500 000

100,00%

3 500 238

919 834

100,00%

-1 414 713

-1 868 121

100,00%

90 685 967

4 907 388

98,33%

-7 492 280

-1 821 059
-347 087

Efacec Marketing Internacional, SA

50 000

Efacec Serviços Corporativos, SA
Efacec Energia, SA

124 078 188

Efacec Angola, Lda

1 407 215
15 255

58 811 255

84,75%

188 315

Efacec Praha s.r.o.

6 100 000

100,00%

1 499 231

6 871

Efacec USA, Inc.

1 500 000

100,00%

1 229 553

-569 026

Efacec Chile, SA

213 570

96,92%

1 531 773

703 929

Efacec Central Europe Limited SRL

7 100 000

100,00%

672 141

-518 696

Efacec Contracting Central Europe GmbH

9 451 597

100,00%

1 733 293

-840 200

Efacec Índia Pvt. Ltd

3 259 878

93,18%

2 223 431

-188 946

Efacec Equipos Eléctricos, S.L.

2 870 000

100,00%

2 776 989

326 582

99,00%

505 501

-16 743

Efacec Moçambique, Lda.

6 582 000

938 875

Power Solution Brasil, Ltda.

106775

Créditos

272 234 578

Total

100 993 255

106 775

373 334 608

Testes de imparidade
No final do ano são efetuados testes de imparidade para as principais empresas participadas.
Os testes são realizados no sentido de avaliar a recuperação do investimento, considerando o
desempenho histórico e/ou expetativas de desenvolvimento do negócio. As avaliações têm por
base projeções de fluxos de caixa baseadas em orçamentos financeiros aprovados pela gestão que
abrangem um período de cinco anos, e que são descontados a uma taxa calculada de acordo com o
CAPM (Capital Asset Pricing Model). Após este período de cinco anos, os fluxos de caixa são extrapolados utilizando as taxas de crescimento estimadas com base nas expetativas de desenvolvimento
do negócio.

As filiais internacionais Efacec Central Europe e Power Solutions Brasil têm atividades fortemente
concentradas no segmento de negócio de Automação. De modo idêntico, também as filiais Efacec
India, Efacec Equipos Eléctricos e Efacec Praha desenvolvem a sua atividade na unidade de negócio
de Aparelhagem Elétrica. A gestão das referidas filiais é enquadrada na gestão operacional das
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unidades de negócio a que reportam e conduzida a partir de Portugal, funcionando sobretudo como
extensões da atividade da Efacec Energia nos respetivos mercados. Neste pressuposto, os planos de
negócio destas filiais foram consolidados na Efacec Energia.
Com idênticos fundamentos, as filiais internacionais Efacec Contrating Central Europe, Efacec
Algérie e Efacec Chile foram consolidadas na Efacec Engenharia e Sistemas. Estas duas entidades
jurídicas têm as suas operações fortemente concentradas nos segmentos de negócio de Sistemas/
Contrating; e estão particularmente dependentes da Efacec Engenharia e Sistemas no que se refere
a referências, competências técnicas específicas e meios financeiros, funcionando sobretudo como
extensões da atividade da Efacec Engenharia e Sistemas no mercado argelino e em alguns países
da Europa Central.
As filiais de Angola e Moçambique desenvolvem as suas atividades em diferentes segmentos de
Produtos e de Sistemas, tendo planos de negócio definidos por unidade de negócio. As projeções
elaboradas para cada UN são alocadas às UGC definidas.

Os pressupostos utilizados nos testes de imparidade realizados à data de 31 de Dezembro de 2017,
foram os seguintes:

2017
TX CRESCIM

MARGEM

TX CRESCIM

TX CRESCIM

RECEITAS

EBITDA

PERPETUIDADE

PERPETUIDADE

Efacec Energia

5,0%

9,7%

8,7%

2,1%

Efacec Engenharia e Sistemas

5,0%

7,0%

9,0%

2,3%

22,0%

12,9%

12,7%

2,3%

Efacec Electric Mobility
Efacec Moçambique
Efacec Angola

2016
TX CRESCIM

MARGEM

TX CRESCIM

TX CRESCIM

RECEITAS

EBITDA

PERPETUIDADE

PERPETUIDADE

Efacec Energia

4,4%

8,6%

9,0%

1,9%

Efacec Engenharia e Sistemas

5,6%

7,0%

9,5%

1,8%

Efacec Electric Mobility

29,7%

12,7%

12,4%

2,1%

Efacec Moçambique

16,7%

8,7%

11,6%

5,6%

Efacec Angola

20,1%

8,2%

16,0%

1,0%

Não foi reconhecida qualquer imparidade em resultado dos testes efetuados.
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Análises de sensibilidade
As avaliações foram ainda sujeitas a análises de sensibilidade às principais variáveis utilizadas, no
sentido de testar a resistência do valor recuperável dos ativos a alterações desfavoráveis de cada
uma delas. As variáveis foram, assim, sujeitas aos seguintes impactos:

TX CRESCIM

MARGEM

TX CRESCIM

TX CRESCIM

RECEITAS

EBITDA

PERPETUIDADE

PERPETUIDADE

-10,0%

Variação dos pressupostos

-10,0%

+1,0 p.p.

-1,0 p.p.

De um modo geral, verifica-se ser a taxa de desconto a variável com maior sensibilidade nos testes
realizados, bem como a margem EBITDA/Receitas. Contudo, os impactos produzidos por estas
variações não são suscetíveis de gerar qualquer imparidade.

5.2 Ativos financeiros disponíveis para venda

31.12.2017

31.12.2016

Ativos financeiros disponíveis para venda
Participações financeiras
NET - Novas Empresas e Tecnologias, S.A.

11 132

11 132

15 000

0

Outros Titulos
INEGI - Instituto de Ciência e Inovação em
Engenharia Mecânica e Industrial
HCapital New Ideas - Fundo de capital de risco

275 000

0

Investimento total líquido

301 132

11 132

Os ativos financeiros disponíveis para venda incluem participações em empresas não cotadas, cujo
justo valor não pode ser mensurado com fiabilidade por não existirem preços de mercado nem
transações comparáveis e, como tal, estão reconhecidos ao custo.

Em 2017, a EPS tomou a decisão de subscrever uma participação de 25% no Fundo de Capital de
Risco HCapital New Ideas. e dedicar-se-á ao investimento em empresas nacionais de cariz tecnológico e inovadoras, sobretudo PME’s, com potencial de gerar sinergias com as atividades do Grupo
EPS. Qualquer investimento a subscrever pelo Fundo terá de ser previamente aprovado pela EPS.
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6. CLIENTES E ACRÉSCIMO DE RENDIMENTOS
O detalhe da rubrica a 31 de Dezembro de 2017 e 2016 é o que se segue:

TIPO DE FINANCIAMENTO

31.12.2017

31.12.2016

Clientes - Partes Relacionadas (Nota 16.2)

21 127

6 637

Contas a receber de Clientes - líquido

21 127

6 637

Acréscimos de rendimentos - Ativos não financeiros

165 771

0

Total

186 897

6 637

0

0

186 897

6 637

Não Corrente
Corrente

O justo valor das contas a receber não difere do seu valor contabilístico.
A rubrica de acréscimos de rendimentos corresponde na sua totalidade a serviços a faturar ao Grupo MGI.

7. OUTROS DEVEDORES E GASTOS A RECONHECER
O detalhe desta rubrica a 31 de Dezembro de 2017 e 2016 é o seguinte:

TIPO DE FINANCIAMENTO

Adiantamentos a fornecedores
Contas a receber de Outros Devedores
Contas a receber de Partes Relacionadas (Nota 16.2)
Outros Devedores - Ativos Financeiros IFRS 7
Outros Devedores - Ativos não financeiros
Estado e Outros Entes Públicos
Custos a Reconhecer
Total
Não Corrente
Corrente
Imposto sobre o rendimento

31.12.2017

31.12.2016

2 002 133

0

3 132

2 716

9 952 782

5 780 803

11 958 046

5 783 519

1 563 740

1 561 073

351 923

435 523

17 578

26 714

13 891 287

7 806 829

0

0

12 773 226

7 540 486

1 118 062

266 343

Na rubrica ‘Adiantamentos a fornecedores’ está registado um adiantamento realizado a consultores
externos no valor de 2 milhões de euros realizado em dezembro de 2017.
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O valor de Contas a receber de partes relacionadas inclui créditos sobre clientes cedidos à MGI
Capital, previstos pelo acordo de acionistas celebrado em 23 de outubro de 2015. Em 2016 incluía
ainda um valor de 4,6 milhões de euros de uma nota de crédito emitida à subsidiária Efacec Energia,
referente a uma indemnização de seguro recebida no final do exercício. O valor em causa foi regularizado apenas no início de 2017, e justifica substancialmente a variação no ano.

O valor de Outros Devedores - ativos não financeiros respeita a adiantamentos efetuados à Efacec
Angola em 2015, no âmbito do projeto para aquisição desta participação à MGI Capital.

A rubrica Estado e Outros Entes Públicos decompõe-se como segue:

TIPO DE FINANCIAMENTO

31.12.2017

31.12.2016

0

Imposto sobre o Rendimento
Imposto sobre o Valor Acrescentado - A recuperar

435 523

351 923

0

351 923

435 523

8. MEIOS MONETÁRIOS

31.12.2017

31.12.2016

Caixa e equivalentes de caixa

185 006

Caixa e Depósitos à Ordem

128 703

9. CAPITAL PRÓPRIO

9.1 Capital Social
Em 31 de Dezembro de 2017, o capital social, totalmente realizado, era representado por 62.847.032
ações ordinárias, com o valor nominal unitário de 5 euros. A sua repartição acionista, nessa data e
no final do ano anterior, era a seguinte:

31.12.2017

ENTIDADE

NÚMERO AÇÕES

31.12.2016

%

NÚMERO AÇÕES

%

Winterfell 2 Limited

41 525 275

66,1%

41 525 275

MGI Capital, SGPS, S.A.

21 321 757

33,9%

15 649 531

72,6%
27,4%

Total

62 847 032

100,0%

57 174 806

100,0%
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Em 31 de Julho de 2017, teve lugar um aumento de capital em espécie no valor de 28.631.130 euros,
com a emissão de 5.672.226 novas ações, realizado pela acionista MGI Capital, com a entrega dos
imóveis onde a EPS desenvolve a sua atividade produtiva.
A sociedade não detém ações próprias.

9.2 Prémios de emissão
Durante o exercício de 2017, a Efacec Power Solutions transferiu o montante de 6.052.270 euros
referente a prémios de emissão para a rubrica de Reservas e Resultados Acumulados, para cobertura de prejuízos de exercícios anteriores, na sequência de uma deliberação da Assembleia Geral
Extraordinária realizada em 4 de agosto de 2017.

9.3 Prestações Suplementares e outros instrumentos de capital
A Efacec Power Solutions dispõe ainda de prestações acessórias de capital no valor de 35.900.000
euros, sendo que 26.074.170 euros foram realizados pela acionista Winterfell 2 Limited e 9.825.830
euros pela acionista MGI Capital, SGPS, S.A.. Estas prestações acessórias seguem o regime jurídico
das prestações suplementares.

9.4 Reservas e resultados acumulados
Em 2017 esta rubrica é composta apenas pelo resultado do exercício.

10. FORNECEDORES, CREDORES E ACRÉSCIMOS DE GASTOS
Esta rubrica decompõe-se como segue:

31.12.2017

31.12.2016

Fornecedores
Fornecedores, conta corrente
Fornecedores - Partes Relacionadas (Nota 16.2)
Fornecedores - Facturas em Recepção e Conferência
Fornecedores de Investimentos
Total
Não corrente
Corrente

207 724

708 472

268 959

2 242

-237 353

-110 578

239 330

600 136

935 069

0

1 174 399

600 136

0

0

1 174 399

600 136

As dívidas correntes a fornecedores e outros credores, são exigíveis integralmente num prazo de
90 dias, situação que reflete as normais condições negociadas com os fornecedores da Empresa.
O valor em dívida é denominado em euros.
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O detalhe da rubrica de Outros credores a 31 de dezembro de 2017 e 2016 é o seguinte:

31.12.2017

31.12.2016

Outros Credores
Outros Credores - Partes Relacionadas (Nota 16.2)

4 276 820

7 684 519

Outros Credores - Passivos Financeiros IFRS 7

4 276 820

7 684 519

74 437

574 438

403 835

343 791

4 333 194

310 611

287 703

293 627

Acréscimos de gastos - Outros

4 045 492

16 984

Total

9 088 286

8 913 359

Outros Credores - Passivos não financeiros
Estado e Outros Entes Públicos
Acréscimos de gastos
Acréscimos de gastos - Remunerações a Liquidar

0

0

9 088 286

8 913 359

Outros Credores Não Corrente
Outros Credores Corrente

A rubrica Acréscimos de gastos registou um aumento de cerca de 4 milhões de euros referente a
despesas com consultores imputáveis ao exercício de 2017, mas cujas faturas apenas foram registadas em 2018.

O saldo da rubrica de Estado e outros entes públicos decompõe-se nas seguintes rubricas:

31.12.2017

31.12.2016

227 147

0

Imposto sobre o Valor Acrescentado - A pagar

87 801

247 846

Contribuições para a Segurança Social

41 751

43 647

Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares

47 136

52 299

403 835

343 791

Imposto sobre o Rendimento

O valor inscrito como imposto sobre o rendimento refere-se ao valor a pagar ao Estado no âmbito do
RETGS, isto é, agrupando o grupo fiscal do qual a Efacec Power Solutions é a sociedade dominante.
O valor resulta da estimativa de imposto do conjunto de empresas que compõem o grupo fiscal,
deduzido dos pagamentos por conta já realizados.

11. IMPOSTOS DIFERIDOS
Os ativos e passivos por impostos diferidos são compensados se a EPS tiver um direito legalmente executável de compensar ativos por impostos correntes com passivos por impostos correntes e
quando os impostos diferidos se referem à mesma autoridade fiscal.
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No final de 2017, os ativos por impostos diferidos totalizam o montante de 345.100 euros, passíveis
de dedução até 2028, nas condições previstas na lei.

PREJUÍZOS
FISCAIS

Em 1 de Janeiro de 2016

362 115

Imputado a Resultados

-17 015

Em 31 de Dezembro de 2016

345 100
0

Imputado a Resultados
Em 31 de Dezembro de 2017

345 100

D. Notas à Demonstração dos Resultados
em 31 de dezembro de 2017 e 2016
12. FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS
Durante o exercício findo em 31 de Dezembro de 2017 e 2016, os principais fornecimentos e serviços
de entidades externas foram os seguintes:

2017

2016

6 411 289

1 542 078

Deslocações e Estadas

313 415

211 683

Publicidade e Propaganda

228 348

104 238

Rendas e Alugueres

218 230

167 439

Trabalhos Especializados

Outros Fornecimentos e Serviços

209 843

258 577

7 381 124

2 284 015

Nos Fornecimentos e Serviços Externos destaca-se a rubrica de Trabalhos Especializados, que teve um
crescimento significativo em relação ao ano anterior, devido a trabalhos de consultoria estratégica.
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13. RESULTADOS FINANCEIROS
Gastos Financeiros líquidos

2017

Juros suportados

-3 607 195

-3 065 831

0

115 810

Diferenças de câmbio desfavoráveis
Outros gastos e perdas financeiras
Total de Perdas e Gastos Financeiros

2016

-77 161

-2 468

-3 684 356

-2 952 489

Juros obtidos

948 917

925 570

Total de Ganhos e Rendimentos Financeiros

948 917

925 570

-2 735 440

-2 026 919

Total líquido

Os Juros suportados e obtidos referem-se, essencialmente, à remuneração de empréstimos
obtidos/concedidos a empresas do Grupo EPS e entidades relacionadas. Estes empréstimos são
remunerados em condições idênticas às de mercado, tendo a Euribor como indexante (Nota 16.3).

Ganhos em Empresas Associadas
No exercício de 2017 a empresa recebeu, a título de dividendos, o montante de 7.374.629 euros das
suas subsidiárias Efacec Engenharia (3.804.277 euros) e Efacec Energia (3.570.532 euros).

14. IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO
A decomposição do imposto sobre o rendimento evidenciado na Demonstração de resultados é a
seguinte:

2017

Imposto corrente
Imposto diferido (Nota 11)
Imposto do exercício
Imposto de exercícios anteriores

2016

-1 105 116

487 264

0

17 015

-1 105 116

504 279

3 320

56

-1 101 796

504 335
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A reconciliação da taxa de imposto é a seguinte:

2017

Resultado antes de impostos
Taxa Teórica
Imposto Teórico
Dividendos recebidos

2016

1 938 416

1 211 093

21,0%

21,0%

407 067

254 330

-1 548 672

0

0

179 544

36 489

35 224

Derrama Municipal

0

18 166

Correção de IDA registado em exercícios anteriores

0

17 015

-1 105 116

504 279

n.a

41,6%

Custos não aceites fiscalmente
Tributação Autónoma

Imposto do Exercício
Taxa Efetiva

15. RESULTADO POR AÇÃO

Básico
O resultado básico por ação é calculado dividindo o lucro atribuível aos acionistas pelo número
médio ponderado de ações ordinárias emitidas durante o ano, excluindo eventuais ações detidas
pela EPS (nota 9).

2017

Lucro atribuível aos detentores do capital
Número médio ponderado das ações
ordinárias emitidas
Resultado básico por ação (euros por ação)

2016

3 040 212

706 758

58 850 193

57 174 806

0,05

0,01

Diluído
O resultado diluído por ação é calculado ajustando o número médio ponderado de ações ordinárias em circulação para incorporar os efeitos da conversão de todas as ações ordinárias diluidoras
potenciais, quando existam. Nos exercícios de 2017 e 2016 não existem quaisquer efeitos diluidores.
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E. Outras Notas
16. SALDOS E TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS
Identificam-se, de seguida, as transações efetuadas com partes relacionadas (Empresas do grupo,
Associadas, Acionistas e Administradores), e os saldos devedores e credores com as mesmas
entidades existentes no final do exercício.

16.1 Transações realizadas

2017

2016

Transacções correntes
Empresas do grupo
Rendimentos e ganhos operacionais
Gastos e perdas operacionais

(a) Esta rubrica inclui 5,8 milhões
de euros (5.9 M€ em 2016) relativos
a serviços de gestão e 1,2 milhões de
euros (1.8 M€ em 2016) referentes
a cedência de espaço debitados às
suas subsidiárias.

(a)

7 002 374

7 693 930

271 284

3 715

Rendimentos e ganhos financeiros

8 323 546

925 570

Gastos e perdas financeiras

3 607 183

3 065 820

Rendimentos e ganhos operacionais

683 672

0

Gastos e perdas operacionais

126 000

0

12 005 125

5 549 965

Acionistas

R E L A T Ó R I O

&

C O N T A S

426

16.2 Saldos finais resultantes de transações comerciais e financeiras

31.12.2017

31.12.2016

Dívidas de partes relacionadas
Empresas do grupo
Empréstimos de financiamento (a)
Empréstimos não correntes
Empréstimos correntes
Clientes e Acréscimo de rendimentos (Nota 6)
Devedores e Gastos a reconhecer (Nota 7)

0

106 775

21 470 846

21 146 552

8 036 238

3 261 101

21 127

6 637

3 607 271

494 893

Acionistas

724 605

724 605

6 345 511

5 285 910

40 205 597

31 026 473

Empréstimos não correntes (b)

74 167 109

73 301 275

Empréstimos correntes

12 598 748

250 000

Fornecedores (Nota 10)

0

2 242

4 207 992

7 752 343

Empréstimos correntes
Devedores e Gastos a reconhecer (Nota 7)

Dívidas a partes relacionadas
Empresas do grupo

Credores e Acréscimo de gastos (Nota 10)
Acionistas
Fornecedores (Nota 13)
Credores e Acréscimo de gastos (Nota 10)
Total Líquido

268 959

0

68 828

-67 824

91 311 636

81 238 036

-51 106 039

-50 211 564

(a) Suprimentos liquidados pela Efacec Contrating Central Europe
(b) Esta rubrica inclui os financiamentos obtidos junto das subsidiárias Efacec Energia e Efacec Engenharia,
de natureza não recorrente.
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16.3 Detalhe por entidade dos saldos com partes relacionadas
O detalhe por entidade dos saldos com partes relacionadas apresenta-se como se segue:
31.12.2017

31.12.2016

Clientes e Acréscimo de rendimentos (Nota 6)

6 637

6 637

Efacec Serviços Corporativos, S.A.

14 489

0

Total Clientes e Acréscimo de rendimentos (Nota 6)

21 127

6 637

1 753 482

-8 592

134 500

-256 074

4 013

0

Efacec Eletric Mobility, S.A.

420 617

0

Efacec Serviços Corporativos, S.A.

242 454

0

920

264 665

114 823

60 603

Efacec Central Europe Limited SRL

Devedores e Gastos a reconhecer (Nota6)
Efacec Engenharia e Sistemas, S.A.
Efacec Energia, S.A.
Efacec Marketing Internacional, S.A.

Efacec Angola, Lda.
Efacec Moçambique, Lda.
Efacec Central Europe Limited SRL
Efacec Contracting Central Europe GmbH
Efacec Equipos Electricos, SL
Grupo MGI Capital
Outros
Total Devedores e Gastos a reconhecer (Nota 7)

57 149

10

782 671

406 102

49 518

27 098

6 354 103

5 285 928

38 532

1 061

9 952 782

5 780 802

O saldo com o Grupo MGI no fim do exercício resulta essencialmente da uma cedência de créditos
sobre um cliente, realizada em conformidade com o acordo de acionistas celebrado em 23 de
outubro de 2015.
31.12.2017

31.12.2016

Dívidas a partes relacionadas
Fornecedores (Nota 10)
Efacec Serviços Corporativos, S.A.
Grupo MGI Capital e ascendentes
Grupo Winterfell e ascendentes
Total Fornecedores (Nota 10)

0

2 242

230 209

0

38 750

0

268 959

2 242

0

-109 492

Credores e Acréscimo de gastos (Nota 10)
Efacec Marketing Internacional, S.A.
Efacec Engenharia e Sistemas, S.A.
Efacec Electric Mobility, S.A.
Efacec Serviços Corporativos, S.A.
Efacec Energia, S.A.
Grupo MGI Capital e ascendentes
Outros
Total Credores e Acréscimo de gastos (Nota 10)

834 484

461 624

0

-298 973

630 257

-188 066

2 735 681

7 888 047

68 828

-67 824

7 570

-798

4 276 820

7 684 519
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A diminuição do saldo em dívida com a Efacec Energia resulta, essencialmente, de uma cessão de
créditos ocorrida em 2016 que apenas foi liquidada em 2017.

O detalhe por entidade dos empréstimos com partes relacionadas apresenta-se como se segue:
31.12.2017
ACTIVO

31.12.2016

PASSIVO

ACTIVO

PASSIVO

Empréstimos
Não Correntes
Efacec Marketing Internacional, S.A.

4 968 762

Efacec Serviços Corporativos, S.A.

4 968 762
71 000 000

Efacec Engenharia e Sistemas, S.A.

2 500 000
3 167 109

Efacec Energia, S.A.
Efacec Angola, Lda.
Efacec Contract. Central Europe GmbH

70 134 166
2 440 372

12 973 854
1 028 230
21 470 846

3 167 109
12 709 189
1 135 005

74 167 109

21 253 327

73 301 275

Correntes
Efacec Marketing Internacional, S.A.

1 606 238

Efacec Electric Mobility, S.A.

3 700 000

Efacec Serviços Corporativos, S.A.

1 313 890

587 500

77
12 477 993

Efacec Energia, S.A.

-218
250 000

Efacec Praha s.r.o.
Efacec Central Europe Limited SRL

842 500

842 500

Efacec Contract. Central Europe GmbH

850 000

650 000

Efacec Equipos Electricos, SL

450 000

450 000
4 929

EfaServicing, ACE

120 678

Efacec Engenharia e Sistemas, S.A.
Grupo MGI Capital e ascendentes

Total Empréstimos

724 605

724 605

8 760 843

12 598 748

3 985 706

250 000

30 231 689

86 765 857

25 239 033

73 551 275

-56 534 168

Total Empréstimos Líquido

-48 312 242

Os empréstimos são remunerados em condições idênticas às de mercado, tendo a Euribor como
indexante.

Total de todas as rubricas - líquido

2017

2016

-51 106 039

-50 211 564
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16.4 Remunerações do Conselho de Administração
Nos exercícios de 2017 e 2016, o Conselho de Administração da Efacec Power Solutions auferiu as
seguintes remunerações:
2017

Remunerações fixas
Remunerações variáveis

2016

1 627 408

1 508 600

513 974

0

2 141 382

1 508 600

17. CONTINGÊNCIAS

Ativos e passivos contingentes resultantes de disputas contratuais
Indicam-se, de seguida, os valores de ativos e passivos contingentes resultantes de disputas contratuais em que o Grupo EPS está envolvido.

1. Contingência CPTM
A contingência com a CPTM/STM, que tem vindo a ser reportada pela Efacec desde 2014, refere-se
ao contrato de remodelação da sinalização de diversas linhas do sistema ferroviário do Estado de
São Paulo, no Brasil, firmado entre a sociedade brasileira CPTM e o consórcio Union Switch & Signal
Internacional Co. e a Efacec Engenharia e Sistemas. Este contrato foi resolvido, com justa causa,
pelo Consórcio, a 24 de novembro de 2014.
Na sequência dessa rescisão, o Consórcio apresentou um pedido de indemnização no valor aproximado de 197 milhões de reais (cerca de 50 milhões de euros) para pagamento de obras executadas
e equipamentos já fabricados, bem como uma verba relativa a reequilíbrio financeiro do contrato.
Em novembro de 2016, o cliente apresentou um contra pedido de indemnização no valor de aproximadamente 585 milhões de reais (aproximadamente 148 milhões de euros). O cliente CPTM/STM
reclama o ressarcimento por custos incorridos com equipamentos e o pagamento de penalidades.
Considerando as probabilidades de acolhimento de cada uma das reclamações apresentadas, não há
lugar à constituição de qualquer provisão.
A 30 de junho de 2017, o Consórcio deu início a um Procedimento Arbitral sob a alçada da Câmara
de Comércio Internacional para dirimir este litígio.

2. Contingência Vadeni
A contingência respeita a um contrato para a construção de uma central de triagem de resíduos na
cidade de Vadeni, na Roménia, celebrado entre o Braila County Council e um consórcio formado pela
Efacec Central Europe, a Efacec Engenharia e Sistemas e a Teloxim. O cliente resolveu o contrato
em dezembro de 2016 por alegados atrasos na realização da obra, e reclamou uma indemnização
no montante de 936 mil euros acrescido de penalidades no valor de 665 mil euros. Em simultâneo,
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o cliente executou as garantias bancárias que haviam sido contratualmente fornecidas, no valor de
553 mil euros. Foi feita uma provisão nas contas da Efacec Engenharia e Sistemas no valor de 1,2
milhões de euros, que inclui já o valor das garantias bancárias executadas.

Em dezembro de 2017 o Cliente deu entrada de um processo arbitral reclamando uma indemnização de 22 milhões de RON (aproximadamente 5 milhões de Euros ao câmbio atual), resultantes de
danos alegadamente incorridos e de aplicação de penalidades por atraso. A Efacec contestou a ação,
defendendo a ilegalidade da resolução contratual, e a inexistência dos danos alegados e do direito à
aplicação das penalidades no montante peticionado.
Tendo em conta os motivos que fundamentam a ação arbitral entendeu-se suficiente a manutenção
da provisão existente.

3. Contingência Bouaghi
A contingência respeita a um contrato para a construção de uma estação de tratamento de águas na
cidade de Bouaghi na Argélia. O cliente ONA resolveu o contrato a 8 de janeiro de 2017 por atrasos
na realização da obra. Os trabalhos da responsabilidade da Efacec foram, até à data, realizados
atempadamente, pelo que considera não ter qualquer responsabilidade nos factos alegados pela
ONA para a resolução do contrato. Não foi feito, para já, qualquer pedido de indemnização por parte
da ONA, tendo antes esta convidado as partes a realizarem o inventário dos custos e obra efetuada
até à data da resolução do contrato.
A principal contingência deriva do facto de a ONA ter em sua posse garantias bancárias fornecidas
pela Efacec no valor de cerca de 1 milhão de euros, que poderá executar por força de uma eventual
responsabilidade solidária do consórcio, tendo depois a Efacec direito de regresso sobre o consorciado caso aquela responsabilidade se concretize.

4. Contingência Tovisi
Em Moçambique existe uma ação judicial interposta pela empresa Tovisi Moçambique, subempreiteiro da Efacec Moçambique num projeto de engenharia em Maputo. Divergências ocorridas quanto
à condução dos trabalhos levaram à resolução do contrato por parte da Efacec Moçambique por
incumprimento contratual da Tovisi Moçambique. Na sequência da resolução, a Tovisi Moçambique
que interpôs uma ação judicial reclamando uma indemnização de 78.758.069 MZM (cerca de 1,6
milhões de euros). A Efacec Moçambique contestou integralmente o pedido indemnizatório e fez
um pedido reconvencional de aproximadamente 75 mil euros. O processo está pendente de decisão
judicial, acreditando a Efacec Moçambique num desfecho favorável do mesmo.

5. Contingência Fundimo
A contingência refere-se a uma ação interposta pelo Fundo de Investimento Imobiliário Fundimo,
enquanto proprietária de um imóvel arrendado à Efacec Engenharia e Sistemas, cujo contrato foi
denunciado por esta empresa em 2014. A divergência deriva de interpretações distintas sobre o
prazo em que a Efacec podia denunciar o contrato. O Fundimo reclama o pagamento de rendas
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equivalentes aos 12 meses adicionais que o Fundimo considera que o contrato de arrendamento
deveria ter durado, que ascendem a 1,3 milhões de euros. A Efacec entende ter respeitado o prazo
previsto na lei para denúncia do contrato. Trata-se de um processo judicial iniciado em outubro de
2017, não havendo ainda desenvolvimentos a registar.

6. Contingência Ensul Meci
No exercício findo, a Ensul Meci-Efacec – Cogeração do Porto, ACE foi sujeita a uma inspeção fiscal aos
exercícios de 2013 e 2014, em sede de IRC. No decurso da inspeção efetuada, a Autoridade Tributária (AT) identificou diversas contingências, que incidem, nomeadamente, sobre (a) a anulação de
acréscimo de proveitos de 2011, (b) a regularização de saldos de contas com associadas, (c) a anulação
de saldos de fornecedores e (d) gastos não devidamente documentados que foram contestadas pelo
ACE no exercício do direito de audição.
Em novembro de 2017, a AT emitiu um projeto de relatório de inspeção na esfera das agrupadas do
ACE – a Efacec Energia e a Efacec Engenharia e Sistemas – refletindo nestas entidades as contingências
identificadas. Cada uma destas entidades apresentou direito de audição prévia, tendo a AT emitido
um relatório final de inspeção aceitando os documentos entregues relativos a gastos que não haviam
sido devidamente documentados, mas mantendo as restantes contingências. Sobre estes montantes,
encontram-se presentemente em preparação reclamações graciosas na esfera das entidades abrangidas neste processo – ACE, Efacec Energia e Efacec Engenharia enquanto agrupadas, e MGI Capital
enquanto sociedade dominante do Grupo fiscal nos exercícios de 2013 e 2014.

Considerando a posição das agrupadas do ACE (a Efacec Energia e a Efacec Engenharia e Sistemas)
e a responsabilidade estatutária que lhes assiste na proporção das suas participações, a contingência para o Grupo EPS ascende a cerca de 7,2 milhões de euros. Por outro lado, e nos termos do
Share Purchase Agreement assinado entre a Winterfell 2 e a MGI Capital, o Grupo EPS tem direito
de regresso em relação à MGI Capital, sobre os eventuais passivos que venha a ter que assumir no
âmbito desta disputa contratual.
Considerando a posição das agrupadas do ACE (a Efacec Energia e a Efacec Engenharia e Sistemas)
e a responsabilidade estatutária que lhes assiste na proporção das suas participações, a contingência para o Grupo EPS ascende a cerca de 7,2 milhões de euros. Por outro lado, e nos termos do
Share Purchase Agreement assinado entre a Winterfell 2 e a MGI Capital, o Grupo EPS tem direito
de regresso em relação à MGI Capital, sobre os eventuais passivos que venha a ter que assumir no
âmbito desta disputa contratual.
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18. COMPROMISSOS

18.1 Garantias prestadas
A EPS possui passivos contingentes respeitantes a garantias prestadas por instituições financeiras
em benefício de terceiros. Nomeadamente, a EPS tinha, em 31 de dezembro de 2017, uma responsabilidade decorrente de uma garantia emitida para efeito de concessão de financiamento a uma
subsidiária no estrangeiro, no valor de 2.172.276 euros, a qual se encontra incluída no quadro
seguinte.

31.12.2017

Garantias financeiras
Outras Garantias
Total

31.12.2016

3 414 623

4 086 042

299 460

0

3 714 083

4 086 042

Financiamento
No empréstimo sindicado contraído conjuntamente pelas subsidiárias Efacec Energia e Efacec
Engenharia e Sistemas, a Efacec Power Solutions constituiu as seguintes garantias:
Aval às livranças subscritas pela Efacec Energia e pela Efacec Engenharia e Sistemas;
Penhor financeiro das ações da Efacec Energia e da Efacec Engenharia e Sistemas.
Além das garantias, o mesmo contrato contém cláusulas que definem a observância de um Rácio de
Endividamento, definido como Dívida Líquida/EBITDA, cujo valor máximo deve ser de 2,75. Este rácio
contratual é observável nas contas consolidadas da Efacec Power Solutions, com uma periodicidade
semestral. Em 31 de Dezembro de 2017 o valor deste rácio era 1,3.

18.2 Compromissos de locações operacionais
A empresa arrenda diversas viaturas, através de contratos de locação não revogáveis. Os contratos
possuem diversos prazos, cláusulas de reajustamento e direitos de renovação. Na data do Demonstração da posição financeira a empresa mantinha contratos de Aluguer de Longa Duração (“Renting”)
considerados como locação operacional, cujo valor das rendas vincendas ascendiam a cerca de 168
mil euros, com as seguintes maturidades:

31.12.2017

Até 1 ano
Entre 1 ano e 5 anos

58 352

31.12.2016

139 956

109 653

348 900

168 005

488 856

433

D E M O N S T R A Ç Õ E S
F I N A N C E I R A S I N D I V I D U A I S

19. HONORÁRIOS PAGOS AOS AUDITORES

2017

2016

Auditoria e Revisão de contas

54 812

54 812

Serviços de consultoria fiscal

5 850

24 688

Outros serviços

102 833

281 050

163 495

313 738

34. EVENTOS SUBSEQUENTES
Após a data a que se referem as demonstrações financeiras, não ocorreram quaisquer factos dignos
de registo.

Leça do Balio, 23 de março de 2018

O Contabilista Certificado
Sofia Marlene Ferreira Pereira

O Conselho de Administração
Mário Filipe Moreira Leite da Silva – Presidente
Ângelo Manuel da Cruz Ramalho – Vogal
Francisco José Meira Silva Nunes – Vogal
Luís Henrique Marcelino Alves Delgado – Vogal
Fernando José Gomes da Mota Lourenço – Vogal
António José Gonzalez Almela – Vogal
João Paulo dos Santos Pinto – Vogal
Rui Alexandre Pires Diniz – Vogal
Miguel Maria Pereira Vilardebó Loureiro – Vogal
Manuel António Carvalho Gonçalves – Vogal
Vanessa Ferreira Loureiro – Vogal
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INDICADORES DE DESEMPENHO
AMBIENTAIS E SOCIAIS

CAPÍTULO

05 5.3
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INDICADORES AMBIENTAIS
ITEM

INDICADOR

ÂMBITO

UNIDADES

Consumo Chapa Magnética

Ton

Reciclagem Chapa Magnética

%

Consumo Cobre

Ton

Reciclagem Cobre
Consumo Alumínio

5847

20

20

2347

1366

0

0

639

803

0

0

5856

4639

0

0

Arroteia

500

600

Maia

759

707

1000

1200

708

465

72050

66800

629

525

Arroteia

0

0

Maia

0

0

27259

18383 (5)

3974

1655 (6)

31233

20038

%
Ton

Reciclagem Alumínio

%

Consumo Óleo

Ton

Reciclagem Óleo

%

Consumo Emb. Plástico

Arroteia

Consumo Emb. Papel/Cartão

Maia

Embalagens

Arroteia

Consumo Emb. Madeira

Kg

Maia

Consumo Emb. Outros

Arroteia
Cons. Gás Natural

Maia

(1)

GJ

Total
Consumo En. Térmica (gasolina)
Consumo En. Térmica (gasóleo)

(1)

(1)

Nacional

GJ

248

199

Nacional

GJ

26865

27464

62763

57318 (6)

23846

22695 (6)

86609

80013

18775

8169

18083

19543

9007

13616

Arroteia

Energia

Consumo de Energia Elétrica

Maia

(2)

GJ

Nacional
Consumo indireto de hídrica
Consumo indireto de eólica

(3)

Nacional

(3)

Consumo indireto de gás natural

(3)

2017

6414

Arroteia

Materiais

2016

GJ
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INDICADORES AMBIENTAIS
ITEM

INDICADOR

Consumo indireto de carvão

ÂMBITO

UNIDADES

Energia

23548

18892

9772

6662

5366

1116

1110 (7)

21812

26546 (5)

18864

23249

Nacional

40676

49795

Arroteia

15361

11857

5315

8616

20677

20473

Nacional

GJ

Consumo indireto
de outras renováveis (3)
Produção Renovável

Maia
Arroteia

Consumo de Água - Rede Pública

Água

Consumo de Água – Furos

Maia

Maia

m3

m3

Nacional

Fluentes
Biodiversidade

Fontes hídricas afetadas

Nacional

-

Água reutilizada/ reciclada

Nacional

m

Descarga de água

Arroteia

Derrames
Área protegida afetada

Nacional

0

0

3

0

0

m3

1759

1534

-

6

4

m2

0

0

1543

1040

225

90

1768

1134

18

1815

1980

2035

5389

6510

2047

2577

7436

9087

4328

1156

358

40

Arroteia
CO2 – gás natural

(1)

Maia

TonCO2e

Total
CO2 – gasolina
CO2 – gasóleo

(1)

Nacional

TonCO2e

(1)

Emissões

Arroteia
CO2 - eletricidade

(3)

Maia

TonCO2e

Total
CO

2017

21198

(3)

Consumo indireto
de outras não renováveis (3)

2016

Arroteia
(4)

Maia

Kg
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INDICADORES AMBIENTAIS
ITEM

INDICADOR

COVs

Emissões

ÂMBITO

UNIDADES

Arroteia

2017

8515

10383

390

390

2426

2677

396

198

808

244

17

1228

6739

13190

61

235

Arroteia

0

0

Arroteia

14

9

5

0

1

0

Total

20

9

Arroteia

33

13

13

22

0

0

46

35

313

287

5

8

1

0

66

294

2330

2261

182

206

181

0

Total

2693

2173

Arroteia

2645

2261

196

206

181

0

3023

2467

(4)

Maia
Arroteia

NOx

(4)

SO2

(4)

Maia
Arroteia

Partícluas

Kg

Maia
Arroteia
(4)

Substâncias destruidoras do ozono

Eliminados Perigosos

Eliminados Não Perigosos

Maia

Maia
Lagoas

Maia
Lagoas

Ton

Ton

Total
Arroteia
Resíduos

2016

Valorizados Perigosos

Maia
Lagoas

Ton

Total
Arroteia
Valorizados Não Perigosos

Valorizados

Maia
Lagoas

Maia
Lagoas
Total

Ton

Ton

(1) Valores calculados a partir dos valores de Poder Calorífico Inferior (PCI) indicados no Inventário Nacional de Gases com Efeito de Estufa 2013-2020. (2) Factor de conversão: 1kWh=0,0036GJ.
(3) Valores calculados a partir dos dados publicados pela EDP Comercial que reflectem a proveniência da energia elétrica consumida e a emissão de CO2 em 2017. (4) A disponibilidade de dados
depende da frequência de monitorização decorrente dos valores obtidos e do parecer da CCDR. Até às próximas medições são mantidos os valores de anos anteriores. (5) Inclui dois meses de estimativa
(Novembro, Dezembro). (6) Inclui três meses de estimativa (Janeiro, Fevereiro e Dezembro). (7) Inclui um mês de estimativa (Dezembro). (8) Valores estimados sujeitos a confirmação no âmbito
do trabalho em curso na área da Economia Circular. (9) Aumento do consumo relacionado com um grande número de obras realizadas neste pólo industrial.

R E L A T Ó R I O

&

438

C O N T A S

INDICADORES SOCIAIS
ITEM

INDICADOR

ÂMBITO

UNIDADES

Colaboradores permanentes/efetivos

2016

1.803

1.742

171

214

6

6

350

343

330

2.305

2.329

2.304

1

1

46

91

48

43

113

85

207

219

2.537

2.524

Saídas Colaboradores <30 anos

40

28

Saídas Colaboradores 30-39 anos

87

88

Saídas Colaboradores 40-49 anos

26

41

163

83

316

240

Saídas Colaboradores Homens

261

202

Saídas Colaboradores Mulheres

55

38

13,10%

10,36%

15%

15%

15

15

Colaboradores contratos a termo
Administradores executivos
Emprego
com vínculo

Colaboradores em subsidiárias

# Colab’s

(3)

Grupo

Global com vínculo
(Grupo + Subsidiárias)
Colaboradores a tempo inteiro
Colaboradores em part-time
Estágios Profissionais
Profissionais Liberais

Emprego
sem vínculo

Trabalho Temporário

# Colab’s

(3)

Grupo

Global sem vínculo
(Grupo + Subsidiárias)
Emprego

Turnover
com vínculo

Global (Grupo + Subsidiárias)

Saídas Colaboradores = ou > 50 anos
Global (Grupo + Subsidiárias)

# Colab’s

(3)

Grupo

Taxa de Rotatividade
Relações
Laborais

2017

Colaboradores sindicalizados
Prazo para notificação de alterações

# Colab’s

(3)

Nacional

Volume de formação por categorias

Formação
com vínculo

Diretor

2.356

Responsável

4.322

Coordenador
Especialista
Técnico

# Horas

Grupo

Nd

(1)(2)

5.196
18.017
3.741
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INDICADORES SOCIAIS
ITEM

INDICADOR

ÂMBITO

UNIDADES

2016

2017

Supervisor
Operacional
Administrativo

2.050
# Horas

Grupo

Nd

7.554
(1)(2)

481

Total

43.716

Formação Média por categorias

Formação
com vínculo

Diretor

37

Responsável

45

Coordenador

31

Especialista
Técnico

21
# Horas/
Colaborador

Grupo

Nd

(1)(2)

Supervisor

18

Operacional

12

Administrativo

5

Global
Casos de discriminação

19
# Ocorrências

Operações com risco
de liberdade associativa
Direitos
Humanos

12

Operações com risco
de trabalho infantil
Operações com risco
de trabalho forçado

# Operações

Grupo

0

0

0

0

0

0

0

0

(1) Os âmbitos relativos aos indicadores de 2017 foram alargados em relação a âmbitos publicados anteriormente. Dada a falta de comparabilidade que esta alteração acarreta, optou-se por não colocar
a informação de 2016. (2) Em 2016, a Efacec alterou significativamente as suas categorias profissionais. Estas novas categorias foram apresentadas no capítulo Pessoas, mas a alteração não se reflectiu
nos Indicadores Sociais. No presente relatório, essa situação foi corrigida. (3) Os indicadores envolvendo contagem de colaboradores (# Colaboradores) referem-se a 31 de Dezembro de 2017.
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CERTIFICAÇÕES
DO SISTEMA DE GESTÃO

CAPÍTULO

05 5.4

441

EMPRESA

C E R T I F I C A Ç Õ E S D O
S I S T E M A D E G E S T Ã O

NORMAS DE REFERÊNCIA

Efacec Energia, Máquinas e Equipamentos Eléctricos, S. A.
Transformadores de Potência
Efacec Energia, Máquinas e Equipamentos Eléctricos, S. A.
Transformadores de Distribuição

ISO 9001, ISO 14001, OSHAS 18001

Efacec Energia, Máquinas e Equipamentos Eléctricos, S. A.
Service
Efacec Energia, Máquinas e Equipamentos Eléctricos, S. A.
Aparelhagem

ISO 9001, ISO 14001, OSHAS 18001, NP 4457
Efacec Energia, Máquinas e Equipamentos Eléctricos, S. A.
Automação
Efacec Engenharia e Sistemas, S.A.
Energia

ISO 9001, ISO 14001, OSHAS 18001
Efacec Engenharia e Sistemas, S.A.
Ambiente
Efacec Engenharia e Sistemas, S.A.
Transportes
Efacec Electric Mobility, S.A.
Mobilidade
Efacec Central Europe Limited S.R.L

ISO 9001, ISO 14001, OSHAS 18001, NP 4457, IRIS

ISO 9001, ISO 14001, OSHAS 18001, NP 4457

ISO 9001, ISO 14001, OSHAS 18001

Efacec Praha

Power Solutions Brasil

Efacec India PVT

Efacec Equipos
Efacec Energia, Máquinas e Equipamentos Elétricos –
Sucursal España

ISO 9001
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CERTIFICAÇÃO
LEGAL DE CONTAS

CAPÍTULO

05 5.5
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C E R T I F I C A Ç Ã O L E G A L
D E C O N T A S
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C E R T I F I C A Ç Ã O L E G A L
D E C O N T A S
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