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Desenvolvimento de Estradas (NHDP) conta com um 
plano de investimentos de 35.000 milhões de euros, 
financiados na sua maioria em regime concessional. Na 
Índia, a Isolux Corsán é a primeira empresa espanhola 
pré-qualificada para 45 projectos de auto-estradas e 
também a primeira em obter a concessão de 2 delas: 
a NH1 Panipat-Jalandhar, durante 15 anos, com 291 
km e a NH6 Fronteira Maharashtra/Gujarat-Porto de 
Hacira, durante 19 anos, com 133 km. O investimento 
conjunto excede os 1.000 milhões de euros. Por último, 
cabe salientar o início da nossa actividade nos Estados 
Unidos, onde fomos a primeira empresa não americana 
em obter -da Texas Public Utility Commision- a 
concessão, por 40 anos, de um troço de 7 linhas da 
nova rede de transmissão eléctrica de alta tensão para 
transportar a energia produzida pelos parques eólicos 
do norte para a  zona sudeste do estado do Texas. 

No contexto nacional merece especial menção a 
aposta do Grupo no sector energético renovável, 
com um objectivo duplo sustentável e de entrada de 
valor aos nossos accionistas. A nossa participação 
na T-Solar e Infinita assim o confirma. Também 
construímos a maior central de biodiesel do mundo 
e fomos capazes de construir, num prazo recorde, 
o maior projecto fotovoltaico à escala mundial com 
28 centrais em funcionamento e 143,39 MWp que 
alcançarão os 800 MWp nos próximos 6 anos.

Desde estas linhas, quero agradecer o esforço da 
nossa equipa humana, integrada por mais de 8.000 
profissionais, que soube e sabe estar todos os dias 
à altura das circunstâncias, e que prosseguirá para 
poder enfrentar os desafios do próximo ano.
O nosso objectivo para o exercício de 2009 é me-
lhorar o posicionamento da empresa no contexto 

de um sector em contração aproveitando as nossas 
fortalezas, aprofundando na internacionalização e fo-
mentando a diversificação e o desenvolvimento das 
concessões, o que, sem dúvida, permitirá manter um 
índice de crescimento das receitas em dois dígi-
tos. Igualmente, pretendemos manter o volume de 
facturação no negócio nacional, aumentar a nossa 
produtividade e reforçar na contração da despesa, 
que tão bons resultados deram à empresa no último 
ano, como se reflecte no seu balanço.

Por último, gostaria de salientar o impulso dado em 
2008 à área de I+D+i com a participação da Isolux 
Corsán em numerosos programas e projectos, em 
colaboração com entidades investigadoras de reco-
nhecido prestígio como figura no relatório de Res-
ponsabilidade Social Empresarial. Estou plenamente 
convencido que esta iniciativa será, sem demora, 
motivo de muitas alegrias. 

Obrigado a todos pelo vosso interesse e pela vossa 
confiança na nossa empresa.

Luis Delso Heras
Presidente

Carta do Presidente

e privadas em Espanha, investiu a sua estratégia e 
intensificou o seu já iniciado 

processo de internacionalização. Tudo isto, combinado 
com uma adequada diversificação em produtos 
e serviços, e reforçado por meio de um aumento 
da participação em concessões de qualidade que 
proporcionam receitas recorrentes a médio-longo 
prazo, constituem alguns dos objectivos dos resultados 
deste ano.

A Isolux Corsán encerrou o ano com um aumento 
do resultado bruto de exploração (EBITDA) de 32%. 
Os resultados, tanto no que diz respeito à carteira 
como à contratação, são também dignos de serem 
mencionados. A nossa carteira cresceu 64% graças ao 
contributo internacional e encerrou o ano com um total 
de 15.500 milhões de euros. O volume de contratação, 
superior em 76% ao do ano passado, confirma o 
sucesso da estratégia empreendida no exterior. Em 
2008, a contratação internacional, duplicou -por 
primeira vez na história da empresa- a nacional, que 
se manteve apesar da diminuição da procura interna, 
do debilitamento especialmente intenso do sector 
da construção e do progressivo endurecimento do 
mercado do crédito.

O Grupo já estava já presente em 30 países, e em 2008, 
iniciou a sua actividade de construção em 4 mais. Entre 
eles, gostaria de salientar a Argélia, onde estamos a 
construir o eléctrico de Orão. No Brasil obtivemos a 
concessão para a construção e exploração durante 25 
anos do corredor de transporte que une Salvador da 
Bahia e Rio de Janeiro, com um total de 680 km e um 
investimento ao redor dos 720 milhões de euros. Menção 
especial merece a Índia, onde o Programa Nacional de 
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Estimados accionistas,

Apesar dos efeitos da crise financeira internacional, 
que tiveram um claro reflexo e numa progressiva 
desacelaração da economia espanhola e do resto das 
principais economias ocidentais, não posso ocultar a 
minha satisfação ao contar que, se no ano passado 
qualifiquei desde estas linhas a 2007 como um ano 
magnífico para o nosso Grupo, em 2008, a Isolux 
Corsán bateu um recorde histórico. Aumentámos as 
receitas em 37%, com crescimentos generalizados 
em todas as áreas de actividade. Este dado, unido ao 
resto dos parâmetros do exercício que comentarei mais 
adiante, evidencia que a estratégia empreendida pelo 
Grupo nos anos de bonança para prevenir os efeitos 
dos ciclos e a desaceleração, deu os seus frutos.

Há mais de três anos que, a Isolux Corsán, face  
aos primeiros sintomas de mudança de ciclo com a 
paulatina redução do investimento em obras públicas 

7Relatório anual 2008 | 
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La estructura operativa de Isolux Corsán descansa en 
cuatro grandes áreas de negocio:

 ■ Concessões.

 ■ Construção.

 ■ Engenharia e Serviços Industriais.

 ■ Energias Renováveis.

Esta fotografia constata o binómio de experiência e 
inovação sobre o qual se baseia o desenvolvimento 
do Grupo. Por um lado, a Isolux Corsán é fiel ao 
conhecimento e reconhecimento que possui nas suas 
actividades fundacionais: construção e engenharia. Por 
outro, reflecte o desenvolvimento lógico do negócio em 
termos de gestão integral (concessões) e de visão de 
futuro (energias renováveis).

A estrutura do Grupo

Isolux Corsán

Construção

Edificação

Obra civil

Engenharia e
Serviços Industriais

Ambiente

Serviços e Instalações

Energia

Concessões

Infra-estruturas

Estacionamentos

Energia

Energias Renov

Solar fotovoltaica

Biocombustível

 Î Experiência e 
inovação  constituem 
o binómio sobre o 
qual se desenvolve a 
Isolux Corsán

10

Estrutura
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Vista da auto-estrada Madrid-Toledo, concessão da Isolux Corsán (Castela La Mancha, Comunidade de Madrid) | Espanha 



12 | Relatorio anual 2008 13Relatorio anual 2008 | 

Relatório 
Magnitudes básicas
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Magnitudes básicas | Isolux Corsán em números

Crescimento
imparável

Em 2008, a Isolux Corsán manteve a sua linha 
ascendente. Fazendo-o tanto em termos de resultados 
económicos como de presença global. Com um 
crescimento de 37,3% do total das receitas -que este 
ano excederam os 3.317 milhões de euros- e mais 
de 73,2% de aumento no volume de contratação, 
o passado exercício regista a maior percentagem de 
crescimento da empresa dos últimos cinco anos.

A capacidade de geração de recursos por parte do 
Grupo também foi positiva. Com 252 milhões de euros, 
o EBITDA cresceu 31,9% no que diz respeito ao ano 
anterior.

Actualmente, o Grupo conta com um quadro de 
pessoal próximo a 8.000 pessoas e uma carteira de 
negócio com um valor próximo aos 16.000 milhões de 
euros. A Isolux Corsán está presente em 34 países e 
consolidou-se como uma das principais empresas de 
engenharia e construção de Espanha.

Estes são os valores que traduzem o esforço de todos 
e cada um dos membros desta grande equipa que é a 
Isolux Corsán.

 Î Os resultados 
económicos e 
profissionais 
reflectem a solidez 
da Isolux Corsán

A Isolux Corsán 
assenta o seu 
crescimento e 
desenvolvimento 
nas pessoas. Este 
princípio tem 
especial relevância 
por  enquadra-se 
no contexto dos 
resultados tangíveis 
da empresa durante 
2008. Resultados 
que, por outro 
lado, são uma 
prolongação natural 
dos valores obtidos 
nos últimos anos.

Evidentemente, 
estes resultados 
económicos e 
profissionais 
reflectem a 
solidez da nossa 
organização, que 
aposta de forma 
decidida nos 
profissionais que a 
integram.

 Î Em 2008 a empresa 
teve um total de 
receitas de 3.300 
milhões de euros

14 | Relatório anual 2008
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EBITDA | 2004-2008

Magnitudes básicas | Isolux Corsán em números

Principais magnitudes

O EBITDA de 2008 
foi de 252 milhões de 
euros, representando 
um aumento de 31,9% 
ao obtido no exercício 
anterior.

Em 2008, as receitas 
da Isolux Corsán foram 
3.316 milhões de euros.
Isto representa um au-
mento de 37,3% no que 
diz respeito a 2007. Em 
apenas três anos, o Gru-
po dobrou o seu volume 
de negócio.

No enquadramento dos 
resultados globais tão 
positivos, o ponto de 
Carteira de Negócio 
é, sem dúvida, o mais 
destacado. Os dados de 
2008 excedem em 64,3% 
os obtidos em 2007.

O quadro de pessoal da 
Isolux Corsán registou um 
crescimento constante, 
porém moderado nos 
últimos cinco anos. Uma 
evolução que, cruzada 
com os resultados 
económicos, traduz-se 
em uma contrastada 
melhoria competitiva.
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Total receitas | 2004-2008

[milhares de euros]

A evolução do volume 
de contratação é 
singularmente chamativa.
Em 2007, o Grupo 
duplicou a contratação 
no que diz respeito a 
2006. E, apesar deste 
espetacular crescimento, 
o volume de 2008 
representa um aumento 
de 73,2% em relação ao 
exercício anterior.

[milhares de euros]

Contratação | 2004-2008

[milhares de euros]

Carteira  | 2004-2008

[milhares de euros]

Quadro médio  | 2004-2008

(1) (2)

(1) Contas agregadas | (2) Dados de acordo com as Normas Internacionais de Informação Financeira (NIIF)

(1) (2)

(1) Contas agregadas | (2) Dados de acordo com as Normas Internacionais de Informação Financeira (NIIF)

(1) (2)

(1) Contas agregadas | (2) Dados de acordo com as Normas Internacionais de Informação Financeira (NIIF)

(1) (2)

1) Contas agregadas | (2) Dados de acordo com as Normas Internacionais de Informação Financeira (NIIF)

7.901
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Magnitudes básicas
por áreas de negócio

Magnitudes básicas | Por área de negocio

Total receitas | 2008

Construção

Engenharia

Concessões

EBITDA | 2008

Construção

Engenharia

Concessões

A área de negócio de Engenharia e Serviços Industriais 
representa a maior entrada nas receitas da empresa 
que, com 2.010 milhões de euros, adquire 60,6% do 
volume de negócio da Isolux Corsán.

A Construção é a segunda grande linha de negócio: re-
presenta 35,3% das receitas com 1.169 milhões de euros.

No que diz respeito ao EBITDA, a área de Engenharia 
representa 71,3%, Construção 31,1% e Concessões 
16,5%.

(Dados em milhares de euros) 2008 2007

Construção 1.169.637 1.060.887

Engenharia e Serviços Industriais 2.010.022 1.295.690

Concessões 62.642 48.989

Outros (1) 74.604 9.899

Total 3.316.905 2.415.465

(Dados em milhares de euros) 2008 2007

Construção 78.228 81.586

Engenharia e Serviços Industriais 179.640 98.729

Concessões 41.458 31.604

Outros (1) (47.474) (20.927)

Total 251.852 190.992

(1) Inclui outros negócios e ajustamentos de consolidação (1)Inclui outros negócios e ajustamentos de consolidação

31%

14%

60%

35%

2%

61%
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Presença internacional

Magnitudes básicas | Presença Internacional

A presença internacional da Isolux Corsán assim como 
o seu peso dentro dos resultados económicos do Grupo 
é cada vez maior. Com um perfil global que alcança 34 
países, salienta-se a importância da empresa em Angola, 
Argélia, Índia, América Latina, EE.UU., México e Qatar.

O peso do mercado internacional na contratação 
do Grupo já representa 63,2% do volume total de 
contratação. Em 2006, esta percentagem era de 16,5%, 
o que dá uma ideia do grande salto conseguido pela 
empresa à escala mundial.

Construção

Na área da Construção, a Isolux Corsán alcançou 
máximos históricos na sua actividade, o que se 
deve em grande parte à consolidação do mercado 
internacional. As adjudicações obtidas na Índia, com 
a construção da estrada Panipat-Jalandhar; México, 
com a construção da auto-estrada Perote-Banderilla, 
e Argélia, onde a Isolux Corsán constrói o eléctrico 
de Orão, representam actualmente os trabalhos mais 
significativos do Grupo neste ponto. De facto, na Índia, 
a Isolux Corsán é a primeira empresa espanhola em 
conseguir uma adjudicação deste tipo.

Por outro lado, todos os ramos de actividade de 
Engenharia e Serviços Industriais consolidaram a sua 
presença internacional.

Energia

Em 2008, a área de Energia obteve um recorde de 
receitas ao alcançar 824 milhões de euros. A Isolux 
Corsán diversificou a sua actividade com novos 
projectos de Geração, de Transmissão e de Energias 
Renováveis.

No âmbito de Transmissão foram obtidos novos 
contratos na Angola, Argentina, Brasil, Gabão, México e 
Qatar. Entre eles salientam-se nomeadamente os 1.200 
km de linhas de 500 e 220 kV na região amazônica do 
Brasil.

Quanto à Geração, em 2008 fechou-se um importante 
contrato de 840 MW em duas centrais de gás na 
Argentina. Neste mesmo país salientamos também a 
conversão em ciclo combinado da Loma La Lata (540 
MW) e da central de carvão de Rio Turbio (240 MW). A 
central de ciclo combinado de Rosarito (273 MW), no 
México, e a central térmica de gás de Futila (80 MW) na 
Angola também merecem um tratamento destacado.

Neste mesmo contexto, a Isolux Corsán constituiu 
um grupo de engenharia especializado em centrais de 
Geração em Gurgaon (Índia).

20 | Informe anual 2008

 Î O mercado 
internacional na 
contratação já 
representa 63,2% 
do volume total no 
Grupo
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Magnitudes básicas | Presença internacional

Ambiente

O Grupo conseguiu ampliar a sua actividade habitual 
na área de tratamento de águas na Argentina, México 
e Portugal. Também foram obtidas novas adjudicações 
na Argélia (contrato de abastecimento a Mostanagem) 
e no Brasil (ETAR em São Paulo). Também se trabalha 
na abertura de mercados na Angola, Chile, China, 
Colômbia, Panamá e Peru, entre outros países.

Actualmente, a Isolux Corsán constrói uma central de 
resíduos sólidos urbanos em Algar (Portugal) e abordará 
a criação de um complexo industrial ambiental em 
Montenegro.

Instalações e Serviços

Na área de Instalações e Serviços, a Isolux Corsán tam-
bém aumentou a sua actividade e a sua participação 
em projectos de energias renováveis.

No ponto das Telecomunicações, a empresa continua 
o desenvolvimento de actividades de desenho e enge-
nharia de rede, obra civil, cablagens e melhoria de rede, 
em particular, no Brasil e no México. Um dos objectivos 
da empresa é a ampliação deste tipo de negócio na Ar-
gentina e na Índia.

No que respeita às nossas fábricas, a referência inter-
nacional no Grupo é a Emesa, que fabrica torres para 
o sector eólico e estruturas metálicas singulares. Em 
2008, salientam-se projectos como o Palácio de Con-
gressos de Orão (Argélia) ou o Intercambiador da Zona 
Zero em Nova York (Estados Unidos).

Concessões

Em 2008, na área de Concessões, a internacionalização 
evoluiu de forma positiva. A participação em 2008 em 
concursos de auto-estradas no Brasil, Estados Unidos, 
Índia e México foi notável. Assim, no México já estão 
em fase de construção as duas auto-estradas obtidas 
pelo Grupo, ao passo que na Índia conseguiu-se o 
maior financiamento concedido até agora no sector de 

estradas para a auto-estrada Panipat-Jalandhar. Neste 
mesmo país foram apresentadas as melhores propos-
tas para três novas concessões de auto-estradas, com 
um investimento total de 1.240 milhões de euros.

O Grupo apresentou no Brasil a melhor proposta para a 
ampliação, exploração e conservação durante 25 anos 
de duas rodovias federais no estado da Bahia.

Quanto às concessões de energia, a presença do 
Grupo no sector de transmissão do Brasil continua a 
crescer, controlando já 10% do mercado de transporte 
de energia do país. Em 2008, incorporou-se um novo 
projecto de 1.240 km de linhas de alta tensão no 
Amazonas. Com mais de 4.000 km de linhas de 500/230 
kV em operação e mais de 3.800 km em construção, a 
Isolux Corsán realizou investimentos directos em mais 
de 50% do total das concessões de linhas existentes 
no país sul-americano.

Diversificação e exploração de novos mercados

Em 2008, o Grupo começou a diversificar a sua carteira 
internacional de projectos de transmissão, com a 
penetração no mercado norte-americano, onde a Isolux 
Corsán é a primeira empresa espanhola presente, com 
421 km de linhas de 345 kV e 400 milhões de euros de 
investimentos em Texas (EE.UU.). Salienta-se, também, 
a introdução no mercado peruano, com 965 km de 
linhas de 500 kV e um investimento de 270 milhões de 
euros em Machu Picchu.

No ramo de geração, a empresa tem a intenção de 
ampliar a sua actividade ao Brasil, EE.UU. e Peru.

A internacionalização do Grupo afecta a área de 
Biocombustíveis. Em 2008, entrou em serviço a 
empresa Infinita Renovables Patagonia, situada na 
Argentina, que explora e administra 10.000 hectares 
de terreno dedicados principalmente ao cultivo de 
colza e soja. Cinquenta por cento da produção de 
biocombustível da Infinita Renovables em Castellón e 
Ferrol (Espanha) será destinada a Alemanha, França, 
Itália, Portugal e Reino Unido.

 ■ Alemanha
 ■ Bélgica
 ■ Espanha
 ■ França
 ■ Itália
 ■ Polónia
 ■ Portugal
 ■ Reino Unido
 ■ Roménia 
 ■ Suécia

Europa (10)

 ■ Argentina
 ■ Bolívia
 ■ Brasil
 ■ Chile
 ■ Ecuador
 ■ Estados Unidos
 ■ Guatemala
 ■ México
 ■ Nicarágua
 ■ Perú
 ■ Uruguai
 ■ Venezuela

América (12)

 ■ Angola
 ■ Argélia
 ■ Guiné Equatorial
 ■ Líbia
 ■ Marrocos
 ■ Mauritânia
 ■ Moçambique
 ■ Tunísia

África (8)

 ■ Índia
 ■ Jordânia
 ■ Qatar
 ■ Síria

Asia (4)
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Relatório de actividades
Construção
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Construção Em 2008, a Isolux Corsán manteve a tendência de 
crescimento constante que o Grupo tem estado a registar 
desde 2001. Alcançou-se o máximo histórico tanto no 
volume de negócio como na contratação, com valores de 
1.139 e 1.706 milhões de euros respectivamente.

O crescimento do volume de negócio foi de 9,3% e o da 
contratação de 42,8%.

Alcançámos máximos 
históricos
em volume de negócio e 
contratação

Evolução da facturação | 2006-2008

[Milhares de euros]

Evolução da contratação | 2006-2008

[Milhares de euros]

A auto-estrada Plasenzuela-Santa Marta em Estremadura 
foi inaugurada em Dezembro de 2008 | Espanha

Durante oitenta anos, a Isolux 
Corsán construiu uma sólida 
imagem no sector da construção. 
A qualidade que caracteriza 
todas as obras do Grupo foi 
fundamental para ratificar, 
ano após ano, a confiança 
dos clientes. Em 2008, esta 
confiança consolidou a sua 
internacionalização e obteve 
resultados históricos tanto em 
volume de negócio como em 
volume de contratação.

A Direcção-Geral de Construção 
da Isolux Corsán opera à 
escala global, mas fiel aos 
seus princípios constitucionais, 
sempre com uma sensibilidade 
singular no que diz respeito às 
características locais de cada 
projecto.

Relatório de actividades  | Construção
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Relatório de actividades  | Construção

 Î A Isolux Corsán 
transmite confiança 
no mercado graças 
à máxima qualidade 
que tenta alcançar 
em todas as suas 
actuações

A estrutura organizativa do Grupo permite garantir a 
necessária proximidade aos nossos clientes para poder 
assim atender as suas necessidades com o máximo 
nível de qualidade. Assim, a Isolux Corsán conta 
com uma Direcção de Construção Nacional, quatro 
direcções de zona e dezoito delegações, distribuídas 
em todo o território da Península Ibérica, nas Ilhas 
Canárias e em Ceuta e Melilha. O Grupo também 
dispõe de uma Direcção de Construção Internacional, 
com três direcções continentais e implantação estável 
na Argentina, México, Argélia, Índia e Brasil.

Por outro lado, a Direcção Técnica, que inclui os 
departamentos de Engenharia, Contratação e Maquinaria, 
está dotada com os meios mais avançados para oferecer 
as soluções técnicas adequadas a cada obra. Na actividade 
de construção integra-se também o fabrico de travessas 
de betão.

Esta proximidade aos nossos clientes e o empenho 
com que a empresa tenta alcançar a máxima qualidade 
em todas as suas actuações, traduz-se claramente na 
confiança que geramos no mercado.

Estradas Hidráulicas Ferroviárias Resto O. Civil Edificações

2006 209.000 83.000 222.000 146.000 354.000

2007 188.000 57.000 233.000 162.000 402.000

2008 315.000 81.000 132.000 167.000 444.000

Evolução da facturação por tipo de obra | 2006-2008

Estradas  Hidráulicas    Ferroviárias Resto O. Civil      Edificações

[Milhares de euros]

Construção de túneis no troço AVE Ourense-Amoeiro (Galiza) | Espanha 
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Esta confiança, unida à vontade de dirigir os nossos es-
forços comerciais às obras de grande tamanho, propi-
ciou a participação da empresa nos maiores projectos 
apresentados a concurso pelos nossos clientes. Isto 
representou um importante aumento do orçamento mé-
dio da obra contratada, que se multiplicou por 2,6 a par-
tir do ano de 2003, passando de 5,9 para 15,5 milhões 
de euros.

Em 2008, o crescimento da contratação da Isolux Cor-
sán no conjunto de obras de construção civil e de edi-
ficações foi de 42,8%, apesar da forte diminuição em 
edificações privadas, a sofrida pelo concurso no sector 
imobiliário, e do concurso público, que descendeu em 
11,6% no que diz respeito a 2007.

Este forte aumento na contratação é devido à consoli-
dação no mercado internacional com adjudicações na 
Argélia, México e Índia no valor de 788 milhões de eu-
ros.

 Î Em 2008, 
consolidamos 
a contratação 
internacional com 
adjudicações no 
valor de 788 milhões 
de euros

Evolução do montante da obra média | 2003-2008

[Milhares de euros]

Relatório de actividades  | Construção

Plataforma de Alta Velocidade no troço Sant Boi a L’Hospitalet. Estação de bitola convencional de El Prat de Llobregat (Catalunha) | Espanha

Evolução da contratação nacional/internacional | 2006-2008

[Milhares de euros]
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Adjudicações

Em 2008, as adjudicações foram de 1.707 milhões 
de euros (1.741 milhões se se incluem neste valor o 
fabrico de travessas), o que significa um aumento de 
39,4% no que diz respeito ao ano anterior.

Carreteras

Estradas Hidráulicas Ferroviárias Resto O. Civil Edificações

2006 182.000 66.000 131.000 166.000 437.000

2007 470.000 84.000 161.000 71.000 409.000

2008 786.000 103.000 243.000 222.000 352.000

Evolução da contratação por tipo de obra | 2006-2008

Hidráulicas Ferroviárias Resto O. Civil Edificações

[Milhares de euros]

Evolução das adjudicações | 2003-2008

[Milhares de euros]

Relatório de actividades | Construção

[Valores em milhares de euros] Actividade Montante Localização

Auto-estrada Panipat – Jaladhar Estradas 663,1 India

Auto-estrada Perote – Banderilla Estradas 190,6 México

Eléctrico de Orão Ferroviária 189,4 Argélia

Terminal do aeroporto de Santiago de Compostela Edificação 125,8 Espanha

Abastecimento de Mostaganem Hidráulica 85,4 Argélia

Suburbano de Madrid | Linha C3 Pinto Ferroviária 80,8 Espanha

Auto-estrada do Douro | Variante de Aranda Estradas 55,3 Espanha

Prolongação da auto-estrada do Baix Llobregat Estradas 37,8 Espanha

Centro cirúrgico e parque de estacionamento no 
Hospital de Granada

Edificação 24,5 Espanha

Adjudicações mais importantes | 2008

Construção da auto-estrada Benamejí - Antequera (Andaluzia) | Espanha

As adjudicações conseguidas em países como Índia 
(com a construção da auto-estrada de Panipat-
Jalandhar), México (auto-estrada Perote - Banderilla) 
e Argélia, onde a Isolux Corsán constrói o eléctrico 
de Orão, representam as obras mais importantes do 
Grupo nestes momentos.

Estradas
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‘Stacker’ com estrutura de ferro nos trabalhos das lajes de betão de um túnel AVE na linha Madrid-Barcelona-Figueras. Município de Montblanc (Catalunha) | Espanha

Obra de construção civil

Dentro da especialidade da obra de construção civil, a 
Isolux Corsán participa nos grandes projectos de Infra-
estruturas e está presente em todos os planos que 
as diferentes Administrações Públicas possuem em 
andamento, tanto para a construção de novas infra-
estruturas, como para a melhoria e ampliação das já 
existentes.

 ■ Estradas. Por volume de contratação, a construção 
de estradas constitui a área de actividade mais 
importante da Direcção de Construção. Entre as 
principais Infra-estruturas que o Grupo está a 
construir salientam-se os projectos internacionais 
(como as auto-estradas do México e da Índia), 
as auto-estradas nacionais em diferentes troços 
de Castela e Leão, Andaluzia e Estremadura; 
a prolongação da auto-estrada Baix Llobregat 
(Catalunha) e o acesso às praias de Horcas 
Coloradas em Andaluzia.

 ■ Obras ferroviárias. A construção do eléctrico de 
Orão (Argélia) é sem dúvida um dos projectos mais 
importantes do Grupo em 2008. Salientando-se 
também obras como a Linha C3 Suburbano em 
Madrid, as infra-estruturas AVE em Catalunha e o 
troço Pedrera-Ligação Antequera em Andaluzia.

 ■ Infra-estruturas marítimas. Em 2008, o Grupo foi 
contratado para o encerramento da Doca Sul de 
Castellón e a execução da Fase I do Molhe do Prat 
(Catalunha).

 ■ Obras aeroportuárias. Com actuações na Galiza 
e Aragão, o Grupo encarrega-se do terminal 
do aeroporto de Santiago de Compostela e do 
aeródromo-aeroporto de Teruel na sua primeira fase.

 ■ Obras hidráulicas. A adjudicação da obra de 
Abastecimento Mostaganem na Argélia é o mais 
destacado do passado exercício.

Relatório de actividades  | Construção



36 | Relatorio anual 2008 37Relatorio anual 2008 | 

Eléctrico de Orão Argélia

Linha C3 Suburbano | Madrid Espanha

Sant Vicent dels Horts-Sants | Catalunha Espanha

Fonte de Pedra. Troço Pedrera-Ligação Antequera | Andaluzia Espanha

Obras ferroviárias | 2008

Auto-estrada Panipat – Jaladhar Índia

Auto-estrada Perote – Xalapa México

Auto-estrada Aranda (Burgos-Sória) | Castela e Leão Espanha

Prolongação auto-estrada Baix Llobregat | Catalunha Espanha

Auto-estrada A-44 Granada-Motril (La Gorgoracha-El Puntalón) | Andaluzia Espanha

Auto-estrada EX-A1 Plasencia-Portugal (Coria-Moraleja Leste) | Estremadura Espanha

Acondicionamento estrada N-145 (Seu D’Urgell-Andorra) | Catalunha Espanha

Acesso praias de Horcas Coloradas | Andaluzia Espanha

Estradas | 2008tt

Molhe do Prat. Fase I | Catalunha Espanha

Fecho Doca Sul | Castellón Espanha

Infra-estruturas marítimas | 2008

Aeródromo-aeroporto de Teruel. Fase I | Aragão Espanha

Terminal do aeroporto de Santiago de Compostela | Galiza Espanha

Infra-estruturas aeroportuárias | 2008

Abastecimento Mostaganem Argélia

Obras hidráulicas | 2008

Principais obras contratadas

Vista aérea da construção do troço La Gorgoracha-El Puntalón da auto-estrada A-44 Granada-Motril (Andaluzia) | Espanha

Relatório de actividades  | Construção
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Auto-estrada Saltillo-Monterrey México

Auto-estrada Perote México

Auto-estrada Panipat-Jalandhar Índia

Eléctrico Orão Argélia

Abastecimento Mostaganem Argélia

AVE Eixo Ourense-Santiago (Galiza) | Delegação Norte Espanha

AVE Sant Boi de Llobregat-Hospitalet (Catalunha) | Delegação Leste Espanha

Auto-estrada 40 Troço A-4 Noblejas (Castela-La Mancha) | Delegação Centro Espanha

Auto-estrada A-44 Troço La Gorgoracha-El Puntalón (Andaluzia) | Delegação Sul Espanha

401 Habitações e Urbanização em Salburua (País Basco) | Delegação Norte Espanha

Auto-estrada Ronda Bahía Santander (Cantábria) | Delegação Norte Espanha

238 Habitações Plano Jovem Torrejón (Madrid) | Delegação Centro Espanha

Auto-estrada Plasenzuela-Santa Marta (Estremadura) | Delegação Centro Espanha

Suburbano Pinto UTE (Madrid) | Delegação Centro Espanha

C. Cirúrgico e parque de estacionamento Hosp. de Granada (Andaluzia) 
| Delegação Sul

Espanha

Terminal aeropuerto de Santiago (Galicia) | Delegación Norte Espanha

Prolongación autopista del Baix Llobregat (Cataluña) | Delegación Este Espanha

Auto-estrada do Douro. Variante de Aranda | Delegação Norte Espanha

Plataforma do AVE Sant Boi
de Llobregat - Hospitalet

(Catalunha) | Espanha
 

Encerramento do porto de Castellón. (Comunidade Valenciana) | Espanha

Relatório de actividades  | Construção

Principais obras em execução | 2008
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Edificação

A Isolux Corsán possui uma ampla experiência dentro 
do sector da edificação. A sua competitividade 
permite participar com sucesso em todos os ramos 
desta actividade, salientando-se a edificação não-
residencial de usos sanitários, administrativos, 
desportivos, culturais e artísticos.

Centro de alto rendimento de San Cugat | Catalunha Espanha

Habitações sociais de Zabalgana | País Basco Espanha

Hospital San Cristóbal de las Casas | México México

Reabilitação Quartel Teniente Ruíz | Ceuta Espanha

Principais obras em edificação | 2008

Recinto ferial de Talavera de la Reina (Castela La Mancha) | Espanha

Relatório de actividades  | Construção

Sede do Centro Tecnológico do Calçado em La Rioja, realizada pela Isolux Corsán | Espanha
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O desenvolvimento da área de 
negócio dependente da Direcção 
Geral de Energia reflecte, um ano 
mais, o carácter estratégico que 
este sector tem no presente e no 
futuro da Isolux Corsán.

Em 2008, consolida-se também 
a entrada do Grupo no âmbito de 
gestão das energias renováveis, 
uma circunstância que adquire 
a sua máxima visualização na 
geração de electricidade através 
de fontes eólicas e fotovoltaicas.

A Isolux Corsán demonstra 
no sector energético, a sua 
capacidade para prestar o melhor 
serviço em torno às actividades 
tradicionais ao mesmo tempo em 
que inverte no futuro através da 
inovação tecnológica.

Energia

Os resultados obtidos pela Direcção Geral de Energia 
em 2008 são coerentes com a tendência  observada 
no anterior exercício. O crescimento na actividade 
registada em 2008 alcançou o valor recorde de 645 
milhões de euros (270 milhões de euros em 2007).

As explicações para a obtenção deste resultado 
devemos procurá-las no início das contratações dos 
anos anteriores, com uma forte irrupção dos projectos 
de geração, com projectos de transmissão cada vez 
mais ambiciosos e a aposta realizada em energias 
renováveis.

O sector da energia não permaneceu alheio à turbulenta 
situação financeira global registada nos últimos meses 
de 2008. Apesar disto, a actividade de contratação 
dependente da Direcção Geral de Energia da Isolux 
Corsán manteve a sua intensidade, nomeadamente no 
âmbito internacional.

Um ano de valores recordes

Linhas de transmissão SPTE, Minas Gerais | Brasil

 Î A actividade da 
Direcção Geral de 
Energia excedeu os 
645 milhões de euros 
de facturação

Relatório de actividades | Engenharia e Serviços Industriais
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Transmissão e Geração de Energia

Demonstração da intensa actividade desenvolvida no 
plano internacional são os novos contratos alcançados 
no âmbito da transmissão, em países como México, 
Argentina, Angola ou Qatar, aos quais devemos somar 
o primeiro contrato alcançado no Gabão.

No âmbito da geração, em 2008 fechou-se um 
importante contrato de 840 MW em duas centrais de 
gás localizadas em La Plata e Santa Fé (Argentina).

Em geral, durante o passado exercício aumentou-se 
a contratação com clientes utilities internacionais face 
à contratação interna do Grupo e das suas empresas 
concessionárias.

Isolux Corsán no Amazonas

Outras duas metas alcançadas em 2008, e que 
resultaram de importância capital para o negócio da 
construção de infra-estruturas de energia, foram a 
obtenção no Brasil, por parte da Concessionária de 
Linhas de Transmissão, das linhas que ligarão a Região 
Amazónica com o sistema de interligação nacional do 
Brasil, e no Peru, as linhas em Machu Picchu.

No Brasil, trata-se de 1.200 km de linhas de 500 e 230 
kV numa das zonas mais complexas em termos de 
logística do planeta. O projecto inclui o cruzamento do 
rio Amazonas com torres de transmissão que estarão 
entre as mais altas do mundo. A finalização do projecto 
está prevista para 2011. No Peru são 500 km de linhas 
de 500 kV no sul do país e de 200 km de linhas em 220 
kV em Macchu Pichu, com altitudes próxima dos 4.000 
metros.

Impulso das energias renováveis em Espanha

Em 2008, a actividade nacional da Direcção Geral de 
Energia manteve altos níveis de contratação. Este volume 
de contratação foi promovido pelo desenvolvimento de 
infra-estruturas de energias renováveis, principalmente 
parques eólicos e fotovoltaicos, com as suas infra-
estruturas de evacuação.

Entre as metas mais importantes de 2008, salientamos 
o início de projectos-chave para o desenvolvimento das 
infra-estruturas energéticas internacionais como:

Projecto Localização

Sistema de transmissão do Triângulo (Minas Gerais) e linha de transmissão 
da Serra da Mesa (Goiás, Brasília e Minas Gerais) em 500 kV

Brasil

Linhas de transmissão Matiguas - Siuna Nicarágua

Linha de transmissão de 500 kV Yaciretá – Colonia Elía, inaugurada pela 
Presidenta da República

Argentina

Electrificação da província de Cabinda Angola

Linha de transmissão a Marromeu com o cruzamento sobre o rio 
Zambeze, inaugurado pelo Ministro da Energia

Moçambique

Subestação de Khenchela Argeélia

Subestação GIS de 230 kV de Thisreen Sria

Central de Geração de motores de fuel de 12 MW em Sucumbíos, cuja 
inauguração assistiu o Presidente da República

Ecuador

Parque fotovoltaico de Arnedo (La Rioja) de 34 MW. Uma das maiores 
instalações deste tipo à escala mundial, construída em tempo recorde para 
a empresa T-Solar com entrada em serviço em Agosto de 2008

Espanha

Principais projectos internacionais de Infra-estrutura energética | 2008

Objectivos alcançados

Neste mesmo período também conseguimos avançar no cumprimento dos objectivos 
mais importantes marcados para o exercício de 2008. Isto é:

 ■ Posicionar o Grupo como líder internacional na construção de Infra-estruturas 
eléctricas (geração e transporte).

 ■ Fortalecer as capacidades próprias de engenharia no sector eléctrico que 
proporcionem ao Grupo um elemento diferencial.

 ■ Capacitar e buscar a excelência das equipas dedicadas à execução e desenvolvimento 
dos projectos.

Equipa de engenharia na Índia

Relativamente às actividades descritas, devemos 
acrescentar a constituicão de um grupo de engenharia 
especializado em centrais de geração em Gurgaon 
(Índia), fruto das sinergias que a implantação da Isolux 
Corsán está a gerar neste país. Durante 2008, esta 
equipa começou os trabalhos de suporte nos projectos 
existentes que se prevêem desenvolver durante o ano de 
2009 até uma capacidade de aproximadamente 100.000 
horas anuais de produção para projectos e propostas.

Linhas de transmissão Triângulo, em Minas Gerais | Brasil
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Construção de Infra-estruturas de Energia

Durante 2008, a actividade de construção aumentou 
de maneira formidável. Isto foi devido principalmente 
ao desenvolvimento de numerosos projectos, entre os 
quais cabe salientar os seguintes:

 ■ Central de ciclo combinado de Rosarito: projecto 
“chave na mão” para a construção de uma central de 
geração de gás com uma potência de 273 MW em 
Rosarito (Baixa Califórnia, México) contratado com 
a Comissão Nacional da Electricidade (México). Este 
projecto será entregue ao cliente no segundo trimestre 
de 2009.

 ■ Conversão em ciclo combinado da central térmica 
a gás de Loma de La Lata (Patagónia, Argentina), 
com uma potência final da central de 540 MW, 
contratado com o Pampa Holding (principal grupo 
privado do sector eléctrico em Argentina).

 ■ Central térmica de carvão do Rio Turbio (Argentina) 
de 240 MW. É a central térmica a carvão mais austral 
do mundo, localizada na Província de Santa Cruz 
(Patagónia) junto da única jazida carbonífera do país. 
Este projecto, primeiro EPC de central térmica de 
carvão empreendido pela Isolux Corsán, baseou-se 
num desenho cuja principal premissa foi o respeito ao 
ambiente.

 ■ Central térmica de gás de Fútila (Cabinda, Angola) 
de 80 MW, básica para o desenvolvimento energéti-
co desta estratégica província angolana.

 ■ LAT Colinas – Ribeiro Gonçalves (Brasil): ligação 
de 700 km a 500 kV das Subestações localizadas 
nestes enclaves dos estados de Tocantins e Piauí 
para a concessionária de transmissão IENNE, S.A.

 ■ Interligação Guatemala – México: projecto chave 
na mão de uma linha de 400 kV entre a subestação 
Los Brillantes (Guatemala) e a fronteira mexicana 
contratado pelo INDE (Guatemala).

 ■ LAT San Luis de Potosi (México) em 115 kV entre 
as subestações de Anahuac de Potosí e Valle Alto, e 
Museo - Valle Alto.

 ■ Linha de alta tensão Nordeste Argentino-Noro-
este Argentino: início da actividade de construção 
desta linha de 500 kV com 3 subestações AIS nas 
províncias argentinas de Chaco, Formosa e Santiago 
del Estero.

 ■ Construção em Qatar de 9 subestações 66/11 kV, 
das quais uma é GIS, dentro do projecto Phase 8 de 
Kahraama, utility de água e energia do país.

Obra Montante Cliente Localização

CT carvão Río Turbio 480 M€ Ministério do Planeamento e YCRT        
(Jazida carbonífera Rio Turbio) 

Argentina

Linha de transmissão NOA-NEA 104 M€ Ministério do Planeamento Argentina

Proyecto subestaciones Kahramaa GTC 144/06 103 M€ Kahramaa Qatar

Linha de transmissão Colinas Ribeiro Golçalves 85 M€ IENNE, S.A. Brasil

Electrificação Sumbe e Porto Amboín-Província de 
Kwanza Sul

57 M€ Empresa Nacional de Electricidade Angola

LT 400kV Lucala-Uije 44 M€ Ministerio da Energia e Augas Angola

2 LAT 400 kV em Oaxaca e Veracruz 37 M€ Comissão Nacional de Electricidade México

Reabilitação das redes MT e BT de Malange 37 M€ Empresa Nacional de Electricidade Angola

Parque eólico Cova da Serpe - Lugo 31 M€ Grupo Isolux Corsán Espanha

Sistema de Transmissão para CH Estreito 27 M€ CESTE - Consorcio Estreito Energia, S.A. Brasil

Adicionalmente, foram conseguidas as adjudicações e estão em fase de formalização na data do encerramento do 
exercício projectos de notável relevância, entre os quais cabe salientar:

Centrais térmicas de gás de Ensenada Barragán 
(560 MW) e Santa Fé (280 MW)

400 M€ Enarsa Argentina

Linha de transmissão Machu Picchu - Cotaruse 120 M€ Caravelli - Cotaruse Transmisora de Energia Perú

Projectos internacionais de infra-estrutura energética | 2008
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Instalações do Salto Andersen  | Argentina

Conversão em ciclo combinado da central Loma de La Lata | Argentina
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Boas perspectivas sectoriais

O forte impacto causado pela crise à escala mundial 
afecta à totalidade dos sectores vinculados ao 
desenvolvimento de infra-estruturas. As associadas 
à energia não são exceção e detectou-se uma 
ralentização no ritmo de desenvolvimento global do 
sector. No entanto, por diversos motivos podemos intuir 
que o impacto no sector da energia será mais suave 
do que noutros e, provavelmente, seja afectado de uma 
forma diferente no tempo.

Existem importantes mercados nos quais a empresa 
goza de uma importante posição cujas necessidades 
continuam a ser muito elevadas. Em alguns casos, 
trata-se de países dependentes da exportação de 
matérias-primas que, ainda castigados pela diminuição 
dos preços das mesmas, continuam a apostar no 
desenvolvimento das infra-estruturas energéticas como 
base fundamental para o crescimento de um tecido 
produtivo nacional de maior valor acrescentado.

Noutros casos, trata-se de países maiores (Brasil ou 
Índia), nos quais estão a ocorrer profundas mudanças 
socioeconómicas com aumentos importantes na 

procura interna e que exigem fortes investimentos em 
infra-estruturas. No caso da Índia, por exemplo, o ritmo 
de incorporação de capacidade de geração ao sistema 
é aproximadamente 10% do mantido pela China nos 
últimos 8 anos. O actual plano de desenvolvimento do 
país considera uma contribuição ao sistema de quase 
20.000 MW anuais até 2012. Um valor surpreendente 

mesmo para as dimensões deste gigante asiático. 
Graças à nova geração, dispararam-se os investimentos 
em infra-estruturas de transmissão e distribuição em 
cujos mercados a Isolux já está presente.

No caso dos Estados Unidos merece uma especial 
atenção, devido a que o desenvolvimento das infra-

estruturas em geral e  das energias renováveis em 
particular localizou-se, por parte da nova administra-
ção do país, no eixo central das medidas para fomen-
tar a saída da crise. A empresa, através da sua con-
cessionária, conseguiu entrar neste primeiro mercado 
mundial através da obtenção de uma licença de cons-
trução e da exploração de linhas e subestações no 
Estado do Texas, associados ao desenvolvimento de 
parques eólicos no Oeste do Estado. Achamos que 
existe uma enorme oportunidade para a construção 
de infra-estruturas de transporte (estimado em 6.000 
MUSD anuais) e geração (convencional e renovável) 
nos próximos 10 anos neste país.

As referências da empresa em infra-estruturas de 
energias renováveis (solar fotovoltaico ou eólico, prin-
cipalmente) obtidas em projectos nacionais desen-
volvidos nos últimos 5 anos representa uma impor-
tante bagagem na hora de enfrentar o desembarque 
em novos mercados. Não é em vão que o desenvolvi-
mento deste tipo de energias no nosso país constitui 
uma autêntica referência à escala mundial, reconhe-
cida expressamente pelos líderes dos países mais 
desenvolvidos.

Obras da central termoeléctrica do Río Turbio | Argentina Central de ciclo combinado de Rosarito, Baja California | México

Relatório de actividades | Engenharia e Serviços Industriais
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Projectos energéticos integrais

A Tecna é uma empresa global de Engenharia e 
Construção que desenvolve projectos energéticos desde 
um ponto de vista integral. A sua actividade engloba 
desde a concepção até a construção, início, operação e 
manutenção dos projectos. A empresa está especializada 
em projectos “chave na mão” e na prestação de serviços 
para instalações energéticas.

Criada em 1974, a Tecna faz parte do Grupo desde 2006 e 
está presente na América Latina, Estados Unidos, Europa 
e Próximo Oriente.

A empresa enfoca o seu negócio nos mercados de 
petróleo e gás, gasodutos e oleodutos, geração de energia 
eléctrica, refinarias e energias alternativas. Os sectores da 
petroquímica, mineração e energia nuclear também estão 
entre os seus mercados prioritários.

A estrutura da Tecna está organizada em cinco unidades 
de negócio:

 ■ Engenharia e Consultoria: dedicada ao desenvolvimento 
integral de projectos de produção primária e de 
tratamento de hidrocarbonetos desde a primeira fase.

Tecna  ■ Centrais “chave na mão”, EPC e gestão de projectos: 
gestão integral de projectos energéticos.

 ■ Automatização e controlo: fornecimento de soluções 
integradas para a implementação de sistemas de 
controlo e segurança de centrais, sistemas de telemetria, 
integração de dados em aplicações corporativas, 
soluções de conectividade e visualização integral de 
dados através da Internet.

 ■ Operação e manutenção: serviços O&M para centrais 
industriais com enfoque prioritário na área de upstream 
de gás e petróleo assim como na geração e distribuição 
eléctrica.

 ■ Energia Nuclear: desenho de centrais nucleares e 
reactores nucleares experimentais, dedicada aos 
aspectos da engenharia, qualidade e segurança deste 
tipo de centrais.

Entre as suas actividades, a Tecna desenha, constrói, ope-
ra e mantêm centrais de recuperação de butano e propa-
no, centrais de ajuste do ponto de orvalho, centrais de de-
sidratação de gás natural, estações compressoras de gás 
e de bombagem de líquidos, unidades de destilação de 
petróleo para a produção de diesel, centrais para a remo-
ção de mercúrio de correntes gasosas e líquidas e esta-
ções de tratamento e injeção de água para a recuperação 
secundária. A Tecna conta com um quadro de pessoal que 
excede a 800 pessoas.

Argentina

Bolívia

Brasil                                                         

Ecuador

Espanha

Estados Unidos

México

Peru

Venezuela

Sedes da empresa

Repsol-YPF

Enagás

Gas Natural                                                        

Total

British Gas

British Petroleum

Shell

Chevron

Petrobrás

TGB (Brasil)

PDVSA

Pluspetrol

Principais clientes

Relatório de actividades | Engenharia e Serviços Industriais

Sistemas de controlo e segurança nas centrais de Malvinas y Pisco | Peru Central de geração eléctrica de ciclo combinado de Loma La Lata | Argentina
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A Isolux Corsán é um referente 
no sector do tratamento de 
águas -residuais ou potáveis-, 
assim como em dessalinização. 
A actividade do Grupo neste 
âmbito projecta-se tanto no 
mercado nacional, onde está 
a consolidar-se, como no 
mercado internacional, no qual a 
implantação é cada vez maior.

No decorrer de 2008, a Isolux 
Corsán desenvolveu uma intensa 
actividade nos âmbitos técnicos 
compreendidos na Direcção 
Geral da Indústria e Ambiente.

Esta actividade articulou-se, 
principalmente, na gestão 
integral de tratamentos de 
água, mas também ao redor 
dos processos industriais e do 
início de diversas centrais de 
biocombustíveis.

Ambiente

Relatório de actividades | Engenharia e Serviços Industriais

A Isolux Corsán, sob a Direcção Geral do Ambiente, 
encarrega-se do desenvolvimento e execução de todos 
os projectos e obras de infra-estruturas referentes 
ao ciclo integral da água. Isto é, a empresa assume 
qualquer fase de concepção, construção e exploração 
-assim como o seu financiamento no caso das 
concessões de projectos de estações de bombagem, 
estações de tratamento de águas residuais, estações 
de tratamento de água potável, dessalinizadoras e 
condutas de adução.

Estas actividades dependem directamente das divisões 
de Hidráulica Nacional e de Hidráulica Internacional, e 
contam com o apoio de um escritório técnico, capaz 
de dar uma resposta rápida, tanto na fase de concurso 
como na de construção e exploração.

Entre as principais adjudicações de 2008, salientamos 
a redacção do projecto e a execução das obras da 
central dessalinizadora de águas do mar de Moncofa 
em Castellón.

Divisão hidráulica 
Referentes no 
tratamento das águas

 Î Desenvolvemos e 
executamos obras 
de todas as infra-
estruturas do ciclo 
integral da água

Vista aérea das instalações da EDAR de Torrepacheco (Murcia) | Espanha
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Adjudicações, concessões
e explorações em Espanha

Obra Montante Tipo de projecto

Obras complementares à ampliação do terciário da ETAR de Ontinyent-
Agullent (Valência)

1.512.441 Colectores e depósitos

Ampliação da estação de tratamento de águas residuais de Tárrega (Lleida) 4.892.210 EDAR

Redacção do projecto e execução das obras da central dessalinizadora de 
Moncofa (Castellón) e obras complementares (em UTE)

53.061.997 IDAM

Obras de construção das estações de tratamento de águas residuais 
em Palomares del Campo, Carrascosa del Campo, Montalbo, Pineda de 
Gigüela, Torrejoncillo, Valparaiso de Abajo – Valparaiso de Arriba e Olmedilla 
del Campo – Loranca del del Campo (Cuenca)

11.035.707 Colectores e EDAR

Obras de construção de uma estação de tratamento de águas residuais em 
Ciudad Real. Zona rio Guadiana

8.163.776 Colectores e EDAR

Adjudicações. Espanha | 2008

Obra Montante Tipo de projecto

Concessão da obra hidráulica para a construção e exploração da estação 
de tratamento de Laxe (Corunha). Saneamento integral 1ª fase

3.099.462 EDAR 

Concessão do colector geral e estação de tratamento de águas residuais 
de Camariñas (Corunha)

4.036.813 EDAR

Estação de tratamento de águas residuais da zona 8ª da comunidade 
autónoma do Aragão (Teruel)

45.894.590 EDAR

Contratação do serviço de exploração, conservação e manutenção dos 
sistemas de saneamento de Agramunt, Balaguer, Baronia de Rialb, Oliana, 
Ponts, Roselló e Tàrrega (Lleida)

7.725.817 EDAR

Contrato administrativo dos serviços de exploração, conservação e 
manutenção dos sistemas de colectores e estações de tratamento de 
Vielha, Les, Bossost, Escunhau, Canejan e Bagergue (Lleida)

5.794.200 EDAR

Gestão do serviço público, sob a modalidade de concessão, do serviço 
de exploração, conservação, manutenção e melhorias do sistema de 
saneamento de Pont de Suert, Boí e Barruera (Lleida)

1.999.189 EDAR

Gestão do serviço público, sob a modalidade de concessão, do serviço 
de exploração, conservação, manutenção e melhorias do sistema de 
saneamento de Tremp, La Pobla de Segur, Sort, Rialp, Espot, Ribera de 
Cardós, La Guingueta D’ àneu e Esterri D’ àneu (Lleida)

6.847.222 EDAR

Contrato de gestão do serviço de tratamento das câmaras municipais de 
Maqueda, Quismondo, Novés e Val de Santo Domingo (Toledo)

1.485.915 EDAR

Principias concessões ou explorações em desenvolvimento. Espanha | 2008

Expansão internacional

O ano de 2008 representou uma importante expansão 
internacional para o Grupo na área de tratamento 
de águas. Assim, a Divisão Hidráulica Internacional 
ampliou-se geograficamente, com novos projectos na 
África e na América.

Para além de continuar e ampliar a sua actividade 
habitual em Portugal, Argentina e México, iniciou-se 
actividades em Argélia, onde a empresa começou os 
trabalhos de abastecimento em Mostaganem (contrato 
de 107 milhões de euros em colaboração com a 
Direcção Geral da Construção).

Igualmente, a Isolux Corsán ampliou a sua presença no 
Brasil, onde foram apresentadas propostas a diversas 
obras e contratada uma ETAR de 45 milhões de euros.

Novos mercados

Por outro lado, foram realizadas gestões com a 
intenção da abertura de novos mercados em vários 
países da África e da América (Angola, Colômbia, 
Chile, etc.), e prosseguiram-se as gestões iniciadas 
noutros países de interesse (China, Peru, Panamá, 
etc.) em anos anteriores.
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 ■ Indústria Nacionall

Entre os principais projectos de 2008 realizados em Es-
panha salientamos o início da central de Detergentes de 
Barbastro, uma obra no valor de 6,1 milhões de euros.

 ■ Gas

Em 2008, esta área foi adjudicatária de um importante 
contrato no valor de 1,3 milhões de euros para a 
realização, sob a modalidade “chave na mão”, da linha 
de entrada e regulação de gás no ciclo combinado na 
Grã-Bretanha (França).

 ■ Ambiente

Em 2008, iniciaram-se os trabalhos em Algar (Portugal) 
da nova central de resíduos sólidos urbanos, um 
projecto no valor de 18,4 milhões de euros.

 ■ Indústria Internacional

Em 2008, assinou-se um contrato para a construção 
de um complexo industrial ambiental em Montenegro.

Processos industriais 
sustentáveis

Relatório de actividades | Engenharia e Serviços Industriais

Desafios de futuro
Sectores de actuação
e objectivos prioritários

A actividade da Direcção Hidráulica Internacional em 
todas as zonas geográficas onde opera continuou a 
ajustar-se a toda a actividade relativa ao ciclo vital 
da água: controlo, captação, bombagem, adução, 
potabilização, dessalinização, armazenamento, 
distribuição (redes de distribuição de águas potáveis), 
recolha (redes de águas pluviais e residuais), tratamento 
e descarga (emissários).

O objectivo geral da Isolux Corsán nesta área é ampliar 
a sua quota de mercado internacional. Para alcançar 
este objectivo, trabalhamos em torno de três eixos:

 ■ Consolidar-se dentro do sector da concepção e 
construção de importantes estações de tratamento de 
água (potabilizadoras, dessalinizadoras e depuradoras), 
com ca-pacidade superior a 150.000 h.e.

 ■ Consolidar-se dentro do sector da concepção e 
construção de importantes sistemas de bombagem e 
adução de água.

 ■ Entrar no sector da operação e da manutenção de 
importantes centrais e sistemas.

Durante 2008, esta Direcção conseguiu dar os primeiros 
passos (ETAR em São Paulo, Brasil, e abastecimento em 
Mostaganem, Argélia) na sua consolidação internacional.

Obra Localização

Abastecimento em Mostaganem Argélia 

EDARs (6) para Augas de Douro Sul Portugal

Passagens sub-fluviais (3) e super-fluviais (4) para Águas do Minho e Lima Portugal 

Principais contratos obtidos | 2008

 Î Projectos como o 
abastecimento de 
Mostaganem em 
Argélia consolidam a 
internacionalização

Instalações da Estação de Tratamento de Navacerrada, em Madrid  | Espanha
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A Isolux Corsán mantém a 
sua trajectória ascendente 
no negócio de Instalações 
enfocada principalmente 
na satisfação de qualquer 
necessidade em matéria 
de infra-estruturas 
electromecânicas do sector 
terciário, penitenciário, 
hospitalar, etc.

Igualmente, a Isolux Corsán está 
a consolidar a sua posição no 
serviço às principais operadoras 
de transporte, transformação 
e distribuição de energia, 
conseguindo também uma 
destacada participação na 
construção de projectos de 
energias renováveis.

Instalações
e serviços

A Isolux Corsán está a cumprir as expectativas 
geradas no passado ano nesta área de negócio. Estas 
perspectivas já estão em fase de materialização nos 
planos de investimento das grandes empresas, assim 
como na implantação de renováveis (solar e eólica 
fundamentalmente), por parte de iniciativas privadas.

Neste contexto, os objectivos estratégicos no negócio 
da engenharia e serviços associados às infra-estruturas 
de energia do Grupo passam pelo fortalecimento das 
capacidades e presença actual.

Os produtos e actividades agrupam-se em:

 ■ Instalações eléctricas (alta, média, baixa tensão e 
especiais).

 ■ Instalações mecânicas.

 ■ Reabilitação de espaços.

 ■ Infra-estruturas de transporte de energia.

 ■ Infra-estruturas de transformação de energia.

 ■ Infra-estruturas de distribuição de energia.

Instalações

Transporte, transformação e distribuição de energia

Obra Localização

Linha aérea de alimentação para modernização dos regadios em Balazote Albacete 

Manutenção da rede aérea da Hidrocantábrico Astúrias

Redes subterrâneas e centros de transformação para a Endesa Saragoça

Manutenção de redes Endesa Barcelona

Linha de 220 kV para o Projecto PIA da REE em Tafalla Navarra

Subestações eléctricas para a Unión Fenosa, R.E.E. -

Instalações electromecânicas

Obra Localização

Reforma do antigo Hospital Militar Sevilha 

Obras de ampliação e reforma do Hospital Universitário de Valme Sevilha

Instalações eléctricas para a central de biodiesel da Infinita Renovables Castellón

Instalações eléctricas, mecânicas e de voz e dados para a sede do SESCAM Toledo

Reabilitação Hotel Los Lebreros Sevilha

Instalações integrais Hospital de Paraplégicos Toledo

Principais adjudicações. Espanha | 2008

 Î As instalações 
de transporte, 
transformação e 
distribuição de 
energia é uma 
parte importante do 
negócio
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Na área das Telecomunicações, a Isolux Corsán 
tem uma posição consolidada depois de um longo 
percurso com as principais operadoras de rede. No 
decorrer de 2008, a empresa continuou a desenvolver 
as actividades de desenho e engenharia da rede, 
desenho e montagem de cabinas, obra de construção 
civil, instalação de cabos, manutenção e melhoria da 
rede.

Para 2009, a empresa tem clara a sua estratégia no 
mercado nacional: trata-se de intensificar as relações 
estáveis com os parceiros tecnológicos para contribuir 
com soluções globais e ampliar os serviços noutro 
perfil de clientes.

No que faz referência ao mercado internacional, a 
Isolux Corsán tem o importante desafio de ampliar o 
seu âmbito de actuação para novos países nos quais 
o Grupo já está implantado como Argentina ou Índia, 
ambos com grande potencial. Actualmente, a área 
das Telecomunicações da empresa já opera no Brasil, 
México, Chile e Marrocos.

Telecomunicações

Obra Operador Localização

Fornecimento integrado de torres, cabinas e obra de 
construção civil para a ampliação de rede em vários estados

Vivo Brasil 

Construção de rede Axtel México

Manutenção de locais correctivos no norte da Região 3 
(Chihuahua)

Telcel México

Contrato de desenvolvimento de rede de cabo na Galiza R-Cable Espanha

Construção localização de telefonia celular Vodafone Espanha

Manutenção de infra-estruturas de estações remotas Vodafone Espanha

Implantação de equipamentos UMTS e de fibra óptica Huawei 
Technologies 

Spain

Espanha

Principais adjudicações | 2008
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No decorrer de 2008, na área de Manutenção, a Isolux 
Corsán enfocou a sua actividade nos seguintes objectivos:

 ■ Consolidar a carteira de clientes enriquecendo a 
manutenção integral de instalações com outros 
serviços de maior valor acrescentado.

 ■ Ampliar a carteira de clientes aos quais se presta o 
serviço de manutenção integral de instalações.

 ■ Aumentar o valor médio dos contratos, traduzido em 
melhoria operativa, bem como num maior contributo 
ao Grupo tanto em termos de margem como de 
actividade.

Em 2009, a estratégia passa por consolidar-se como 
uma das principais empresas do sector em termos de 
facturação. Este crescimento deve ir acompanhado 
da manutenção de altos padrões de qualidade e 
satisfação do cliente.

O presente exercício também será o da internacionalização 
e o da aposta na manutenção industrial, mas tecnológica, 
oferecendo os nossos serviços para grandes empresas 
de áreas como a electricidade e o gás, com importantes 
instalações industriais.

A Isolux Corsán potencializará também a actividade 
de manutenção no âmbito das energias renováveis, 
oferecendo serviços de manutenção para centrais 
solares fotovoltaicas.

Manutenção

Obra Cliente

Manutenção dos parques solares fotovoltaicos T-Solar

Manutenção das centrais de biodiesel em Castellón e Ferroll Infinita 
Renovables

Manutenção integral dos escritórios Caja Duero

Manutenção integral dos imóveis na Zona 2 Policía 
Nacional e 

Guardia Civil

Manutenção no T-4 no aeroporto de Barajas Aena

Principais adjudicações . Espanha | 2008

 Î A Isolux Corsán 
trabalha com 
operadoras líderes 
em Espanha, Brasil, 
México e Marrocos.

Terminal T4 do Aeroporto  de Barajas (Madrid) | España

 Î A Isolux Corsán tem 
a adjudicação da 
manutenção integral 
do primeiro terminal 
de passageiros de 
Espanha
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Durante o exercício de 2008, a actividade da Isolux 
Corsán nesta área centrou-se em dois objectivos:

 ■ Ampliar a carteira de clientes aos quais se prestam 
serviços como a gestão integral do ciclo da água, 
os trabalhos de limpeza de ruas, praças, recolha de 
resíduos ou manutenção e conservação de zonas 
verdes, assim como o transporte sanitário.

 ■ Optimizar os serviços já existentes e selecionar aqueles 
concursos que contribuirão com rentabilidade ao 
Grupo e não representariam um risco ao futuro.

No presente exercício, o desafio imediato é o da 
rentabilidade no âmbito de um sector altamente 
competitivo no qual os níveis de qualidade e de 
satisfação do cliente não podem sofrer qualquer tipo 
de perda.

Serviços

Obra Localização

Ampliação do contrato de exploração e de manutenção da Central de 
Miramundo

Cádiz

Lote 2 do Serviço de Transporte Sanitário Programado Murcia

Gestão da ETAR de Almazán Sória

Gestão Integral da Água nos municípios de Cilleros e Madrigal de las Altas Torres Avila

Serviço de recolha selectiva em vários municípios Galiza

Principais adjudicações . Espanha | 2008

Serviços de ambulância na Comunidade de Madrid | EspanhaServiço de limpeza de Ayamonte (Andaluzia) | Espanha
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 Î A Isolux Corsán 
tratará, pelo prazo de 
30 anos, 33% dos 
RSU da província de 
Cádiz 

A Watsegur dedica-se à assessoria, planeamento, 
instalação e manutenção de aparelhos e dispositivos 
de segurança, assim como aos sistemas de combate 
a incêndios.

Com um volume de negócio ao redor dos 20 milhões 
de euros, a Watsegur pertence integralmente ao 
Grupo Isolux Corsán. A empresa orienta a sua 
actividade para projectos de engenharia, instalações 
e montagens “chave na mão”.

A sua produção está enfocada, principalmente, 
em centros penitenciários, sectores ferroviário e 
aeroportuário. Também trabalha para hospitais, 
centrais industriais, instalações de energia e edifícios 
singulares tanto públicos como privados.

Watsegur

Sistemas de controlo de acessos de segurança para o aeroporto de Ciudad Real Espanha

Fornecimento e instalação de sistemas de segurança activa e passiva em oficinas de manutenção dos 
prados (Málaga) Renfe Integria

Espanha

Instalações de segurança activa no novo centro penitenciário de Carabobo                                                       Venezuela

Instalações de adequação à norma de combate a incêndios e sistemas de controlo de acessos a galerias em 
torre e edifícios do T4 do aeroporto de Madrid-Barajas para a Aena

Espanha

Instalações de segurança perimetral em 7 SS.EE. da Endesa Espanha

Instalações de segurança perimetral em 24 parques solares fotovoltaicos para T-Solar Espanha

Instalações de segurança e de combate a incêndios em centrais de biodiesel de Castellón, Ferrol e Calahorra 
para a Infinita Renovables

Espanha

Instalações de combate a incêndios e segurança no edifício do Sescam em Toledo Espanha

Principais contratos | 2008
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As fábricas integradas do 
Grupo permitem à Isolux 
Corsán fortalecer as suas 
capacidades e qualidade 
de execução em diversas 
áreas de actividade, como 
a construção de infra-
estruturas viárias, ferroviárias 
ou projectos de energia.

As fábricas

 Î A central constrói 
estruturas singulares 
em Nova York e Orão

Com uma facturação superior aos 67 milhões de euros 
e um quadro de pessoal com mais de 300 empregados, 
a Emesa é uma empresa de referência na produção 
de torres para o sector eólico e estruturas metálicas 
singulares. Estas são as suas duas grandes linhas 
de negócio, embora a actividade do sector eólico 
concentra o maior volume de negócio da empresa.

A Emesa, fundada em 1958, tem uma capacidade 
de produção de 45.000 toneladas anuais nas suas 
instalações de Coirós (Corunha), onde a empresa 
dispõe de uma fábrica de 109.000 m2.

A empresa encerrou 2008 com um crescimento de 
36% na sua facturação, devido principalmente ao 
negócio eólico, consolidando assim a tendência altista 
mantida nos últimos anos. Na área das estruturas, a 
evolução é desfavorável.

Em 2008, a contratação foi de 84.537.029 euros.

Emesa
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Obra Mintante Tipo de pro-
jecto

50 torres Nordex LS / HS 15.414.000 Eólico

Palácio de Congresos Orán 15.423.034 Estrutura

Auditório de Burgos 1.404.450 Estrutura

34 torres Suzlon S88 8.816.710 Eólico

Principais adjudicações | 2008

Obra País

East-West Connector Steel | Nueva York EE.UU.

Central biodiésel Infinita Renovables | Ferrol Espanha

Auditório | Burgos Espanha

Viaduto | Teruel Espanha

100 Torres Suzlon 80 m. -

Palácio de Congresos | Orán Argélia

Principais obras entregues ou em curso | 2008

Corredor Leste-Oeste do Metro de WTC de Nova York | EE.UU.

Fabrico de estruturas nas instalações da Emesa | Espanha
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Volume de negócio | 2003-2008

Pormenorização da facturação por linha de negócio | 2003-2008

Eólico Estrutura

Soldadura de estruturas nas instalações da Emesa | EspanhaManuseio de estruturas nas instalações da Emesa | Espanha
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Typsa é o segundo fabricante nacional de travessas 
de betão, com centrais em Saragoça, Sevilha, Toledo 
e Cádiz.

Typsa

Carteira por tipo de obra | 2008

Tubagem Pontes

Total carteira: 245 milhões de euros

Ligação A-491 e N-IV no Porto de Santa Maria (Andaluzia) | Espanha

Entregues

Obra Actuação País

LAV Barcelona – Fronteira francesa | Troço: 
Massanet - Sils

Viaduto hiper estático de AVE, de 770 m e vãos de 55 m 
fabricado em obra em instalação móvel

Espanha

LAV Barcelona – Fronteira francesa | Troço:          
La Roca - Llinars 

Viaduto hiper estático de AVE, de 110 m e vãos de 40 m 
sobre a estrada GI555

Espanha

Duplicação A480 em Sanlúcar 4 passagens superiores de perfil parabólico com pilares 
pré-fabricadas

Espanha

LAV Madrid-Alicante | Tramo: Monforte-Alcoraya Viaduto hiper estático de AVE, de 120 m e luz máxima 42 
m e passagens superiores sobre o AVE

Espanha

LAV Madrid – Alicante | Troço: Monforte – Alcoraya Viaduto duplo dos Caminhos de ferro de 330 m e luz 
máxima 38 m

Espanha

Abastecimento Cuba–Vidigueira (Portugal) 7.000 m de tubagens com camisa de chapa de diâmetros 
1.600 mm e 2.500 mm

Portugal

Em curso

Auto-estrada Ruta de la Plata A66 |  Troço: Circular 
de Samora

Viaduto sobre o rio Douro. Viaduto hiper estático de pista 
dupla e vão máximo de 72,50 m com pilares em V pré-

fabricadas

Espanha

Variante de Miraflores Viaduto hiper estático curvo de raio de 250 m e vão 
máximo 41,00 m de 270 m de comprimento

Espanha

Principais obras entregues ou em curso | 2008

Relatório de actividades | Engenharia e Serviços Industriais

Montante

Obra Cliente P.E. TUB

Hinca El Viar Dragados 420.810

Guadalcacín Sogeosa 781.200

Camisas de chapa UTE Puente de Cádiz 664.082

Tubagem AVE Alcoraya Ploder Rover Alcisa 407.680

Cobertura depósito  Villazul Isolux Corsán 186.750

Vigas lastre em Arnedo Isolux Corsán 1.571.820

Ponte sobre o rio Douro UTE Zamora Sur 3.430.000

PS 177 UTE Cella 454.125

L.A.V. Massanet - Sils UTE Emérita 690.555

Viaduto Miraflores Sando Conacón 990.000

Principais adjudicações. Espanha | 2008
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 Î Empresa de 
referência na 
construção de 
travessas de betão
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Com mais de 30 anos de actividade, a Corvisa é uma 
empresa de referência na produção e comercializa-
ção de produtos para estradas, vias urbanas e aero-
portos. A empresa enfoca a sua actividade no fabrico 
de emulsões betuminosas e na execução de obras de 
soluções betuminosas.

Corvisa

72 | Informe anual 2008

Fornecimento de emulsões
Montante 

(milhares de euros)

Assembleia Provincial de Teruel 1.009,40

Outras soluções betuminosas
IMontante 

(milhares de euros)

Reabilitação e saneamento do pavimento 
em vários troços p.k. Albacete, Cuenca e 
Guadalajara

823,66 

SA-104, 201, 210, 215, 220, 605, 804                                                               402,45

Reabilitação do pavimento em estrada da 
Demarcação de Estradas do Estado em 
Ciudad Real

265,81

Estrada AS-15 Soto de la Barca (Astúrias) 236,12

Principais actuações. Espanha | 2008

Relatório de actividades | Engenharia e Serviços Industriais

Detalhe da textura da camada Mistura betuminosa a frio
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Soluções Emulsões

Carteira por tipo de obra | 2008
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Infra-estruturas
Diversificação social e 
geográfica

A auto-estrada Perote-Banderilla, em fase de construção, é uma das duas concessões adjudicadas à Isolux Corsán/México

76 | Informe anual 2008
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partir do início de 2010. Em 2008, também continuaram 
os trabalhos de construção do Hospital de Burgos do 
Canal de Navarra.

Internacionalização

No México, onde já foram iniciadas as obras das duas 
concessões adjudicadas, o financiamento da Auto-
estrada Perote-Banderilla e Libramiento de Xalapa 
foi concluído com sucesso. Prosseguimos com os 
nossos avanços com o objectivo de fazê-la entrar em 
funcionamento, do mesmo modo que a Auto-estrada 
Monterrey-Saltillo, entre finais de 2009 e 2010. 

Na Índia, estamos a trabalhar na implantação da 
auto-estrada Panipat-Jalandhar, onde se conseguiu o 
maior financiamento concedido até agora no sector 
de estradas: 530 milhões de euros a longo prazo, 
aprovados por meio de um consórcio hindu de 18 
bancos liderados pelo State Bank of India.

Os indicativos da actividade de Concessões de Infra-
estruturas da Isolux Corsán durante 2008 basearam-
se na diversificação sectorial e geográfica. Sobre 
esta base, continuamos a confirmar a progressão da 
empresa no negócio das concessões e o aumento da 
actividade.

Durante 2008 participámos em concursos em países 
como Espanha, Brasil, Índia, México e Estados 
Unidos. Com esta actividade, que mostrou o alto nível 
de implicação que temos em projectos de referência 
no sector, aumentámos a nossa visibilidade à escala 
internacional. Mas também, sentámos as bases de 
futuras adjudicações susceptíveis de materializar-se, 
a curto prazo, em países como a Índia ou Brasil.

Na Espanha, 2008 representou o segundo ano 
completo de operação da Auto-estrada Madrid-Toledo 
e o encerramento do financiamento da A4, troço 
Madrid-Ocaña, onde já iniciámos de forma satisfatória, 
a operação e as obras, visando a geração de receitas a 
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A Isolux Corsán conta com uma 
ampla experiência na gestão 
integral de projectos. Uma 
realidade que se materializa em 
toda a sua dimensão gestora na 
Divisão de Concessões. 

Os resultados de 2008 e, 
sobretudo, a projecção que 
se realiza dos exercícios 
futuros, manifesta a excelência 
do sistema de concessões 
desenvolvido pela Isolux Corsán 
em todo o planeta. Concessões 
que englobam tanto o âmbito 
das Infra-estruturas, como o 
energético ou o dos parques de 
estacionamentos.

Concessões
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Esta sequência representará o início da exploração, 
com a correspondente geração de receitas e das 
obras de duplicação. Quanto aos concursos na Índia, 
o consórcio formado pela Isolux Corsán (50%) e a 
empresa construtora índia Soma Enterprise Limited 
(50%) apresentaram a melhor proposta para três 
projectos de concessões de auto-estradas num 
investimento total de 1.240 milhões de euros.

 ■ O troço Varanasi-Aurangabad, de 192 km na NH-2, 
atravessa os estados de Uttar Pradesh e Bihar e 
faz parte do corredor que une Deli com Calcutá. O 
investimento inicial é de 460 milhões de euros e com 
ele abordaremos a ampliação de quatro para seis 
faixas e a construção de novas vias de serviço. O 
período de exploração é de 30 anos.

 ■ O troço Gujarat | Maharasthra Border-Surat-Hazira 
Port, de 133 km na NH-6, atravessa o estado de 
Gujarat. O investimento inicial é de 330 milhões de 
euros para a ampliação de duas para quatro faixas, 
com um prazo de concessão de 19 anos.

 ■ A NH-5, no troço Chilkaluripet-Nellore de 184 km, 
atravessa o estado de Andhra Pradesh, com um 
investimento inicial de 450 milhões de euros e 
consiste na ampliação de quatro para seis faixas e a 
construção de novas vias de serviço, com um prazo 
de concessão de 30 anos.

 ■ Primeros pasos en Brasil

A Isolux Corsán está a dar os seus primeiros passos 
na sua implantação no negócio de concessões de 
auto-estradas no Brasil. A empresa apresentou a melhor 
proposta para a ampliação, conservação e exploração 
durante 25 anos das rodovias federais BR 116 e BR 324 
no Estado da Bahia, com um comprimento total de 660 
km e um investimento superior aos 735 milhões de euros.

A participação da Isolux Corsán Concesiones é de 75% 
do consórcio, sendo o resto de parceiros a construtora 
local Encalso (5%) e a engenharia local Engevix (20%). 
A adjudicação oficial do projecto será determinada no 
primeiro trimestre de 2009. Esta operação representa a 
base da futura expansão no país, onde estão previstos 
novos projectos com importantes sinergias a curto prazo.

Evolução favorável

O nosso principal desafio é a consolidação deste 
processo de internacionalização. Um processo que, 
com base aos resultados obtidos durante os exercícios 
de 2007 e 2008, evolui de maneira favorável.

A Isolux Corsán é concessionária da auto-estrada Madrid-Toledo (Comunidade de Madrid e Castela La Mancha) | Espanha
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 Î O nosso maior 
desafio é consolidar 
o actual processo de 
internacionalização 
do negócio
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O negócio de Concessões de Energia centra-se em duas 
actividades principais: as concessões de transmissão 
(linhas de transmissão e subestações associadas) e as 
concessões de geração (eólica, térmica, hidráulica e 
outras energias alternativas).

O sector apresenta as melhores perspectivas de 
crescimento nos dez próximos anos. A crescente 
necessidade de energia no mundo o converte numa 
área com enormes possibilidades de expansão, tanto 
em geração como em transporte.

Transporte de energia

Entre as principais concessões da Isolux Corsán na 
área de transporte de energia salienta-se a presença 
crescente no Brasil, onde a empresa é uma das principais 
concessionárias de transmissão de 500 kV e 220 kV. 
Controlamos 10% do mercado no Brasil.

Em 2008, incorporou-se um novo projecto singular pela 
sua dimensão e pelas suas características: 1.240 km 
de linhas de transmissão de alta tensão (500/230 kV) 
que, cruzando o rio Amazonas, reflectem a liderança 
técnica da empresa e a sua capacidade para realizar os 
projectos mais complexos.

Em Operação:
 ■ 4.023 km de linhas de transmissão (500/230 kV).
 ■ 29 subestações associadas.

Em Construção:
 ■ 3.876 km de linhas de transmissão (500/230 kV).
 ■ 29 subestações associadas.

A expansão no Brasil, um dos mercados mais fortes da 
América Latina, é o resultado de um investimento directo 
da Isolux Corsán Concesiones de 1.430 milhões de 
euros, ao passo que o investimento total em concessões 
no país alcança os 2.660 milhões de euros. A empresa 
também exerce como um operador integral responsável 
por todas as fases do projecto, desde a construção até 
a sua operação e manutenção.

Energia
Presença crescente 
no Brasil

Vista de um troço dos 1.240 km de linhas de transmissão de alta tensão que cruzam o rio Amazonas | Brasil

 Î A Isolux Corsán é 
a primeira empresa 
espanhola presente 
no mercado da 
transmissão de 
energia dos EE.UU.

Relatório de actividades | Concessões

Ampliando horizontes: Peru e Estados Unidos

Em aplicação directa do Plano Estratégico para 2008, a 
Isolux Corsán Concesiones começou a diversificar a sua 
carteira internacional de projectos de transmissão com 
a penetração nos mercados norte-americano e peruano 
para incorporar 1.386 novos quilómetros de linhas de alta 
tensão com um investimento de 670 milhões de euros.

Estados Unidos

A Isolux Corsán Concesiones é a primeira empresa 
espanhola presente no mercado regulado da transmissão 
de energia norte-america.
Após a adjudicação obtida no estado de Texas, a Isolux 
Corsán construirá e operará 421 km de linhas de 345 kV 
que, com um investimento de 400 milhões de euros, farão 

chegar a energia renovável produzida pelos geradores 
eólicos do noroeste do Estado às regiões mais exigentes 
do Leste como Dallas ou Santo Antonio.

Peru

Após quase dez anos consolidando a sua presença 
no Brasil, a Isolux Corsán Concesiones amplia o leque 
sul-americano com uma concessão de 965 km de 500 
kV e 270 milhões de investimento que favorecerá o 
desenvolvimento de zonas até agora desabastecidas 
como as próximas à Machu Pichu.
Assim, em conjunto, o Grupo participa na construção e 
operação de 9.285 km de linhas de transmissão com um 
investimento total de 3.330 milhões de euros.

 Î Controlamos 10% 
do mercado de 
transporte de energia 
no Brasil
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Geração

Por sua vez, a actividade de concessões de geração de 
energia centra-se na promoção e exploração de parques 
eólicos, centrais de geração convencionais e de outras 
energias alternativas, com uma proposta que abrange todo 
o processo para a entrada em serviço de uma concessão. 
Isto inclui desde o projecto, à execução das obras e a 
sua entrada em serviço, incluindo o financiamento da 
construção em função das necessidades do cliente.

Em 2008, a empresa desenvolveu o Parque Eólico Cova 
da Serpe, de 50 MW, situado nos municípios de Guitiriz 
e de Friol (Lugo), cuja primeira fase entrará em operação 
em 2009 incorporando 24 novos MW à potência instalada 
galega.

Planos de crescimento

O Plano Estratégico do Grupo para 2009, contemplando 
as perspectivas de crescimento do sector e a experiência 
acumulada pela Isolux Corsán, prevê ampliar actividades 
noutras áreas de concessões como geração térmica e 
hidráulica e energias alternativas.

Geograficamente, a Isolux Corsán Concesiones procurará 
reforçar a sua presença no Brasil, Estados Unidos e Peru, 
assim como a expansão para outros mercados como 
a Índia, Chile, América Central e México, países nos 
quais já estão a analisar as perspectivas de mercado e a 
apresentar propostas de concessões.

Relatório de actividades | Concessões

Linhas de transmissão SPTE (Minas Gerais) | Brasil
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O sector de parques de estacionamentos na Espanha 
possui uma dotação de lugares de estacionamento 
que é de 1,2 milhões com um volume de negócio ao 
redor de 1.200 milhões de euros e ao redor de 12.000 
trabalhadores.

Este sector é caracterizado por estar muito fragmentado, 
formado na sua maioria por empresas de dimensão 
pequena, ainda que existam alguns operadores que 
conjugam um importante número de parques de 
estacionamentos na sua carteira, entre os quais se 
salienta a Isolux Corsán Aparcamientos.

Parques de estacionamentos
Em 2008, a Isolux Corsán 
cresce 68% e
administra 20.000 lugares

Crecemiento na Espanha

A divisão de Parques de Estacionamentos da Isolux 
Corsán é uma das primeiras empresas na Espanha no 
sector da promoção pública e privada de parques de 
estacionamentos e regulação de estacionamento em 
vias públicas (O.R.A.).

Actualmente, administramos ao redor de 20.000 lugares 
de estacionamento no território nacional, localizadas 
num total de 36 parques de estacionamentos em 19 
cidades, com um investimento superior a 300 milhões 
de euros. O crescimento médio ponderado entre os 
períodos 2005 a 2008 representou 55%, tendo, no 
último ano, um crescimento de 68%.

Os anos de 2009 e 2010 apresentam-se, apesar da 
situação económica conjuntural, como períodos de 
crescimento e consolidação da divisão por motivo do 
aperfeiçoamento dos estacionamentos que entraram em 
serviço em anos anteriores, assim como da estratégia de 
crescimento estabelecida.

Linhas de negócio

A Isolux Corsán Aparcamientos compete no sector com 
as seguintes linhas de negócio:

Promoção e exploração em regime de rotação.                
O objectivo é satisfazer a necessidade de curta e média 
duração em lugares com grande procura como podem 
ser hospitais, centros de negócio, centros comerciais 
e centros administrativos, fundamentalmente. A Isolux 
Corsán Aparcamientos utiliza tecnologia de última 
geração para assegurar o acesso, do maior número de 
utilizadores, aos lugares disponíveis em cada momento.

,

,

,

,

,

,

,

Lugares de estacionamento por províncias | 2008

Gestão de parques de estacionamentos em 
superfície (O.R.A.).A sua actividade responde à 
exigência municipal para a gestão integral de regulação 
de parques de estacionamentos em vias públicas. Inclui 
serviços complementares como a retirada de veículos da 
via pública ou a tramitação de denúncias.

Promoção e venda de lugares de estacionamento 
para residentes. A Isolux Corsán Aparcamientos 
projecta, constrói e administra todo o tipo de parques 
de estacionamentos para uso exclusivo de residentes, 
atendendo assim à necessidade de particulares que 
desejam dispor de um lugar de estacionamento próximo 
ao seu domicílio.

Liderança

O nosso objectivo passa por estarmos entre os três 
primeiros operadores de Espanha com um crescimento 
rentável.

Relatório de actividades | Concessões

Interior do estacionamento da Isolux Corsán na rua Eduardo Ibarra de Saragoça (Aragão) | Espanha
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 ■ Investimento: Mais de 300 milhões de euros

 ■ Carteira: Superior a 2.100 milhões de euros

 ■ Empregados directos: 88

 ■ Cidades espanholas com parques de estacionamentos da Isolux Corsán:  
Ceuta, La Línea (Cadiz), Valladolid, Madrid, Palência, Las Palmas, Segóvia, 
Saragoça, Toledo, Talavera de la Reina (Toledo), Cádiz, Córdoba, Múrcia, 
Salamanca, Cuenca e Tenerife.

 ■ Número de estacionamentos: 36, incluindo 1.464 lugares de estacionamento 
regulado em superfície (O.R.A.)

 ■ Total de lugares: 18.116 lugares (rotação, residentes e zonas O.R.A.)

 ■ Crescimento em  2008: Ao longo de 2008 existiu um aumento de7.342 lugares 
administradas, 68% mais do que no ano de 2007, perfazendo um total de 
35estacionamentos e uma zona O.R.A.

 ■ Crescimento médio ponderado no período  2005-2008: 55%

Magnitudes básicas das concessões de parques de estacionamentos | 2008

Investimento em parques de estacionamentos   
| 2005-2008

,

,

,

,

Número de lugares  | 2005-2008

Número de parques de estacionamentos             
| 2005-2008

Principais metas alcançadas durante o ano de 2008

De seguido são enumeradas as principais metas alcan-
çadas pela empresa durante o passado exercício:

 ■ Novo parque de estacionamento em Granada. 
Concessão por 35 anos com 934 lugares em 5 caves 
do Parque de Estacionamento do Hospital Ruiz de Alda.

 ■ Novo parque de estacionamento em Talavera de 
la Reina. Concessão por 60 anos com 607 lugares do 
Parque de Estacionamento Pio XII.

 ■ Novo parque de estacionamento em Segóvia. 
Concessão por 40 anos com 350 lugares e três caves 
do Parque de Estacionamento del Paseo de Los Tilos.

 ■ Novo parque de estacionamento em Salamanca. 
Concessão por 38 anos com 364 lugares e três caves 
do Parque de Estacionamento de la Plaza de Los 
Bandos.

 ■ Novo parque de estacionamento em Múrcia. 
Concessão por 30 anos do estacionamento com 
2.035 lugares no Hospital Virgen de la Arrixaca.

 ■ Novos parques de estacionamentos em Cuenca. 
Concessão por 20 anos de 7 estacionamentos com 
791 lugares situadas em várias localizações da cidade 
de Cuenca.

 ■ Novo parque de estacionamento em Tenerife. 
Concessão por 40 anos com 1.100 lugares numa cave 
do Parque de Estacionamento de Las Madrigueras.

 ■ Novo parque de estacionamento em Cádiz. 
Concessão por 40 anos com 921 lugares em 2 andares 
do estacionamento na Plaza de Santa Bárbara.

[milhares de euros]
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No âmbito actual em que a necessidade de energia é 
cada vez maior, e diante da necessidade de garantir 
o abastecimento sem esgotar os recursos naturais, 
a geração de energias renováveis converte-se numa 
aposta de futuro.

A construção e o arranque das instalações solares foto-
voltaicas são actividades estratégicas do Grupo. Com 
uma potência total instalada de 121,39 MWN (projecto 
executado no âmbito legislativo do RD 661/2007), a 
Isolux Corsán é líder nacional em projectos “chave na 
mão” de energia solar fotovoltaica.

Mesmo que todas as direcções do Grupo estejam 
implicadas com as energias renováveis, este esforço 
recaiu principalmente na Direcção das Telecomunica-
ções, Manutenção e Serviços e, mais colateralmente, 
na Direcção do Ambiente.

 

As actividades da Isolux Corsán neste âmbito abran-
gem desde a tramitação administrativa à engenharia, à 
construção, ao arranque e à manutenção para toda a 
vida útil da Central.

A experiência de construção conduz a arquitecturas 
de desenho de altíssima eficiência energética e à op-
timização de recursos para a melhoria de custos. Em 
2009, a Isolux Corsán procura consolidar a sua posi-
ção de liderança na execução de projectos “chave na 
mão” de centrais solares fotovoltaicas no mercado na-
cional, assim como abrir-se ao mercado internacional 
aproveitando os quadros legislativos mais favoráveis à 
implantação deste tipo de energia.

A Isolux Corsán participa, também, como accionista 
da T-Solar, empresa líder do mercado fotovoltaico 
nacional de geração.
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A vocação empresarial da Isolux Corsán no 
desenvolvimento das energias renováveis 
é uma das melhores provas de que a 
geração de riqueza e a sustentabilidade do 
meio natural são necessárias e rentáveis 
e, portanto, representa um modelo de 
negócio com um futuro prometedor. 
Através dos investimentos realizados nos 
sectores da energia solar fotovoltaica, 
dos biocombustíveis e da energia eólica, a 
Isolux Corsán converteu-se num ponto de 
referência internacional de diversificação 
empresarial nas áreas de negócio mais 
sustetáveis e igualmente competitivas. 
Na sua aposta em energias renováveis, a 

Isolux Corsán executou durante o ano de 
2008 projectos “chave na mão” de centrais 
industriais e de energia, fundamentalmente 
nos sectores do biodiesel, eólico e solar. 
Além da construção, a empresa encarrega-
se da concessão e da manutenção destas 
instalações com contratos a médio e longo 
prazo.

Um futuro
Prometedor

Solar fotovoltaica
Uma aposta estratégica

Vista da central de energia fotovoltaica de La Poza (Andaluzia) | Espanha
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T-Solar
A força do líder,
a potência do Sol

O nascimento de um líder

O T-Solar é um projecto ambicioso, desde o ponto 
de vista tecnológico e industrial, que tem a sua 
principal razão de ser no aproveitamento do sol 
como fonte de energia eléctrica limpa. Através de 
um importante esforço de investimento e em I+D, 
o T-Solar conseguiu desenvolver um modelo de 
negócio de 360º, que garante a sua presença em 
todas as fases que constituem a cadeia de valor da 
actividade fotovoltaica: desde o fabrico de módulos 
até a comercialização da energia gerada nas centrais 
fotovoltaicas da sua propriedade.

O T-Solar contou com a colaboração da Isolux 
Corsán como um dos parceiros estratégicos que 
possibilitaram a conversão de um projecto ambicioso 
numa realidade empresarial. Actualmente, é líder no 
mercado nacional de geração de energia fotovoltaica 
com uma potência instalada de 143,39 MWp.

 Î Com um 
investimento de 
1.000 milhões de 
euros, a empresa 
está presente com 
centrais fotovoltaicas 
em 26 municípios

 Î O T-Solar lidera o 
mercado nacional de 
geração de energia 
fotovoltaica

Relatório de actividades | Energias renováveis

28 centrais fotovoltaicas

A construção, a legalização e a ligação à rede de 28 
centrais fotovoltaicas foram realizadas num prazo 
recorde, com um investimento próximo aos 1.000 milhões 
de euros. A implicação de todas as direcções gerais da 
Isolux Corsán e da mobilização de uma equipa de mais 
de 1.000 pessoas tornaram possível esta realidade.

Estas centrais, situadas em 26 municípios, ocupam 
uma superfície total de 550 hectares e permitirão 
injectar à rede eléctrica mais de 200 GWh/ano, 
equivalente ao consumo de 60.000 domicílios.
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Fabrico de placas solares na central de Ourense (Galiza) | Espanha

Vista exterior da central de produção do T-Solar em Ourense (Galiza) | Espanha
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Parque
Potência 

(MWp)
Município Província CC.AA.

Arnedo 34,19 Arnedo La Rioja La Rioja

Elduayen 11,45 Valverde de Mérida Badajoz Estremadura

Almodovar del Río 9,66 Almodovar del Río Córdoba Andaluzia

El Carpio Quintanilla 9,55 El Carpio Córdoba Andaluzia

Morita 8,63 Aguilar de la Frontera Córdoba Andaluzia

Veguilla 7,95 Villa del Río Córdoba Andaluzia

Archidona 7,37 Archidona Málaga Andaluzia

Alcolea Lancha 6,44 Alcolea Córdoba Andaluzia

Fuentes de Valdepero 4,48 Fuentes de Valdepero Palência Castela e Leão

Pozal de Gallinas 4,48 Pozal de Gallinas Valladolid Castela e Leão

Pozohondo 4,00 Pozohondo Albacete Castela La Mancha

El Carpio Buenavista 3,58 El Carpio Córdoba Andalucía

La Poza 3,46 Fuenteovejuna Córdoba Andalucía

Sigüenza 3,43 Sigüenza Guadalajara Castela La Mancha

Puente de Piedra (*) 3,36 Frechilla de Almazán Soria Castela e Leão

Pozocañada 3,34 Chinchilla de Montearagón Albacete Castela La Mancha

Castillo de Alcolea 2,83 Alcolea Córdoba Andaluzía

Son Falconer 2,36 Marratxi Palma de Maiorca Baleares

Medina de las Torres 2,28 Medina de las Torres Badajoz Extremadura

La Choza (*) 2,05 Albacete Albacete Castela La Mancha

Mogam Bacol 1,67 Arico Tenerife Canarias

Espejo 1,29 Espejo Córdoba Andaluzía

Mochuelos 1,38 Chiclana de Segura Jaén Andaluzía

La Seca 1,13 La Seca Valladolid Castela e Leão

Talayuela 1,05 Talayuela Cáceres Estremadura

Les Trencades 0,80 Onda Castellón Comunidad Valenciana

Tarifilla 0,67 Los Molares Sevilha Andaluzía

Madrigal 0,52 Madrigal de las Altas Torres Ávila Castela e Leão

Total 143,39 26 16 8
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Centrais fotovoltaicas no solo. Espanha | 2008

Vista da central fotovoltaica de Arnedo, em La Rioja | Espanha  u

(*) Todas as centrais foram construídas pela Isolux Corsán, excepto as duas assinaladas
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Fábrica de módulos de silício de camada delgada

No último trimestre do ano 2008, a empresa T-Solar com-
pletou o seu negócio com a inauguração, em San Cibrao 
das Viñas (Ourense), de uma fábrica de módulos fotovol-
taicos de silício amorfo de camada delgada, pioneira à 
escala mundial pela tecnologia de última geração, que 
proporciona o seu parceiro tecnológico Applied Mate-
rials, líder em nanotecnologia à escala mundial.

Processo de fabrico de placas solares na 
planta de Ourense (Galiza) | Espanha

A Ministra do Ambiente, Elena Espinosa,
inaugura a fábrica da T-Solar em Ourense (Galiza) | Espanha

Situada no Parque Tecnológico da Galiza, a fábrica 
possui uma superfície útil de 14.500 m² e conta com 
uma capacidade de produção anual de 700.000 m² de 
módulos fotovoltaicos, com uma potência nominal de 
45 MW/ano. Uma vez instalados e operativos, estes 
módulos proporcionarão energia eléctrica suficiente 
para abastecer anualmente a 17.000 domicílios e 
evitarão a emissão de 50.000 toneladas de dióxido 
de carbono.

Na fábrica de Ourense, a empresa T-Solar produz os 
maiores módulos de silício amorfo de camada delgada 
do mercado (5,7m²), reduzindo notavelmente os custos 
de produção e aumentado a sua competitividade. 
Além disso, a flexibilidade do processo produtivo, 
totalmente automatizado, também permite fabricar 
módulos de tamanho inferior (1,10 x 1,30 metros).
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Biocombustíveis
Alternativa ao petróleo

Actualmente, os biocombustíveis são a principal fonte 
de energia alternativa ao petróleo. O biodiesel é um 
biocombustível líquido biodegradável obtido a partir 
de lípidos naturais como os óleos vegetais. É utilizado 
como substituto do gasóleo fóssil e, no seu estado 
puro, é biodegradável, não tóxico e livre de elementos 
que possam afectar ao ambiente.

Ao igual que com o resto das energias renováveis, a 
Isolux Corsán participa, através das suas diferentes 
áreas de negócio, na execução de importantes 
projectos neste campo.

EEm 2008, a Direcção-Geral do Ambiente da Isolux 
Corsán colocou em operação uma central de bio-
diesel para a empresa Iniciativas Bioenergéticas em 
Calahorra (La Rioja) e finalizou outra para o Grupo Sos 
(Coansa) em Andujar (Jaén). 

A actividade em biocombustíveis durante o ano 2008 
alcançou o seu máximo expoente com a construção 
para a Infinita Renovables das duas maiores centrais 
de biodiesel do mundo, situadas em Castellón e Ferrol.

Biomassa

Em 2008, a divisão do Ambiente também foi adjudica-
tária de um contrato para a construção de uma central 
de biomassa florestal na cidade do Porto (Portugal) 
com uma capacidade de 10 MW.
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Infinita Renovables 
Um projecto líder em
produção de biodiesel

A Infinita Renovables foi constituída em 2006 com o 
objectivo de liderar a produção de biocombustíveis 
à escala europeia. Participada em 70% pela Isolux 
Corsán, investiu 300 milhões de euros na colocação 
em serviço na Espanha de duas centrais de produção 
de biodiesel.

Su capacidad de producción, 900.000 toneladas métri-
cas de biodiésel anuales, sitúa a Infinita Renovables a la 
cabeza de la producción europea de biodiésel. 

A central da Infinita Renovables na Comunidade Valen-
ciana é a maior da Europa. Ocupa uma superfície de 
65.000 m² na nova doca sul do porto de Castellón. 

A sua capacidade de produção alcança as 1.800 tn/dia 
para um total de 600.000 tn ao ano.

O investimento em Castellón excede os 130 milhões 
de euros, gera ao redor de 80 empregos directos e até 
210 colocações indirectas no meio local.

A central de Ferrol ocupa uma superfície de 41.000 m² 
na segunda fase do porto exterior de Ferrol e é, uma 
das maiores de Espanha, com perspectivas de pro-
duzir 900 toneladas por dia, situando-a ao redor das 
300.000 toneladas anuais. Gerará até 190 colocações 
entre postos de trabalho directos e indirectos. 
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A tecnologia utilizada no processo produtivo em ambas 
as centrais é desenvolvida pela De Smet Ballestra, líder 
mundial em engenharia de produção de biodiesel.

Esta tecnologia proporciona total flexibilidade à matéria-
prima utilizada, maximiza a eficiência do processo e ga-
rante a qualidade do produto final obtido.

A qualidade é um objectivo estratégico para a Infinita 
Renovables. As especificações do biodiesel produzido 
são mais exigentes do que os requerimentos estabele-
cidos pela norma em vigor.

O ano de 2008 foi decisivo para a Infinita Renovables.   
A empresa finalizou a construção e o arranque das suas 

duas centrais e obteve todas as licenças e autorizações 
requeridas para começar com a produção.

A Infinita Renovables também fechou acordos 
comerciais com as principais petroleiras à escala 
nacional e com operadores internacionais de primeiro 
nível em 100% da capacidade de produção.

A produção da Infinita Renovables será destinada ao 
mercado espanhol e europeu. A metade, ou seja, 50%, 
do biodiesel produzido pela Infinita Renovables, será 
exportado para países como Alemanha, Itália, Portugal, 
França e Reino Unido. O restante 50% será destinado 
ao mercado nacional.
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 Î Em 2008 iniciouse 
a produção de 
biodiesel na central 
de Castellón
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Vista da central de produção da Infinita Renovables no Porto 
Exterior de Ferrol | Espanha Vista da central de produção da Infinita Renovables no porto de Castellón | Espanha 

Terrenos agrícolas na Patagónia

Em 2008, a empresa colocou em serviço a empresa 
Infinita Renovables Patagónia com o objectivo de explorar 
e administrar terrenos agrícolas dedicados ao cultivo de 
produções oleaginosas, principalmente colza e soja.

Conta com uma equipa de profissionais que gere 10.000 
hectares produtivos de colza e soja no norte e sudeste 
da província de Buenos Aires.

A Infinita Renovables aspira aumentar a superfície 
cultivada nesta zona da Argentina até conseguir que 
uma elevada percentagem do óleo que necessita para 
a sua produção em Espanha seja controlada mediante 
produção própria.

O volume de negócio que será gerado pela Infinita 
Renovables excede os 700 milhões de euros, situando 
a empresa como líder no mercado nacional.

Relatório de actividades | Energias renováveis

 Î A Infinita Renovables 
espera alcançar um 
volume de negócio 
superior aos 700 
milhões de euros
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A aposta da Isolux Corsán em energias renováveis 
completa-se com o importante desenvolvimento de 
actividades do Grupo vinculadas à energia eólica.

Nos parques eólicos, a Isolux Corsán oferece aos 
seus clientes, a modalidade de “chave na mão“, onde 
se inclui a engenharia, a direcção de obra, a obra de 
construção civil, a LAT, o fornecimento e montagem de 
equipamento eléctrico em subestações, as redes de 
média tensão e centros de transformação e a posterior 
entrada em serviço. O Grupo também oferece a 
possibilidade de realizar cada uma destas tarefas de 
forma independente.

No ano de 2009, o sector eólico oferecerá grandes 
oportunidades de negócio para empresas que, como 
a Isolux Corsán, vêem nas energias renováveis um 
sector de crescimento e sustentabilidade.

Eólico
Um sector de crescimento e 
sustentabilidade

Obra Localização Cliente

Parque eólico Coba da Serpe S.L. e línha de AT132 kV Lugo Parque Eólico Coba da Serpe

Parque eólico Celada 220/30kV 2,50 MVA Palência Corporación Eólica Cesa

Parque eólico PEHIMO Zamora Ecotecnia

Subestação parque eólico Serra Do Páramo Lugo Virandel

Redes de média tensão parque eólico Grallas Asturias Toyonova

Subestação parque eólico La Rabia Jerez de la Frontera Gecal

Parque eólico Las Vegas Leão Gecal

Infra-estruturas de mádia tensão em parque eólico Peñanebina Zamora Acciona Eólica de Galicia

Principais adjudicações. Espanha | 2008

 Î A Isolux Corsán 
executa projectos 
“chave na mão” 
para empresas de 
referência no sector

Relatório de actividades | Energias renováveis
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Parque eólico de La Esperanza (Castela - La Mancha) | Espanha Parque eólico de Silán, em Lugo (Galiza) | Espanha
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Relatório
Responsabilidade Social Empresarial
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A Responsabilidade 
Empresarial de 
Isolux Corsán

Responsabilidade Social Empresarial 

109Informe anual 2008 | 

A Isolux Corsán é uma empresa 
comprometida com as pessoas 
e com o ambiente. A liderança 
do Grupo no âmbito onde 
opera levou-a a converter-se 
não só num grande gerador 
de riqueza, mas também num 
modelo de gestão para o 
desenvolvimento sustentável. 
O respeito às pessoas, à 
ética, à transparência e ao 
compromisso com o ambiente 
são valores que acompanham 
a actividade da empresa e a 
base da Responsabilidade 
Social Empresarial que o Grupo 
desenvolve.

Por outro, construiu-se a fábrica de produção de 
painéis fotovoltaicos de camada fina de silício que 
está localizada no Parque Tecnológico da Galiza no 
município ourensano de San Cibrao das Viñas. Esta 
central, pioneira na Europa, elabora o produto mais 
ecológico e com melhor pay back do mercado visto que 
permite um uso mais eficiente do silício, uma menor 
intensidade energética na sua produção (até 30% 
menor do que o cristalino) e oferece uma produção 
de energia por unidade de potência entre 10% e 15% 
superior aos produtos tradicionais. Estes painéis 
uma vez instalados poderão fornecer electricidade 
equivalente ao consumo de 17.000 domicílios, evitando 
a emissão anual de 80.000 toneladas de dióxido de 
carbono à atmosfera.

Biocombustíveis para 2009

No âmbito dos biocombustíveis, a Isolux Corsán é a 
responsável de construir as centrais que a Infinita 
Renovables (também participada pelo Grupo) tem 
em Castellón e em Ferrol. Estas instalações estão em 
avançado estado de ensaios e o seu início de actividade 
será ao longo de 2009.

Por volume de produção, as centrais da Infinita 
Renovables serão das mais importantes à escala 
europeia. Para estes centros de produção, devemos 
somar a construção de outra central para a empresa 
Iniciativas Bioenergéticas no município riojano de 
Calahorra.

Graças à tecnologia de última geração utilizada, a partir 
de óleos vegetais crus de soja, colza e palma, estas 
centrais produzirão anualmente 1.150 toneladas de 
biodiesel.

A gestão da Responsabilidade Empresarial da Isolux 
Corsán caracteriza-se pelo seu aumento de criação de 
valor em termos de progresso social, económico e de 
desenvolvimento sustentável.

Em 2008, a Isolux Corsán ratificou o seu compromisso 
com a informação como peça fundamental na sua 
relação com o ambiente. Para isto, incorporaram-se 
novas práticas internas para informar, com a maior 
transparência, a todos os seus grupos de interesse.

Esta aposta da Isolux Corsán num modelo de gestão 
responsável em todas e cada uma das suas unidades 
de negócio, foi o que levou o Grupo a criar no segundo 
semestre de 2007 a Direcção de Responsabilidade 
Empresarial. Esta Direcção é a encarregada de 
implementar em toda a empresa as estratégias acordadas 
pelos órgãos de decisão do Grupo para a obtenção de 
uma gestão integrada da Responsabilidade Empresarial.

A Responsabilidade Empresarial foi assumida em todas 
as áreas operadas pela Isolux Corsán -engenharia, 
construção, concessões, serviços e energias renováveis- 
como uma melhoria para os próprios empregados e um 
valor acrescentado para o Grupo. Em resumo, trata-se 
de que sejamos melhores e estarmos mais qualificados 
para enfrentar os desafios e as necessidades que aborda 
a sociedade actual, contribuindo de uma maneira firme e 
activa para o desenvolvimento sustentável.

A Isolux Corsán mantém um compromisso constante 
com as medidas de contenção da alteração climática. 
Atra¬vés da sua aposta em energias renováveis, o 
Grupo contribui para o desenvolvimento de um sistema 
produtivo baixo em combustíveis fósseis.

Em 2008, no âmbito da energia fotovoltaica, o Grupo 
realizou dois projectos estratégicos para a T-Solar, 
empresa participada pela Isolux Corsán. Por um 
lado, construíram 26 parques fotovoltaicos, com uma 
potência total instalada de 121,39 MWh. Este projecto, 
que representou um investimento de 1.000 milhões de 
euros, evita anualmente a emissão de mais de 160.000 
toneladas de dióxido de carbono à atmosfera.
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Gestão de Riscos
Empresariais

Prevenção de 
Riscos Profissionais

I+D+i Qualidade 
e Ambiente

Responsabilidade 
Empresarial

A Isolux Corsán considera a Responsabilidade Empre-
sarial como uma ferramenta fundamental para fomen-
tar e consolidar a sua excelência na gestão, proporcio-
nando valor acrescentado num ambiente onde a marca 
e a reputação têm um papel cada vez mais relevante.

A Isolux Corsán entende que a Responsabilidade      
Empresarial contribui para:

 ■ Posicionar o Grupo em geografias estratégicas.
 ■ Reduzir riscos em processos de internacionalização.
 ■ Construir uma elevada reputação no mercado.
 ■ Valorizar os aspectos diferenciais da organização.
 ■ Administrar todos os aspectos relativos aos 
principa¬is grupos de interesse.

 ■ Aumentar a satisfação dos accionistas, clientes, 
fornecedores, subcontratantes e parceiros de 
negócio.

 ■ Assim como reforçar o posicionamento da marca 
empresarial e da marca como empregador, 
melhorando a imagem tanto externa como interna da 
Isolux Corsán.

Estratégia empresarial
A RSE como
ferramenta
para a excelência
na gestão

Responsabilidade Social Empresarial | Estratégia empresarial

Estructura organizativa Durante 2008, as actividades de Responsabilidade 
Empresarial foram fortalecidas e incrementadas, 
incorporando novas áreas na sua gestão. Ás práticas 
originais de RE, somam-se as de I+D+i Qualidade e 
Ambiente, Prevenção de Riscos Profissionais e Gestão 
de Riscos Empresariais. Esta última foi estruturada no 
final do exercício. No começo de 2008, realizou-se 
uma análise da situação, para identificar e examinar 
as melhores práticas de RE que se levam a cabo no 
mercado. Os objectivos específicos da análise foram:
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 ■ Analisar aqueles relatórios, documentos ou códigos 
das entidades que possam ser importantes para 
definir a sua estratégia de RE.

 ■ Conhecer o enfoque da gestão de RE no mercado
 ■ Identificar os âmbitos mais relevantes de RE.
 ■ Identificar a estratégia com os grupos de interesses 
em matéria de RE.

 ■ Conhecer os principais canais de comunicação que 
as empresas utilizam para relacionar-se com os seus 
principais grupos de interesses.

Instalações do Colégio Alhamilla em Almeria | Espanha
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Identificação
de eventos

Ambiente interno

Supervisão

Informação 
e comunicação

Actividades 
de controlo

Resposta 
aos riscos

Avaliação
de riscos

Establecimento
de objetivos

 Estratégia
 Organização
 Cultura de Risco
 Sistemas e Ferramentas

 Identificar
 Localizar

 Identificar
 Encaixar com a estratégia
 Definir níveis de aversão e tolerância   
de riscos

 Medir
 Priorizar
 Estabelecer Responsáveis de Controlo do Risco

 Evitar
 ReduZir
 Partilhar
Aceitar

 Observar
 Controlar
 Seguir

 Comunicar resultados e responsabilidades
Implementar as melhorias nos controlos

 Avaliar os controlos actuais
 Definir melhorias nos controlos

Esta análise complementou-se com um estudo sobre 
a Identificação de Gaps de Informação. Seguindo 
as diretrizes marcadas pela Global Reporting Initiative 
(GRI), de referência internacional, analisaram-se os 
indicadores referentes aos aspectos:

 ■ Perfil.
 ■ Económico.
 ■ Ambientais.
 ■ Sociais.

Todos eles classificaram-se de acordo com o seu 
estado em:

 ■ Disponíveis.
 ■ Factíveis.
 ■ Incompletos.
 ■ Não disponíveis.

A partir deste trabalho, elaborou-se um plano bianual 
que permitirá ao Grupo facilitar todos os índices que 
são requeridos e que se aplicam às actividades da 
empresa.

Toda esta actividade analítica desembocou no 
Diagnóstico da Responsabilidade Empresarial que 
delimitou os seguintes âmbitos de actuação:

 ■ Realização de um processo de reflexão interno para 
analisar o posicionamento da Responsabilidade 
Empresarial na Isolux Corsán.

 ■ Identificação e priorização dos diferentes grupos e 
subgrupos de interesses característicos e relevantes.

 ■ Definição das expectativas designadas aos 
diferentes grupos de interesses.

 ■ Identificação das áreas oportunidade/risco 
associa¬das a cada grupo de interesse.

 ■ Identificação das acções que a Isolux Corsán leva 
a cabo ou tem previsto realizar em cada um destes 
grupos de interesse.

Responsabilidade Social Empresarial | Estratégia empresarial

Gestão de riscos 
empresariais

afectar à consecução dos objectivos de negócio fixados. 
Este projecto contempla a integração de todas as áreas 
de negócio assim como as diretrizes adequadas para 
que cada um dos seus responsáveis siga os princípios 
empresariais. Até agora, foram realizadas as seguintes 
actuações:

Avaliação da situação actual
 ■ Identificar e analisar as melhores práticas existentes 
em matéria de Gestão de Riscos.

 ■ Valorizar o posicionamento no que diz respeito 
à Gestão de Riscos do conjunto de entidades 
selecionadas e contrastá-lo com a Isolux Corsán.

 ■ Identificar as áreas importantes as quais a Isolux 
Corsán deve prestar atenção na hora de operar no 
âmbito da Gestão de Riscos.

Este estudo realizou-se no Âmbito Integral da Gestão 
de Riscos definido pelo Committee of Sponsoring 
Organizations of the Treadway Commission (COSO II), 
baseando-se nos seus oito componentes.

A Isolux Corsán considera especialmente relevante 
o controlo e a gestão dos riscos empresariais. A 
nossa filosofia de Gestão de Riscos é composta 
pelo conjunto de crenças e atitudes partilhadas que 
caracterizam como se contemplam os riscos aos 
quais potencialmente estamos expostos, desde o 
desenvolvimento e implantação da estratégia até as 
suas actividades quotidianas.

A Gestão de Riscos reflecte os valores da Isolux 
Corsán, influi na sua cultura e estilo operativo e afecta 
como são aplicados os componentes dessa gestão, 
incluindo a identificação de riscos, os tipos de risco 
aceites e como são geridos. Em 2008, começou-se a 
desenvolver o projecto para a criação e implantação 
de um Sistema de Gestão de Riscos Empresariais, no 
qual se previnam e controlem as ameaças que possam 
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Apoiado por um 
sistema de gestão 

de riscos que facilite 
as decisões
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Identificar

Reporting

Acompanhamento Resposta

Avaliar
Processos 
de Gestão
 de Riscos

Objectivos de Gestão de Riscos

Estrutura da Função de Gestão de Riscos

Estratégia 
de negócio

Identificação e avaliação de riscos empresariais

Tomando como ponto de partida os objectivos da 
Isolux Corsán, identificaram-se os riscos em quatro 
categorias:

 ■ Estratégia.
 ■ Operações.
 ■ Informação.
 ■ Cumprimento.

Elaboração do Manual de Gestão de Riscos 
Empresariais

Os principais objectivos do Manual são os seguintes:

 ■ Definir a política de Gestão de Riscos do Grupo, 
incorporando os princípios estratégicos e assumindo 
o compromisso da Direcção com o seu adequado 
funcionamento.

 ■ Definir a estrutura e os objectivos da Função de 
Gestão de Riscos dentro da Isolux Corsán.

 ■ Estabelecer as bases de funcionamento para 
optimizar a Gestão de Riscos tanto no plano interno 
da Função como no plano global de toda a empresa.

 ■ Descrever de forma detalhada os processos de 
trabalho para a Gestão de Riscos identificando 
as pessoas ideais na organização e o Modelo de 
Reporting mais adequado.

O processo de Gestão de Riscos foi
definido como um ciclo contínuo sustentado em 
cinco fases estratégicas, como se mostra no gráfico.

Em cada fase, uma comunicação coerente e 
periódica é essencial para a obtenção de bons 

resultados. Da mesma maneira, tratando-
se de um ciclo contínuo, é necessário o 

feedback permanente com o objectivo 
de melhorar constantemente a 

função de Gestão de Riscos.

Uma vez identificados os riscos aplicáveis à área de 
negócio, os responsáveis de cada uma destas áreas 
procederão a avaliá-los e priorizá-los em termos de 
probabilidade de ocorrência e impacto.

Elaboração do Mapa de Riscos e estabelecimento 
de Planos de Acção

Com os dados obtidos na fase anterior elaborou-se 
o Mapa de Riscos da Isolux Corsán. Do mapa geral 
extraíram-se os principais riscos identificados, assim 
como os controlos que os suavizam, os planos de 
acção e a forma de dar resposta aos mesmos.

Fonte: Pricewater-
houseCoopers, na 

base a  metodo-
logía ERM o 

COSO II

Responsabilidade Social Empresarial | Estratégia empresarial

Vista do Corona Center (Sevilha) ) | Espanha
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Responsabilidade Social Empresarial | Estratégia empresarial

Isolux Corsán
e os seus grupos de interesse

Para o desenvolvimento de uma boa política de 
Responsabilidade Social Empresarial é fundamental o 
conhecimento do ambiente. Por isto, já em 2007, a Isolux 
Corsán realizou a identificação dos grupos de interesse 
relevantes nas diversas actuações do Grupo. Os pontos 
estratégicos de cada um deles são os seguintes:

Descrição Pontos estratégicos

EMPREGADOS: o capital humano é um dos recursos 
mais relevantes da empresa.

 ■ Retenção do talento
 ■ Desenvolvimento profissional
 ■ Conciliação
 ■ Benefícios sociais

CLIENTES: A empresa adaptou-se e ajustou-se aos 
requerimentos específicos de cada colectivo e levou a 
cabo uma gestão personalizada dos mesmos.

 ■ Satisfação
 ■ Qualidade
 ■ Inovação

ACCIONISTAS: A empresa expressa o seu firme propósito 
e vontade de criar valor a longo prazo para os mesmos.

 ■ Transparência
 ■ Criação de valor a longo 

prazo

FORNECEDORES E SUBCONTRATANTES:  Constitui 
um elemento importante para o desenvolvimento do 
negócio.

 ■ Inovação
 ■ Transparência
 ■ Profissionalidade

SOCIEDADE: A empresa interage constantemente 
com ela e considera vital gerir as suas propriedades 
e expectativas com a finalidade de contribuir para o 
desenvolvimento das zonas em que opera.

 ■ Respeito aos Direitos Humanos
 ■  Atitude ética
 ■ Desenvolvimento sustentável
 ■ Transparência

ORGANISMOS REGULADORES: Elemento estratégico 
dentro do Grupo.

 ■ Estreitas relações de acom-
panhamento das normas 
reguladoras

PARCEIROS DE NEGÓCIO: Elemento estratégico dentro 
do Grupo.

 ■ Vínculos de confiança
 ■ Relações a longo prazo

Os grupos de interesse

A comunicação, 
fundamental para a relação com o ambiente

O diálogo contínuo, transparente e bilateral com as 
pessoas com as quais interagimos é um dos objectivos 
principais na estratégia da nossa Responsabilidade 
Empresarial. Para isto é fundamental conhecermos as 
expectativas dos nossos grupos de interesse.

Esta função articula-se nos seguintes princípios de 
gestão:

 ■ Acessibilidade dos empregados, clientes e 
fornecedores a todos os conteúdos, sejam 
informativos ou comerciais.

 ■ Flexibilidade: todas as acções são flexíveis, 
existindo interação entre os indivíduos afectados 
e incorporando em todos os seus conteúdos os 
valores sociais em positivo.

 ■ Respeito pelo ambiente.
 ■ Formativo e culturais.
 ■ Investigação e desenvolvimento: potencializá-
los através da divulgação da sociedade do 
conhecimento.

Clientes  ■ Página web: www.isoluxcorsan.com
 ■ Correio electrónico: info@isoluxcorsan.com
 ■ Inquéritos de satisfação

Empregados  ■ Página Intranet: somente acessível para empregados
 ■ Documentação empresarial
 ■ Jornadas de comunicação. Reuniões anuais
 ■ Comité de empresa
 ■ Comité de segurança e saúde

Fornecedores  ■ Sistema de compras que permite obter on line toda a informação relativa a 
fornecedores e a possibilidade de consultar informação de quadros com-
parativos de outras obras ou serviços da organização. Tudo isto dá maior 
eficácia e fluidez à contratação

 ■ Fundador Portal de Construção Obralia, com uma base de dados de mais 
de 30.000 fornecedores

Sociedade  ■ Diálogo directo com ONG´s, associações e fundações
 ■ Página web: www.isoluxcorsan.com
 ■ Correio electrónico: info@isoluxcorsan.com
 ■ Entrevistas colectivas, entrevistas directas, etc.
 ■ Jornadas de portas abertas: visitas guiadas a obras e instalações para 

colégios e diversos grupos sociais

Canais de comunicação com os grupos de interesse

 Î O diálogo e a 
transparência 
são objectivos 
fundamentais da 
Responsabilidade 
Empresarial

 Î A Isolux Corsán 
reforça a 
investigação e o 
desenvolvimento 
através da 
divulgação da 
sociedade do 
conhecimento
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A Isolux Corsán, como expoente de um projecto 
empresarial de acelerado desenvolvimento e 
diversificação de actividade de negócio, consolidou 
uma cultura de trabalho flexível, ágil e com grande 
capacidade de adaptação. Estes aspectos permitem 
dar respostas eficazes aos desafios próprios da nossa 
presença global e ao desenvolvimento das pessoas 
que compõem o grupo de empresas.

O heterogéneo das actividades e a realidade da nossa 
presença internacional favorece necessariamente 
a existência de equipas com experiência, com 
auto¬nomia e com um alto rendimento.

Tudo isto propicia a iniciativa de cada um dos 
seus membros. Este é um dos valores colectivos 
essenciais no actual processo de internacionalização 
e um expoente do tipo de liderança, que se manifesta 
participativo, gerador de compromisso nas equipas 
e com uma forte orientação ao desenvolvimento e à 
expansão do negócio que nos caracteriza.

Responsabilidade Social Empresarial | Recursos Humanos

Empregados
Capital humano
e ambiente de trabalho

Tipo de contrato 2008 2007 2006

Duração indeterminada 4.636 4.468 3.649

Duração determinada ou temporária 3.060 3.350 3.868

Total de empregados do Grupo 7.696 7.818 7.517

Características da equipa humana do Grupo

Nos quadros desta página e na seguinte, podemos 
apreciar as características e a evolução nos últimos três 
anos da equipa humana que compõe a Isolux Corsán.

Como podemos observar, a actividade energética é a 
que concentra o maior volume de recursos humanos. É 
seguida pela área das telecomunicações, manutenção 
e serviços, e pela actividade da construção. À escala 
internacional, salientam-se os novos empregos gerados 
em países como a Índia.

 Î O carácter 
internacional do 
Grupo marca a 
evolução do quadro 
de pessoal

 Î A Isolux Corsán 
favorece uma 
cultura de liderança 
participativa e 
comprometida 
com as equipas e o 
desenvolvimento das 
pessoas
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Empregados do grupo
Indicadores de distribuição geográfica

 2008  2007 2006

Espanha 5.436 6.010 6.159

Portugal 27 18 18

Qatar 29 6  

R. Dominicana  1  

Venezuela 3 3

Roménia 1 15 3

Nicarágua 6 8 6

Chile 69 31 25

Síria 2 11 13

México 3 1 1

Marrocos 223 218 277

Moçambique 95 108 83

Argélia 23 3

India 244

Paquistão 2 1

Brasil 658 528 240

Guiné Ecuatorial 28 18

Mauritânia 1

Jordânia 1 1

Angola 6 9 9

Argentina 873 817 660

Empregados do grupo
Por actividade

2008  2007  2006

Estrutura Empresarial 215 224 214

Energia 2.186 2.127 1.132

Instalações 364 350 807 

Ambiente  285 229  171

Telecomunicações,            
Manutenção e Serviços

1.935 2.227 2.225

Construção 1.973 2.104 2.073

Promoções imobiliárias 148 85 56

Concessões 590 472 839

Total quadro pessoal 7.696 7.818 7.517

Responsabilidade Social Empresarial | Recursos Humanos

O eixo central da política de Recursos Humanos 
da Isolux Corsán reside no respeito ao direito dos 
trabalhadores a serem representados e a participarem 
em negociações sobre as suas condições de trabalho, 
assim como na não discriminação por motivos de raça, 
cor, sexo, religião, opinião política ou origem social.

Esta filosofia ajusta-se ao âmbito das disposições legais 
e regulamentares nacionais de cada um dos estados 
nos quais está presente, assim como no cumprimento 
das Normas Internacionais do Trabalho (OIT).

Igualmente, a política de Recursos Humanos tem como 
objectivo dotar o conjunto da organização de uma série 
de ferramentas de gestão que permitem alcançar os 
objectivos essenciais previstos no Plano Estratégico.

Para isto, o Grupo considera que é essencial a existência 
de uma alienação da sua política de Recursos Humanos 
com o Plano Estratégico da empresa.

Mediante esta política, o Grupo manifesta e assume os 
seguintes compromissos:

 ■ Contribui para a eliminação de todo o tipo de trabalho 
forçado ou obrigatório, assim como à abolição 
efectiva do trabalho infantil.

 ■ Toma, em qualquer a situação e lugar, as medidas 
adequadas para garantir a saúde e a segurança no 
trabalho em suas actividades.

 ■ Utiliza em suas actividades pessoal local e 
proporciona formação com o objectivo de melhorar 
os seus níveis de qualificação profissional.

 ■ Estabelece uma política de transparência em relação 
à informação económica e social dos trabalhadores. 
Esta informação contempla aspectos como a 
informação organizacional: história, números, 
organização, etc. Também inclui informação sobre a 
gestão de Recursos Humanos: selecção, formação, 
carreira profissional, etc.

 ■ Fomenta a formação e o desenvolvimento profissional 
de todos os seus trabalhadores.

Uma política de Recursos 
Humanos comprometida

 Î A Isolux Corsán 
fomenta a formação 
e o desenvolvimento 
profissional dos 
trabalhadores
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Eventos de formação  | 2008

Empresa Acções de      
Formação 

Participantes Horas

Grupo Isolux Corsán, S.A. 53 196 3.928

Corsán-Corviam Construcción, S.A. 101 841 29.095

Isolux Corsán Concesiones, S.A. 29 204 6.436 

Isolux Corsán Aparcamientos, S.A. 29 26  903

Isolux Corsán Servicios, S.A. 26 269 6.632

Isolux Ingeniería, S.A. 111 1.098 30.298

Gic Fábricas 15 96 2.258

Watsegur 4 5 88

Totais 361 2.753 79.638

Aspectos diferenciais do Grupo

O desenvolvimento das pessoas que integram a Isolux 
Corsán, juntamente com a fidelização das mesmas, 
é o eixo fundamental sobre o qual sustentar o futuro 
desenvolvimento do negócio e a sua globalização.

Os próprios directivos e comandos, apoiados desde a 
Direcção de Recursos Humanos, são os que identificam 
as necessidades formativas das pessoas que compõem 
as suas unidades e os que avaliam periodicamente o 
desempenho das suas equipas, identificando talento e 
potencializando o seu desenvolvimento.

Plano de Formação

A Isolux Corsán elaborou um Plano de Formação Anual 
para cada uma das empresas que a integram. Foram 
ministradas mais de 79.000 horas de formação que se 
traduzem em 361 acções formativas. Mais de 2.700 
empregados da Isolux Corsán participaram destas 
iniciativas.

O Grupo promove a formação contínua com o objectivo 
de dar uma resposta efectiva às necessidades de 
aprendizagem de todos os empregados e obter a 
actualização permanente das competências dos 
Recursos Humanos ao novo mercado.

A Isolux Corsán considera que a formação é essencial 
para permitir um maior desenvolvimento profissional 
e com isto um óptimo desempenho das actividades 
encomendadas, assim como para melhorar a 
capacitação profissional individual incrementando as 
oportunidades de emprego.

As políticas de formação do Grupo contemplam quatro 
âmbitos de actuação:

 ■ Formação ligada ao negócio: em função das 
necessidades específicas e operativas.

 ■ Formação contínua: planos de formação e acções 
formativas.

 ■ Formação como meio de aumentar o rendimento.
 ■ Formação com medição dos resultados.

As acções formativas do Grupo são levadas a cabo 
mediante diversas modalidades em função das Neste 
sentido, mediante a constituição de um Comité de 
Formação do Grupo e de Comités Paritários de Formação 
com a representação de pessoal (Comités de Empresa) 
nos centros de trabalho determinados, levou-se a cabo 
o estudo das necessidades de formação. Nesse estudo, 
identificaram-se as seguintes:

 ■ Necessidades da organização ou estratégicas.
 ■ Necessidades ocupacionais, ligadas ao posto de 
trabalho.

 ■ Necessidades individuais, ligadas ao pessoal.
 ■ Identificação de necessidades formativas: traduzir 
os problemas em necessidades formativas.

 ■ Priorizar as necessidades detectadas.
 ■ Determinar a acção formativa adequada para cada 
necessidade.

A identificação das necessidades formativas 
manifestará o conteúdo das acções a executar por 
parte da Isolux Corsán..

Responsabilidade Social Empresarial | Recursos Humanos

 Î A empresa ministrou 
mais de 79.000 
horas de formação
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Durante 2008, prosseguiu-se com o desenvolvimento 
do Plano de Bolsas Pós-graduação que consiste 
no financiamento parcial desta formação dirigida a 
profissionais de todas as áreas. Como resultado foram 
outorgadas 5 bolsas parciais para titulados superiores 
com uma antiguidade de mais de dois anos na empresa 
e um compromisso de outros dois anos de permanência 
na mesma distribuídas da seguinte forma:

 ■ 2 bolsas para a Corsán-Corviam Construcción 
(Executive MBA e Especialista em Gestão Projectos 
VPO).

 ■ 1 bolsa para a Isolux Corsán Ingeniería (Master em 
Direcção Financeira).

 ■ 1 bolsa para a Isolux Corsán Aparcamientos 
(Master em Economia e Direção de Empresas).

 ■ 1 bolsa para o Grupo Isolux Corsán (Master e 
Direção Financeira).

Programa de Desenvolvimento de Jovens com 
Talento 

O Programa de Desenvolvimento de Jovens com 
Talento foi iniciado em 2006 e continuou a desenvolver-
se durante 2007 e 2008.

Uma vez identificados os jovens profissionais da 
Isolux Corsán com potencial de desenvolvimento, 
estes participaram de jornadas de imersão empresarial 
durante as quais conheceram a organização e o âmbito 
das suas actividades.

Também são formados em habilidades profissionais 
como trabalho em equipa ou técnicas de negociação, 
ao mesmo tempo em que são introduzidos em 
programas de gestão e procedimentos internos.

Ao finalizar esta formação, e após a sua avaliação, tem 
lugar um acompanhamento semestral durante dois 
anos onde se avaliam as possibilidades de promoção.

Em 2008, formaram-se duas promoções de mais de 25 
recém-titulados de todo o Grupo à escala nacional. O 
trabalho com este colectivo foi principalmente na 

Plan de Bolsas 2008 Isolux Corsán refuerza 
su imagen de empleador

área de habilidades de gestão (trabalho em equipa, 
negociação e gestão do tempo).

A identificação externa de talento é levada a cabo 
mediante a nossa presença nas Universidades, 
Escolas de Negócio e publicações técnicas. Do 
mesmo modo, a Isolux Corsán participa em mais de 
12 Foros de Emprego. Além disso, realizam-se também 
apresentações directas em Faculdades e Escolas de 
Engenharia com o conseguinte estabelecimento de 
Convenções de Cooperação com as Universidades.

Durante 2008 reforçamos a nossa imagem de 
empregador, participando em diversos foros.

 ■ X FORO COMILLAS EMPLEO, na Universidade  Pontificia de Comillas de Madrid.

 ■ FOREMPLEO 2008, en el Campus de Leganés de la Universidad Carlos III. Foro 
generalista.

 ■ II FORO INGENIERÍA CIVIL, na Universidade da Corunha, dirigido a Engenheiros 
Civis.

 ■ III FORO EMPLEO INGENIERÍA CIVIL, en la Universidad de A Coruña, dirigido a 
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.

 ■ IV XUNTANZA TECNOLÓXICA, na Escola Universitária Politécnica de Ferrol, dirigido a 
Engenheiros Industriais. 

 ■ INDUFORUM 08, na Escola Técnica Superior de Engenheiros Industriais da 
Universidade Politécnica de Madrid. 

 ■ XIX JORNADAS DE EMPLEO 2008,na Escola Universitária de Engenheiros Técnicos 
de Obras Públicas da Universidade Politécnica de Madrid.

 ■ FORO DE EMPLEO DE LA UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS no Campus de 
Vicálvaro de Madrid. 

 ■ III FERIA DE EMPLEO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE LA COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DE MADRID, no Centro de Exposições do IFEMA. 

 ■ FUTURCIVIL, no Campus Nord de la Universitat Politècnica de Catalunya.

 ■ ETSEIB FORUM, na Escola Técnica Superior de Engenheira Industrial de Barcelona da 
Universitat Politènica de Catalunya.

 ■ VII FORO DE EMPLEO DE LA UNIVERSIDAD DE BURGOS, na Escuela Politécnica 
Superior. 

 ■ FORO DE EMPRESAS DE INGENIERÍA, na Escola Técnica Superior de Engenheiros 
Civis da Universidade de Granada. 

Isolux Corsán em foros | 2008

 Î À escala nacional, 
formou duas 
promoções de 25 
recém- titulados
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Descrição dos postos
Definição dos 
postos tipo

Avaliação dos  
postos

Definição do 
Sistema de  
Gestão do  
Desempenho

Descrição dos postos
Definição dos
postos tipo

Avaliação dos 
postos

Definição do  
Sistema de 
Gestão do   
Desempenho

I II III IV

I II III IV

 ■ CONFERÊNCIAS NA UNIVERSIDADE ALFONSO X EL SABIO: Campus de Villanueva de 
la Cañada (Comunidade de Madrid). Apresentação de José Miguel Fernández sobre “La 
Prolongación de la Infraestructura de la línea 3 de Metro: Villaverde-Cocheras”. 

 ■ CIVILFOR (UNIVERSIDADE POLITÉCNICA DE MADRID E A UNIÃO INTERPROFISSIONAL 
DA COMUNIDADE DE MADRID) E A UNIVERSIDADE DE BURGOS: José Luis Perea, Chefe 
do Grupo de Obra Civil da Galiza. Apresentação sobre o Túnel de AVE de Amoeiro (Ourense).

 ■ UNIVERSIDADE DA CORUNHA  (CAMPUS DE FERROL): Pablo Vázquez, Chefe de Obra 
Biodiesel Ferrol. Apresentação sobre a central de biodiesel de Ferrol.

 ■ UNIVERSIDADE DA CANTÁBRIA: José Carlos Cadenas, Chefe do Grupo de Obra. 
Apresentação sobre Engenheiros Civis na área de Edificação.

 ■ UNIVERSIDADE DE GRANADA: Rubén Zamora, Chefe do Grupo Andaluzia Oriental. 
Apresentação sobre a Obra e Infra-estruturas em Cádiz.

Apresentações nas Universidades  | 2008

 ■ Era Solar. Revista Técnica de Energia Solar, Tecnologia Técnica e Fotovoltaica.

 ■ MMI. Revista de Engenharia, Montagens e Manutenções Industriais.

 ■ OilGas. Revista especializada em Petróleo, Petroquímica e Gás.

Presença em publicações | 2008

Responsabilidade Social Empresarial | Recursos Humanos

Desenvolvimento dos 
Recursos Humanos

Com base na gestão única e integrada dos seus 
profissionais e alinhado ao modelo de negócio da 
empresa, durante 2008 desenvolveu-se o “Projecto de 
Modelo de Gestão” de Recursos Humanos nas suas 
duas primeiras fases: 

 ■ Fase I: Descrição dos Postos. Apresenta uma definição 
objectiva do conteúdo e responsabilidades assumidas 
em cada posto de trabalho.

 ■ Fase II: Definição dos Postos Tipo. O conjunto de 
postos com um nível equivalente de contribuição e 
nos quais pela função que desenvolvem são similares.

Na mesma linha, e com a finalidade de levar a cabo a 
gestão de Recursos Humanos por competências, elabo-
rámos um dicionário para desenvolver os processos de 
formação e selecção assim como para a avaliação do 
desempenho.

No biénio 2008-2009 será definido -e desenvolvido- um 
Plano de Gestão do Desempenho. A primeira fase do 
mesmo começou em Dezembro de 2007.
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Isolux Corsán na Guia de
Empresas Top para Trabalhar

A Isolux Corsán esteve presente, pelo segundo ano, 
junto de outras 44 empresas espanholas, na Guia de 
Empresas Top para Trabalhar 2008. A empresa recebeu 
o carimbo da qualidade que a CRF (organização 
internacional dedicada à identificação dos máximos 
expoentes em Emprego, Estratégia e Liderança) outorga 
em Espanha desde 2006, e no âmbito internacional, há 
17 anos.

Este estudo teve a participação de muitas empresas, 
avaliando-se em cada uma delas critérios estratégicos 
como podem ser: como gerir o talento, que medidas de 
formação são levadas a cabo ou quais as qualidades 
que se esperam nos futuros empregados.

A Isolux Corsán obteve destacadas pontuações 
tanto em ambiente e cultura de trabalho como em 
desenvolvimento do talento.

Globalidade e compromisso
na selecção de pessoal

Além de trabalhar activamente com a finalidade de criar 
um ambiente atractivo para os nossos trabalhadores, 
procuramos profissionais qualificados que proporcionem 
valor à empresa.

Durante 2008 encerraram-se satisfatoriamente mais 
de 400 processos de selecção, dos quais 80% foram 
para postos dentro do território nacional e 20% para 
países estrangeiros. Também trabalhámos em 40% de 
processos para cobrir postos na área de construção 
e em 60% para a área de engenharia, serviços e 
concessões.

Ao longo de 2008, continuamos a trabalhar em vias de 
captação de pessoal com a finalidade de adaptar-nos 
à situação do mercado e do próprio negócio. Para isto 
utilizamos desde as fórmulas mais tradicionais, como a 
participação em eventos específicos ou foros, até outras 
mais inovadoras, como podem ser o headhunting, a 
presença em redes sociais ou o networking. Deste 
modo, podemos aceder a milhares de profissionais 
espanhóis e estrangeiros que expõem o seu perfil, 
ultrapassando assim a barreira da mobilidade.

Em qualquer caso, nesse binómio de globalidade e 
compromisso que nos caracteriza, potencializamos 
sempre, em primeiro lugar, a todos aqueles profissionais 
da empresa que queiram fazer uma carreira internacional 
na Isolux Corsán.

Com todas estas fórmulas, contamos com uma base 
de dados com mais de 30.500 candidaturas, reunidas 
através da nossa página web, de participação em 
processos de selecção e de foros de emprego (mais de 
1.500 CV reunidos em foros de emprego), entre outros.

Responsabilidade Social Empresarial | Recursos Humanos

Gestão da Diversidade

 Î Potencializamos 
os profissionais do 
Grupo que queiram 
fazer uma carreira 
internacional na 
Isolux Corsán

O quadro de pessoal da Isolux Corsán é formado por 
pessoas de mais de 47 nacionalidades diferentes. O 
facto de trabalhar com esta inter-relação cultural propicia 
um maior enriquecimento dos nossos trabalhadores 
tanto no âmbito profissional como pessoal.
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Integração social 
dos deficientes

A Isolux Corsán é consciente da importância de des-
envolver a sua actividade envolvendo-se de forma ac-
tiva no meio social. Por isto, desde toda a organização 
apoiamos e fomentamos a contratação de pessoas 
com deficiência.

Mantemos um compromisso de participação activa 
nas políticas de apoio à integração social e laboral das 
pessoas com deficiência. Fazemos com a intenção de 
facilitar o acesso ao trabalho e criar o meio adequado 
para que todos os empregados possam participar em 
igualdade de condições no projecto comum.

Neste sentido, há que salientar a Convenção entre a 
Fundação ONCE e a Isolux Corsán que tem como ob-
jectivo a cooperação e integração social das pessoas 
com deficiência.

Responsabilidade Social Empresarial | Recursos Humanos

Igualdade de oportunidades 
para todos

A Isolux Corsán tem um firme compromisso em 
fomentar e desenvolver os mecanismos necessários 
para alcançar a igualdade entre homens e mulheres na 
empresa.

Durante 2008, desenvolveu-se e avançou-se –de 
acordo com o previsto pela Lei Orgânica 3/2007, de 
22 de Março, para a igualdade efectiva de mulheres 
e homens- no Plano de Igualdade elaborado para tal 
efeito em 2007.

Neste âmbito de trabalho subscreveram-se acordos 
e constituíram-se Comissões de Igualdade. Estas 
Comissões estão integradas por quatro membros: 
dois deles designados pela direcção da empresa e os 
outros dois designados pela representação legal dos 
trabalhadores.

Os acordos, as melhorias e as propostas que forem 
alcançados na Comissão de Igualdade serão expostos 
à Direcção da empresa para que, se forem aprovados, 
integrem-se ao Plano de Igualdade.

Do mesmo modo, previu-se o Regulamento Interno da 
Comissão, estabelecendo como matérias:

 ■ Igualdade de tratamento e de oportunidades em:
•	 Acesso ao emprego.
•	 Classificação profissional.
•	 Formação.
•	 Promoção.
•	 Retribuições.
•	 Ordenamento do tempo de trabalho.
•	 Aquelas que possam ser identificadas em 

função das características do posto de trabalho.
•	

 ■ Assédio sexual.
 ■ Discriminação por gravidez ou maternidade.
 ■ Conciliação da vida laboral e familiar.

A Comissão determinará quais são as prioritárias ou 
mais relevantes e sobre quais se actuará de forma 
imediata.

 Î Fomentamos e 
desenvolvemos 
mecanismos para 
alcançar a igualdade 
entre homens e 
mulheres
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Conciliação da 
vida laboral e familiar

A Isolux Corsán é uma empresa que se preocupa pela 
conciliação da vida laboral e familiar. Neste sentido, 
as principais actuações do Grupo centraram-se na 
implantação do cheque-creche e na possibilidade de 
desfrutar de uma jornada reduzida.

Em 2008 foi implantado o cheque-creche em todas 
as empresas da Isolux Corsán. Os empregados 
puderam solicitar o cheque e desfrutar das vantagens e 
benefícios que tem legalmente estabelecidos. Durante 
o primeiro ano de implantação desta medida, mais de 
25 empregados puderam desfrutar da mesma.

Em 2008, mais de 150 empregadas e empregados da 
empresa solicitaram e desfrutaram da jornada reduzida.
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Gestão da expatriação Como consequência do desenvolvimento da Isolux 
Corsán em todo o mundo e o elevado aumento das 
adjudicações obtidas para os próximos anos, em 2008 
criou-se o Departamento de Gestão Internacional 
de Recursos Humanos (dependente da Direcção de 
Recursos Humanos). O número actual de pessoas em 
situação de expatriação é superior a 130 trabalhadores.

Por sua vez, a Isolux Corsán continua a participar 
como parte integrante da RED EXPAT (foros de grandes 
empresas especializadas em expatriação).

A representação sindical 
nos postos de trabalho

Em 2008, celebraram-se vários processos eleitorais 
nos quais a Direcção de Recursos Humanos prestou a 
sua assistência e supervisão. Esta Direcção participou 
activamente na negociação colectiva e renovação das 
Convenções Sectoriais Provinciais entre as quais há 
que salientar:

 ■ Construção da Comunidade de Madrid.
 ■ Ambulâncias da Comunidade de Madrid.

Sindicato 2008 2007 2006

Comissões Operárias 106 111 99

União Geral de Trabalhadores 69 75 72

Outras 28 17 15

Representantes sindicais em Isolux Corsán

 Î Em 2008 todas as 
empresas do Grupo 
implantaram o 
cheque-creche

 Î Isolux Corsán dispõe 
de um departamento 
de Gestão 
Internacional de 
Recursos Humanos
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Política de prevenção 
de riscos profissionais

Gestão da prevenção 

Como parte do processo de integração do sistema de 
gestão da prevenção, a totalidade dos trabalhadores, 
em todos os níveis hierárquicos, das diferentes 
sociedades, recebem a formação contínua necessária 
através de cursos ministrados pelos técnicos do 
Serviço de Prevenção Conjunto.

Para garantir e reforçar o processo de integração, toda 
a informação está disponível na Intranet Empresarial, 
tanto o manual como os procedimentos. Desta 
maneira faz-se partícipe a toda a organização, não só 
da implantação do Sistema de Gestão da Prevenção, 
mas também do seu correcto funcionamento, 
desenvolvimento e melhoria contínua. Com o apoio e 
a colaboração de todos os trabalhadores e directivos, 
podemos conseguir um ambiente seguro em cada uma 
das actividades a realizar.

 Î A nossa prioridade 
é conseguir 
um ambiente 
seguro para os 
trabalhadores

A Prevenção de Riscos Profissionais é um dever cons-
tante em todas as pessoas que integram a Isolux Cor-
sán. Para isto, dentro do seu planeamento, a priorida-
de mais importante da Direcção de Responsabilidade 
Empresarial é conseguir um ambiente seguro para os 
trabalhadores em todas as actividades que realizamos.

Prova disto é a aprovação por parte da Presi¬dência da 
Isolux Corsán da declaração da Política de Segurança 
e Saúde mediante a qual a empresa assume o com-
promisso de garantir o desenvolvimento em condi¬ções 
seguras de todas as actividades do grupo de empresas, 
assim como uma melhoria contínua no sistema de Ges-
tão de Prevenção. Os pontos básicos são:

 ■ Analisar os procedimentos, os seus processos, as 
técnicas, os meios e as matérias-primas com o pro-
pósito de eliminar, reduzir ou controlar os diferentes 
tipos de riscos profissionais recorrentes.

 ■ Garantir a informação geral aos trabalhadores atra-
vés dos seus representantes assim como a informa-
ção directa dos riscos específicos que afectam os 
seus respectivos postos de trabalho ou funções e 
das medidas de aplicação e prevenção adaptáveis 
a esses riscos.

 ■ Garantir a consulta dos trabalhadores e permitir a 
sua participação no âmbito de todas as questões 
que afectem a segurança e a saúde no trabalho.

 ■ Garantir ao trabalhador uma formação em matéria 
de Segurança e Saúde no Trabalho suficiente e ade-
quada para o correcto desenvolvimento do seu tra-
balho.

 ■ Garantir os recursos humanos e materiais necessá-
rios para o cumprimento da actividade preventiva.

 ■ Cumprir com a legislação aplicável em matéria de 
Segurança e Saúde no Trabalho e outros requisitos 
da mesma que a organização subscrever. Manter a 
informação correspondente disponível e convenien-
temente actualizada.

 ■ Desenvolver, implantar e rever periodicamente o 
Sis¬tema de Gestão e Prevenção de Riscos Profis-
sionais adequado à nossa organização para além 
de tomar medidas que permitam melhorar de forma 
contínua a eficácia do mesmo.

A Isolux Corsán, dentre as possíveis organizações 
preventivas que contempla a regulamentação em 
vigor, adoptou o estabelecimento de um Serviço 
de Prevenção Conjunto dando assim cobertura às 
Sociedades integradas no mesmo.

Os documentos básicos que constituem o sistema de 
gestão estruturam-se em cinco níveis:

 ■ O Plano de Prevenção descreve as actividades de cada 
uma das empresas, assim como a sua organização, 
e estabelece as funções e as responsabilidades nos 
diferentes níveis hierárquicos e objectivos a conseguir.

 ■ O Manual do Sistema de Gestão de Prevenção contém 
as diretrizes marcadas pela Direcção para assegurar 
o cumprimento da Política de Prevenção de Riscos 
Profissionais assim como os compromissos e os 
objectivos adquiridos.

 ■ Os Procedimentos do Sistema de Gestão descrevem 
de forma detalhada como devem ser desenvolvidas as 
diferentes actividades para satisfazer os requerimentos 
e os compromissos definidos no Manual.

 ■ As Instruções de trabalho e as normas de Prevenção 
de Riscos Profissionais detalham como se realizam 
determinadas actividades que implicam riscos especiais 
para a saúde e a segurança dos trabalhadores.

 ■ Os Registos recolhem os resultados das actividades 
preventivas realizadas, assegurando a conformidade 
dos requisitos do Sistema de Gestão.
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Auditorias efectuadas Todas as empresas da Isolux Corsán são submetidas 
periodicamente a uma série de auditorias internas 
nas quais se contrasta e verifica, não só o grau de 
cumprimento, mas também o nível de implantação, o 
Sistema de Gestão da Prevenção e a penetração da 
cultura preventiva na organização.

Estas auditorias internas são realizadas tanto pelos 
próprios técnicos do Serviço de Prevenção Conjunto 
como por entidades externas. Durante 2008, o número 
de auditorias realizadas nas diferentes obras, serviços 
e centros de trabalho da Isolux Corsán foi de 1.043 o 
que representa um aumento superior a 42% no que 
respeita às efectuadas durante 2007.

Igualmente, o Sistema de Gestão da Prevenção é 
auditado por entidades de carácter externo que 
verificam o grau e o nível de cumprimento da aplicação 
das normas antes descritas.

Durante o exercício de 2008, realizaram-se auditorias 
externas do Sistema de Gestão nas seguintes 
empresas do Grupo: Corsán-Corviam Construcción, 
Isolux Ingeniería, Isolux Corsán Servicios e no Grupo 
Isolux Corsán.

Nesse mesmo período, correspondeu passar 
auditorias -em conformidade com o R.D. 39/1997, de 
17 de Janeiro, pelo que se aprova o Regulamento dos 
Serviços de Prevenção- às empresas: Isolux Corsán 
Servicios e a Isolux Ingeniería.

Responsabilidade Social Empresarial | Recursos Humanos

Certificados dos sistemas As empresas do Grupo que têm a Certificação do seu 
Sistema de Gestão de Prevenção de Riscos Profissionais 
de acordo com a Especificação OSHAS 18.001 são: 
Isolux Ingeniería, Corsán-Corviam Construcción, Isolux 
Corsán Servicios e o Grupo Isolux Corsán.

Durante o exercício de 2009, está prevista a certificação 
dos Sistemas de Gestão da Prevenção nas empresas: 
Watsegur, GIC Fabricas e Elaborados Metálicos 
EMESA.

Indicadores 2008

Planos de Segurança elaborados ou 
inspeccionados

2.135

Reuniões de coordenação de 
actividades empresariais

761

Número de relatórios de investigação 
de acidentes

488

Número de auditorias internas 1.043

Visitas a obras e centros de trabalho 4.854

Número de estudos ergonómicos / 
avaliações higiénicas

3

Número de planos de emergência 14

Número de reuniões Comité de Segu-
rança e Saúde

32

Acções de sensibilização 4.096

Índices de gestão

Dados de actividades O Serviço de Prevenção Conjunto elabora 
mensalmente um quadro de comando para o controlo 
e acompanhamento da actividade em matéria de 
Prevenção de Riscos Profissionais, que o Director de 
Responsabilidade Empresarial expõe ao Comité de 
Direcção para a sua análise e informação, recebendo 
as conclusões do mesmo.

No quadro em anexo [índices de gestão] resumem-se 
os dados globais dos diferentes indicadores de Gestão 
do Serviço de Prevenção Conjunto.

Outro indicador contemplado nos relatórios mensais de 
actividade é o de formação em Prevenção de Riscos 
Profissionais, integrado no Plano Geral de Formação 
Anual, tanto no que faz referência à formação regulada 
(conforme marcam as diferentes convenções) como 
à formação em obra, sobre riscos específicos da 
actividade que se desenvolve, e que é ministrado tanto 
para o pessoal próprio como para o de subcontratações, 
considerando-se três aspectos diferenciados: número 
de acções formativas realizadas, número de horas 
de formação que realizam os técnicos e o número de 
trabalhadores formados.

*  Das 1.428 acções formativas, 1.257 são conversações junto 
da obra e 51 são formações específicas para actividades de alto 
risco, ministradas por entidades especializadas.

2008

Número de acções formativas 1.428

Número de horas de acção formativa 6.511

Número de trabalhadores formados 7.186

Formação PRL*

 Î Mais de 1.000 
auditorias internas 
para assegurar 
o sistema de 
prevenção de riscos
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Relatório de acidentabilidade Em 2008, graças ao esforço e compromisso da 
organização -e com o apoio do Serviço de Prevenção 
Conjunto- reduziram-se, de maneira considerável, tanto 
o número de acidentes leves (- 20%), como o número 
de dias de baixa (- 22%).

Os números de acidentes graves de pessoal próprio da 
organização são ainda melhores, dado que em 2008 
não ocorreu nenhum.

Responsabilidade Social Empresarial | Recursos Humanos

Se observarmos os dados dos últimos 24 meses (desde 
Janeiro de 2007 a Dezembro de 2008), aprecia-se uma 
tendência descendente tanto em número de acidentes 
como em dias de baixa e nos índices de incidência e 
gravidade.

Acidentes 2008 2007 Variación

Acidentes leves 488 610 -20,00%

Acidentes graves 0 3 -100,00%

Acidentes mortais 0 2 -100,00%

Total 488 615 -20,65%

In itinere 31 31 0,00%

Pessoal média 5.948 6.226 -4,47%

Días de baixa 10.821 13.879 -22,03%

Rácio dias de baixa 1,819 2,229 -18,39%

Rácio acidentes 0,082 0,099 -17,17%

Número de acidentes | 2007 - 2008

Paralelamente, isto representa uma redução 
considerável dos índices de incidência e frequência 
(diminuição do número de acidentes em todas as 
actividades do Grupo) assim como o índice de gravidade 
(redução das jornadas perdidas, em termos de dias de 
baixa) tal como podemos observar no quadro seguinte.

2008 2007 Variación

Índice de incidência 75,65 94,14 -19,64%

Índice de frequência 41,87 54,05 -22,53%

Índice de gravidade 0,99 1,24 -20,16%

Índices de siniestralidade | 2007 - 2008

Evolução número de acidentes  | 2007 - 2008 Evolução dias de baixa  | 2007 - 2008

Evolução índice de incidência  | 2007 - 2008 Evolução índice de gravidade | 2007 - 2008
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Medicina do trabalho Dentro da especialidade preventiva de Medicina do 
Trabalho durante o exercício de 2008, as actuações 
mais destacadas foram as seguintes:

Vigilância da saúde dos trabalhadores

No exercício de 2008, realizaram-se um total de 5.080 
exames médicos, dos quais 923 correspondem a 
exames nos escritórios centrais.

Destes 5.080 exames médicos, 1.391 correspondem a 
trabalhadores de novo ingresso e 3.689 correspondem 
a exames periódicos anuais.

Em todos eles foram aplicados os protocolos médicos 
específicos baseados na avaliação de riscos dos 
diferentes postos de trabalho.

Assistência médica

No centro de trabalho dos escritórios centrais, em 
Madrid, assim como no centro de Produção de Coirós 
(Corunha), presta-se aos trabalhadores destinados aos 
mesmos um serviço de assistência médica básica.

Responsabilidade Social Empresarial | Recursos Humanos

Campanhas de saúde

Em 2008, dentro das actuações de detecção precoce 
de doenças, realizaram-se 73 exames ginecológicos 
completos voluntários a pessoal do quadro. Da mes-
ma forma, nos Exames Médicos efectuados a pessoal 
com mais de 45 anos, efectuaram-se determinações 
de PSA, para a prevenção do cancro da próstata.

Nos escritórios centrais realizou-se uma campanha 
contra o tabagismo, onde foram ministradas três ses-
sões formativas, participando nelas 35 trabalhadores.

No âmbito da protecção da saúde dos trabalhadores, 
realizaram-se campanhas de vacinações contra deter-
minadas doenças.

O pessoal que se administrou estas vacinas corres-
ponde, basicamente, a trabalhadores de manutenção 
em centros hospitalares, de transporte de doentes, de 
recolha de resíduos sólidos urbanos, de estações de 
tratamento de águas residuais e escritórios centrais.

Campanhas de doação de sangue

Durante 2008 foram realizadas, nos escritórios 
centrais de Madrid, duas campanhas de doação de 
sangue. Apresentaram-se 71 pessoas, 18 das quais 
era a primeira vez que faziam. Estas doações, uma 
vez fraccionadas, poderão ser utilizadas até em 213 
pacientes da Comunidade de Madrid.

No mesmo período de tempo, no centro de trabalho de 
Coirós (Corunha), pertencente à empresa Elaborados 
Metálicos, realizaram-se 86 doações, das quais 16 
foram efectuadas por pessoas que doavam por 
primeira vez. Com estas doações puderam realizar-se 
43 intervenções cirúrgicas, transfundir plaquetas para 
17 doentes e levar a cabo 4 transplantes de fígado.
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Implicação
com os nossos clientes

Em mais de 80 anos de história, mantivemos uma política 
de contínuo serviço aos nossos clientes, partilhando 
com eles as nossas inquietudes e impressões, o que 
nos enriqueceu e permitiu melhorar o nosso serviço. 
Por isto, a relação com os nossos clientes excede a de 
um mero fornecedor, estabelecendo-se fortes vínculos 
de confiança que melhoram tanto a nossa qualidade de 
serviço como o rigor no cumprimento dos contratos.

Consideramos a orientação ao cliente e a sua fidelização, 
aspectos importantes do sucesso comercial: oferecer 
ao cliente aquilo que necessita e no momento que 
necessita são objectivos fundamentais. Neste sentido, 
desenvolvemos uma ferramenta de gestão comercial 
com o objectivo de optimizar e facilitar esse trabalho 
e assim conseguirmos impor o conceito de eficácia 
comercial.

A estratégia baseia-se na aplicação de uma clara orientação 
comercial dos recursos da empresa e a exploração 
adequada das vantagens competitivas do Grupo.

Responsabilidade Social Empresarial | Relação com o ambiente

ADEMI (Associação de Empresas de Montagens Industriais)

SEOPAN (Associação de Empresas do Sector da Construção)

AMYS (Associação de Medicina e Segurança da Indústria Eléctrica)

AECIM (Associação de Empresários do Metal de Madrid)

SERCOBE (Associação Espanhola de Fabricantes de Bens de Equipamento)

DIALOGO (Associação de Amizade Hispano-Francesa)

GAESCO (Assoc. Empresarial Sevilhana de Construtores e Promotores de obras)

Cámara de Empreiteiros de Extremadura

Câmara de Empreiteiros da Andaluzia

Câmara de Comércio Hispano-Americana

Câmara de Comércio Hispano-Sueca

Câmara de Comércio Hispano-Francesa

Participação em foros e associações empresariais | 2008

Igualmente, a Isolux Corsán participa em diversos foros 
junto dos mais prestigiosos organismos no âmbito da 
gestão da qualidade e da gestão ambiental na empresa, 
como são a AENOR, a Associação Espanhola para a 
Qualidade (AEC) e etc.

Accionistas Os accionistas constituem outro dos grupos de 
interesse relevantes para a Isolux Corsán. Por isto, 
a empresa expressa o seu firme compromisso e a 
vontade de criar valor a longo prazo para os mesmos.

Dentro deste colectivo contemplam-se:
 ■ Pessoas singulares com participação relevante.
 ■ Instituições: Caja Castilla La Mancha, El Monte, Caja 
Navarra e Cartera Perseidas.

 Î A confiança dos 
nossos clientes 
melhora a qualidade 
do serviçoo
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Fornecedores 
de confiança

Compromisso com fornecedores e 
subcontratantes

O compromisso que a Isolux Corsán mantém com os 
seus fornecedores baseia-se tanto no cumprimento 
de toda a norma legal e técnica aplicável às diferentes 
áreas de negócio do Grupo, como nos princípios de 
Responsabilidade Empresarial: políticas de qualidade, 
prevenção de riscos profissionais e gestão ambiental 
implantados em nossa organização.

Por isto, fazemos um esforço em fomentar a igualdade 
de oportunidades e a transparência nas adjudicações. 
Fruto disto é a fidelização conseguida nos últimos 
anos, que permitiu melhorar a nossa competitividade 
nos mercados de actuação.

Avaliação contínua dos fornecedores:             
Avaliações Finais

O responsável da Unidade Organizativa que realizar 
uma compra ou subcontratação, ou a pessoa que 
este designar, emite, quer na conclusão de uma obra 
/ serviço ou fornecimento ou de maneira periódica (de 
acordo com a área da organização) outro relatório por 
fornecedor avaliando a qualidade do serviço prestado 
ou do produto fornecido.

Base de dados dos fornecedores qualificados

A base de dados dos fornecedores qualificados está 
permanentemente actualizada. Nesta base de dados 
os fornecedores são ordenados de acordo com a 
sua classe, família e recurso, e podemos aceder aos 
dados apresentados sobre eles por meio das diferentes 
Unidades Organizativas que realizam compras ou 
subcontratações.

A guarda e a manutenção de toda esta informação 
são responsabilidades da Direcção de Organização 
e Sistemas, da Direcção de Compras e das 
Unidades Organizativas que realizam compras ou 
subcontratações, de acordo com as competências 
indicadas e com os procedimentos específicos internos 
da Direcção de Compras.

 Î O intervalo de 
facturação dos 
fornecedores nunca 
excede os 4% do 
volume total das 
compras 

2008 2007 2006

Volume total de compras a 
fornecedores (milhões de euros)

2.732 1.874 1.460

Número total de fornecedores 19.127 18.844 16.549

Principais magnitudes relativas a fornecedores | 2006 - 2008

TTodos os nossos fornecedores encontram-se num 
intervalo de facturação igual ou menor a 4% do volume 
total das compras.

Plano de Avaliação

A Isolux Corsán dispõe de um Procedimento Geral de 
Compras no seu Manual de Sistemas. A avaliação e 
a selecção são efectuadas em cada uma das obras e 
serviços das diferentes empresas do Grupo, em função 
da sua capacidade para fornecer produtos e prestar 
serviços de acordo com requisitos concretos.

Neste processo estão integrados todos os fornecedores 
e subcontratantes com os quais trabalharemos.

Dos resultados destas avaliações, e de qualquer acção 
decorrente das mesmas, mantém-se registo documental 
através da ferramenta informática implantada em toda 
a empresa sob o controlo e acompanhamento do 
Departamento de Compras e Serviços Gerais.

 Î A fidelização dos 
nossos fornecedores 
é fundamental para 
melhorar a nossa 
competitividade
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2008 2007 2006

Volume total de compras a 
fornecedores locais (milhões de 
euros)

1.675 1.482 1.201

% total dos fornecedores locais 75,30% 79,24% 83,71%

Fornecedores locais

Os fornecedores locais são prioritários dentro da nossa 
gestão de compra porque entendemos que todo o 
projecto de infra-estruturas deve contribuir não só para 
o desenvolvimento das mesmas, mas também para o 
desenvolvimento do tecido industrial da zona onde se 
encontra.

Principais magnitudes de fornecedores locais | 2006 - 2008

 ■ SICO                                      

De desenvolvimento próprio, 
o “Sistema Informático de 
Compras” está disponível na 
Intranet e permite ter on line 
toda a informação relativa aos 
fornecedores que trabalham com o 
Grupo. Toda a emissão de pedidos 
e contratos é feita desde esse 
sistema dando, eficácia e fluidez ao 
processo de contratação. 

 ■ OBRALIA

Portal de Compras por Internet do 
qual somos membro fundador e 
ao qual pertencem as principais 
construtoras de Espanha. 
Permite o acesso on line a uma 
base de dados de mais de 
30.000 fornecedores facilitando 
a elaboração de pedidos de 
proposta e recepção das mesmas 
via Internet.

 ■ DOCUMENT@

É um sistema on line de gestão 
documental de subcontratantes, que 
recolhe a documentação necessária 
para a sua contratação, assim 
como qualquer documentação de 
carácter geral requerida durante 
a vida do contrato, necessária 
para o cumprimento da legislação 
em vigor, o pagamento das suas 
facturas, acesso a obras, etc. Ao 
ser um sistema unificado, evita 
ao subcontratante o custo que 
representa ter que apresentar 
a mesma documentação em 
cada obra que intervenha como 
adjudicatário.

A integração dos fornecedores

Para assegurar a integração dos fornecedores, a Isolux 
Corsán conta com três ferramentas informáticas cuja 
finalidade é a melhoria constante das comunicações 
entre a organização e os fornecedores, qualquer que 
seja o âmbito geográfico:

Responsabilidade Social Empresarial | Relação com o ambiente

Vista do detalhe do Centro de Exposições de Talavera de la Reina (Castela La Mancha)  | Espanha
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Comprometidos com a 
sociedade

Actuações no ambiente da sede social

A Isolux Corsán está a materializar o seu compromisso 
com a comunidade de Villaverde em Madrid mediante o 
seu contributo para o desenvolvimento urbano da zona 
onde estão instalados os seus escritórios centrais.

Esta actuação possibilitará a regeneração do ambiente, 
dotando-o de um alto nível de qualidade urbana que 
defenda o reequilíbrio no que diz respeito a outras 
zonas do município, mediante actuações tecnológicas 
e inovadoras, que integrem os factores básicos 
de crescimento, sustentabilidade e coesão social 
reforçando as infra-estruturas da zona.

Esta materialização iniciou-se com a criação da 
Comissão Gestora, que aglutina os diferentes 
proprietários da zona de El Salobral, face à gestão e 
desenvolvimento desse âmbito.

Acção social

Uma das principais características que possui a Isolux 
Corsán é a implicação em ambientes sociais onde 
realiza actividades. Consciente de que isto representa 
uma grande responsabilidade no progresso e 
desenvolvimento do ambiente, tem este compromisso 
estruturado com a sociedade em duas linhas de 
actuação:

 ■ Social: favorecendo o desenvolvimento económico e 
social do ambiente.

 ■ Cultural e desportiva: colaborando com projectos 
que favoreçam estes aspectos.

Estas actuações realizam-se em qualquer dos 
ambientes operados pelo Grupo, quer sejam em 
território nacional ou no estrangeiro.
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 Î A Isolux Corsán 
está a melhorar o 
ambiente da sede 
social em Villaverde 
(Madrid), reforçando 
as infra-estruturas da 
zona

 Î A empresa favorece 
o desenvolvimento 
económico e social 
das áreas onde 
opera

Interior do Centro Tecnológico do Calçado, em La Rioja | Espanha
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Isolux Corsán
e o seu compromisso nacional

Compromisso com
os colectivos em risco de exclusão

Associação Norte Jovem 

A Associação Norte 
Jovem é uma entidade 
sem fins lucrativos, 
declarada de Utilidade 
Pública em 29 de 
Dezembro de 1993, que 
se constitui em 1985 para 
conseguir dois objectivos:
Por um lado, oferecer 
a jovens em situação 
de risco social, sem 
formação nem emprego, 
uma alternativa de 
inserção sócio-laboral.
Por outro, sensibilizar 
a sociedade com esta 
problemática mediante a 
divulgação em diversos 
foros, a inovação e 
a investigação, entre 
outras acções. Por 
quinto ano consecutivo 
a Associação Cultural 
Norte Jovem contou com 
o apoio da Isolux Corsán 
para o desenvolvimento 
das suas actividades em 
favor da inserção sócio-
laboral de colectivos 
desfavorecidos.

Associação Semilla

A Associação Semilla 
define-se como um 
agrupamento de pessoas 
comprometidas na 
transformação social, que 
luta por uma sociedade 
sem desigualdades. A 
sua acção concretiza-se 
na integração social das 
crianças e jovens mais 
desfavorecidos.
A Isolux Corsán colabora 
intensamente desde 2000 
com a Associação Semilla 
no distrito de Villaverde, 
onde tanto o Grupo como 
essa Associação têm os 
seus escritórios centrais, 
através de diferentes 
projectos educativos:

 ■ Educação de rua.
 ■ Centros de dia.
 ■ Integração sócio-
laboral.

 ■ Centro Integrado de 
Recursos Emprego de 
Villaverde.

 ■ Novas tecnologias.

A Isolux Corsán colabora 
também com as 
empresas de inserção 
que a Associação possui 
actualmente: Madretierra 
Catering Sostenible, a 
Tienda-Taller Metas e a 
Cafeteria-Restaurante El 
Edificio. A empresa de 
inserção Albino 20, S.L. 
proporciona cobertura 
para essas actividades.

Fundação APAI 

A APAI foi criada pelos 
pais de pessoas com 
deficiências intelectuais. 
Esta Associação nasce 
da necessidade de 
integrar os seus filhos 
uma vez finalizada a 
escolaridade, no desejo 
de que desenvolvam 
condições que favoreçam 
a sua incorporação e 
normalização dentro 
da sociedade. A Isolux 
Corsán colabora 
activamente nos Escolas 
para o Fabrico de Papel 
Artesanal para Belas 
Artes. 

Fundação Fesmai

A FESMAI é uma ONG 
espanhola, criada em 1998 
que trabalha na América 
Latina em projectos de 
apoio à população infantil 
mais desfavorecida. O 
seu trabalho é orientado 
à alimentação, educação, 
formação profissional e 
às necessidades básicas 
destas crianças. A sua 
meta é conseguir que 
estas crianças terminem o 
ensino secundário e sejam 
capazes de decidir o seu 
futuro: incorporar-se ao 
mercado laboral ou aceder 
a bolsas para ampliar a sua 
formação. A Isolux Corsán, 
através do Projecto 
“Cielo Protector”, financia 
duas instituições de Baja 
California:

 ■ Patronato Baja California 
del Hospital Colonia 
Independencia.

 ■ Patronato de la Ciudad 
de los niños de La Paz.

Este acordo está 
a representar uma 
importante melhoria no 
funcionamento destas 
instituições que contam 
com os recursos justos 
para poder levar a cabo 
a sua actividade com 
normalidade. As duas 
instituições têm como 
prioridade dar serviços 
básicos como são a 
educação para as crianças 
ou a assistência sanitária 
para estas pessoas.

Escolas da Associação Semilla em Villaverde (Madrid) | Espanha

Actividades nas instalações da Fundação APAI | Espanha

“Norte Jovem” oferece alternativas de inserção laboral | Espanha
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Fundação Once

A Fundação ONCE 
para a Cooperação e 
Integração Social
de Pessoas com 
Deficiência é uma 
entidade sem fins 
lucrativos, de carácter 
benéfico-assistencial, 
que persegue fins sociais 
e que foi constituída pela 
organização Nacional 
de Cegos Espanhóis em 
1988.
A Isolux Corsán colabora 
com esta instituição.

Fundação Adecco

Classificada como 
benéfico-assistencial pelo 
Ministério do Trabalho 
e Assuntos Sociais, a 
Fundação Adecco é 
uma entidade sem fins 
lucrativos que aposta 
na inserção laboral 
das pessoas que, por 
diferentes motivos, se 
enfrentam com grandes 
dificuldades para 
encontrar emprego.
A colaboração da Isolux 
Corsán centra-se em: 

 ■ Programa para homens 
e mulheres com mais de 
45 anos.

 ■ Programa para pessoas 
com deficiência.

 ■ Programa para a 
integração de mulheres 
com responsabilidades 
familiares não 
partilhadas e mulheres 
vítimas de violência de 
gênero.

 ■ Programa para 
desportistas e ex-
desportistas.

Compromisso com 
o ambiente

 ■ Colaboração na formação dos escolares em temas 
ambientais.

 ■ Jornadas de portas abertas em colégios da zona:
•	 “El día del Arbol” em Sada (Corunha).
•	 “El día del Agua” em Jaraiz de la Vera (Cáceres).
•	 Visitas organizadas de colégios e Centros de 

Formação a Estações de Tratamento de Água 
Residuais (ETAR) em Lleida.

 ■ Emprego de helicópteros, retro-aranhas e bombagens 
especiais para evitar o abate de abetos e pinheiros 
negros no Parque Nacional de Aigüestortes (Lleida).

 ■ Colocação de salva-passáros ao longo de cabos 
de Alta Tensão em zona de passagem de aves 
protegidas, como o quebra-ossos.

 ■ Instalação de cercas em zonas de obra para evitar a 
queda em valas e a introdução de animais protegidos, 
como corços ou cervos.

 ■ Emprego de aspersores e pulverizadores de água 
para evitar a poeira na vegetação próxima às obras.

 ■ Redução do impacto acústico com a colocação de 
cortinas acústicas fono-absorventes.

 ■ Contratação de gestores de resíduos autorizados 
para eliminar todos os restos das obras.

 ■ Obras AVE Catalunya:
•	 Sistema especial de limpeza de ruas nos 

municípios afectados pelas obras, assim como 
da rede de esgoto (El Prat de Llobregat, Girona 
e Barcelona).

•	 Realização de medidas de ruído em horário 
diurno e noturno.

•	 Medições de vibrações.
•	 Medidas e controlo de presença de partículas 

sedimentares em zonas próximas às obras.
•	 Executou-se uma rede piezométrica interna 

controlando tanto os níveis piezométricos como 
a qualidade das águas.

•	 Realização de análise da qualidade das águas 
do rio Güell.

•	 Colocação de mantas de geotêxtil nos taludes e 
balas de palha nas cabeças de desses taludes 
para evitar o arraste de sólidos provenientes da 
obra do leito.

Fundação Olof Palme 

A Fundação Internacional 
Olof Palme (FIOP) é 
uma organização não 
governamental criada em 
1989 com o objectivo de 
sensibilizar a sociedade 
nos Direitos Humanos, na 
Paz, no Desenvolvimento 
Sustentável e a trabalhar 
pela Solidariedade 
ao redor do mundo. 
Educação e Acção são 
os pilares da FIOP que 
permitem levar a cabo o 
seu trabalho e continuar, 
dia a dia, formando um 
mundo solidário. A Isolux 
Corsán colabora em seus 
objectivos. Associação de Luta 

Contra o Cancro de 
Santa Cruz de Tenerife

Organização não 
governamental dedicada 
a oferecer informação e 
ajuda ao doente e aos seus 
familiares. A Isolux Corsán 
colabora em diversas 
actividades levadas a cabo 
pela Associação.

A. N. Sra. de Buenavista

A Associação Nuestra 
Señora de Buenavista 
gere estadias em regime 
de acolhidas temporárias, 
nos meses de Junho 
e Julho, de crianças 
bielo-russas em famílias 
da Comunidade de 
Madrid, sob a supervisão 
da organização 
Independent Children´s 
Aid e do Ministério da 
Educação Bielo-russo. 
Pelo segundo ano 
consecutivo, o Grupo 
Isolux Corsán colaborou 
nesta gestão.
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Niños de la Asociación Semilla durante una de sus actividades | España
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 ■ Contributo económico para o desenvolvimento do 
Foro Gaesco (Associação Empresarial Sevilhana de 
Construtores e Promotores de Obras).

 ■ Presença no SIMA Madrid 2008, feira que permite 
contactar com compradores e investidores de todo 
o mundo.

 ■ Presença na Feira Integral da Prevenção, Proteção, 
Segurança e Saúde no Trabalho, “Laboralia”.

 ■ Patrocínio da “Gala del Comercio” de Valência, 
com os seus reconhecidos Prêmios Destacados e 
Distinguidos do Comércio.

Responsabilidade Social Empresarial | Relação com o ambiente

 ■ Patrocínio da Associação de Amigos da Real 
Orquestra Sinfónica de Sevilha, cujos fins principais 
são a promoção de actuações públicas ou privadas, 
melhoria e difusão da Real Orquestra Sinfónica de 
Sevilha e apoio ao desenvolvimento da inclinação 
musical.

 ■ Patrocínio das Jornadas sobre a situação da infra-
estrutura do transporte em Andaluzia, onde se 
abordou a situação do Plano de Infra-estruturas 
para a Sustentabilidade do Transporte em Andaluzia 
(PISTA) e foram analisadas as políticas de transporte 
de passageiros e mercadorias em Andaluzia, assim 
como a sustentabilidade ambiental nas políticas do 
transporte e as suas infra-estruturas.

 ■ Patrocínio do “42º Festival de Ópera de Las Palmas 
de Grã Canária Alfredo Kraus” promovido pela 
Associação Amigos Canários da Ópera.

 ■ Patrocínio da Feira de Abril de Barcelona, que nesta 
edição utilizou um novo tipo de iluminação com luzes 
de neón, representando uma redução do consumo 
de energia. E este ano com uma dedicação especial 
à cultura marroquina.

 ■ Patrocínio do III Congresso Nacional da Associação 
Técnica de Portos e Costas, onde se aborda a 
inovação na construção e exploração portuária.

 ■ Patrocínio do livro sobre Legislação de Projectos e 
Actividades Agrárias e Agroindustriais, publicado 
pela Universidade de Córdoba, de grande utilidade 
para técnicos e projectistas.

 ■ Patrocínio do livro de infra-estruturas publicado por 
GISA (Gestión de Infraestructuras Catalanas, S.A.) e 
divulgado no jornal “La Vanguardia”.

 ■ Reabilitação da Ponte de San Martin em Toledo.

 ■ Colaboração com o Ano Santo em Santo Domingo 
de la Calzada proporcionando equipamento para o 
Albergue de Peregrinos.

Compromisso com
o desenvolvimento económico e social

Compromisso com 
a cultura

Concerto de música de câmara da
Associação de Amigos da Real Orquestra Sinfónica de Sevilha  | Espanha
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 ■ Parceiro Patrocinador da Candidatura Olímpica Madrid 
2016.

 ■ Patrocínio da equipa de basquetebol da Ordem dos 
Mestres de Obras e Arquitectos Técnicos.

 ■ Patrocínio da equipa de basquetebol masculino da Es-
cola de Engenheiros Civis de Madrid.

 ■ Por segundo ano, a Isolux Corsán foi um dos patroci-
nadores do Málaga Master Internacional de Tênis.

 ■ Patrocínio da Regata Clase Optimist organizada pelo 
Club Maritimo de Melilha.

 ■ Patrocínio da equipa de Handebol da cidade de Gra-
nollers.

 ■ Patrocínio da equipa de Handebol “Juventud Deportiva 
Arrate”.

 ■ Patrocínio do Clube de Handebol Mar Alicante.

 ■ Patrocínio do Clube de Futebol Sala Sagarra de Santa 
Coloma de Gramanet.

 ■ Patrocínio do Club de Atletismo Benacantil Porto de 
Alicante.

 ■ Patrocínio do Clube Basquetebol feminino de Ourense.

 ■ Patrocínio do Torneio de Golfe da Federação de Em-
presários de Sória.

 ■ Subsídio para vestimentas da Selecção Nacional de 
Futebol Sala Feminino do Corpo Nacional da Polícia.

 ■ Colaboração e Patrocínio da “Fundação Bizkaia” com 
a finalidade de possibilitar o acesso ao mais alto nível 
competitivo e à manutenção do mesmo aos clubes de 
desportos biscainhos que, por seus próprios meios, 
puderam chegar a situações destacadas dentro das 
competições do Estado.

Compromisso com 
o desporto

156 | Informe anual 2008
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Equipa de basquetebol masculino da Escola de Engenheiros Civis de Madrid  | Espanha
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Isolux Corsán
e o seu compromisso 
internacional

Acções na África

Dentro do continente africano, a Isolux Corsán realiza 
actividades nomeadamente em Moçambique, Angola, 
Argélia e Marrocos, salientando-se:

Os trabalhadores recebem uma formação complemen-
tar de acordo com a actividade para a qual foram con-
tratados, que consiste em:

 ■ Instalações eléctricas.

 ■ Montagem e instalação de torres metálicas de 
transporte de energia eléctrica.

 ■ Técnicas de Construção.

 ■ Prevenção de Riscos Profissionais.

 ■ Instalações de sinalização e controlo ferroviário.

 ■ Implantação de infra-estruturas de transporte.

Os habitantes da zona foram colocados em contacto, um 
ambiente puramente rural, com a indústria moderna.

Cobrem-se todas as despesas sanitárias decorrentes 
do atendimento sanitário aos trabalhadores. Mesmo em 
caso de falecimento, embora não seja por causas labo-
rais, todas as despesas são cobertas.

Pagam-se, do mesmo modo, todas as despesas de far-
mácia.

Conseguiu-se que os pedreiros aumentem a qualidade 
do seu trabalho, graças ao conhecimento de novas téc-
nicas e necessidades da construção moderna.

Criação de sensibilização e cultura no que diz respeito à 
problemática ambiental.

Formação de equipas em procedimento de rigor e ges-
tão de grandes projectos.

Sensibilização dos trabalhadores sobre o uso dos equi-
pamentos de protecção de segurança e dos seus proce-
dimentos.

Desde o início da actividade internacional, a Isolux 
Corsán comprometeu-se com projectos que 
impliquem a criação de valor local. Sempre apostamos 
na “proximidade” dos nossos serviços como arma 
competitiva diferencial.

Por este motivo, criámos equipas de trabalho formadas 
por profissionais locais as quais impregnámos com as 
nossas habilidades técnicas e de gestão. Esta excelente 
explicação permitiu que ganhássemos a confiança não 
só dos nossos clientes, mas também das autoridades 
locais e dos organismos oficiais espanhóis.

Prova disto são os diferentes projectos que realizámos 
em todo o mundo financiados com mecanismos como 
os créditos FAD (Fundos de Ajuda ao Desenvolvimento) 
que o governo espanhol adjudica a projectos de alto 
conteúdo social em países mais desfavorecidos.

Desta maneira, o nosso Grupo contribui para o 
desenvolvimento e sustentabilidade local das zonas 
onde operamos. À escala geral, tanto no Médio Oriente 
como na África, América do Sul ou Ásia, há que salientar 
as seguintes actividades:

 ■ Contrata-se mão-de-obra local, completando a 
capacitação dos trabalhadores.

 ■ Ministra-se cursos de Prevenção de Riscos 
Profissionais.

 ■ Assegura-se o abastecimento de energia eléctrica 
contínua.

 ■ Incentiva-se o mercado local.

 ■ Com o investimento, facilita-se um impulso 
económico em zonas de economia precária.

 ■ Oferecimento de uma abertura de perspectivas de 
trabalho aos melhores especialistas de outros países.

 

 Î Criamos equipas de 
trabalho formadas 
por profissionais 
locais em todos 
os projectos 
internacionais

Compromisso com a comunidade em regiões desfavorecidas | Angola
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Acções na América do Sul

Argentina, Nicarágua e Equador são os países onda a 
Isolux Corsán concentra as acções mais importantes 
em matéria de Responsabilidade Social Empresarial na 
América do Sul:

 ■ Dispõe-se de fornecedores locais para o 
abastecimento de equipamentos e materiais 
necessários para a realização das actividades que 
o Grupo Isolux Corsán leva a cabo nas zonas onde 
opera.

 ■ Na Pampa (Argentina), província de Neuquén, estão a 
ser realizadas instalações para a gestão de resíduos. 
Antes, as deposições ao ambiente eram feitas sem 
qualquer tratamento.

 ■ No Rio Colorado, província do Río Negro (Argentina), 
estão a ser construídos dois campos de futebol de 
grama e um campo de bolas para uso da população 
local.

Acções na Ásia

No continente asiático, o Grupo realiza actividades 
nomeadamente na Índia como concessionária / 
construtora de estradas, contratante de linhas de 
transporte de energia e está a criar uma divisão de 
engenharia para atender as necessidades da empresa à 
escala mundial. Salientam-se as seguintes actividades:

 ■ Exigem-se planos de garantia da qualidade 
adequados a fornecedores locais para o 
abastecimento de equipamentos e materiais 
necessários para a realização das actividades que a 
Isolux Corsán leva a cabo na Índia e noutros países.

 ■ Os projectos desenvolvem-se num âmbito de cuidado 
do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, 
contando muitos deles com financiamento 
internacional (ADB, IRDB, etc.) que assim o exige, 
promovendo a conscientização de toda a população 
da área de actuação dos projectos.

Responsabilidade Social Empresarial | Relação com o ambiente
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Aplicação e desenvolvimento
da Lei de Protecção
de Dados

De acordo com o previsto na Lei Orgânica 15/1999 
de 13 de Dezembro de Protecção de Dados de 
Carácter Pessoal e com o Regulamento de Medidas de 
Segurança (Real Decreto 994/1999 de 11 de Junho), 
inscreveu-se no Registo Geral de Protecção de Dados 
todos os ficheiros da nossa responsabilidade que 
contêm dados de carácter pessoal. Também dispomos 
de um Documento de Segurança de cumprimento 
obrigatório para todo o pessoal com acesso aos dados 
automatizados de carácter pessoal.

Adicionalmente, em 2008 foi realizada a auditoria 
bianual externa pela PricewaterhouseCoopers, quem 
examinou a correcta adequação dessas medidas de 
segurança.

Organismos reguladores
e parceiros de negócio

Com os Organismos Reguladores mantêm-se estreitas 
relações para o acompanhamento das normas 
reguladoras que afectam as nossas actividades. Entre 
outras com:

 ■ CNE (Comissão Nacional de Energia).

 ■ CNMT (Comissão Nacional do Mercado das 
Telecomunicações).

 ■ Órgãos reguladores das diferentes Administrações.

 ■ Reguladores nos mercados internacionais de 
expansão

Uma das principais virtudes do Grupo consiste na nossa 
capacidade para criar e liderar consórcios. Os clientes 
actuais são cada vez mais exigentes com os projectos, 
por isto somos conscientes da necessidade de 
valorizar ainda mais as nossas propostas incorporando 
os melhores especialistas do mercado. Desta maneira, 
todos os parceiros especialistas são co-partícipes do 
sucesso do projecto, estabelecendo-se vínculos de 
confiança e de relações a longo prazo.

O contributo
para o desenvolvimento 
sustentável da Isolux Corsán

Melhoria contínua e a preservação do ambiente 
onde se opera

A Isolux Corsán mantém o seu esforço na melhoria 
contínua dos seus processos com a finalidade de obter 
a máxima satisfação das partes interessadas e dando 
especial ênfase na protecção do ambiente em todas as 
suas actividades.

A empresa dispõe de um Sistema de Gestão Integrado, 
documentado e implantado de acordo com os 
requisitos das normas UNE-EN ISO9001:2000 e UNE-
EN ISO14001:2004.

As Políticas de Qualidade e Gestão Ambiental, as 
quais este ano se uniu a Política de I+D+i, são o reflexo 
do compromisso da Isolux Corsán em obter uma 
cultura de empresa que esteja em consonância com o 
desenvolvimento e o bem-estar da sociedade.

Responsabilidade Social Empresarial | Sustentabilidade
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Política de gestão 
da qualidade

A Direcção da Isolux Corsán é consciente de que o 
crescimento e a competitividade em todas as suas 
áreas de Engenharia, Construção, Concessões 
e Serviços dependem estreitamente do nível de 
satisfação dos clientes com os produtos e serviços.

Por isto estabelece e documenta a presente 
Política Empresarial da Qualidade como modelo no 
desempenho das suas actividades e referente para 
os seus Sistemas de Gestão da Qualidade.

Mediante essa política, o Grupo manifesta e assume 
os seguintes compromissos:

 ■ Desenvolver e implantar sistemas de Gestão da 
Qualidade adequados à organização e de acordo 
com os princípios estabelecidos na Norma UNE-
EN ISO 9001:2000 e nesta política. Tomar medidas 
que permitam melhorar de forma contínua a 
eficácia dos sistemas implantados.

 ■ Cumprir os requisitos aplicáveis aos produtos 
e serviços fornecidos, à medida que exigirem 
as normas legais e as especificações dos 
clientes para os quais se realizam. Respeitar os 
acordos alcançados com os clientes e ter em 
consideração as suas expectativas.
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 ■ Optimizar a gestão dos processos e 
metodologias de trabalho, da informação, dos 
aprovisionamentos, recursos e capacidades e das 
relações internas ou externas colocadas em jogo 
no desenvolvimento das actividades.

 ■ Estabelecer e controlar o cumprimento de 
objectivos coerentes com esta política e de 
acordo com as capacidades da organização. 
Assegurar que estes objectivos contribuem para 
melhorar a qualidade dos produtos e serviços e a 
eficácia do sistema de gestão da qualidade.

 ■ Examinar periodicamente esta política para 
manter o seu alinhamento com a visão e os 
objectivos estratégicos da Direcção e com as 
necessidades detectadas em cada momento 
no ambiente do mercado social e natural no 
desenvolvimento das actividades do negócio.

 ■ A Direcção assegura a implantação das medidas 
necessárias para obter o conhecimento e o 
compromisso com esta Política de Qualidade 
de todos os membros da organização e que a 
mesma esteja à disposição de qualquer parte 
interessada.

Política de gestão 
ambiental

Do mesmo modo, outro dos princípios fundamentais 
que regem a actuação da Isolux Corsán em relação 
à sociedade é o respeito pelo ambiente. Para o 
desenvolvimento deste objectivo essencial, aplica uma 
estratégia baseada no controlo rigoroso de todas as 
suas actividades e leva a cabo uma aposta muito forte 
na inovação tecnológica com o objectivo de consolidar 
o seu projecto empresarial.

Na Isolux Corsán somos conscientes de que o respeito 
pelo ambiente e a nossa resposta perante a sociedade 
em matéria ambiental são elementos decisivos e 
competitivos em todas as nossas áreas de negócio.

Por isto estabelece e documenta a presente Política 
Ambiental Empresarial para que sirva de modelo no 
desempenho das suas actividades e de referência para 
os seus Sistemas de Gestão Ambiental.

Mediante essa política, o Grupo manifesta e assume 
os seguintes compromissos:

 ■ Desenvolver e implantar sistemas de Gestão 
Ambiental adequados à empresa e de acordo 
com os princípios estabelecidos na Norma 
UNE-EN ISO 14.001:2004. Tomar medidas que 
permitam melhorar de forma contínua a eficácia 
dos sistemas implantados.

 ■ Estabelecer e controlar o cumprimento de 
objectivos e metas ambientais coerentes com 
esta política e de acordo com as capacidades 
da organização. Assegurar que estes objectivos 
e metas contribuem para acrescentar 
progressivamente o seu bom comportamento 
ambiental e a eficácia do sistema de gestão 
ambiental.

 ■ Aplicar práticas destinadas à prevenção e 
redução da contaminação, tentando minimizar 
impactes ambientais importantes.

 ■ Cumprir com a legislação ambiental aplicável e 
outros requisitos ambientais que a organização 
subscrever, relativo aos seus aspectos ambientais. 
Manter a informação correspondente disponível e 
convenientemente actualizada.

 ■ Examinar periodicamente esta política para 
manter o seu alinhamento com a visão e os 
objectivos estratégicos da Direcção e com as 
necessidades detectadas em cada momento 
no ambiente do mercado, social e natural onde 
desenvolve a sua actividade.

 ■ A Direcção assegura a implantação das medidas 
necessárias para obter o conhecimento e o 
compromisso com esta Política Ambiental de 
todos os membros da organização e os seus 
colaboradores externos. Igualmente, assegura 
que a mesma esteja à disposição de qualquer 
parte interessada e do público em geral.
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Actuações
ambientais

O compromisso da Isolux Corsán com o ambiente tem 
o seu eixo principal na identificação e controlo dos 
aspectos e impactos ambientais decorrentes de todas 
as suas actividades.

Para isto, a Isolux Corsán conta com uma equipa de 
técnicos com grande experiência em Gestão Ambiental 
que verificam e realizam um acompanhamento 
constante das actuações em nossas obras e serviços 
com a finalidade de minimizar os riscos associados às 
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Identificação e avaliação de aspectos ambientais

Dentro dos aspectos identificados pelo Grupo, a maior 
percentagem corresponde à geração de resíduos 
inertes (22%), seguido da geração de resíduos urbanos 
(18%) e resíduos perigosos (14%), juntamente com o 
consumo de recursos naturais/produtos (13%).

Uso de matérias-primas
Afecção às águas
Consumo de recursos naturais
Consumo de recursos naturais/produto
Danos em solos
Emissões acústicas
Emissões atmosféricas
Resíduos inertes
Resíduos perigosos
Resíduos urbanos

Aspectos ambientais reais identificados | 2008

Quanto aos aspectos potenciais, 64% são relativos a 
acidentes e 36% a possíveis incidentes.

Aspectos ambientais potenciais identificados | 2008

Incidentes
Acidentes

nossas actividades. Também, é importante 
salientar o trabalho constante de sensibilização que se 
realiza no Grupo com a finalidade de que a protecção 
do ambiente seja um objectivo de todos e cada um dos 
trabalhadores da empresa.

A Isolux Corsán desenvolveu uma ferramenta 
informática para facilitar o acompanhamento e controlo 
de toda a informação associada à gestão ambiental da 
organização.
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Dos aspectos ambientais identificados somente 25% 
foi avaliado como significativo, estabelecendo-se para 
todos eles as medidas minimizadoras estabelecidas 
pelo Sistema de Gestão.

Neste contexto, a maior parte dos aspectos reais que 
considerados significativos são relativos à geração de 
resíduos perigosos (62%).

Uso de matérias-primas
Afecção às águas
Consumo de recursos naturais/produto
Danos em solos
Emissões acústicas
Emissões atmosféricas
Resíduos inertes
Resíduos perigosos
Resíduos urbanos

Aspectos ambientais reais significativos | 2008

Os aspectos potenciais significativos que se identificam 
em maior medida correspondem aos associados a 
possíveis acidentes onde se gera a contaminação 
associada a incêndios ou à ruptura acidental de 
condutas.
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Aspectos ambientais potenciais significativos | 2008

Incidentes
Acidentes

Dentro da Isolux Corsán, a central da EMESA constitui 
uma excepção no referente aos aspectos ambientais 
devido a que os seus métodos de produção são dife-
rentes aos das obras e serviços.

O compromisso ambiental adquirido pela Direcção da 
EMESA levou-a a enfrentar o desafio de obter a ins-
crição no registo EMAS, tanto da empresa como dos 
processos desenvolvidos pela mesma. Após uma au-
ditoria no mês de Setembro, a Declaração Ambiental 
2007/2008 foi verificada favoravelmente e procedeu-se 
a tramitar a sua inscrição no Registo.

Na página seguinte são apresentados, de forma resumi-
da, os aspectos ambientais significativos desta fábrica:

 Î EMESA, um modelo 
na gestão ambiental
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Emissões

Aspecto Impacto Processo ou actividade geradora

Geração de ruído ambiental

Contaminação 
atmosférica

Em todos os processos 

Emissões de CO2 à atmosfera Recepção de materiais, carga de material, montagem de 
internos, limpeza de instalações e infra-estruturas, wc 
pessoal, actividades administrativas e manutenção de 

instalações e infra-estruturas

Emissões VOC´s Processo de pintura

Geração de resíduos

Aspecto Impacto Processo ou actividade geradora

Geração de embalagens contaminadas de substâncias 
perigosas

Contaminação de 
solos e águas

Processo de pintura e manutenção de instalações e 
infra-estruturas

Generación de residuo orgánico pastoso Processo de pintura

Geração de dissolventes com pintura Processo de pintura

Geração de pintura seca Processo de pintura

Geração de finos de pintura Processo de pintura

Geração de absorventes contaminados de substâncias 
perigosas

Processo de pintura e manutenção de instalações e 
infra-estruturas

Geração de apara contaminada Processo de fabrico (perfuração e corte de perfis e 
mecanização)

Geração de óleo mineral usado Manutenção de instalações e infra-estruturas

Geração de filtros de óleo Manutenção de instalações e infra-estruturas

Geração de baterias de chumbo Manutenção de instalações e infra-estruturas

Geração de aerossóis Processo de fabrico (inspecção) e manutenção de 
instalações e infra-estruturas

Geração de tubos fluorescentes Manutenção de instalações e infra-estruturas

Geração de pilhas usadas Actividades administrativas e manutenção de 
instalações e infra-estruturas

Aspectos ambientais significativos: directos 

Consumo de recursos

Aspecto Impacto Processo ou actividade geradora

Consumo de gasóleo

Consumo de 
recursos

Recepção de materiais, carga de material, montagem de 
internos, limpeza de instalações e infra-estruturas, wc 
pessoal, actividades administrativas e manutenção de 

instalações e infra-estruturas

Consumo de pinturas Processo de pintura

Consumo de dissolventes Processo de pintura

Situações de emergência

Aspecto Impacto Processo ou actividade geradora

Geração de resíduos de natureza perigosa Contaminação de 
solos e águas

Nos processos detalhados anteriormente no parágrafo 
de geração de resíduos

A geração de resíduos é um dos principais aspectos 
ambientais de melhoria, pelo que se realizam grandes 
esforços para contribuir na redução do volume dos 
mesmos e na utilização de matérias-primas procedentes 
da reciclagem.

Deste modo, o controlo operacional em obras e serviços 
fundamenta-se num processo de melhoria contínua 
orientada à minimização das quantidades geradas e à 
análise de possibilidades de valorização dos mesmos.

As quantidades de resíduos conforme a sua tipologia 
e classificados de acordo com os códigos CER-Stat 
rev.3 do Instituto Nacional de Estadística são:
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01.3 Óleos minerais usados 21.652

02.1 Resíduos químicos fora de fabricação 2.209

02.3 Resíduos químicos misturados 1.408

03.1 Depósitos e resíduos químicos 3.005

06.1 Desperdícios e resíduos de metais ferrosos 87.041

06.2 Desperdícios e resíduos de metais não ferrosos 72

06.3 Resíduos de metais misturados 1.712

07.1 Resíduos de vidro 44

07.2 Resíduos de papel e cartão 59.061

07.4 Resíduos plásticos 8.427

07.5 Resíduos de madeira 250.292

08.2 Equipamentos eléctricos e electrónicos descartados 93.409

08.4 Máquinas e componentes de equipamentos descartados 39.080

09.1 Resíduos de produtos alimentícios e da preparação de alimentos 188.130

09.2 Resíduos vegetais 7.020

10.1 Resíduos domésticos e similares 93.780

10.2 Materiais misturados e indiferentes 8.644

10.3 Resíduos de separação 11.100

11.1 Lodos do tratamento de águas residuais 56.000

11.3 Lodos de drenagem não contaminados 337.880

11.4 Conteúdo de fossas sépticas 90.023

12.1 Resíduos de construção e demolição 28.650.065

12.2 Resíduos de amianto 131

12.3 Resíduos de minerais naturais 211.684.330

12.6 Solos e lodos de drenagem contaminados 565

241.695.079

Descrição [Código CER-Stat rev.3) | 2008

Gestão de resíduos

 Î Na Isolux Corsán 
apostamos na 
utilização de 
matérias-primas 
procedentes da 
reciclagem
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Com a finalidade de cumprir a Lei 10/1998, de 21 de 
Abril, de Resíduos, colocam-se contentores nas obras, 
serviços e fábricas para conseguir uma adequada 
separação dos resíduos.

A gestão dos resíduos assimiláveis a urbanos está a ser 
realizada através dos serviços de recolha municipais e de 
gestores autorizados.

Os resíduos industriais não perigosos gerados são 
separados em origem, depositando-os em contentores 
claramente identificados e distribuídos em diferentes 
áreas das obras, serviços e fábricas, sendo geridos 
posteriormente de acordo com os requisitos legais 
aplicáveis.

A fábrica da EMESA (Elaborados Metálicos) constitui 
também uma excepção em referência à geração de 
resíduos devido a que os seus métodos de produção são 
diferentes aos das obras e serviços. Seguidamente são 
apresentados, de forma resumida, os resíduos gerados 
nesta fábrica durante 2008:
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Data
Restos de Ferro e Aço 

(t/t produzidas))

Pó e partículas de 
metais ferrosos (t/t 

produzidas)
Metais ferrosos (t/t 

produzidas)

01/01/07 a 31/03/07 0,087 0,018 0,068

01/04/07 a 30/06/07 0,067 0,019 0,008

01/07/07 a 30/09/07 0,082 0,018 0,010

01/10/07 a 31/12/07 0,089 0,026 0,008

01/01/08 a 31/03/08 0,069 0,016 0

01/04/08 a 30/06/08 0,055 0,016 0

01/07/08 a 31/08/08 0,050 0,012 0

Resíduos industriais não perigosos  | 2007 - 2008

Geração de resíduos de: restos de ferro e aço, pó e partículas de metais ferrosos e metais ferrosos

Data
Madeira

(t/t produzidas)
Papel e cartão
(t/t produzidas)

Restos de aluminio
(t/t producidas)

Metais não ferrosos 
(t/t produzidas 

Escórias
(t/t produzidas)

01/01/07 a 31/12/07 0,001801 0,000648 0,000368 0,000647 0,00804

01/01/08 a 31/08/08 0,001315 0,000660 0,000082 0,000909 0,00513

Resíduos industriais não perigosos  | 2007 - 2008

Geração de resíduos de: madeira, papel e cartão, restos de alumínio, metais não ferrosos e escórias, cartuchos toner e equipamentos fora de uso

Cartuchos de toner 
e tinta (Ud. resíduo 

/ t fabricadas)

EEquipamentos 
fora de uso
(t resíduo /  
pessoal)

01/01/07 a 31/12/07 0,001866 0

01/01/08 a 31/08/08 0,005148 0,762

Data

Embalagens vazias 
contaminadas

(t resíduo/t pintadas)

Orgânico pastoso
(t resíduo/t 
pintadas)

Pintura seca
(t resíduo/t 
pintadas)

Dissolvente com 
pintura

(t resíduo/t 
pintadas)

Finos de pintura
(t resíduo/t 
pintadas)

01/01/07 a 31/12/07 1,85 x 10-4 4,53 x 10-4 1,19 x 10-4 0 9,80 x 10-5

01/01/08 a 31/08/08 4,55 x 10-4 2,83 x 10-4 0,39 x 10-4 0 42 x 10-5

Resíduos industriais perigosos  | 2007 - 2008

Geração de resíduos de: embalagens vazias contaminadas, orgânico pastoso, pintura seca, dissolvente com pintura, finos de pintu-
ra, óleo mineral usado, filtros de óleo usado, resíduos sólidos impregnados de substâncias perigosas, apara contaminada, aerossóis 
vazios, pilhas, fluorescentes e baterias de chumbo

Óleo mineral usado
(t resíduo/t 
fabricadas)

Filtros de óleo 
usado

(t resíduo/t 
fabricadas)

Resíduos sólidos 
impregnados 

em substâncias 
perigosas
(t resíduo/t 
fabricadas)

Apara contaminada
(t resíduo/t 
fabricadas)

Aerossóis vazios
(t resíduo/t 
fabricadas)

01/01/07 a 31/12/07 5,6 x 10-5 4 x 10-6 5,6 x 10-5 0 7 x 10-6

01/01/08 a 31/08/08 4,1 x 10-5 3 x 10-6 26 x 10-5 0,001 8 x 10-6

Pilhas usadas
(t resíduo/t 
fabricadas)

Fluorescentes 
usados

(t resíduo/t 
fabricadas)

Baterias de 
chumbo

(t resíduo/t 
fabricadas)

01/01/07 a 31/12/07 2 x 10-6 4 x 10-6 2 x 10-6

01/01/08 a 31/08/08 0 1 x 10-6 8 x 10-6
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Auditorias externas

Os Sistemas de Gestão da Qualidade e Gestão Ambiental 
das empresas integrantes do Grupo são avaliados 
anualmente por organismos certificadores independentes 
de reconhecido prestígio como AENOR e DNV.

Nos relatórios de auditoria realizados durante 2008 por 
esses organismos, os auditores externos salientaram 
diversos pontos fortes na organização, entre os quais 
destacam:

Área Empresarial
 ■ O apoio e implicação da Direcção no cumprimento e 
eficácia dos sistemas de gestão.

 ■ O esforço realizado na gestão de I+D+i, Qualidade e 
Ambiente do Grupo para a manutenção e melhoria 
dos sistemas.

Áreas de Engenharia
 ■ Os relatórios de revisão do sistema pela Direcção, no 
que se refere à análise dos dados.

 ■ Informação contida nos relatórios e análises das 
pesquisas de satisfação do cliente, assim como 
a preocupação por parte da empresa na melhoria 
contínua no que respeita a este parágrafo, marcando-
se acções e objectivos de melhoria para o próximo 
ciclo.

 ■ A implicação da organização para a melhoria 
do sistema e procura de soluções em benefício 
da operatividade mediante a implantação de 
ferramentas informáticas.

 ■ Indicador do grau de implantação de maneira 
percentual em cada uma das obras através de 
questionário de auditorias.

 ■ Acompanhamento, medição e criatividade para o 
estabelecimento de indicadores dos sistemas de 
gestão da Qualidade e do Ambiente.

 ■ Planeamento e acompanhamento dos ensaios a 
realizar em determinadas obras.

Ferramentas para a 
avaliação e o 
acompanhamento

Área de Construção
 ■ A Gestão de resíduos em determinadas obras.
 ■ Transparência de informação suportada em Internet 
colocada por Obras.

 ■ A divisão das diferentes unidades de obra a 
inspeccionar e a frequência de inspecção em obras 
auditadas.

 ■ O elevado número de relatórios não conformes 
abertos em obra.

Área de Concessões e Serviços
 ■ O exaustivo processo de recompilação e 
processamento de informação que permite ao 
Departamento de Contratação a elaboração e 
apresentação de propostas competitivas.

 ■ A realização e resultados de auditorias internas.
 ■ O registo e arquivo da documentação no expediente 
de manutenção industrial auditado.

Auditorias internas

Outra boa ferramenta para a avaliação e o 
acompanhamento é a realização de auditorias internas 
por parte de auditores qualificados. Durante 2008, 
cada área do Grupo planeou e realizou uma série de 
auditorias internas em seus centros, departamentos e 
áreas.

Em 2008, realizaram-se um total de 65 auditorias 
internas. Nelas detectaram-se 377 não conformes as 
quais têm a sua origem nomeadamente em desvios 
pontuais como:                                                                                    

 ■ Controlo da documentação e dos registos
 ■ Controlo dos equipamentos de acompanhamento e 
medição

 ■ Controlo operacional ambiental
 ■ Tramitações de carácter ambiental

Ano após ano, destaca uma melhoria na Gestão da 
Qualidade e na Gestão Ambiental das nossas obras 
e serviços. Esta melhoria também é reflectida na 
avaliação da satisfação dos nossos clientes. 
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 Î Os auditores 
salientam o esforço 
do Grupo na gestão 
de I+D+i, Qualidade 
e Ambiente

 Î Todos os anos 
melhoramos a 
gestão ambiental 
das nossas obras e 
serviços
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A Isolux Corsán estimula o seu crescimento e 
desenvolve novas actividades promovendo projectos 
de investigação, desenvolvimento e inovação 
tecnológica. Deste modo, consegue dar um valor 
acrescentado aos produtos e serviços que oferece aos 
clientes e diferenciar-se notavelmente da competência.

Política de I+D+i

A Isolux Corsán é consciente que o nível de excelência 
depende estreitamente da inovação tecnológica e da 
I+D que cada área da empresa desenvolver e aplicar 
em suas actividades de Engenharia, Construção, 
Concessões e Serviços.

Como parte de uma decisão estratégica, a Direcção 
do Grupo estabeleceu a presente Política de I+D+i, 
mediante a qual se compromete a:

 ■ Desenvolver e implantar um Sistema de Gestão da 
I+D+i adequado à nossa organização e de acordo 
com os princípios estabelecidos na norma UNE 
166.002:2006 tomando medidas que permitam 
melhorar de forma contínua a sua eficácia.

 ■ Proporcionar mediante esse Sistema de Gestão 
da I+D+i um quadro de referência na organização 
para o estabelecimento de objectivos de I+D+i, a 
procura da sua consecução e a revisão periódica 
dos mesmos.

 ■ Assegurar a disponibilidade de recursos para a 
consecução dos objectivos de I+D+i e para conhecer 
e analisar os últimos avanços tecnológicos do nosso 
sector.

 ■ Promover actuações que aumentem a reflexão 
dentro das áreas de negócio para detectar novas 
ideias que permitam o desenvolvimento de novos 
produtos e serviços.

 ■ Fomentar, no âmbito da I+D+i, a cooperação 
com entidades externas que proporcionem 
conhecimentos, metodologias e recursos.

A investigação, o 
desenvolvimento
e a inovação tecnológica

Actividades de I+D+i por área de negócio 

 ■ Área de Construção

Ao longo de 2008 foram realizados três novos 
projectos de IT (Inovação Tecnológica), dois deles na 
área tecnológica da construção de túneis e outro em 
engenharia hidráulica.

Estes projectos foram certificados sob a norma UNE 
166.001: 2006, dando prosseguimento à política de 
certificação de projectos marcada em anos anteriores.

Plataforma Tecnológica Espanhola 
da Construção (PTEC)
Desde 2005, a Corsán 
Corviam faz parte dos
órgãos de Direcção da Plataforma 
Tecnológica Espanhola da 
Construção. A plataforma é 
composta pelas mais importantes 
Instituições, Organismos Públicos 
de Investigação, Universidades e 
empresas do sector da construção 
em Espanha.
Dentro desta Plataforma lideramos 
a Linha Estratégica de Segurança 
e Saúde (LESS), centrada na 
investigação e desenvolvimento 
de novas tecnologias e soluções 
que aumentam a segurança e 
reduzem os efeitos prejudiciais para 
a saúde dos trabalhadores dos 
processos construtivos em todos 
os seus aspectos e fases. Isto inclui 
desde o planeamento do projecto 
à conservação da infra-estrutura ou 
edificação, passando pela delicada 
fase da execução das obras.

Projecto SIC
Neste âmbito da LESS, a empresa 
construtora do Grupo dedicou boa 
parte do ano e dos seus recursos 
em I+D+i em redefinir e relançar o 
Projecto “Planeamento da Segurança 
Integrada na Construção (PSIC)”. 
Este projecto, após ser redesenhado 
por completo, passou a ser 
denominado “Segurança Integrada 
na Construção (SIC)”. Actualmente, 
estamos na fase de definição da 
estrutura de parceiros e centros de 
investigação que poderiam participar 
no projecto e em busca de apoio 
para o seu financiamento.

Projecto CLEAM

Este projecto CENIT de tipo 
cooperativo obteve no final de 
2007, um subsídio do Centro para 
o Desenvolvimento Tecnológico 
Industrial CDTI de 44% do seu 
orçamento total de mais de 20 
milhões de euros. O seu prazo de 
execução é de 4 anos. Enquadra-
se dentro da Linha Estratégica de 
Construção Sustentável da PTEC. É 
liderado pelas sete maiores empresas 
construtoras de Espanha e a Corsán-
Corviam encarrega-se de coordenar 
uma das sete actividades que 
compõe o projecto.

Durante 2008, continuou-se a 
trabalhar activamente nas tarefas 
deste projecto junto de outras 
empresas e centros de investigação.

 Î A empresa assegura 
os recursos para 
conseguir os 
últimos avanços 
tecnológicos no 
nosso sector
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 ■ Área de Engenharia

Durante 2008, a Isolux Corsán realizou um importante 
esforço no desenvolvimento de projectos de energias 
renováveis alcançando uma posição de liderança em 
vários aspectos relacionados com estas energias.

Os objectivos de I+D+i para 2009, centram-se nas 
linhas estratégicas seguintes:

 ■ Obtenção de energia a partir de biocombustíveis de 
segunda geração.

 ■ Melhoria dos rendimentos dos parques solares 
fotovoltaicos.

 ■ Novos tratamentos em Sistemas de Gestão de 
águas.

Neste sentido, estão a ser criados grupos de trabalho e 
levadas a cabo colaborações com Institutos de inves-
tigação de prestígio como o CENER, o CSIC e as Uni-
versidades de várias Comunidades Autónomas (Leão, 
Alicante e Madrid).

Igualmente, as áreas dedicadas às telecomunicações, 
devido à saturação experimentada neste mercado, vi-
ram-se obrigadas a procurar a máxima produtividade e 
controlo nos seus processos de produção, pelo que a 
inovação e a utilização de novas plataformas informáti-
cas que optimizem e proporcionem um valor acrescen-
tado à sua actividade é a linha de actuação preferente 
destas áreas.

O Plano Nacional de I+D+i, e em concreto, as 
ajudas previstas nas convocações dos projectos 
de investigação na área de energia e mudança 
climática, está a permitir à Isolux Corsán aumentar 
os recursos dedicados às novas linhas de trabalho 
que estão a surgir dos projectos em desenvolvimento 
realizando, em solitário ou em colaboração com outros 
parceiros, actividades que são de interesse para o 
desenvolvimento de novas tecnologias e melhoria da 
competitividade dos nossos produtos e serviços.

As áreas de engenharia do Grupo também estão a 
longo tempo a aplicar os resultados dos diversos 
projectos de I+D+i como parte dos seus processos 
de desenho para proporcionar aos clientes produtos 
à medida das suas necessidades, por mais exigentes 
e inovadoras que estas sejam. Neste âmbito, são 
desenvolvidos e aplicados numerosos projectos com 
um forte componente de investigação e inovação 
tecnológica, em algumas ocasiões, em colaboração 
com organismos públicos e outras entidades:

 ■ Desenvolvimento e produção do sistema LAC 
(Analisador de Linha Aérea de Contacto para 
Subestações de Tracção Ferroviária).

 ■ Automatização de subestações de tracção 
ferroviárias.

 ■ Localização de equipamentos em redes WI-FI.

 ■ Rede de Telecontrolo.

A Isolux Corsán dispõe, como ferramenta para a 
consecução dos objectivos relacionados com a 
Qualidade e o Ambiente, de sistemas de gestão 
integrada da qualidade e gestão ambiental certificados 
de acordo com as Normas UNE-EN ISO 9001:2000 e 
UNE-EN ISO 14001:2004.

Anualmente, estes sistemas de gestão são examinados 
e submetidos à auditoria externa, para garantia dos 
seus clientes e da sociedade.

Para 2009, temos previsto implementar mudanças 
nos nossos Sistemas de Gestão da Qualidade para 
adaptá-los aos requisitos da nova norma de Gestão 
da Qualidade recentemente publicada, a UNE-EN ISO 
9001:2008.

Certificações em matéria de I+D+i

Durante 2008, a Isolux Corsán realizou um esforço 
importante em desenhar, implantar e certificar o 
seu Sistema de Gestão de I+D+i sob a norma UNE 
166002:2006.

Como resultado deste processo, as empresas Isolux 
Ingeniería, S.A. e a Corsán-Corviam Construcion, S.A. 
foram auditadas em Novembro pela AENOR, obtendo 
no mês de Dezembro os certificados de Gestão de 
I+D+i.

Por ouro lado, a empresa construtora do Grupo 
prosseguiu com a sua política de certificação de 
projectos de I+D+i e IT sob a norma UNE 166001:2006 
de Gestão de Projectos de I+D+i obtendo, ao longo 
deste ano, três novos projectos certificados:

 ■ Técnicas para dar continuidade a aqüíferos 
interrompidos por muros cortina.

 ■ Sistemas de escoramento prévios à escavação 
entre cortinas.

 ■ Sistemas de escavação cravada que respeitem as 
estruturas especialmente sensíveis a movimentos 
do terreno circundante.

Certificações em matéria
de Qualidade e Ambiente

%de negócio em Espanha certificado com ISO 9001 95,25%

% de negócio em Espanha certificado com ISO 14001 87,50%

Certificações em matéria
de Qualidade e Ambiente | 2008
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 Î As empresas do 
Grupo de engenharia 
e construção, 
auditadas pela 
AENOR
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Durante 2008, as linhas de actuação em relação ao fo-
mento da Qualidade e do Ambiente encaminharam-se 
especialmente até os seguintes campos:

 ■ Implantação da ferramenta LOTUS NOTES para o 
controlo de documentos e registos dos Sistemas de 
Gestão da Qualidade, Ambiente e I+D+i em todas as 
áreas de negócio.

 ■ Melhoria da ferramenta de avaliação de fornecedores 
para incorporar requisitos de I+D.

 ■ Melhoria geral do serviço de atendimento ao 
utilizador depois da externalização do C.A.U. (Centro 
de Atendimento a Utilizadores).

 ■ Implantação da sistemática de avaliação do 
cumprimento legal, requisito por requisito.

 ■ Sessões de formação em ambiente para as 
subcontratações nas Delegações.

 ■ Comunicações de requisitos ambientais para as 
subcontratações (prospectos informativos e de 
comunicação).

 ■ Tramitações legais em obras e centros de trabalho 
(licenças, documentação resíduos).

 ■ Auditorias e visita às obras.

 ■ Elaboração de Planos Integrados da Qualidade 
e Ambiente e outra documentação de carácter 
ambiental.

 ■ Melhoria das infra-estruturas para a gestão ambiental 
das instalações do parque de maquinaria: zona de 
armazenamento de resíduos perigosos.

 ■ Criar uma biblioteca de Instruções Técnicas (ITs) que 
ajudem a interpretar resultados e ensaios (tanto em 
Obra de Construção Civil como em Edificação).

Fomento da Qualidade, do
Ambiente e da I+D+i:
objectivos e metas

Adicionalmente, todas as áreas de negócio da Isolux 
Corsán estabelecem anualmente os seus objectivos 
de gestão da qualidade, gestão ambiental e I+D+i. 
Todos eles estão direccionados à melhoria contínua dos 
processos e à proteção do ambiente.

Em relação à Gestão de I+D+i, os objectivos para 
2009 estão enfocados em consolidar as ferramentas 
implantadas para fomentar a geração de idéias e 
melhorar a nossa posição de empresa inovadora.

Por último, há que salientar que o Grupo mantém 
presença activa nas principais associações profissionais 
dos sectores onde desenvolve as suas actividades, 
como a Associação de Empresas Construtoras de 
Âmbito Nacional (SEOPAN) e a Associação de Empresas 
de Montagem e Manutenção Industrial (ADEMI). 
Igualmente, participa em diversos foros junto dos 
mais prestigiosos organismos do âmbito da gestão da 
qualidade e da gestão ambiental na empresa como são 
a AENOR ou a Associação Espanhola para a Qualidade 
(AEC).

Responsabilidade Social Empresarial | Sustentabilidade
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Relatório  económico
GRUPO ISOLUX CORSÁN, S.A. E SOCIEDADES DEPENDENTES

Contas anuais consolidadas em 31 de Dezembro de 2008 

e Relatório de Gestão de 2008
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A 31 de dezembro

Nota 2008 2007

ACTIVOS

Activos não correntes

Imobilizações corpóreas 5 238.784 180.337

Goodwill 6.1 486.662 522.864

Activos intangíveis 6.2 64.937 39.138

Activos intangíveis afectos a projectos 7.1 659.864 425.693

Outras imobilizações afectas a projectos 7.2 274.400 118.212

Investimentos em empresas associadas 8 24.335 51.532

Activos financeiros disponíveis para a venda 9 101.946 10.356

Outras contas a receber 11 27.772 29.594

Activos por impostos diferidos 19 41.537 15.623

Instrumentos financeiros derivados 10 4.751 17.437

1.924.988 1.410.786

Activos correntes

Existências 12 385.561 227.312

Clientes e outras contas a receber 11 1.477.059 1.360.362

Instrumentos financeiros derivados 10 5.417 3.436

Activos financeiros ao justo valor com alterações nos resultados 13.2 210.771 3.564

Caixa e equivalentes a caixa 13.1 288.538 288.891

2.367.346 1.883.565

Total Activos 4.292.334 3.294.351

Balanço de situação consolidado
(em milhares de euros)

As notas 1 a 40 do Relatorio e dos Anexos I a IV são parte integrante destas Contas Anuais Consolidadas.

Balanço de situação 
(em milhares de euros)

A 31 de dezembro

Nota 2008 2007

CAPITAL PRÓPRIO

Capital e reservas atribuíveis aos accionistas da Sociedade

Capital social 14 17.463 17.463

Prémio de emissão 14 470.634 470.634

Reserva legal 14 3.493 3.493

Reserva de cobertura 10 (13.956) 5.993

Diferença de câmbio acumuladas 15 (53.388) 8.184

Ganhos acumulados 16 199.229 159.914

Dividendo por conta 16 - (49.770)

623.476 615.911

Interesses minoritários 16 21.503 33.595

Total Capital Próprio 644.979 649.506

PASSIVOS

Passivos não correntes

Empréstimos bancários 18 711.467 249.340

Financiamento de projectos 7.3 534.407 358.969

Instrumentos financeiros derivados 10 27.811 378

Passivos por impostos diferidos 19 54.183 27.698

Provisões para outros passivos e custos 21.1 33.983 21.782

Outras contas a pagar 17 56.306 35.573

1.418.157 693.740

Passivos correntes

Empréstimos bancários 18 144.139 166.139

Financiamento de projectos 7.3 151.096 37.606

Fornecedores e outras contas a pagar 17 1.873.281 1.688.544

Passivos por impostos correntes 20.134 5.357

Instrumentos financeiros derivados 10 6.637 309

Provisões para outros passivos e custos 21.2 33.910 53.150

2.229.198 1.951.105

Total Passivos 3.647.355 2.644.845

Total Capital Próprio e passivos 4.292.334 3.294.351

As notas 1 a 40 do Relatorio e dos Anexos I a IV são parte integrante destas Contas Anuais Consolidadas.

Relatório  económico | Contas anuais consolidadas
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Exercício findo em 31 de Dezembro

Nota 2008 2007

Total receitas de exploração 3.316.905 2.415.465

   Vendas e prestaçâo de serviços 22 3.075.927 2.173.104

   Outras receitas de exploração 24 73.142 35.459

    Variação de existências 28.630 55.021

    Trabalhos realizados pelo Grupo para as suas imobilizações 139.206 151.881

Total despesas de exploração (3.139.135) (2.253.765)

    Consumo e outras despesas externas 23 (2.185.552) (1.582.303)

    Despesas por benefícios para os empregados 25 (350.346) (319.353)

    Amortizações e custos por perdas de imparidade 5, 6 y 7 (68.317) (24.167)

    Imparidade de dívidas a receber (5.765) (5.125)

    Outras despesas de exploração 24 (529.155) (322.817)

Resultado de exploração 177.770 161.700

Despesas financeiras 27 (121.635) (71.516)

Receitas financeiras 27 37.659 40.593

Resultado financeiro líquido 27 (83.976) (30.923)

Participação nos resultados de empresas associadas 8 (29.396) (4.670)

Outras receitas e despesas 24 76.515 -

Lucro antes de impostos 140.913 126.107

Imposto sobre lucros 28 (50.236) (38.467)

Resultado do exercício 90.677 87.640

Atribuível a:

Accionistas da Sociedade 91.441 87.177

Interesses minoritários 16 (764) 463

90.677 87.640

Ganhos por acção atribuíveis aos accionistas da sociedade durante o 
exercício – Básicos e diluídos (Euros por acção)

29 1,05 1,00

As notas 1 a 40 do Relatorio e dos Anexos I a IV são parte integrante destas Contas Anuais Consolidadas.

Demostração de resultados consolidadas
(Em milhares de Euros)

Atribuíveis aos accionistas da Sociedade
Capital 
Social

(Nota14)

Prémio de 
emissão
(Nota 14)

Reseva 
Legal

(Nota 14)

Reserva 
de 

cobertura 
(Nota 10)

Diferença
acumulada
de câmbio
(Nota 15)

Lucros 
acumulados
 (Nota 16)

Dividendo
por conta 
(Nota 16)

Lucros 
minori-
tários

 (Nota16)

Total
capital 
próprio

Saldo em 1 de Janeiro de 2007 17.463 470.634 - 4.154 4.143 120.604 (10.478) 5.001 611.521

Coberturas brutas de fluxos de 
tesouraria

- - - 3.078 - - - - 3.078

Diferenças conversão moeda 
estrangeira

- - - - 4.041 - - - 4.041

Outros movimentos  (Nota 35) - - - - - 9.300 - - 9.300

Receita / (despesa) bruta reco-
nhecida directamente no capital 
proprio

- - - 3.078 4.041 9.300 - - 16.419

Efeito fiscal - - - (1.239) - (3.031) - - (4.270)

Receita / (despesa) líquida 
directamente reconhecida no 
património líquido

- - - 1.839 4.041 6.269 - - 12.149

Lucros do exercício - - - - - 87.177 - 463 87.640

Outros movimentos - - - - - - - 28.131 28.131

Distribução do resultado 2006 - - 3.493 - - (54.136) 10.478 - (40.165)

Dividendos por conta 2007 - - - - - - (49.770) - (49.770)

Saldo em 31 de Dezembro de 2007 17.463 470.634 3.493 5.993 8.184 159.914 (49.770) 33.595 649.506

Demostração consolidada de alteraçoes no capital própio
(en miles de euros)
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Atribuíveis aos accionistas da Sociedade
Capital 
Social

(Nota14)

Prémio de 
emissão
(Nota 14)

Reseva 
Legal

(Nota 14)

Reserva 
de 

cobertura 
(Nota 10)

Diferença
acumulada
de câmbio
(Nota 15)

Lucros
acumulados
 (Nota 16)

Dividendo
por conta 
(Nota 16)

Lucros 
minori-
tários

 (Nota16)

Total capital 
própio

Saldo em 1 de Janeiro de 2008 17.463 470.634 3.493 5.993 8.184 159.914 (49.770) 33.595 649.506

Coberturas brutas de fluxos de 
tesouraria

- - - (30.412) - - - - (30.412)

Diferenças conversão moeda 
estrangeira

- - - - (61.572) - - - (61.572)

Outros movimentos (Nota 35) - - - - - 9.300 - - 9.300

Receita / (despesa) bruta reco-
nhecida directamente no capital 
próprio

- - - (30.412) (61.572) 9.300 - - (82.684)

Efeito fiscal - - - 10.463 - (2.790) - - 7.673

Receita / (despesa) líquida directa-
mente reconhecida no património 
líquido

- - - (19.949) (61.572) 6.510 - - (75.011)

Lucros do exercício - - - - - 91.441 - (764) 90.677

Outros movimentos - - - - - 202 - (11.328) (11.126)

Distribução do resultado 2007 - - - - - (49.770) 49.770 - -

Dividendos por conta de reservas - - - - - (9.068) - - (9.068)

Saldo al 31 de diciembre de 2008 17.463 470.634 3.493 (13.956) (53.388) 199.229 - 21.503 644.979

As notas 1 a 40 do Relatorio e dos Anexos I a IV são parte integrante destas Contas Anuais Consolidadas.
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Exercício findo em
31 de Dezembro

Nota 2008 2007

Fluxos de caixa de actividades operacionais

Resultado do exercício antes de impostos 140.913 126.107

Ajustamentos de:

    - Amortizações e custos por perdas de imparidade 5, 6 y 7 68.317 24.167

    - Imparidade de dívidas a receber 5.765 5.125

   -  Proveitos na venda de imobilizações corpóreas 24 (223) (8.710)

    - Participação no resultado de empresas associadas 8 29.396 4.670

    - Resultado financeiro líquido 27 83.976 30.923

    - Outras receitas e despesas 24 (76.515) -

    - Pagamentos baseados em acções 35 9.300 9.300

Subtotal 260.929 191.582

Variação no capital circulante:

    - Existências (107.330) (76.416)

    - Clientes e outras contas a receber (77.907) (232.968)

    - Activos financeiros ao justo valor com alterações nos resultados (207.207) (651)

    - Fornecedores e outras contas a pagar 176.748 297.243

    - Provisões para outros passivos e despesas (12.804) 13.629

    - Outras contas a receber e a pagar não correntes (16.324) -

    - Outras variações (23.213) 3.353

Caixa gerada pelas operações (7.108) 195.772

     - Impostos pagos (27.215) (59.876)

Caixa líquida (Fluxo) gerada pelas actividades de exploração (34.323) 135.897

Nota 2008 2007

Fluxo de caixa das actividades de investimento

    - Aquisição de subsidiárias, líquida de fluxos de caixa adquiridos 33 - (41.516)

    - Aquisição de imobilizações incorpóreas e de activos intangíveis (134.338) (31.969)

    - Receitas pela venda de imobilizações e de activos intangíveis 12.159 77.095

    - Aquisição de imobilizações afeitas a projectos (530.654) (273.842)

    - Aquisição de investimentos em associadas e activos financeiros       
disponíveis para a venda

(2.240) (1.530)

    - Receitas por vendas de investimentos em associadas e activos 
financeiros disponíveis para a venda

1 17.256

    - Variação líquida de outras contas a receber 6.929 (21.193)

    - Juros recebidos e outras receitas financeiras 21.099 29.469

Caixa líquida pelas actividades de investimento (627.044) (246.230)

Demonstração consolidada dos fluxos de caixa
(em milhares de euros)

Exercício findo em 31 de Dezembro

Nota 2008 2007

Fluxos de caixa de actividades de financiamento

    - Receitas de empréstimos bancários 606.266 338.477

    - Reembolso de  empréstimos bancários (166.139) (243.552)

    - Receitas de financiamento de projectos 398.393 234.877

    - Reembolso de financiamento de projectos (37.606) (10.362)

    - Juros pagos (80.884) (71.516)

    - Dividendos pagos (58.838) (40.165)

Caixa líquida recebida / (utilizada) em actividades 
de financiamento

661.192 207.759

Variação líquida de caixa e equivalentes a caixa (175) 97.426

Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del ejercicio 288.891 190.994

Diferenças de câmbio incluídas na variação líquida do exercício (178) 471

Caixa e equivalentes a caixa no fim do exercício 13 288.538 288.891

Relatório  económico | Contas anuais consolidadas

As notas 1 a 40 do Relatorio e dos Anexos I a IV são parte integrante destas Contas Anuais Consolidadas.



196 | Relatorio anual 2008 197Relatorio anual 2008 | 

Relatório  económico | Contas anuais consolidadas

O GRUPO ISOLUX CORSÁN, S.A. (adiante a Sociedade) 
é uma sociedade que no fim do exercício de 2008 contava 
com um grupo (adiante o Grupo), formado por: Grupo 
Isolux Corsán, S.A., sociedade dominante, e as suas 
dependentes e associadas. Adicionalmente, o Grupo 
participava junto com outras entidades ou partícipes em 
negócios conjuntos, bem como em uniões temporárias 
de empresas (adiante UTE’s). Os Anexos I, II, III e IV a 
estas notas recolhem informação adicional relativa às 
entidades incluídas no perímetro de consolidação. As 
empresas do Grupo têm participações inferiores a 20% 
do capital noutras entidades sobre as quais não têm 
influência significativa. O Grupo tem as suas actividades 
e vendas principais em Espanha e América Latina, e 
econtram-se em fase de expansão em diversos paises 
da Asia, da África e da Norteamérica.

Para o efeito da preparação das contas anuais 
consolidadas, entende-se que existe um grupo 
quando a dominante dispõe de uma ou mais entidades 
dependentes, sobre as quais detém o controlo, de 
forma directa ou indirecta. Os princípios aplicados na 
elaboração das contas anuais consolidadas do Grupo, 
bem como o perímetro de consolidação, constam na 
Nota 2.2.

No Anexo I a estas notas constam os dados de 
identificação das sociedades dependentes incluídas no 
perímetro de consolidação pelo método de integração 
global.

No Anexo II a estas notas constam os dados de 
identificação das entidades associadas incluídas no 
perímetro de consolidação pelo método de participação.

No Anexo III a estas notas constam os dados de 
identificação dos negócios conjuntos incluídos no 
perímetro de consolidação pelo método de integração 
proporcional.

Por outro lado, quer a Sociedade dominante quer 
certas sociedades dependentes participam em UTEs, 
sendo incluídas nas respectivas sociedades os dados 
correspondentes às UTEs através da integração 

As variações no perímetro de consolidação que tiveram 
lugar no decorrer do exercício 2007 são as seguintes:

 ■ Constituição das seguintes sociedades: Isolux Corsán 
Aparcamientos Madrid, S.L., Interisolux Alcorcón 
Vivienda Joven, S.L., Isolux Corsán Argentina, S.A., 
Isolux Corsán Construcción, S.A de C.V., Powertec 
Proyectos e Obras, Ltda., Serra Paracatu Transmisora 
de Energía, S.A., Jauru Transmisora de Energía, 
S.A., Pocos de Caldas Transmisora de Energía, S.A., 
Riberao Preto Transmisora de Energía, S.A., Parque 
Eólico Cova da Serpe, S.L.,  Infinita Renovables 
Patagonía, S.A., Aparcamientos I.C. Zaragoza Torrero, 
S.L. (Unipessoal), Aparcamientos I.C. Villaverde, S.L. 
(Unipessoal) y Sociedad Concesionaria Autovía A-4 
Madrid S.A.

 ■ Compra das seguintes sociedades: T-Solar Global 
S.A., LT Triángulo, S.A., e Infinita Renovables S.A.

 ■ Venda parcial do investimento em Pinares del Sur S.L., 
de forma que passou de 40% para 18%.

No dia 17 de Dezembro de 2004 foi constituída a 
sociedade que, depois de várias modificações, é 
denominada Grupo Isolux Corsán, S.A. A Sociedade é 
cabeça de um Grupo que é continuador das atividades 
do Grupo Isolux Wat, grupo com uma amplia trajectória 
no mercado espanhol e cuja principal atividade era a 
engenharia e no início do ano de 2005, este Grupo 
fusionou-se com o Grupo Corsán Corviam, que, por 
sua vez, apresentava um prestígio reconhecido e cuja 
principal actividade era a construção. Fruto desta 
fusão levada a cabo no ano de 2005 surgiu o Grupo 
Isolux Corsán.

A sede social do Grupo Isolux Corsán, S.A. encontra-
se em Rúa Caballero Andante nº 8, 28021 Madrid 
(Espanha). A sociedade está inscrita na Conservatória 
do Registo Comercial de Madrid, no tomo 20.745, livro 
0, secção 8, fólio 194, folha M-367466, inscrição 11. 
A última adaptação e refundição dos seus estatutos 
está inscrita no tomo 20.745, livro 0 da Secção 8, fólio 
189, folha M-367466, inscrição Nº 7.

proporcional dos saldos de activos, passivos, despesas 
e receitas. No Anexo IV inclui-se uma discriminação das 
UTEs nas quais participam as sociedades do Grupo.

As variações no perímetro de consolidação que tiveram 
lugar no decorrer do exercício 2008 são as seguintes:

 ■ Constituição das seguintes sociedades: Aparcamientos 
IC Arona, S.L, Aparcamientos IC Toledanos II, S.L., 
Aparcamientos IC Chiclana, S.L., Aparcamientos IC 
Sarrión, Concesionaria Autopista Perote-Xalapa S.A. de 
CV, Aparcamiento IC Ruiz de Alda S.A, Constructora de 
la Autopista Perote Xalapa, S.A. de CV, Hixam Gestion 
de Aparcamientos II, S.L.U, Aparcamientos IC Talavera, 
S.L.U, Luxeol, S.L, Soma Isolux NH One Tollway Private 
Limited, Isolux India Engineering & Const. Private LTD, 
Elaborados Metálicos Emesa S.L., Caraveli Cotaruse 
Transmisora de Energia, S.A.C, Aparcamientos IC 
Segovia II, S.L.U, Aparcamientos IC Gomez Ulla, S.L.U, 
Linhas de Xingu Transmissora de Energia LTA, Linhas de 
Macapa Transmissora de Energía, LTDA, Emisio Cádiz, 
S.A., Tecninct Proyectos e Ingenieria, Lineas del Norte, 
S.A., Isolux Corsán Algerie, EURL e Aparcamientos IC 
Hospital de Murcia, S.L.

 ■ Compra das seguintes sociedades: Isonor Transmisión 
SAC Perú (proprietária de Cartaveli Cotaruse Transmisora 
de Energía) e Azul de Cortes, B.V. (proprietária de Juandro 
Consultores S. de RL) e Explotaciones Las Madrigueras 
S.L.

 ■ Aumento de participaçao de 49% para 98% da 
sociedade Participes de Bioreciclaje de Cádiz, S.A e de 
30% para 80% em a asociedade Julitex.

 ■ Aquisição de um 9,06%  do Grupo T-Solar Global, S.A. 
materializada em uma contribuição não dineraria das 
participaçoes que o Grupo mantia em T-Solar Global, S.A 

 ■ Assim mesmo, a sociedade Tecninter S.A. y Tecna 
Estudios y Proyectos, S.A. absorveu a sociedade 
Tecninter S.A. no exercício (ambas perteneceram ao 
perímetro de consolidação em 2007)

1. Informação geral

Relatório das contas anuais consolidadas
(em milhares de euros)
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O grupo Isolux Corsán, S.A., desenvolve o seu negócio 
quer no mercado nacional, quer no mercado internacional. 
As principais actividades deste grupo (desenvolvidas 
pela própria sociedade ou pelas suas dependentes) são 
as seguintes:

 ■ Estudos de engenharia, montagens industriais e fabrico 
de elementos necessários para estas, instalações 
integrais e construção. 

 ■ Fabrico, comercialização e representação de 
produtos eléctricos, electrónicos, electromecânicos, 
informáticos, industriais, maquinaria e aparelhagem. 

 ■ Prestação de qualquer tipo de serviços de consultoria, 
auditoria, inspecção, medição, análise, decisão, 
investigação e desenvolvimento, design, projecto, 
planificação, fornecimento, execução, instalação e 
montagem, direcção e supervisão de projectos e obras, 
testes, ensaios, entrada em funcionamento, controlo e 
avaliação, manutenção e reparação, em instalações 
integrais, instalações eléctricas e electrónicas, de 
climatização e ventilação, fluidos sanitários, de gás, 
elevadores e monta-cargas, contra incêndios, de 
detecção, de hidráulica de águas, de sistemas de 
informação, de mecânica e industriais, comunicações, 
energia, ambiente e linhas, subestações e centrais de 
energia. 

 ■ Construção completa, reparação, conservação e 
manutenção de qualquer tipo de obras, bem como de 
qualquer género de instalações e montagens.

 ■ Compra e venda, arrendamento e exploração a 
qualquer título de bens imóveis ou de direitos reais 
sobre estes. 

 ■ Posse, gestão e direcção de valores e participações 
representativas de capital de qualquer entidade.

O Grupo opera através das seguintes linhas de negócio:

 ■ Construção: Compreende a construção de qualquer 
tipo de obras civis e de edifícios, sejam ou não 
residenciais.

 ■ Engenharia e Serviços Industriais: Esta linha de 
negócio inclui as actividades de Engenharia, Energia, 
Telecomunicações, Instalações e Ambiente.

 ■ Concessões: O Grupo é titular de concessões de 
infra-estruturas terrestres, tais como auto-estradas e 
parques de estacionamento, e igualmente de infra-
estruturas eléctricas, tais como linhas de transmissão 
de alta tensão e centrais de geração de energia.

 ■ Promoções imobiliárias: A actividade imobiliária do 
Grupo está focalizada na aquisição e desenvolvimento 
de terrenos para a sua venda, bem como na promoção 
de habitações privadas ou de protecção pública. 

 ■ Energias renováveis: Actividade no ámbito dos 
biocombustivéis.

Estas contas anuais consolidadas foram elaboradas 
pelo Conselho de Administração em 30 de Março 
de 2009. Os Administradores apresentarão estas 
contas anuais consolidadas na Assembleia Geral de 
Accionistas e é de esperar que sejam aprovadas sem 
alterações.

2. Resumo das principais 
políticas contabilísticas

A seguir descrevem-se as principais políticas 
contabilísticas adoptadas na preparação destas contas 
anuais consolidadas. Estas políticas foram aplicadas 
uniformemente a todos os exercícios apresentados 
nestas contas anuais consolidadas.

2.1. Bases de apresentação

As contas anuais consolidadas do Grupo em 31 de 
Dezembro de 2008 foram preparadas em conformidade 
com as Normas Internacionais de Informação 
Financeira (NIIF), adoptadas para a sua utilização na 
União Europeia, aprovadas pelos Regulamentos da 
Comissão Europeia (NIIF-UE) e que estão em vigor a 
31 de Dezembro de 2008. As primeiras contas anuais 
consolidadas apresentadas de acordo com as referidas 
normas foi em 1 de janeiro de 2006.

Estas políticas foram aplicadas uniformemente a todos 
os exercícios apresentados nestas contas anuais 
consolidadas.

Os montantes aparecem expressos no presente 
documento em milhares de Euros, salvo quando for 
mencionado o contrário.

 ■ Avaliação das imobilizações corpóreas e incorpóreas 
a custo histórico, capitalizando despesas financeiras 
durante o período de construção.

 ■ Os negócios conjuntos e as UTEs são consolidadas 
pelo método de integração proporcional.

A preparação das contas anuais consolidadas em 
conformidade com as NIIF-UE exige a utilização de certas 
estimativas contabilísticas críticas. Exige igualmente da 
direcção que exerça a sua consideração no processo de 
aplicação das políticas contabilísticas da Sociedade. Na 
Nota 4 são reveladas as áreas que implicam um maior 
grau de consideração ou de complexidade, ou as áreas 
nas quais as hipóteses e estimativas são significativas 
para as contas anuais consolidadas

Relatório  económico | Contas anuais consolidadas
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Normas, modificações e interpretações com data 
de entrada em vigor em 2008

 ■ NIC 39 (Modificação), “Instrumentos Financeiros: 
Reconhecimiento e valoraçao”, e NIIF 7(modificação): 
informaçao a revelar. Reclasificaçao de intrumentos 
financeiros.

 ■ CINIIF 14, “NIC 19 – Limite dos ativos afectos a um 
plano de prestaçoes definidas, necessidades mínimas 
de financiamento e inter-relacionamento entre ambos”. 
Esta interpretaçao não tem nenhun efeito sobre as 
contas do Grupo.

 ■ CINIIF 11, “NIIF 2 –Transaçoes do grupo e com 
acçoes próprias” que estabelece os princípios para 
determinar se uma transaçao baseada em acções na 
qual intervêm acções próprias ou entidades do grupo 
(tal como opções sobre as acções da dominante) 
deve ser reconhecida como uma transaçao como 
uma transacção com pagamento baseado em acções 
liquidada com instrumentos de patrimônio ou liquidada 
monetariamente nas contas individuais da dominante 
e das entidades do grupo.

 ■ CINIIF 12 “Contratos de prestação de serviços”, de 
cumprimento obrigatório para os exercícios com início 
a partir de 1 de Janeiro de 2008. A CINIIF 12 é aplicada 
a contratos nos quais um operador privado participa 
no desenvolvimento, financiamento, operação e 
manutenção de uma infra-estrutura para serviços do 
sector público. O Grupo está a analisar os possíveis 
impactos desta norma no caso de vir a ser adoptada 
pela União Europeia.

Normas e modificações e interpretações às 
normas existentes que ainda não entraram 
em vigor e que o Grupo não adoptou com 
antecedência

À data da formulação destas contas, o IASB tinha 
publicado as interpretações que a seguir indicamos. 
Estas interpretações são de cumprimento obrigatório 
para todos os exercícios com início a partir de 1 de 

Janeiro de 2009, e exercícios posteriores, ainda que o 
Grupo não as tenha adoptado com antecedência:

 ■ NIIF 8, “Segmentos Operacionais” (em vigor desde 
o dia 1 de Janeiro de 2009).  A NIIF 8 substitui a 
NIC 14, “Informação financeira por segmentos”, 
e homogeneíza os requisitos de apresentação de 
informação financeira por segmentos com a norma 
americana SFAS 131 “Disclosures about segments 
of an enterprise and related information”.  A NIIF 8 
exige uma orientação de direcção que permita a 
apresentação da informação por segmentos sobre 
a mesma base que a utilizada para efeitos internos. 
Não se prevê de momento que esta norma tenha um 
impacto significativo nas contas do Grupo.

 ■ NIC 23 (Modificaçao), “Despesas por juros”, (vigente 
a partir de 1 de janeiro de 2009). Esta norma exige 
que as entidades capitalizem as despesas por juros 
directamente atribuíveis à aquisição, construção ou 
produção de um activo qualificado (aquele que requer, 
necessariamente, um período de tempo substancial 
antes de ficar pronto para o seu uso ou para a venda) 
como parte do custo do activo O Grupo está a avaliar 
o impacto da NIC 23 modificada, mas em princípio não 
será afectado por esta modificação, dado que já está 
a activar as despesas financeiras relacionadas com 
activos qualificados, segundo o tratamento alternativo 
permitido pela NIC 23 presente. 

 ■ NIC 1 (Revista), “Apresentação de demonstrações 
financeiras” (em vigor desde o dia 1 de Janeiro de 
2009). Esta norma modificada proíbe a apresentação 
de rubricas de receita e despesa (ou seja, modificações 
no património por operações com terceiros não 
accionistas) na demonstração de modificações no 
património líquido, e exige que as modificações no 
património líquido por operações com terceiros não 
accionistas se apresentem separadas das mudanças 
no património líquido por operações com accionistas. 
O grupo aplicará a NIC 1 (Revista) desde o dia 1 de 
Janeiro de 2009. É provável que tanto a demonstração 
de resultados como a demonstração de receitas totais 
se apresentem como demonstrações de resultados.

de encerramento pelo seu justo valor, registando as 
modificações na conta de ganhos e perdas. Introduz-
se uma opção de política contabilística, aplicável a 
nível de combinação de negócios, consistente em 
avaliar os interesses minoritários pelo seu justo valor 
ou pelo montante proporcional dos activos e passivos 
líquidos da adquirida. Todos os custos da transacção 
são imputados a despesas. O Grupo aplicará a 
NIIF 3 (Revista) com efeito prospectivo a todas as 
combinações de negócios desde o dia 1 de Janeiro de 
2010. Esta norma revista está pendente de adopção 
por parte da União Europeia.

 ■ NIIF 1 (Revista) “Adopção pela primeira vez das NIIF” 
(em vigor a partir do dia 1 de Janeiro de 2009). Esta 
norma revista está pendente de adopção por parte da 
União Europeia.

 ■ NIC 39 (Modificação) “Rubricas susceptíveis de serem 
designadas como rubrica coberta”  (em vigor desde 
o dia 1 de Julho de 2009). Esta modificação está 
pendente de adopção por parte da União Europeia.

Projecto de melhorias publicado pelo IASB em Maio 
de 2008, que foi adoptado pela União Europeia em 
Janeiro de 2009, e que afecta as seguintes normas e 
interpretações:

 ■ NIIF 5 (Modificação), “Activos não correntes mantidos 
para a venda e actividades interrompidas” (e 
correspondente modificação da NIIF 1 “Adopção pela 
primeira vez das NIIF”) (em vigor desde o dia 1 de 
Julho de 2009). O Grupo adoptará a NIIF 5 (Modificada) 
com efeito prospectivo a todas as vendas parciais de 
dependentes que tenham lugar a partir do dia 1 de 
Janeiro de 2010.

 ■ NIC 23 (Modificação) “Custos por juros” (em vigor 
desde o dia 1 de Janeiro de 2009). A definição de 
custos por juros foi modificada para que os juros 
sejam calculados de acordo com a taxa de juros 
efectiva definida na NIC 39 “Instrumentos financeiros: 
Reconhecimento e mensuração”. O Grupo aplicará a 
NIC 23 (Modificada) de forma prospectiva em relação 

 ■ NIIF 2 (Modificação) “Pagamentos baseados em 
acções” (em vigor desde o dia 1 de Janeiro de 
2009). Esta modificação aborda as condições 
para a irrevocabilidade da concessão dos direitos 
e cancelamentos. O Grupo aplicará a NIIF 2 
(Modificação) desde o dia 1 de Janeiro de 2009. Não 
se espera que tenha um efeito significativo nas contas 
anuais consolidadas do Grupo. 

 ■ NIC 32 (Modificação) “Instrumentos financeiros: 
Apresentação” e NIC 1 (Modificação) “Apresentação 
de demonstrações financeiras” – “Instrumentos 
financeiros resgatáveis e obrigações que surgem na 
liquidação” (em vigor desde o dia 1 de Janeiro de 2009). 
O Grupo aplicará a NIC 32 e a NIC 1 (modificadas) a 
partir do dia 1 de Janeiro de 2009, embora não se 
espere que estas tenham qualquer efeito sobre as 
contas anuais consolidadas.

 ■ NIIF 1 (Modificação) “Adopção pela primeira vez 
das NIIF” e NIC 27 “Demonstrações financeiras 
consolidadas e separadas” (em vigor desde o dia 1 de 
Janeiro de 2009). O Grupo aplicará também a NIIF 1 
(Modificada) desde o dia 1 de Janeiro de 2009, data 
de transição para as NIIF das dependentes do Grupo. 
Esta modificação não terá qualquer efeito nas contas 
anuais consolidadas do Grupo.

 ■ NIC 27 (Revista) “Demonstrações financeiras 
consolidadas e separadas” (em vigor desde o dia 1 de 
Julho de 2009). O Grupo aplicará a NIC 27 (Revista) 
com efeito prospectivo às transacções com sócios 
minoritários desde o dia 1 de Janeiro de 2010. Esta 
norma revista está pendente de adopção por parte da 
União Europeia.

 ■ NIIF 3 (Revisada) “Combinações de negócios” (em 
vigor desde o dia 1 de Julho de 2009). A norma revista 
mantém o método de aquisição para as combinações de 
negócios, embora introduza importantes modificações. 
Por exemplo, todos os pagamentos da compra de um 
negócio são reconhecidos pelo seu justo valor na data 
de aquisição, e os pagamentos contingentes que se 
classifiquem como passivo são avaliados a cada data 
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aos custos por juros associados a activos qualificados 
desde o dia 1 de Janeiro de 2009.

 ■ NIC 28 (Modificação) “Investimentos em associadas” (e 
correspondentes modificações à NIC 32 “Instrumentos 
financeiros: Apresentação” e NIIF 7: “Instrumentos 
financeiros: Informação a revelar”) (em vigor desde 
o dia 1 de Janeiro de 2009). Um investimento numa 
associada é considerado um activo separado para 
efeitos do cálculo de deterioração de valor. O Grupo 
aplicará a NIC 28 (Modificada) às provas de deterioração 
de valor de investimentos em dependentes e às 
perdas por deterioração relacionadas desde o dia 1 de 
Janeiro de 2009.

 ■ NIC 36 (Modificação) “Imparidade de activos” (em 
vigor desde o dia 1 de Janeiro de 2009). Nos casos 
em que o justo valor menos os custos para a venda for 
calculado em função dos fluxos de caixa descontados, 
devem-se apresentar as discriminações equivalentes 
aos ditos cálculos do valor em uso. O Grupo aplicará 
a NIC 36 (Modificada) e apresentará, se for caso 
disso, as discriminações exigidas para as provas de 
imparidade, desde o dia 1 de Janeiro de 2009.

 ■ NIC 38 (Modificação) “Activos intangíveis” (em vigor 
desde o dia 1 de Janeiro de 2009). Um pagamento 
antecipado só poderia ser reconhecido quando tivesse 
sido realizado a título de adiantamento para obter um 
direito de acesso a certos bens ou serviços. O Grupo 
começará a aplicar a NIC 38 (Modificada) desde o dia 
1 de Janeiro de 2009 embora não se espere que o seu 
efeito seja significativo.

 ■ NIC 19 (Modificação) “Retribuições aos empregados” 
(em vigor desde o dia 1 de Janeiro de 2009). 

 ■ A distinção entre prestações aos empregados a curto 
e a longo prazo está baseada em se as prestações são 
liquidadas nos doze meses seguintes à data em que 
foram prestados os serviços, ou com posterioridade à 
dita data.

 ■ A NIC 37 “Provisões, activos contingentes e passivos 
contingentes” requer que os passivos contingentes 
sejam discriminados, não que se reconheçam, nas 
contas anuais consolidadas. A NIC 19 foi modificada 
de acordo com este critério.

O Grupo aplicará a NIC 19 (Modificada) a partir do dia 1 
de Janeiro de 2009.

 ■ NIC 39 (Modificação) “Instrumentos financeiros: 
Reconhecimento e mensuração” (em vigor desde o 
dia 1 de Janeiro de 2009).

O Grupo aplicará a NIC 39 (Modificada) desde o dia 1 
de Janeiro de 2009. Não se espera que a sua aplicação 
tenha efeito na conta de resultados do grupo.

 ■ NIC 1 (Modificação) “Apresentação de 
demonstrações financeiras” (em vigor desde o 
dia 1 de Janeiro de 2009). O Grupo aplicará esta 
modificação desde o dia 1 de Janeiro de 2009, e 
não se espera que tenha efeito nas suas contas 
anuais consolidadas.

 ■ Além das modificações mencionadas anteriormente, 
foi publicada uma série de modificações menores 
à NIIF 7 “Instrumentos financeiros: Informação 
a revelar”, à NIC 8 “Políticas contabilísticas, 
modificações em estimativas e erros”, à NIC 10  
“Factos posteriores à data do balanço”, à NIC 
18 “Receitas ordinárias” e à NIC 34 “Informação 
financeira intermédia” dentro do projecto anual de 
melhorias do IASB de Maio de 2008. Não é provável 
que estas modificações tenham efeito nas contas 
anuais consolidadas do Grupo, pelo que não foram 
analisadas detalhadamente.

 ■ CINIIF 16 “Coberturas de um investimento líquido 
numa operação no estrangeiro” (em vigor desde 
o dia 1 de Outubro de 2008). O Grupo aplicará a 
CINIIF 16 desde o dia 1 de Janeiro de 2009. Não se 
espera que tenha efeito material nas contas anuais 
consolidadas do grupo.

 ■ CINIIF 17 “Distribuição aos accionistas de activos 
não monetários”. Esta interpretação aclara como 
deveriam ser avaliadas as distribuições de activos 
não monetários, quando uma entidade distribuir 
dividendos aos seus accionistas. Esta interpretação 
é de aplicação prospectiva para todos os exercícios 
iniciados a partir do dia 1 de Julho de 2009 e está 
pendente de adopção por parte da União Europeia.

Normas e alterações e interpretações às normas 
existentes que ainda não entraram em vigor e que 
não são relevantes para as transaçoes do Grupo

À data da formulação destas contas, o IASB tinha 
publicado as interpretações que a seguir indicamos 
e são de cumprimento obrigatório para todos os 
exercícios com início a partir de 1 de Janeiro de 2009, e 
que não são relevantes no contexto das atividades do 
Grupo (porque não tenham impacto nas suas atividades 
o que o impacto previsto sobre as políticas contábeis 
actuais não é significativo):

 ■ CINIIF 13, “Programas de fidelização de clientes” 
(em vigor a partir do dia 1 de Janeiro de 2009).

 ■ As modificações detalhadas corresponde-se ao 
projecto de melhoras publicado pelo IASB em maio 
de 2008, e foi adotado pela União Europeia em 
Janeiro de 2009:

 ■ NIC 16 (Modificação) “Imobilizado corpóreo” 
(e correspondente Modificação da NIC 7 
“Demonstração dos fluxos de caixa”) (em vigor a 
partir do dia 1 de Janeiro de 2009). 

 ■ NIC 27 (Modificação) “Demonstrações financeiras 
consolidadas e separadas” (em vigor a partir do dia 
1 de Janeiro de 2009). 

 ■ NIC 28 (Modificação) “Investimentos em 
associadas” (e correspondentes modifições á NIC 
32 “Instrumentos financeiros: Presentação” e NIIF 
7 “Instrumentos financeiros: Informação a revelar”) 
(em vigor a partir do dia 1 de Janeiro de 2009). 

 ■ NIC 29 (Modificação) “Informação financeira em 
economías hiperinflacionárias” (em vigor a partir do 
dia 1 de Janeiro de 2009). 

 ■ NIC 31 (Modificação) “Participações em negócios 
conjuntos” (e correspondentes modificações á NIC 
32 e NIIF 7) (em vigor a partir do dia 1 de Janeiro 
de 2009). NIC 38 (Modificação) “Activos intangíveis” 
(em vigor a partir do dia 1 de Janeiro de 2009). 

 ■ NIC 38 (Modificação) “Activos intangivéis” (em vigor 
a partir do dia 1 de Janeiro de 2009). 

 ■ NIC 40 (Modificação) “Inverstimentos imobiliários” 
(e correspondentes modificações á NIC 16) (em 
vigor a partir do dia 1 de Janeiro de 2009).

 ■ NIC 41 (Modificação) “Agricultura” (em vigor a partir 
do dia 1 de Janeiro de 2009).

 ■ NIC 20 (Modificação) “Registo das subsidios 
oficiais e informação a revelar em matéria de ajudas 
públicas” (em vigor a partir do dia 1 de Janeiro de 
2009).

 ■ Outras modificações menores da NIC 20 “Registo 
das subvenções oficiais e informação a revelar 
em matéria de ajudas públicas”, da NIC 29 
“financeira em economías hiperinflacionárias”, da 
NIC 40 “Inverstimentos imobiliários” e da NIC 41 
“Agricultura”, incluidas também no projecto de 
melhoras publicado pelo IASB em Maio de 2008.

 ■ CINIIF RF 15 “Acordo para a construção de bens 
imóveis” (em vigor a partir do dia 1 de Janeiro de 
2009).
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2.2. Princípios de Consolidação

Dependentes

Dependentes são todas as entidades (incluídas as 
entidades com objecto especial) sobre as quais o 
Grupo tem poder para dirigir as políticas financeiras 
e de exploração. Geralmente esse poder está 
acompanhado por uma participação superior à 
metade dos direitos de voto. Para avaliar se o Grupo 
controla outra entidade, tem-se em consideração a 
existência e o efeito dos direitos potenciais de voto 
que actualmente sejam exercíveis ou conversíveis. As 
dependentes são consolidadas a partir da data na qual 
o controlo é transferido para o Grupo, e são excluídas 
da consolidação na data em que este cessa. 

Quando, através da aquisição de uma dependente, 
o Grupo adquirir um grupo de activos ou de activos 
líquidos que não constituam um negócio, distribui-se o 
custo do grupo entre os activos e passivos individuais 
identificáveis dentro do grupo, baseando-se nos 
justos valores dos mesmos na data de aquisição. O 
custo do grupo de activos líquidos inclui as despesas 
de assessoria legal e financeira necessariamente 
incorridas para realizar a transacção.  Quando o Grupo 
incorrer em custos relacionados com a aquisição de 
participações numa sociedade que não constitui um 
negócio, e não se tiver finalizado a operação na data de 
encerramento, os mencionados custos são activados 
em balanço se for provável que a transacção seja 
realizada posteriormente à data do balanço.  Se não 
se puder considerar como provável que a transacção 
seja realizada, os custos incorridos serão reconhecidos 
como despesas na conta de resultados.

Para contabilizar a aquisição de dependentes pelo 
Grupo, é utilizado o método de aquisição. O custo de 
aquisição é o justo valor dos activos entregues, dos 
instrumentos de património emitidos e dos passivos 
nos quais se incorre ou que são assumidos à data de 
intercâmbio, mais os custos directamente atribuíveis 
à aquisição. Os activos identificáveis adquiridos e os 
passivos e contingências identificáveis assumidos 

numa combinação de negócios são avaliados 
inicialmente pelo seu justo valor à data de aquisição, 
independentemente do alcance dos interesses 
minoritários. O excesso do custo de aquisição sobre 
o justo valor da participação do Grupo nos activos 
líquidos identificáveis adquiridos é reconhecido como 
goodwill. Se o custo de aquisição for inferior ao justo 
valor dos activos líquidos da dependente adquirida, a 
diferença será reconhecida directamente na conta de 
resultados. 

São eliminadas as transacções inter-empresas, os 
saldos e os lucros não realizados por transacções 
entre as entidades do Grupo. As perdas não realizadas 
também são eliminadas, excepto se a transacção 
proporcionar a evidência de uma deterioração de valor 
do activo transferido. Se for preciso, para assegurar 
a uniformidade com as políticas adoptadas pelo 
Grupo, modificam-se as políticas contabilísticas das 
dependentes. 

No Anexo I a estas notas aparecem discriminados os 
dados de identificação das sociedades dependentes 
incluídas no perímetro de consolidação pelo método 
de integração global.

A sociedade IC Sarrión participada com 51% pelo 
Grupo, não considera-se dependente porque o Grupo 
não tem o controlo dado que os acordos de acionistas 
estabelecen certas condiçoes que fazem que o 
investimento deve ser considerado como um negócio 
conjunto.

Transacções e interesses minoritários

O Grupo aplica a política de considerar as transacções 
com minoritários como transacções com terceiros 
externos ao Grupo. A alienação de interesses mino-
ritários implica lucros e/ou perdas para o Grupo, que 
são reconhecidos na conta de resultados. A aquisição 
de interesses minoritários tem como resultado um go-
odwill, sendo este a diferença entre o preço pago e a 
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proporção correspondente do montante registado nos 
livros dos activos líquidos da dependente.

Negócios conjuntos

O Grupo considera negócios conjuntos as entidades, 
incorporadas ou não, onde dois ou mais partícipes 
detenham o controlo conjunto em virtude de acordos 
contratuais. Como controlo conjunto entende-se 
a situação, contratualmente estabelecida entre as 
partes, na qual as principais decisões financeiras e 
operativas requerem a unanimidade dos partícipes. 

As participações em negócios conjuntos são 
integradas pelo método de consolidação proporcional. 
O Grupo combina linha a linha a sua participação nos 
activos, passivos, receitas e despesas e tesouraria 
da entidade controlada em conjunto com as rubricas 
das suas contas que são semelhantes. O Grupo 
reconhece nas suas contas anuais consolidadas a 
participação nos lucros ou nas perdas procedentes de 
vendas de activos do Grupo às entidades controladas 
em conjunto pela parte que corresponde a outros 
partícipes. O grupo não reconhece a sua participação 
nos lucros ou nas perdas da entidade controlada 
em conjunto e que derivam da compra, por parte do 
Grupo, de activos da entidade controlada em conjunto 
enquanto os referidos activos não forem vendidos a 
um terceiro independente. É reconhecida uma perda 
na transacção de forma imediata se esta puser em 
evidência uma redução do valor líquido realizável dos 
activos correntes ou uma deterioração de valor. 

No Anexo III a estas notas aparecem discriminados 
os dados de identificação dos negócios conjuntos 
incluídos no perímetro de consolidação pelo método 
de integração proporcional.

Associadas

Associadas são todas as entidades sobre as quais o 
Grupo exerce uma influência significativa, mas não 
detém o controlo. Geralmente essa influência está 
acompanhada por uma participação entre 20% e 50% 
dos direitos de voto. Os investimentos em associadas 
são contabilizados pelo método de participação e 
são reconhecidos inicialmente pelo seu custo. O 
investimento do Grupo em associadas inclui o goodwill 
(líquido de qualquer deterioração de valor acumulada) 
identificado na aquisição. 

A participação do Grupo nas perdas ou lucros 
posteriores à aquisição das suas associadas reconhece-
se na conta de resultados e a sua participação nos 
movimentos em reservas posteriores à aquisição é 
reconhecida nas reservas. Os movimentos posteriores 
à aquisição, acumulados, são ajustados contra o 
montante registado nos livros do investimento. Quando 
a participação do Grupo nas perdas de uma associada 
for igual ou superior à sua participação na mesma, 
incluída qualquer outra conta a cobrar não assegurada, 
o Grupo não reconhece perdas adicionais, excepto se 
tiver incorrido em obrigações ou realizado pagamentos 
em nome da associada.

Os lucros não realizados por transacções entre o 
Grupo e as suas associadas são eliminados em função 
da percentagem de participação do Grupo nestas. 
As perdas não realizadas também são eliminadas, 
salvo se a transacção proporcionar a evidência de 
uma perda por deterioração do activo transferido. 
Se for preciso, para assegurar a uniformidade com 
as políticas adoptadas pelo Grupo, modificam-se as 
políticas contabilísticas das associadas. 

Os lucros ou perdas de diluição em associadas são 
reconhecidas na conta de resultados.

No Anexo II a estas notas aparecem discriminados 
os dados de identificação das entidades associadas 
incluídas no perímetro de consolidação pelo método 
de participação.
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Uniões temporárias de empresas (UTEs)

Tem a consideração de união temporal de empresas 
(UTE), em conformidade com a definição outorgada 
pela legislação espanhola, o sistema de colaboração 
entre empresários por um tempo certo, determinado ou 
indeterminado, para o desenvolvimento ou execução 
de uma obra, serviço ou fornecimento. 

As partes proporcionais das rubricas do balanço e 
da conta de ganhos e perdas da UTE são integradas 
no balanço e na conta de ganhos e perdas da 
entidade partícipe em função da sua percentagem de 
participação. Ficam eliminadas as transacções entre a 
UTE e as outras subsidiárias do grupo.

No Anexo IV a estas notas aparecem discriminados 
os dados de identificação das UTEs incluídas no 
perímetro de consolidação pelo método de integração 
proporcional.

2.3. Transacções em moeda estrangeira

Moeda funcional e apresentação 

As rubricas incluídas nas contas anuais de cada uma das 
entidades do Grupo são avaliadas utilizando a moeda do 
contexto económico principal no qual opera a entidade 
(“moeda funcional”). As contas anuais consolidadas são 
apresentadas em euros, que é a moeda funcional e de 
apresentação da Sociedade, embora para efeitos de 
apresentação os valores sejam expressos em milhares 
de Euros.

Transacções e saldos

As transacções em moeda estrangeira são convertidas 
à moeda funcional utilizando as taxas de câmbio em 
vigor no momento das transacções. Os ganhos e perdas 
em moeda estrangeira resultantes da liquidação destas 
transacções e da conversão às taxas de encerramento 
dos activos e passivos numerários denominados em 
moeda estrangeira são reconhecidos na conta de 
resultados, excepto se forem diferidos em património 
líquido, como as coberturas de tesouraria qualificada e 
as coberturas de investimentos líquidos qualificados.

As alterações no justo valor de títulos monetários 
denominados em moeda estrangeira, e classificados 
como disponíveis para a venda, são analisados entre 
diferenças de conversão resultantes de alterações 
no custo amortizado do título e outras alterações no 
montante registado nos livros do título. As diferenças de 
conversão são reconhecidas no resultado do exercício e 
outras alterações do montante registado nos livros são 
reconhecidas no património líquido.

As diferenças de conversão sobre rubricas não numerárias, 
como instrumentos de património mantidos ao justo valor 
com variações nos resultados, são apresentadas como 
parte do ganho ou perda no justo valor. As diferenças 
de conversão sobre rubricas não numerárias, como 
instrumentos de património classificados como activos 
financeiros disponíveis para a venda, são incluídas no 
património líquido na reserva de revalorização. 
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Empresas do Grupo

Os resultados e a situação financeira de todas as 
entidades do Grupo (nenhuma das quais tem a moeda 
de uma economia hiperinflacionária) que têm uma 
moeda funcional diferente da moeda de apresentação 
são convertidos à moeda de apresentação do seguinte 
modo:

 ■ Os activos e os passivos de cada balanço 
apresentado são convertidos à taxa de encerramento 
à data do balanço;

 ■ As receitas e despesas de cada conta de resultados 
são convertidas às taxas de câmbio médias 
(excepto se esta média não for uma aproximação 
razoável do efeito acumulado das taxas existentes 
no momento da transacção, em cuja situação as 
receitas e as despesas são convertidas na data das 
transacções); e 

 ■ Todas as diferenças de câmbio resultantes são 
reconhecidas como um componente separado do 
património líquido.

Na consolidação, as diferenças de câmbio originadas 
pela conversão de um investimento líquido em entidades 
estrangeiras, e de empréstimos e de outros instrumentos 
em moeda estrangeira designados como coberturas dos 
referidos investimentos, são contabilizadas no património 
líquido dos accionistas. Quando são vendidas, essas 
diferenças de câmbio são reconhecidas na conta de 
resultados como parte do lucro ou perda na venda. 

Os ajustamentos ao goodwill e ao justo valor que surgem na 
aquisição de uma entidade estrangeira são tratados como 
activos e passivos da entidade estrangeira e são convertidos 
à taxa de encerramento, excepto os fundos de comércio 
originados com anterioridade ao dia 1 de Janeiro de 2006.

2.4.Imobilizações corpóreas

Os terrenos e as construções compreendem principalmente 
fábricas, escritórios, instalações técnicas, maquinaria e 

ferramentas. Os elementos das imobilizações corpóreas 
são reconhecidos pelo seu custo menos a amortização 
e as correspondentes perdas ou deterioração de valor 
acumuladas, excepto no caso dos terrenos, que são 
apresentados sem as perdas ou deterioração. O custo 
histórico inclui as despesas directamente atribuíveis à 
aquisição das rubricas.

Os custos posteriores são incluídos no montante 
registado nos livros do activo ou são reconhecidos 
como um activo separado apenas quando é provável 
que os futuros benefícios económicos associados aos 
elementos acabem por fluir para o Grupo, e o custo 
do elemento possa ser determinado de forma fiável. O 
montante registado nos livros do componente substituído 
é cancelado da contabilidade. As restantes reparações 
e manutenção são imputadas na conta de resultados 
durante o exercício no qual se gerou a correspondente 
despesa. 

Os terrenos não são amortizados. A amortização dos 
activos restantes é calculada utilizando o método das 
quotas constantes para afectar os seus custos aos seus 
valores residuais sobre as vidas úteis estimadas em 
função dos seguintes coeficientes: (Pág. 208)
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Coeficiente

Construções 1 % - 3 %

Instalações técnicas 6 % - 14 %

Maquinaria 10 % - 17 %

Ferramentas 12,5 % - 33 %

Mobiliario 5 % - 16 %

Equipamentos para o processamento 
de informação

12,5 % - 25 %

Elementos de transporte 8 % - 14 % 

O valor residual e a vida útil dos activos são revisados, 
e ajustados se necessário, na data de cada balanço. 

Quando o montante registado nos livros de um activo 
for superior ao montante recuperável estimado, o 
seu valor é reduzido imediatamente até ao montante 
recuperável (Nota 2.8). 

Os ganhos e perdas pela venda das imobilizações 
corpóreas são calculados comparando as receitas 
obtidas com o montante registado nos livros e são 
incluídos na conta de perdas e ganhos na linha “Outras 
receitas de exploração”. Os trabalhos realizados pela 
Sociedade para as suas imobilizações são avaliados 
pelo custo de produção e constam como receita na 
conta de perdas e ganhos.

Os bens recebidos pela cobrança de empréstimos 
são contabilizados pelo preço que figura registado 
no crédito correspondente ao bem recebido, ou pelo 
preço de mercado, o menor.

 

2.5. Activos intangíveis

Goodwill

O goodwill representa o excesso do custo de aquisição 
sobre o justo valor da participação do Grupo nos 
activos líquidos identificáveis da dependente ou da 
associada adquirida à data de aquisição. O goodwill 
relacionado com aquisições de dependentes é incluído 
em activos intangíveis. O goodwill relacionado com as 
aquisições de associadas é incluído em investimentos 
em associadas e é submetido a provas por deterioração 
de valor juntamente com o saldo total da associada. 
O goodwill reconhecido por separado é submetido 
a provas por deterioração de valor, no mínimo, uma 
vez por ano ou quando existirem indicações de 
deterioração, e é avaliado pelo valor de custo menos 
as perdas acumuladas por deterioração. Os ganhos 
e perdas pela venda de uma entidade incluem o 
montante registado nos livros do goodwill relacionado 
com a entidade vendida.

O goodwill é afecto às unidades geradoras de caixa 
(UGC) com o propósito de verificar as perdas ou 
deterioração de valor. A afectação é realizada naquelas 
UGCs das quais se espera que sejam as beneficiadas 
da combinação de negócios originária do referido 
goodwill. 

Concessões administrativas:

As concessões administrativas são registadas pelo 
montante satisfeito pela Sociedade em conceito de 
royalties de cessão ou de exploração. Em certas 
situações, as concessões referem-se à autorização 
administrativa concedida pelas autarquias ou por 
outras entidades públicas para a construção e posterior 
exploração, durante o período determinado nos 
respectivos contratos, de parques de estacionamento e 
outros bens. O tratamento contabilístico destes activos 
foi definido sobre bases semelhantes às contidas no 
IFRIC 12 (no que se refere à consideração dos bens 
objecto da concessão como activos intangíveis), ainda 
que esta norma ainda não seja de aplicação obrigatória 

na União Europeia. Depois do início da exploração dos 
activos sujeitos a concessão, as cobranças devidas à 
exploração das diversas concessões são reconhecidas 
como receitas ordinárias e as despesas de exploração 
são reconhecidas como despesas do exercício. Em 
todos os casos é reconhecida a amortização das 
imobilizações incorpóreas pelo método das quotas 
constantes sobre a duração da concessão. Em cada 
encerramento rever-se-á a rentabilidade do projecto 
para avaliar se existe algum indicador de deterioração 
de valor por não serem recuperáveis os activos, em 
relação às receitas geradas pela sua exploração.

Aplicações informáticas:

As licenças para programas informáticos adquiridas 
a terceiros são capitalizadas sobre a base dos custos 
nos quais se incorreu na sua aquisição e na preparação 
para a utilização do programa específico. Estes custos 
são amortizados durante as vidas úteis num período 
máximo de 5 anos.

As despesas relacionadas com o desenvolvimento ou 
com a manutenção de programas informáticos são 
reconhecidas como despesa no momento em que 
são geradas. As despesas directamente relacionadas 
com a produção de programas informáticos únicos 
e identificáveis, controlados pelo Grupo, são 
reconhecidas como activos intangíveis, sempre que 
seja provável que gerem benefícios económicos 
superiores aos custos durante mais do que um ano. 
Os custos directos incluem as despesas do pessoal 
que desenvolve os programas informáticos e uma 
percentagem adequada das despesas gerais.

Os custos de desenvolvimento de programas 
informáticos reconhecidos como activos são 
amortizados pelo método das quotas constantes 
durante as suas vidas úteis estimadas (não superam 
os 5 anos).
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Despesas devidas a investigação e 
desenvolvimento

As despesas de investigação são reconhecidas como 
despesa quando se incorre nelas. Os custos nos quais 
se incorre com motivo de projectos de desenvolvimento 
(relativos ao design e teste de produtos novos ou 
melhorados) são reconhecidos como activo incorpóreo 
sempre que cumprirem os seguintes requisitos:

 ■ É tecnicamente possível completar a produção do 
activo intangível de forma que possa vir a estar 
disponível para a sua utilização ou venda;

 ■ A direcção tem intenção de completar o activo 
intangível em questão, para o seu uso ou venda;

 ■ Existe a capacidade para utilizar ou vender o activo 
intangível;

 ■ É possível demonstrar a forma na qual o activo 
intangível gerará benefícios económicos prováveis 
no futuro;

 ■ Estão disponíveis os recursos técnicos, financeiros 
ou de outro género adequados para completar o 
desenvolvimento e para utilizar ou vender o referido 
activo intangível; e 

 ■ É possível avaliar, de forma fiável, o desembolso 
atribuível ao activo intangível durante o seu 
desenvolvimento.

Outras despesas de investigação são reconhecidas 
como despesas quando se incorre nelas. Os custos 
de desenvolvimento previamente reconhecidos como 
despesa não são reconhecidos como activo em 
exercícios posteriores. Em 31 de Dezembro de 2008 
não foram capitalizados custos de desenvolvimento.

2.6. Imobilizações afectas a projectos

São incluídos nesta epígrafe o montante dos 
investimentos, principalmente em infra-estruturas 
de transporte, energia e ambiente exploradas por 
sociedades dependentes do Grupo, cujo financiamento 
está realizado através da figura conhecida como 
“Project finance” (financiamento a projectos). 

Estas estruturas de financiamento são aplicadas a 
projectos capazes, por si próprios, de dar garantia 
suficiente às entidades financeiras participantes 
quanto ao reembolso das dívidas contraídas para a 
sua realização. Assim, cada um deles é desenvolvido 
através de sociedades específicas nas quais os activos 
do projecto são financiados, por uma parte, através 
da contribuição (limitada a uma quantia determinada 
de fundos) dos promotores e, por outra, geralmente 
de maior volume, através de empréstimos bancarios 
em forma de dívida a longo prazo. O serviço de 
dívida destes créditos ou empréstimos está garantido 
fundamentalmente pela tesouraria que o próprio 
projecto gerará no futuro, bem como pelas garantias 
reais sobre os activos do projecto.

São avaliados pelos custos incorridos, imputáveis 
directamente à sua construção, até ao momento em 
que se encontrarem em condições de exploração, tais 
como estudos e projectos, expropriações, reposição 
de serviços, execução de obra, direcção e despesas 
de administração de obra, instalações e edificações e 
outros semelhantes, bem como a parte correspondente 
de outros custos imputáveis indirectamente, na medida 
em que correspondem ao período de construção. 
São igualmente capitalizadas as despesas financeiras 
acumuladas durante o período de construção. 

Este esquema está geralmente relacionado com um 
contrato de concessão. As principais características a 
considerar nas imobilizações associadas a projectos 
de concessão são as seguintes: 
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 ■ Os activos objecto de concessão são propriedade 
do Organismo Concedente na maior parte dos 
casos. 

 ■ O Organismo Concedente controla ou regula o 
serviço da Sociedade concessionária, bem como 
as condições nas quais deve ser prestado o serviço 
referido.

 ■ Os activos são explorados pela sociedade 
concessionária em conformidade com os critérios 
estabelecidos no caderno de encargos da concessão 
durante um período de exploração estabelecido. 
Aquando da finalização do referido período, os 
activos revertem para o Organismo Concedente, 
sem que o concessionário tenha qualquer direito 
sobre eles. 

As despesas de conservação e manutenção que 
não representarem uma ampliação da vida útil ou da 
capacidade produtiva dos correspondentes activos são 
registadas como despesas do exercício no qual têm 
lugar. As concessões seguem o critério de cobrir com 
a amortização a totalidade do investimento realizado 
no momento da finalização do período de projecto. A 
Sociedade concessionária recebe as receitas pelos 
serviços prestados quer directamente dos utilizadores 
quer através do próprio Organismo Concedente. 

As imobilizações afectas a projectos são divididas 
conforme as suas características, principalmente, 
em activos intangíveis (Nota 2.5) e em imobilizações 
corpóreas (Nota 2.4)

2.7. Custos por juros

Os custos por juros incorridos para a construção de 
qualquer activo qualificado são capitalizados durante o 
período de tempo necessário para completar e preparar 
o activo para o uso destinado. Outros custos por juros 
são levados a despesas. 

2.8. Perdas por imparidade dos activos não 
financeiros

Os activos que têm uma vida útil indefinida e o goodwill 
não estão sujeitos a amortização e são submetidos 
anualmente a provas de deterioração de valor. Os 
activos sujeitos a amortização são submetidos a 
provas de deterioração de valor sempre que algum 
acontecimento ou alteração nas suas circunstâncias 
indicar que o montante registado nos livros pode ser 
irrecuperável. É reconhecida uma  deterioração de valor 
pelo excesso do montante registado nos livros do activo 
em relação ao seu montante recuperável. O montante 
recuperável é o maior dos dois seguintes valores: o justo 
valor de um activo menos os custos para a venda, ou 
o valor de uso. Para efeitos de avaliar as deteriorações 
de valor, os activos são agrupados ao nível mais baixo 
para o qual haja fluxos de tesouraria identificáveis por 
separado (unidades geradoras de caixa). Os activos 
não financeiros diferentes do goodwill que tiverem 
sofrido uma deterioração de valor são submetidos a 
revisões à data de cada balanço em previsão de terem 
acontecido reversões da deterioração.
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2.9. Activos financeiros

O Grupo classifica os seus activos financeiros nas 
seguintes categorias: ao justo valor com variações em 
resultados, empréstimos e contas a cobrar, mantidos 
até ao seu vencimento e disponíveis para a venda. A 
classificação depende do propósito com o qual foram 
adquiridos os activos financeiros. A direcção determina 
a classificação dos seus activos financeiros no momento 
do reconhecimento inicial e revisa a classificação em 
cada data de apresentação da informação financeira.

 
Activos financeiros a justo valor com variações nos 
resultados

Os activos financeiros a justo valor com variações 
nos resultados são activos financeiros mantidos para 
negociar. Um activo financeiro é classificado nesta 
categoria se for adquirido com o propósito principal de 
ser vendido a curto prazo. Os derivados também são 
classificados como adquiridos para a sua negociação 
excepto se forem designados como coberturas. Os 
activos desta categoria são classificados como activos 
correntes.

Empréstimos e contas a receber

Os empréstimos e contas a receber são activos financeiros 
não derivados com pagamentos fixos ou determináveis 
que não estão cotados num mercado activo. Estão 
incluídos em activos correntes, salvo para vencimentos 
superiores a 12 meses a partir da data do balanço 
que são classificados como activos não correntes. Os 
empréstimos e contas a receber são incluídas em clientes 
e outras contas a receber no balanço (Nota 2.12)

As contas a receber incluem o valor efectivo de futuros 
fluxos de caixa em certas concessões. Nestes casos 
existe um direito contratual de receber futuros fluxos 
de caixa ou outros activos financeiros directamente da 
autoridade concedente, ou então o concedente garante 
um nível de pagamentos. 

Activos financeiros mantidos até ao seu vencimento

Os activos financeiros mantidos até ao seu vencimento 
são activos financeiros não derivados com pagamentos 
fixos ou determináveis e vencimento fixo, que a direcção 
do Grupo tem a intenção positiva e a capacidade de 
manter até ao seu vencimento. Se o Grupo vendesse 
um montante não insignificante dos activos financeiros 
mantidos até ao seu vencimento, a categoria completa 
seria reclassificada como disponível para venda. 
Estes activos financeiros disponíveis para venda são 
incluídos em activos não correntes, salvo para aqueles 
com vencimentos inferiores a 12 meses a partir da 
data do balanço, que serão classificados como activos 
correntes.

Activos financeiros disponíveis para a venda

Os activos financeiros disponíveis para a venda são 
os não-derivados designados nesta categoria ou os 
que não estão classificados em nenhuma das outras 
categorias. Ficam incluídos em activos não correntes 
excepto se a direcção pretender alienar o investimento 
nos 12 meses a seguir à data do balanço.

Contabilização dos activos financeiros

As aquisições e alienações de investimentos são 
reconhecidas na data da negociação, ou seja, quando o 
Grupo se compromete a adquirir ou vender o activo. Os 
investimentos são reconhecidos inicialmente pelo seu 
justo valor mais os custos da transacção para todos 
os activos financeiros não levados a justo valor com 
variações nos resultados. Os activos financeiros a justo 
valor com variações nos resultados são reconhecidos 
inicialmente pelo seu justo valor, e os custos da 
transacção são levados a resultados. Os investimentos 
são cancelados contabilisticamente quando vencem os 
direitos a receber fluxo de tesouraria dos investimentos, 
ou quando são transferidos e o Grupo trespassa 
substancialmente todos os riscos e vantagens 
derivadas da sua titularidade. Os activos financeiros 
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disponíveis para a venda e os activos financeiros pelo 
seu justo valor com alterações nos resultados são 
contabilizados posteriormente pelo seu justo valor. Os 
empréstimos e contas a cobrar são contabilizados pelo 
custo amortizado em conformidade com o método de 
taxa de juro efectiva.

Os ganhos e perdas que surgem de variações do justo 
valor da categoria de activos financeiros a justo valor 
com variações nos resultados são incluídos na conta 
de perdas e ganhos no exercício em que aparecem. 
As receitas por dividendos derivados de activos 
financeiros ao justo valor com variações nos resultados 
são reconhecidas na conta de ganhos e perdas 
quando é estabelecido o direito do Grupo a receber o 
pagamento.

As alterações no justo valor de títulos monetários 
denominados em moeda estrangeira e classificados 
como disponíveis para venda são analisadas separando 
as diferenças resultantes no custo amortizado do 
título e outras variações no montante registado nos 
livros do título. As diferenças de conversão de títulos 
monetários são reconhecidas na conta de ganhos 
e perdas; as diferenças de conversão de títulos não 
monetários são reconhecidas no património líquido. As 
variações no justo valor dos títulos monetários e não 
monetários classificados como disponíveis para venda 
são reconhecidas no património líquido. 

Quando os títulos classificados como disponíveis para 
venda são alienados ou sofrem uma deterioração de 
valor, os ajustamentos acumulados ao justo valor, 
reconhecidos no património líquido, são incluídos na 
conta de ganhos e perdas.

Os juros de títulos disponíveis para venda calculados 
utilizando o método da taxa de juro efectiva são 
reconhecidos na conta de resultados na epígrafe de 
“Resultados financeiros líquidos”. Os dividendos de 
instrumentos de património líquido disponíveis para a 
venda são reconhecidos como “Resultados financeiros 
líquidos” quando é estabelecido o direito do Grupo a 
receber o pagamento.

O justo valor dos investimentos cotados está baseado 
em preços de compra correntes. Se o mercado não 
for activo para um activo financeiro (e para os títulos 
não cotados), o Grupo estabelece o justo valor 
utilizando técnicas de avaliação que incluem o uso de 
transacções livres recentes entre partes interessadas 
e devidamente informadas, referidas a outros 
instrumentos substancialmente iguais, a análise de 
fluxos de tesouraria descontados e modelos de fixação 
de preços de opções utilizando ao máximo os dados 
de mercado e confiando o menos possível nos dados 
específicos da entidade. 

O Grupo avalia na data de cada balanço se existe 
evidência objectiva da possibilidade de um activo 
financeiro ou de um grupo de activos financeiros ter 
sofrido deteriorações de valor. No caso específico dos 
títulos de capital classificados como disponíveis para 
venda, no intuito de determinar se os títulos sofreram 
deteriorações de valor, é preciso considerar se houve 
algum decréscimo significativo ou prolongado no justo 
valor dos títulos por baixo do seu custo. Se, no caso 
dos activos financeiros disponíveis para a venda existir 
qualquer evidência nesse sentido, a perda acumulada 
(determinada como a diferença entre o custo de 
aquisição e o justo valor corrente depois de subtrair 
qualquer deterioração de valor nesse activo financeiro 
previamente reconhecido nos lucros ou perdas) é 
eliminada do património líquido e é reconhecida 
na conta de resultados. As deteriorações de valor 
reconhecidas na conta de resultados por instrumentos 
do património não são reversíveis através da conta de 
resultados.

Os testes de deterioração de valor das contas a cobrar 
são descritos na Nota 2.12. 
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2.10. Instrumentos financeiros derivados e 
actividades de cobertura

Os derivados são reconhecidos inicialmente ao 
justo valor na data em que foi efectuado o contrato 
de derivados e posteriormente o seu justo valor é 
avaliado novamente. O método para reconhecer o 
lucro ou a perda resultante depende de se o derivado 
foi designado ou não como um instrumento de 
cobertura e, se assim for, da natureza da rubrica que 
está a cobrir. O Grupo pode designar determinados 
derivados como: 

 ■ coberturas do justo valor de passivos reconhecidos 
(cobertura do justo valor);

 ■ coberturas de um risco concreto associado a 
um passivo reconhecido ou a uma transacção 
prevista altamente provável (cobertura de fluxos de 
tesouraria); ou

 ■ coberturas de um investimento líquido numa 
operação no estrangeiro (cobertura de investimento 
líquido).

O Grupo documenta no início da transacção a 
relação existente entre os instrumentos de cobertura 
e as rubricas cobertas, bem como os seus objectivos 
para a gestão do risco e a estratégia para acometer 
várias transacções de cobertura. O Grupo também 
documenta a sua avaliação, tanto no início como 
sobre uma base contínua, de se os derivados que 
são utilizados nas transacções de cobertura são 
altamente efectivos para compensar as variações no 
justo valor ou nos fluxos de tesouraria das rubricas 
cobertas.

Na Nota 10 mostra-se o justo valor de vários 
instrumentos derivados utilizados para efeitos de 
cobertura. Os movimentos na reserva de cobertura 
são mostrados no Estado Consolidado de Variações 
no Património Líquido. O justo valor total dos 
derivados de cobertura é classificado como um activo 
ou passivo não corrente sempre que o vencimento 
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restante do elemento coberto for superior a 12 meses, 
e é classificado como um activo ou passivo corrente 
sempre que o vencimento restante do elemento 
coberto for inferior a 12 meses. Os activos desta 
categoria são classificados como activo ou passivo 
correntes.

Cobertura do justo valor

As variações no justo valor de derivados designados 
e qualificados como coberturas do justo valor são 
registados na conta de resultados, junto com qualquer 
variação no justo valor do activo ou passivo coberto 
que seja atribuível ao risco coberto. 

Cobertura de fluxos de caixa

A parte efectiva de variações no justo valor dos 
derivados designados e qualificados como coberturas 
de fluxos de tesouraria é reconhecida no património 
líquido. A perda ou ganho relativo à parte não efectiva 
é reconhecida imediatamente na conta de ganhos e 
perdas dentro de “Resultado financeiro líquido”.

Os montantes acumulados no património líquido são 
levados à conta de resultados nos períodos nos quais 
a rubrica coberta afecta o resultado (por exemplo, 
quando tem lugar a venda prevista que está a ser 
coberta). O lucro ou perda relativo à parte efectiva de 
permutas de taxa de juro, que cobrem capital alheio 
à taxa variável, é reconhecido na conta de ganhos 
e perdas dentro de “Resultado financeiro líquido”. O 
lucro ou perda relativo à parte efectiva de contratos 
a prazo em moeda estrangeira que cobrem vendas 
é reconhecido na conta de resultados dentro de 
“Volume de negócios”. 

Quando um instrumento de cobertura vence ou é 
vendido ou quando não cumpre os requisitos exigidos 
para a contabilidade de cobertura, qualquer lucro ou 
perda acumulada até esse momento no património 
líquido permanece no património e é reconhecido 
quando a transacção prevista for finalmente 
reconhecida na conta de resultados. Quando é de 

esperar que a transacção prevista não tenha lugar, o 
lucro ou a perda acumulada no património líquido é 
levada imediatamente à conta de resultados dentro 
de “Resultado financeiro líquido”.

Cobertura de investimento líquido

As coberturas de investimentos líquidos em 
operações no estrangeiro são contabilizadas de forma 
semelhante às coberturas de fluxos de tesouraria. 
Qualquer lucro ou perda no instrumento de cobertura 
relativo à parte efectiva da cobertura é reconhecido 
no património líquido. O lucro ou perda relativo à 
parte não efectiva é reconhecido imediatamente na 
conta de resultados. Os ganhos e perdas acumulados 
no património líquido são incluídos na conta de 
resultados quando a operação no estrangeiro for 
alienada. 

Derivados a justo valor através de resultados 
contabilizados a justo valor com variações nos 
resultados.

Determinados derivados não qualificam para a 
contabilidade de cobertura e são reconhecidos pelo seu 
justo valor com variações nos resultados. As variações 
no justo valor de qualquer instrumento derivado que 
não qualifique para a contabilidade de cobertura são 
reconhecidas imediatamente na conta de resultados 
dentro de “Resultado financeiro líquido”.

2.11. Existências

As matérias-primas e os produtos terminados são 
avaliados pelo preço de custo de aquisição ou 
de produção conforme o critério de custo médio 
ponderado ou pelo seu valor líquido realizável, o menor 
destes dois. 

Os edifícios em construção e outras edificações são 
avaliados tomando por base os custos directos de 
execução, incluindo, além disso, os custos relativos 
ao financiamento gerados durante o desenvolvimento 
das diferentes fases, bem como os custos de estrutura 
imputáveis aos referidos projectos, e são classificados 
em ciclo curto ou ciclo longo em função do prazo 
de finalização da promoção superar ou não os doze 
meses. 

A avaliação dos produtos obsoletos, defeituosos ou 
de movimento lento foi reduzida ao seu valor líquido 
realizável.

Nas existências encontram-se incluídos activos 
biológicos, nota 2.27.

O valor líquido realizável é o preço de venda estimado 
no decorrer normal do negócio, subtraídos os custos 
variáveis de venda aplicáveis.
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2.12. Clientes e outras contas a receber

As contas comerciais a receber são reconhecidas 
inicialmente pelo seu justo valor e posteriormente pelo 
seu custo amortizado em conformidade com o método 
da taxa de juro efectiva, subtraída a provisão por 
deterioração de valor. É estabelecida uma provisão para 
a deterioração de contas comerciais a receber quando 
existe evidência objectiva do Grupo não ser capaz 
de cobrar todos os montantes que lhe são devidos, 
conforme aos termos originais das contas a receber. 
A existência de dificuldades financeiras significativas 
por parte do devedor, ou a probabilidade do devedor 
declarar a insolvência ou iniciar um processo de 
reorganização financeira, bem como a falta ou a demora 
nos pagamentos são considerados indicadores de que 
a conta a receber sofreu deterioração. O montante da 
provisão é a diferença entre o montante registado nos 
livros do activo e o valor actual dos fluxos de tesouraria 
futuros estimados, descontados à taxa de juro efectiva. 
O montante registado nos livros do activo é reduzido à 
medida que é utilizada a conta de provisão e a perda é 
reconhecida na conta de resultados. Quando uma conta 
a receber for incobrável, é regularizada contra a conta 
de provisão para as contas a receber. A recuperação 
posterior de montantes cancelados com antecedência 
é reconhecida nos resultados do exercício em que se 
realizar a recuperação. 

2.13. Caixa e equivalentes a caixa

A caixa e equivalentes a caixa incluem o numerário em 
caixa, os depósitos à ordem em entidades de crédito, 
outros investimentos a curto prazo de grande liquidez 
com um vencimento original inferior ou igual a três 
meses, e os descobertos bancários. No balanço de 
situação, os descobertos bancários são classificados 
como empréstimos báncarios no passivo corrente.

2.14. Capital social

O capital social é composto, na sua totalidade, por 
acções ordinárias classificadas como património 
líquido. 

Os custos incrementais directamente atribuíveis à 
emissão de novas acções ou opções são apresentados 
no património líquido como uma dedução, líquida de 
impostos, das receitas obtidas.

Quando qualquer entidade do Grupo adquirir acções da 
Sociedade (acções próprias), a contraprestação paga, 
incluindo qualquer custo incremental directamente 
atribuível (líquido de imposto sobre os lucros), é deduzida 
do património atribuível aos accionistas da Sociedade 
até ao seu cancelamento, nova emissão ou alienação. 
Quando estas acções são vendidas ou são emitidas 
de novo posteriormente, qualquer montante recebido, 
líquido de qualquer custo incremental da transacção 
directamente atribuível, e dos correspondentes efeitos 
do imposto sobre os ganhos, será incluído no património 
líquido atribuível aos accionistas da Sociedade.

2.15. Subsídios oficiais

Os subsídios do Governo são reconhecidos pelo seu 
justo valor quando há uma segurança razoável do 
subsídio ser cobrado e de o Grupo cumprir todas as 
condições estabelecidas.

Os subsídios oficiais relacionados com custos são 
diferidos e são reconhecidos na conta de resultados 
durante o período necessário para as correlacionar 
com os custos que pretendem compensar.

Os subsídios oficiais relacionados com a aquisição de 
imobilizações corpóreas são incluídos em passivos 
não correntes como subsídios oficiais diferidos e são 
contabilizados na conta de resultados sobre uma base 
linear durante as vidas esperadas dos correspondentes 
activos. 
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2.16. Fornecedores

Os fornecedores são reconhecidos inicialmente pelo 
seu justo valor, sendo posteriormente avaliados pelo 
seu custo amortizado, através da utilização do método 
da taxa de juros efectiva.

2.17. Empréstimos Bancários

Os empréstimos bancários são reconhecidos 
inicialmente pelo seu justo valor, sem os custos 
incorridos na transacção. Posteriormente, os 
empréstimos bancários são avaliados pelo seu custo 
amortizado; se houver alguma diferença entre os fundos 
obtidos (livres dos custos necessários para a sua 
obtenção) e o valor do reembolso, esta é reconhecida 
na conta de resultados durante a existência da dívida, 
de acordo com o método da taxa de juros efectiva.

Os empréstimos bancários são classificados como 
passivos correntes, a não ser que o Grupo tenha um 
direito incondicional de diferir a sua liquidação durante 
pelo menos 12 meses após a data do balanço.

Os juros e outras despesas incorridas com a obtenção de 
empréstimos bancários são imputados aos resultados 
do exercício, seguindo o critério do rendimento.

2.18. Impostos correntes e diferidos

A despesa decorrente do imposto do exercício compre-
ende o imposto corrente e diferido. O imposto reconhe-
ce-se na conta de resultados, exceto as partidas regis-
tradas direitamente no património líquido. Neste caso, 
o imposto reconhece-se também no património líquido.

O encargo por imposto corrente é calculado com base 
nas leis fiscais aprovadas ou a ponto de serem apro-
vadas à data de balanço nos países em que as socie-
dades do Grupo operam e geram resultados sujeitos a 
impostos. A direcção avalia periodicamente as posturas 
tomadas em relação às declarações de impostos em 
situações em que a lei fiscal está sujeita a interpretação, 
criando, se for caso disso, as  provisões necessárias em 
função dos montantes que espera pagar às autoridades 
fiscais.

Os impostos diferidos são calculados, de acordo com 
o método do passivo, sobre as diferenças temporárias 
que surgem entre as bases fiscais dos activos e dos 
passivos e os seus montantes em livros nas contas anu-
ais consolidadas. No entanto, se os impostos diferidos 
surgirem do reconhecimento inicial de um passivo ou 
de um activo, numa transacção diferente de uma com-
binação de negócios, que no momento da transacção 
não afecta nem o resultado contabilístico nem o lucro 
ou o prejuízo fiscal, não são contabilizados. O imposto 
diferido é determinado utilizando taxas tributárias (e leis) 
aprovadas ou prestes a serem aprovadas à data do ba-
lanço, e que se espera poder aplicar quando o respec-
tivo activo por imposto diferido se realizar ou quando o 
passivo por imposto diferido for liquidado.

Os activos por impostos diferidos são reconhecidos, na 
medida em que é provável que se venha a dispor de 
benefícios fiscais futuros que permitam compensar as 
diferenças temporárias.

Reconhecem-se impostos diferidos sobre as diferenças 
temporárias que surgem em investimentos em depen-
dentes e associadas, excepto nos casos em que o Gru-
po possa controlar a data em que as diferenças tempo-
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rárias venham a reverter e seja provável que estas não 
venham a reverter num futuro previsível.

2.19. Beneficios a empregados

Obrigações por pensões e reforma

Para efeitos do seu tratamento contabilístico, é 
necessário distinguir os planos de contribuição definida, 
em que a obrigação da empresa consiste exclusivamente 
em contribuir com uma quantia anual, dos planos de 
prestação definida em que os trabalhadores têm direito a 
uma prestação concreta do rendimento da reforma.

 ■ Planos de contribuição definida

Um plano de contribuição definida é um plano de 
pensões mediante o qual o Grupo paga contribuições 
fixas para um fundo e não tem nenhuma obrigação, nem 
legal nem implícita, de realizar contribuições adicionais 
se o fundo não possuir activos suficientes para pagar a 
todos os empregados as prestações relacionadas com os 
serviços prestados no exercício corrente e em exercícios 
anteriores. Nos planos de contribuição definida, as 
aportações geradas são reconhecidos anualmente como 
despesa.

 ■ Planes de prestación definida

Um plano de prestações definidas é um plano de 
pensões que não é um plano de contribuições definidas. 
Habitualmente, os planos de prestações definidas 
definem o montante da prestação que um empregado 
receberá no momento da sua reforma, normalmente em 
função de um ou mais factores como a idade, o número 
de anos de serviço e a remuneração.

O passivo reconhecido no balanço relativamente aos 
planos de pensões de prestações definidas é o valor 
actual da obrigação por prestações definidas à data 
do balanço, menos o justo valor dos activos afectos 
ao plano e qualquer custo por serviços anteriores não 

reconhecido. A obrigação por prestações definidas é 
calculada anualmente por actuários independentes, de 
acordo com o método da unidade de crédito projectada. 
O valor actual da obrigação é determinado, descontando 
os fluxos futuros de saída de caixa estimados a taxas de 
juro de títulos do Estado denominados na moeda em que 
serão pagas as prestações e com prazos de vencimento 
similares aos das respectivas obrigações.

Apesar de, em exercícios anteriores, o grupo ter possuído 
planos de prestação definida, a 31 de Dezembro de 2008 
e 2007, a responsabilidade do Grupo nos referidos planos 
foi transferida na sua totalidade.

Compensações baseadas em acções

O Grupo realiza um plano de compensações baseadas 
em acções, que são liquidáveis em acções ou em dinheiro. 
O justo valor dos serviços dos empregados recebidos em 
troca da concessão da acção é reconhecido como uma 
despesa. O montante total a considerar como despesas 
durante o período de rendimento é determinado em 
referência ao justo valor das acções concedidas no 
momento da estipulação, excluindo-se o impacto das 
condições de rendimento que não forem condições de 
mercado (por exemplo, os objectivos de rentabilidade). 
Estas compensações serão pagas directamente pelos 
accionistas do Grupo. Aquando de cada balanço, o Grupo 
reconhece na conta de resultados a despesa estimada 
correspondente a esse exercício, sendo a contrapartida 
um movimento que é imputado directamente no estado 
de evolução do património líquido.

Indemnizações por cessação

As indemnizações por cessação são pagas aos 
empregados como consequência da decisão do Grupo 
de rescindir o seu contrato de trabalho antes da idade 
normal de reforma ou quando o empregado aceita 
renunciar voluntariamente, em troca dessas prestações. 
O Grupo reconhece estas prestações quando se 
compromete de forma verificável a cessar o contrato 
dos trabalhadores actuais, de acordo com um plano 
formal detalhado sem a possibilidade de retrocesso, 
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ou a proporcionar indemnizações por cessação como 
consequência de uma oferta realizada para incentivar 
uma renúncia voluntária. As prestações que não são 
pagas nos doze meses seguintes à data do balanço são 
descontadas ao seu valor actual.

Planos de participação em lucros e bónus

O Grupo reconhece um passivo e uma despesa para 
bónus e participação em lucros com base numa fórmula 
que tem em conta o lucro atribuível aos accionistas da 
Sociedade após alguns ajustamentos. O Grupo reconhece 
uma provisão quando se encontra contratualmente 
obrigada ou quando a prática no passado criou uma 
obrigação implícita.

2.20. Provisões

O Grupo reconhece uma provisão quando: o Grupo 
tem uma obrigação presente, legal ou implícita, como 
resultado de factos passados; há mais probabilidades de 
vir a ser necessária uma saída de recursos para liquidar a 
obrigação do que o contrário; e o montante foi calculado 
de forma fiável. Não se reconhecem provisões para 
perdas futuras de exploração.

Quando existe um número de obrigações similares, a 
probabilidade de que seja necessário um fluxo de saída 
para a liquidação é determinada considerando o tipo de 
obrigações como um todo. Uma provisão é reconhecida 
mesmo no caso de a probabilidade de um fluxo de saída 
relativamente a qualquer rubrica incluída no mesmo tipo 
de obrigações possa ser pequena.

As provisões são avaliadas com base no valor actual 
dos desembolsos que se espera que serão necessários 
para liquidar a obrigação, utilizando uma taxa antes de 
impostos que reflicta as avaliações do mercado actual 
do valor temporário do dinheiro e os riscos específicos da 
obrigação. O aumento na provisão devido à passagem 
do tempo é reconhecido como uma despesa por juros.

2.21. Reconhecimento de receitas

O volume de negócios inclui o justo valor das 
contraprestações recebidas ou a receber pela venda de 
bens e serviços no decurso ordinário das actividades 
do Grupo. O Volume de negócios é apresentado livre 
do imposto sobre o valor acrescentado, devoluções, 
liquidações e descontos e depois de as vendas dentro 
do Grupo serem eliminadas.

O Grupo reconhece as receitas quando o montante 
destas pode ser avaliado com fiabilidade, sendo 
provável que os benefícios económicos futuros fluam 
para a entidade e sejam cumpridas as condições 
específicas para cada uma das actividades do Grupo, 
tal como se descreve a seguir. Não se considera 
que seja possível avaliar o montante das receitas 
com fiabilidade se não estiverem resolvidas todas as 
contingências relacionadas com a venda. O Grupo 
baseia as suas estimativas em resultados históricos, 
tendo em conta o tipo de cliente, o tipo de transacção 
e os termos concretos de cada acordo.

O critério seguido para o reconhecimento de receitas em 
cada uma das áreas de actividade do Grupo é o seguinte:

Actividade de construção

Quando o resultado de um contrato de construção 
pode ser estimado com suficiente fiabilidade, as receitas 
e os custos associados a este são reconhecidos em 
resultados como tais, com referência ao estado de 
acabamento da actividade produzida pelo contrato na 
data de encerramento do balanço. Para as obras em que 
há uma estimativa de perdas, aquando da elaboração 
do orçamento actualizado, são efectuadas as provisões 
necessárias para as cobrir na sua totalidade, no caso de 
se prever essa circunstância.

Para determinar o estado de realização de um contrato, 
a empresa segue normalmente o critério da análise do 
trabalho executado. Este método pode ser posto em 
prática pela existência, geralmente, em todos os contratos 
de:
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 ■ uma definição de todas e cada uma das unidades 
de obra que é necessário executar para completar a 
totalidade da mesma;

 ■ a medição de cada uma destas unidades da obra, e 

 ■ o preço a que cada uma delas é certificada.

Para a aplicação prática deste método, no final de 
cada mês é obtida a medição das unidades realizadas 
de cada uma das obras. A soma total é o montante 
a que ascendem os trabalhos realizados ao preço 
estabelecido no contrato, que deve ser reconhecido 
como receita da obra desde o seu início. Fazendo a 
diferença com o mesmo valor do mês anterior obtém-
se a produção do mês e é esta que é registada em 
termos contabilísticos como receita.

Os custos de execução das obras são reconhecidos 
contabilisticamente em função do seu rendimento, 
reconhecendo-se como despesas aquelas que são 
efectivamente incorridas na execução das unidades de 
obra realizadas, assim como as que podendo incorrer 
no futuro devam ser imputadas às unidades de obra 
agora executadas.

A aplicação deste método de reconhecimento de 
resultados é complementada com a elaboração de um 
orçamento que se realiza para cada contrato de obra 
e por unidade de obra, e que é utilizado como uma 
ferramenta fundamental na sua gestão, com o objectivo 
de manter um acompanhamento detalhado para cada 
unidade de obra de onde estão a ocorrer os desvios 
entre a realidade e o que foi orçamentado.

Nos casos excepcionais, em que não é possível estimar 
a margem para a totalidade do contrato, reconhece-
se o total dos custos incorridos neste e, como receita 
do referido contrato, as vendas razoavelmente 
asseguradas referentes à obra realizada, com o limite 
dos referidos custos incorridos no contrato.

Ao longo da execução das obras podem surgir 
imprevistos não contemplados no contrato principal 
e que pressupõem trabalhos adicionais a realizar. As 
alterações ao contrato inicial requerem aprovação 
técnica por parte do cliente e, posteriormente, aprovação 
económica que permite a emissão de certificações e a 
cobrança desses trabalhos adicionais, a partir desse 
momento. Segue-se o critério de não reconhecer as 
receitas por estes trabalhos adicionais enquanto a sua 
aprovação não estiver razoavelmente assegurada pelo 
cliente; os custos incorridos para a realização destes 
trabalhos são reconhecidos no momento em que se 
produzem, independentemente do grau de aprovação 
dos clientes dos trabalhos realizados.

Se o montante da obra executada com base em cada 
uma das obras for maior do que o montante certificado 
para cada uma delas até à data de encerramento, a 
diferença entre ambos os montantes é mencionada 
na epígrafe “Clientes e outras contas a cobrar” do 
balanço de situação consolidado. Se o montante da 
obra executada com base em cada uma das obras for 
menor do que o montante das certificações emitidas, a 
diferença será mencionada na epígrafe “Fornecedores 
e outras contas a pagar” do balanço de situação 
consolidado.

Os custos estimados para a retirada da obra são 
provisionados  de forma periodificada, ao longo 
da execução da mesma, e imputando-se ao custo 
proporcionalmente à relação entre custos estimados 
e produção realizada; as despesas produzidas a partir 
do fim da obra até à liquidação definitiva da mesma 
são descontadas na provisão realizada, registando-
se o saldo remanescente no capítulo “Provisões para 
outros passivos e despesas – correntes” do balanço de 
situação consolidado.

Os juros de mora são originados por atraso na 
cobrança de certificações com as Administrações 
Públicas e realizam-se se houver a probabilidade dos 
referidos juros de mora serem efectivamente recebidos, 
e quando o seu montante pode ser medido de forma 
fiável.
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Os custos relacionados com a apresentação de ofertas 
para a adjudicação de obras são descontados na conta 
de resultados no momento em que se incorre neles, 
quando não é provável ou se desconhece, nessa data, 
se o contrato será obtido. Os custos de apresentação 
de ofertas são incluídos no custo do contrato quando 
é provável ou se sabe que o contrato será obtido 
ou quando se sabe que os referidos custos serão 
reembolsados ou incluídos nas receitas do contrato.

Actividade de engenharia

As receitas das obras de Engenharia reconhecem-se 
segundo o método da percentagem de obra realizada, 
sendo esta percentagem calculada em função dos 
custos directos incorridos relativamente ao total 
estimado.

Podem ser aplicados os conceitos descritos 
para a actividade de Construção, no relativo ao 
reconhecimento de receitas relacionadas com 
trabalhos adicionais, reconhecimento de perdas 
futuras estimadas através da constituição de provisões, 
tratamento contabilístico das diferenças temporárias 
que possam existir entre o ritmo de reconhecimento 
contabilístico de receitas e as certificações emitidas 
aos clientes, e reconhecimento contabilístico dos 
juros de mora.

Actividade de concessões e serviços

O grupo tem concessões para a exploração de 
infra-estruturas eléctricas, estacionamentos, auto-
estradas, etc. Os serviços incluem fundamentalmente 
a prestação de serviços ambientais, como por 
exemplo a depuração de águas residuais e serviços 
de manutenção de infra-estruturas industriais e áreas 
relacionadas. 

Nos contratos de concessão e de gestão de serviços, 
o reconhecimento do resultado é realizado através 
do registo das receitas e despesas do exercício, 
seguindo o critério de especialização dos exercícios, 
independentemente do momento em que ocorre 

o fluxo monetário ou financeiro deles resultante. O 
tratamento das actividades principais é descrito a 
seguir.

Contratos com elementos múltiplos

As concessões de serviços públicos são contratos 
entre um operador privado e o Governo ou outro 
organismo público, em que este outorga ao operador 
privado o direito de fornecer serviços públicos como, 
por exemplo, o fornecimento de água e energia, ou 
a exploração de estradas, aeroportos ou prisões. O 
controlo do activo permanece nas mãos do sector 
público mas o operador privado responsabiliza-se 
pela construção do activo, bem como pela exploração 
e manutenção da infra-estrutura. De acordo com os 
termos do contrato, as concessões são tratadas 
como imobilizações intangíveis (quando o elemento 
predominante é o facto do concessionário ter o 
direito de receber taxas directamente do utilizador) 
ou imobilizações financeiras (nos casos em que o 
concessor garante um nível de fluxos futuros de caixa).

O Grupo oferece determinados acordos mediante os 
quais constrói uma infra-estrutura em troca da obtenção 
de uma concessão para a exploração da referida infra-
estrutura durante um determinado período. Quando 
estes acordos com múltiplos elementos têm lugar, o 
montante que é reconhecido como receita define-se 
como o justo valor de cada uma das fases do contrato. 
A receita referente à construção e engenharia da infra-
estrutura é reconhecida com base nas normas citadas 
nos parágrafos anteriores. A receita da exploração de 
um activo intangível reconhece-se, com base no seu 
rendimento, como receitas operativas, enquanto que 
as receitas nos casos em que se tenha reconhecido 
um activo financeiro constituem uma devolução do 
capital com um elemento de receita de juros. Para as 
características das actividades principais do grupo, 
estabeleceram-se as seguintes normas:
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 ■ Auto-estradas / linhas eléctricas de transmissão

Na maior parte dos casos coexiste o princípio da respon-
sabilidade, por parte do concessionário, com o princípio 
de garantia da manutenção do equilíbrio económico-
financeiro da concessão por parte da Administração. O 
reconhecimento de receitas na fase de construção é de-
terminado em função do justo valor. Nos casos em que 
a autoridade concessora presta ou garante directamen-
te um nível de receitas para o concessionário, o activo 
é classificado como conta a cobrar. Nos casos em que 
o concessionário possui o direito de receber taxas dos 
utilizadores, existe um activo intangível. Nestes casos, o 
grupo reconhece as receitas baseando-se no seu incor-
rimento e amortiza o activo intangível durante a duração 
da concessão, pelo método das quotas constantes.

 ■ Estacionamentos

Dentro do negócio de estacionamentos é necessário 
distinguir:

•	 Estacionamentos para residentes:

Pressupõe a construção de um estacionamento com 
lugares que são vendidos directamente ao cliente 
final. O registo contabilístico da venda e dos seus 
custos apenas é realizado após a entrega do lugar 
do estacionamento, o que coincide normalmente 
com a formalização da escritura de compra e venda. 
Adicionalmente, para se poder reconhecer o referido 
resultado, a construção do estacionamento deve 
encontrar-se finalizada, e entregue a licença que habilita 
a sua utilização. Os compromissos formalizados em 
contrato, referentes à venda de estacionamentos 
realizados e que se encontram à espera que o produto 
esteja pronto para ser entregue, são registados na conta 
de adiantamentos de clientes, pelas quantias recebidas 
como sinal do estacionamento. Os custos activados 
classificam-se em existências e são avaliados seguindo 
os critérios mencionados no respectivo parágrafo.

•	 Estacionamentos de superfície

Trata-se de um serviço público prestado às autoridades 
locais, que tem como objecto, fundamentalmente, a 
gestão do controlo do estacionamento na via pública e a 
cobrança das tarifas emitidas pelas autarquias pelos re-
feridos serviços. As receitas são normalmente as tarifas 
pagas pelo estacionamento ou um preço pelo serviço 
público prestado a pagar pela autarquia, e o seu registo 
contabilístico é realizado no momento em que as refe-
ridas receitas são exigíveis. No caso de concessões, o 
“royalty” pago para a sua obtenção é imputado na conta 
de ganhos e perdas no período de concessão. Os cus-
tos activados classificam-se como imobilizações incor-
póreas ou financeiras, de acordo com as características 
do contrato. A amortização é realizada pelo método das 
quotas constantes durante os anos de vida da conces-
são e começa no momento em que os estacionamentos 
estão disponíveis para a sua utilização.

•	 Estacionamentos de rotação:

Neste caso, as receitas são provenientes da utilização 
de lugares de estacionamento que são da propriedade 
da sociedade ou estão em regime de concessão 
administrativa. As receitas dos estacionamentos de 
rotação são registadas no momento da venda de 
bilhetes, por horas, e quando se trata de aderentes 
realizam-se por períodos, considerados oportunos.

Os estacionamentos compostos por lugares de rotação 
e de residentes, denominados mistos, registam a sua 
receita relativamente aos lugares de rotação tal como 
foi descrito no parágrafo anterior, e no que respeita 
aos lugares de residentes, as cobranças recebidas 
por lugares entregues são registadas como um 
passivo e imputadas ao resultado, pelo método das 
quotas constantes, durante os prazos das respectivas 
concessões, na medida em que os custos distribuíveis 
não possam ser razoavelmente separados. No período 
contabilístico em que são reconhecidas as receitas, 
fazem-se as provisões necessárias para cobrir as 
despesas que tiverem de se produzir depois das 
entregas realizadas. Estas provisões realizam-se de 
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acordo com as melhores estimativas das despesas a 
incorrer e apenas podem diminuir no caso de ocorrer 
algum pagamento relacionado com o motivo que 
deu origem à provisão ou no caso de ocorrer uma 
diminuição do risco. Depois do risco ter desaparecido 
ou de se terem realizado todos os pagamentos, 
procede-se à reversão da provisão remanescente. Os 
custos activados classificam-se como imobilizações 
incorpóreas.

Actividade imobiliária

As sociedades do Grupo seguem o procedimento de 
reconhecer as vendas e os resultados das promoções 
imobiliárias no momento da entrega da propriedade 
ao comprador, que coincide normalmente com a 
formalização da operação em escritura de compra e 
venda. As quantias recebidas como sinal são registadas 
em “Fornecedores e outras contas a pagar” no passivo 
do balanço de situação consolidada.

2.22. Arrendamentos
Quando uma entidade do Grupo é o arrendatário – 
Arrendamento financeiro

O Grupo arrenda um determinado elemento das 
imobilizações corpóreas. Quando o Grupo tem 
substancialmente todos os riscos e vantagens 
resultantes da propriedade, os arrendamentos 
de imobilizações corpóreas classificam-se como 
arrendamentos financeiros. Os arrendamentos 
financeiros são capitalizados, no início do arrendamento, 
ao justo valor da propriedade arrendada ou ao valor 
actual dos pagamentos mínimos pelo arrendamento – 
o menor dos dois.

Cada pagamento por arrendamento distribui-se entre o 
passivo e os encargos financeiros, para conseguir uma 
taxa de juros constante sobre o saldo pendente da 
dívida. As respectivas obrigações por arrendamento, 
livres de encargos financeiros, incluem-se noutras 
contas a pagar a longo prazo. O elemento de juro do 
custo financeiro é descontado na conta de resultados 
durante o período de arrendamento, de forma a 
obter uma taxa periódica constante de juro sobre 
o saldo restante do passivo, para cada exercício. As 
imobilizações adquiridas em regime de arrendamentos 
financeiros desvalorizam-se durante a sua vida útil ou 
duração do contrato – o menor dos dois.

Quando uma entidade do Grupo é o arrendatário – 
Arrendamento operativo

Os arrendamentos em que o arrendador conserva uma 
parte importante dos riscos e vantagens resultantes 
da titularidade classificam-se como arrendamentos 
para fins comerciais. Os pagamentos, no âmbito do 
arrendamento operativo, (livres de qualquer incentivo 
recebido do arrendador) descontam-se na conta 
de resultados, pelo método das quotas constantes, 
durante o período de arrendamento.
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Quando uma entidade do Grupo é o arrendador

Quando os activos são arrendados sob a forma 
de arrendamento financeiro, o valor actual dos 
pagamentos por arrendamento é reconhecido como 
uma conta a receber. A diferença entre o montante bruto 
a cobrar e o valor actual de tal montante é imputada à 
demonstração de resultados.

As receitas por arrendamento são reconhecidas 
durante o período do arrendamento de acordo com o 
método do investimento líquido, que reflecte um tipo de 
rendimento periódico constante.

Os activos arrendados a terceiros segundo contratos 
de leasing são incluídos nas imobilizações corpóreas 
no balanço. As receitas derivadas do arrendamento 
são reconhecidas durante o prazo do arrendamento 
pelo método das quotas constantes.

2.23. Activos não correntes (ou grupo de alienação) 
disponíveis para a venda

Os activos não correntes (ou grupos de alienação) 
classificam-se como activos disponíveis para venda e 
reconhecem-se pelo menor valor do montante em livros 
ou do justo valor menos os custos para a venda se o 
seu montante em livros for recuperado, nomeadamente 
através de uma transacção de venda, em vez de ser 
através da utilização continuada. Não existem activos 
não correntes (ou grupo de alienação) detidos para a 
venda à data do balanço.

2.24. Distribuição de dividendos

A distribuição de dividendos aos accionistas da 
Sociedade é reconhecida como um passivo nas contas 
anuais consolidadas do Grupo, no exercício em que 
os dividendos são aprovados pelos accionistas da 
Sociedade.

2.25. Meio ambiente

O grupo consolidado não tem responsabilidades, 
despesas, activos, provisões, nem contingências de 
natureza ambiental que pudessem ser significativos 
relativamente ao seu património, situação financeira 
e/ou resultados. Por este motivo, não são incluídas 
separações específicas, na presente memória das 
contas anuais consolidadas, relativamente a informação 
de questões ambientais.

2.26. Resultado de exploração

A epígrafe de Resultados de exploração da conta de 
ganhos e perdas inclui os resultados das operações 
habituais das empresas do Grupo, excluindo resultados 
financeiros (Nota 27), participações no resultado de 
empresas associadas e outras receitas e despesas que 
correspondem à operação descrita na Nota 24.

2.27. Activos biológicos

Os produtos agrícolas colhidos ou apanhados dos 
activos biológicos são avaliados no ponto de venda ou 
colheita pelo seu justo valor menos os custos estimados 
no ponto de venda. A dita avaliação corresponde ao 
valor de custo à data da colheita ou apanha para os 
efeitos da avaliação das existências. Os ganhos ou 
perdas surgidos pela variação do justo valor menos os 
custos estimados no ponto de venda são reconhecidos 
na conta de ganhos e perdas consolidada. Mais 
concretamente:

Os produtos agrícolas como os cereais encontram-
se registados pelo seu valor de mercado, livre de 
despesas de comercialização. Além disso, os bens a 
serem utilizados no processo de produção encontram-
se registados pelo seu custo de reposição.

3. Gestão do risco 
financeiro

3.1. Factores de risco financeiro

As actividades do Grupo estão expostas a diversos 
riscos financeiros: risco de mercado (incluindo o risco 
de taxa de câmbio, risco da taxa de juro do justo valor 
e risco de preços), risco de crédito e risco de liquidez. O 
programa de gestão do risco global do Grupo centra-se 
na incerteza dos mercados financeiros e tenta minimizar 
os efeitos potenciais adversos sobre a rentabilidade 
financeira do Grupo. O Grupo utiliza derivados para cobrir 
determinados riscos.

A gestão do risco é controlada pelo Departamento Central 
de Tesouraria do Grupo, de acordo com políticas aprovadas 
pelo Conselho de Administração. Este Departamento 
identifica, avalia e cobre os riscos financeiros em estreita 
colaboração com as unidades operativas do Grupo. O 
Conselho proporciona políticas escritas para a gestão 
do risco global e para áreas concretas, como o risco de 
taxa de câmbio, risco da taxa de juro, risco de liquidez, 
utilização de derivados e não derivados e investimento do 
excesso de liquidez.

a) Risco de Mercado

a.1) Riscos das taxas de câmbio

O Grupo actua no âmbito internacional e, portanto, está 
exposto a riscos da taxa de câmbio que podem surgir das 
operações com divisas, especialmente o dólar americano 
(USD), o real brasileiro, o peso mexicano e outras 
moedas. O risco da taxa de câmbio surge de transacções 
comerciais futuras, activos e passivos reconhecidos e 
investimentos líquidos em operações no estrangeiro. 

A direcção estabeleceu uma política que obriga as 
entidades do Grupo a administrar o risco da taxa de 
câmbio da moeda estrangeira em relação à moeda 
funcional. As entidades do Grupo têm a obrigação de 
cobrir a totalidade do risco da taxa de câmbio a que ficam 
expostos no Departamento Central de Tesouraria. Para 
gerir o risco de taxa de câmbio que surge de transacções 
comerciais futuras e dos activos e passivos reconhecidos, 
as entidades do Grupo utilizam contratos a prazo, 
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negociados através do Departamento de Tesouraria do 
Grupo. O risco de câmbio surge quando as transacções 
comerciais futuras, os activos ou passivos reconhecidos 
estão denominados numa moeda diferente da moeda 
funcional da entidade.

A política de gestão de risco do Departamento de Tesouraria 
do Grupo passa por cobrir os fluxos líquidos previstos, 
oriundos das transacções previstas (principalmente 
nas vendas) em moedas diferentes da moeda funcional 
correspondente à companhia do Grupo que realiza 
a transacção. A 31 de Dezembro de 2008 e 2007 só 
existiam operações de venda de moeda estrangeira por 
transacções realizadas por companhias sedeadas em 
Espanha e na América Latina (Nota 10). 

As operações do Grupo são realizadas, geralmente, na 
moeda funcional de cada país, ainda que habitualmente 
se realizem operações noutras moedas (em Espanha e 
na América Latina principalmente), especialmente em 
USD. Se, a 31 de Dezembro de 2008, a moeda funcional 
de cada país com operações com o dólar americano se 
tivesse desvalorizado / revalorizado em 10% em relação 
ao USD, mantendo-se as restantes variáveis constantes, 
o resultado consolidado após impostos do exercício teria 
sido 3.913 milhares de euros inferior / superior (2007: 3.008 
milhares de euros inferiro / superior), principalmente como 
resultado dos efeitos da revalorização / desvalorização das 
posições do USD passivas ou activas. O património líquido 
teria variado nas mesmas proporções (efeitos calculados 
sem considerar o impacto das variações no justo valor dos 
instrumentos financeiros derivados contratados). 

O Grupo possui vários investimentos em operações com o 
estrangeiro, cujos activos líquidos estão expostos ao risco 
da conversão de moeda estrangeira. As ditas operações 
estão concentradas basicamente na América Latina 
(Brasil, México e outros países). Em geral, a política do 
Grupo determina que as operações em cada país sejam 
financiadas com a dívida tomada na moeda funcional de 
cada país, pelo que o risco só afecta a parte correspondente 
ao investimento em capital. Se o investimento for financiado 
parcial ou totalmente com empréstimos báncarios, a 
política do Grupo passa por tomar créditos denominados 

na moeda funcional correspondente. No caso de não 
existir financiamento, a política do Grupo consiste em 
não realizar coberturas, excepto nalguns casos em que 
se cobrem fluxos previstos a curto prazo pela entrega de 
dividendos da filial. Abaixo apresentamos as principais 
exposições em moeda estrangeira como consequência 
dos investimentos de capital realizados:

2008 2007

Real brasileiro  (*) 165.386 144.489

Peso mexicano (*) 142.507 30.639

Outras moedas (*) 11.715 3.548

Total 319.607 178.676

(*) Não inclui o valor dos Goodwill existentes a cada data, como 
mencionado na Nota 6.1.

a.2) Risco de preço

O Grupo não está exposto ao risco dos títulos de capital 
uma vez que não existem investimentos significativos por 
parte do Grupo. O Grupo encontra-se exposto parcialmente 
ao risco do preço da matéria-prima cotada, basicamente 
ligado aos metais e ao petróleo, pelo que afectam o preço 
do fornecimento de equipamentos e materiais fabricados 
nos projectos construídos. Geralmente, estes impactos 
trasladam-se de forma eficiente aos preços de venda 
por todos os empreiteiros semelhantes que actuam no 
mesmo sector. Também está exposto ao risco de alteraçao 
do preço das matérias primas usadas no processo de 
produçao de biodiesel, ainda que em 31 de dezembro de 
2008 não foram começadas as operaçoes.O grupo reduz 
e abranda o risco de preço com políticas estabelecidas 
instruídas pela Direcção, basicamente ao acelerar ou 
desacelerar o ritmo de colocações e seleccionando as 
moedas e países de origem. 

a.3) Risco da taxa de juro dos fluxos monetários e do 
justo valor

Para analisar o risco da taxa de juro é necessário distinguir 
os dois tipos de financiamento que o Grupo possui:

 ■ Financiamento de projectos 

Como abordado na Nota 7, o Grupo participa em diversos 
projectos de investimento estructurados sob fórmula 
de “Project finance” que se caracterizam, entre outros 
aspectos, pelo facto de que o financiamento tomado 
está unicamente garantido pelo fluxo monetário dos 
respectivos projectos. Nestes casos, os financiamentos 
são principalmente a longo prazo e emitidos de vários 
tipos, dependendo da referência do tipo de taxa no país 
onde está localizado o projecto e a moeda na qual está 
emitido o financiamento. Os financiamentos emitidos a 
taxas variáveis expõem o Grupo a riscos de taxa de juro 
dos fluxos monetários. A política do Grupo consiste em 
utilizar permutas de taxas de juro para a converter em fixa, 
total ou parcialmente, nos financiamentos a longo prazo. 
Adicionalmente, em certos contratos de “Project finance”, 
a companhia tomadora do financiamento compromete-
se com os bancos outorgantes de crédito a contratar o 
derivado financeiro mencionado anteriormente. 

A exposição a risco de taxa de juro variável no encerramento 
de cada exercício é a seguinte:

2007 Referenciado 
Euribor

Referenciado 
TJPL (*)

Refernciado 
TIIE (**)

Outras 
referências

Total

Financiamento 182.343 175.513 - 38.719 396.575

Caixa e equivalentes que produzam rendimento de juros (10.143) - - (7.747) (17.890)

Posição líquida 172.200 175.513 - 30.972 378.685

Quantidade coberta com derivados financeiros 91 % 0 % 0 % 0 % 42 % 

2008 Referenciado 
Euribor

Referenciado 
TJPL (*)

Referenciado 
TIIE (**)

Outras 
referências

Total

Financiamento 334.661 228.052 99.366 23.424 685.503

Caixa e equivalentes que produzam rendimento de juros (11.424) (10.699) (11.044) - (33.167)

Posição líquida 323.237 217.353 88.322 23.424 652.336

Quantidade coberta com derivados financeiros 78 % 0 % 108 % 0 % 53 %

(*) Taxa de juro brasileira de referência a longo prazo
(**) Taxa de juro mexicana de referência a longo prazo

(*) Taxa de juro brasileira de referência a longo prazo
(**) Taxa de juro mexicana de referência a longo prazo
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O Grupo analisa a sua exposição ao risco da taxa de juro 
de uma forma dinâmica. Realiza-se uma simulação atra-
vés da qual o Grupo calcula o efeito sobre o resultado de 
uma variação determinada da taxa de juro. Para cada si-
mulação, utiliza-se a mesma variável na taxa de juro para 
todas as moedas e referências. Os cenários são realizados 
unicamente para os passivos que representam as posi-
ções mais relevantes que suportam um juro. Com base 
nas simulações realizadas, o impacto sobre o resultado 
após impostos de um aumento / diminuição de 100 pon-
tos básicos da taxa de juro implicaria uma diminuição / 
aumento de 1.846 milhares de euros (2007: 1.357 milha-
res de euros), principalmente como consequência de uma 
maior / menor despesa em juros de empréstimos a taxa 
variável. O património líquido teria variado nas mesmas 
proporções (efeitos calculados sem considerar o impacto 
das variações no justo valor dos instrumentos financeiros 
derivados contratados).  

 ■ Empréstimos Báncarios

O risco da taxa de juro do Grupo surge principalmente 
dos empréstimos báncarios a longo prazo. Os 
empréstimos báncarios emitidos a taxas variáveis 
expõem o Grupo ao risco da taxa de juro dos fluxos 
monetários. Os empréstimos báncarios a uma taxa 
de juro fixa expõem o Grupo ao risco da taxa de juro 
de justo valor. Uma grande parte dos empréstimos 
báncarios do grupo foi emitida a taxa variável, cuja 
principal referência é a Euribor. A política do Grupo 
consiste em utilizar permutas da taxa de juro para a 
converter em fixa nos empréstimos báncarios a longo 
prazo. 

A exposição de risco da taxa de juro variável no 
encerramento de cada exercício é a seguinte:

2008 2007
Referenciado 

euribor
Outras         

referências
Total Refernciado 

Euribor
Otras 

referencias
Total

Empréstimos báncarios 834.223 21.383 855.606 406.085 9.394 415.479

Caixa e equivalentes que pro-
duzam rendimento de juros

(154.522) (63.943) (218.465) (158.340) (32.856) (191.196)

Posição líquida 679.701 (42.560) 637.141 247.745 (23.462) 224.283

Quantidade coberta com 
derivados financeiros

74 % 0 % 79 % 83 % 0 % 92 %

O Grupo analisa a sua exposição ao risco da taxa de 
juro de forma dinâmica. Realiza-se uma simulação de 
vários cenários tendo em conta o refinanciamento, 
renovação das posições actuais, o financiamento 
alternativo, a existência de investimentos que 
provenham de juros variáveis (neste sentido são 
consideradas as operações a muito curto prazo que 
possam gerir juros através da exposição a taxas 
de juros variáveis) e as coberturas existentes. Em 
função destes cenários, o Grupo calcula o efeito 
sobre o resultado de uma variação determinada da 
taxa de juro. Para cada simulação, utiliza-se a mesma 
variação na taxa de juro para todas as moedas. Os 

cenários são realizados unicamente para os passivos 
que representem as posições mais relevantes que 
suportam um juro. Baseando-se nas simulações 
realizadas, o impacto sobre o resultado depois de 
impostos de um aumento / diminuição de 100 pontos 
básicos da taxa de juro representaria uma diminuição 
/ aumento de 850  milhares euros (2007: 126 milhares 
euros), principalmente como consequência de uma 
maior / menor despesa por juros dos empréstimos a 
taxa variável. O património líquido teria variado nos 
mesmos valores (efeitos calculados sem considerar o 
impacto das variações no justo valor dos instrumentos 
financeiros derivados contratados). 

b) Risco de crédito

A gestão do risco de crédito por parte do Grupo 
realiza-se considerando a seguinte agrupamento de 
activos financeiros:

 ■ Activos por instrumentos financeiros derivados (Nota 
10) e saldos por diversos conceitos incluídos em Caixa 
e equivalentes a caixa e activos financeiros a justo 
valor com variaçoes em resultados (ver Nota 13).

 ■ Saldos relacionados com Clientes e outras contas a 
receber (Nota 11).

Os instrumentos financeiros derivados e as operações 
com entidades financeiras incluídas como caixa e 
equivalentes a caixa são contratados com entidades 
financeiras de reconhecido prestígio e com altos 
níveis de qualificação creditícia (“rating”). No caso 
de investimentos em títulos e letras do governo, 
também se referem a governos com altos níveis de 
qualificação creditícia. 

Em relação aos saldos dos Clientes e outras 
contas a receber, uma alta proporção dos mesmos 
(55,09% e 42,41% a 31 de Dezembro de 2008 e 
2007, respectivamente) refere-se a operações com 
entidades públicas, com as quais o Grupo considera 
que o risco de crédito está muito delimitado. Em 
relação aos clientes do sector privado, uma parte 

significativa dos saldos refere-se a companhias de 
alta qualificação creditícia e com as quais não existe 
historial de falta de pagamento. Periodicamente, é 
feito um seguimento da posição global de Clientes 
e contas a receber, bem como uma análise individual 
das exposições mais significativas. 

c) Risco de liquidez

Uma gestão prudente do risco de liquidez implica 
a manutenção suficiente de capital e valores 
negociáveis e a disponibilidade de financiamento 
mediante um valor suficiente de facilidades de crédito 
comprometidas, e ter capacidade para liquidar as 
posições de mercado. Dado o carácter dinâmico dos 
negócios subjacentes, o Departamento de Tesouraria 
do Grupo tem como objectivo manter a flexibilidade 
no financiamento mediante a disponibilidade de 
linhas de crédito comprometidas. 

De referir que os diversos projectos de investimento 
(“Project finance”) nos quais o Grupo participa 
segundo a Nota 7 se caracterizam pelo facto de que 
a liquidação do financiamento está apenas garantida 
pelo fluxo de capital dos respectivos projectos. 
Nestes casos, a política do Grupo para cobrir o risco 
de liquidez estabelece que estes financiamentos 
sejam tomados a longo prazo e estruturados em 
função dos fluxos de capital previstos para cada um 
dos projectos. Na aplicação desta política, 78% do 
financiamento tomado a 31 de Dezembro de 2008 
(2007: 91%) tem um vencimento superior a 1 ano, e 
47% do financiamento tomado a 31 de Dezembro de 
2008 ( 2007: 55%) tem um vencimento superior a 4 
anos.

No que diz respeito ao resto da posição de liquidez 
do Grupo, a direcção realiza um seguimento das 
previsões de reserva de liquidez do Grupo em função 
dos fluxos de capital previstos. 

A tabela seguinte apresenta uma análise dos 
passivos financeiros do Grupo a saldar pelo valor 
líquido, agrupados por vencimentos de acordo com 
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os prazos pendentes, desde a data do balanço até 
à data de vencimento estipulada no contrato. Os 
valores indicados na tabela correspondem aos fluxos 
de capital estipulados no contrato por descontar. Os 
saldos a liquidar dentro de 12 meses equivalem aos 
valores em livros dos mesmos, dado que o efeito do 
desconto não é significativo. 

Menos 
de um ano

Entre
1 y 2 anos

Entre
2 y 5 anos

Máis
de 5 años

A 31 de Dezembro de 2008

Empréstimos báncarios 144.139 29.908 619.971 61.588

Instrumentos financeiros derivados 6.637 27.811 - -

Fornecedores e outras contas a pagar (sem 
incluir as receitas a distribuir)

1.873.281 30.145 17.771 6.973

Juro a pagar 31.341 31.515 50.372 10.444

Total 2.055.698 119.379 688.114 79.005

Al 31 de Dezembro de 2007

Empréstimos báncarios 166.139 3.439 216.934 28.967

Instrumentos financeiros derivados 309 378 - -

Fornecedores e outras contas a pagar (sem 
incluir as receitas a distribuir)

1.688.544 13.584 6.728 -

Juro a pagar 16.620 13.431 31.554 6.727

Total 1.871.612 30.802 255.216 35.694

A gestão de risco de liquidez realiza-se de forma 
conjunta e centralizada por parte da Tesouraria 
do Grupo. Esta gestão inclui quer a gestão da 
tesouraria da operatória recorrente do Grupo 
(análise e seguimento de vencimentos de dívidas 
e cobrança de créditos, renovação e contratação 
de apólices de crédito, gestão de linhas de crédito 
disponíveis, aplicação temporária de excedentes de 
tesouraria), quer a gestão dos fundos necessários 
para empreender investimentos previstos. 

Relatório  económico | Contas anuais consolidadas

3.2. Gestão do risco de capital

Os objectivos do Grupo em relação à gestão do 
capital passam por salvaguardar a sua capacidade 
para continuar em funcionamento como empresa, 
procurando um rendimento para os accionistas, bem 
como lucros para outros portadores de instrumentos de 
património líquido, e para manter uma óptima estrutura 
de capital reduzindo o custo do mesmo. 

Para poder manter ou ajustar a estrutura de capital, o 
Grupo poderia ajustar o valor dos dividendos a pagar 
aos accionistas, reembolsar capital aos accionistas, 
emitir novas acções ou vender activos para reduzir a 
dívida. 

O Grupo faz um seguimento de capital de acordo com o 
índice de aquisição, em conjunto com a prática do sector. 
Este índice calcula-se como a dívida líquida dividida 

entre o capital total (sem incluir a posição atribuída a 
projectos). A dívida líquida calcula-se como o total de 
empréstimos báncarios (incluindo os empréstimos 
bancarios, os fornecedores e outras contas a pagar, 
tal como mostram as contas consolidadas) excepto os 
valores em caixa e equivalentes. O capital calcula-se 
como o património líquido, tal como se apresenta nas 
contas consolidadas, acrescido da dívida líquida. 

Em 2008, a estratégia do Grupo, que não sofreu 
alterações desde 2007, apostou na manutenção de 
um índice de aquisição inferior a 80%, considerado 
razoável, tendo em conta que os principais negócios do 
grupo (construção e engenharia) se caracterizam pela 
manutenção de elevados níveis de capital circulante 
(tanto para activos, como para passivos financeiros). Os 
níveis de aquisição a 31 de Dezembro de 2008 e 2007 
foram os seguintes:

2008 2007

Empréstimos báncarios (Nota 18) e Fornecedores e outras contas a pagar (Nota 17) 2.728.887 2.104.023

Menos: Activos financeiros a justo valor com variaçoes em resultado (Nota 13.2) (210.771) (3.654)

Menos: Caixa e equivalentes (Nota 13.1) (288.538) (288.891)

Dívida Líquida 2.229.578 1.811.478

Património líquido (incluindo juros minoritários) 644.979 649.506

Capital total 2.874.557 2.460.984

Índice de aquisição (Dívida líquida / Capital total) 77,6 % 73,6 %
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3.3. Estimativa do justo valor

O justo valor dos instrumentos financeiros que se 
comercializam nos mercados activos (tais como os 
derivados com cotação oficial e os investimentos 
adquiridos para a negociação e os disponíveis para 
venda) baseia-se nos preços de mercado à data do 
balanço. O preço de cotação de mercado que se 
utiliza para os activos financeiros é o preço de compra 
corrente. 

O justo valor dos instrumentos financeiros que não 
estão cotados num mercado activo determina-se 
utilizando técnicas de valorização. O Grupo utiliza uma 
variedade de métodos e realiza hipóteses baseadas nas 
condições de mercado existentes em cada uma das 
datas do balanço. Para dívidas a longo prazo, utilizam-
se preços cotados a nível de mercado ou cotações de 
agentes. Para determinar o justo valor dos restantes 
instrumentos financeiros utilizam-se outras técnicas, tais 
como a dedução de fluxos de capital estimados. O justo 
valor das permutas da taxa de juro calcula-se como o 
valor actual dos fluxos de capital futuros estimados. O 
justo valor dos contratos de taxa de câmbio a prazo 
determina-se utilizando as taxas de câmbio a prazo 
cotadas no mercado à data do balanço. 

Assume-se que o valor em livros menos a provisão por 
deterioração do valor das contas a cobrar e a pagar 
se aproxima do justo valor. O justo valor dos passivos 
financeiros para efeitos da apresentação de informação 
financeira é estimado ao descontar os fluxos contratuais 
futuros de capital à taxa de juro corrente do mercado de 
que pode dispor o Grupo para instrumentos financeiros 
semelhantes. 

4. Estimativas e 
julgamentos 
contabilísticos 

A preparação das contas anuais consolidadas de acordo 
com as NIIF da União Europeia requer que a direcção 
realize estimativas e suposições que podem afectar as 
políticas contabilísticas adoptadas e o valor dos activos, 
passivos, depósitos, despesas e discriminações 
relacionados. As estimativas e as hipóteses realizadas 
baseiam-se, entre outros, na experiência histórica ou 
noutros acontecimentos considerados razoáveis sob 
os acontecimentos e circunstâncias considerados à 
data do balanço, resultado dos quais representa a base 
de pareceres sobre o valor contabilístico dos activos 
e passivos não determináveis de outra maneira e de 
forma imediata. Os resultados reais podiam manifestar-
se de forma diferente da estimada. 

As estimativas e previsões avaliam-se continuamente e 
baseiam-se na experiência histórica e noutros factores, 
incluindo as expectativas de acontecimentos futuros 
que sejam razoáveis sob as circunstâncias. 

Algumas estimativas contabilísticas consideram-
se significativas se a natureza das estimativas e 
dos pressupostos for material e se o impacto das 
estimativas e pressupostos sobre a posição financeira 
ou o rendimento operativo for igualmente material. A 
seguir, apresentamos de forma detalhada as principais 
estimativas realizadas pela direcção do Grupo. 
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4.1. Estimativas e previsões contabilísticas 
importantes

O Grupo faz estimativas e previsões em relação ao futuro. 
As estimativas contabilísticas resultantes, por norma, 
raramente conseguirão igualar os correspondentes 
resultados reais. Em seguida, explicamos as estimativas 
e previsões que tenham um risco significativo e que 
possam dar azo a um ajustamento material nos valores 
dos livros de activos e passivos dentro do exercício 
financeiro seguinte. 

Perdas estimadas por deterioração do goodwill

O Grupo comprova anualmente se o goodwill sofreu 
alguma perda por deterioração de valor, de acordo com a 
política contabilística da Nota 2.8. Os valores recuperáveis 
das unidades geradoras de capital foram determinados 
com base em cálculos do valor de uso. Estes cálculos 
requerem o uso de estimativas, realizando análises de 
sensibilidade das variáveis mais relevantes consideradas 
em ditas estimativas, com especial atenção para aquelas 
situações nas quais podiam existir indicadores de 
deterioração potencial (Nota 6.1).

Imposto sobre os lucros

O Grupo está sujeito ao imposto sobre os lucros em muitas 
jurisdições. O requisito essencial é um grau importante 
de previsão para determinar a provisão mundial para o 
imposto sobre os lucros. Existem muitas transacções e 
cálculos para os quais a última determinação de imposto 
é incerta durante o curso normal do negócio. O Grupo 
reconhece passivos para problemas fiscais antecipados 
com base em estimativas sobre eventuais necessidades 
de impostos adicionais. Quando o resultado fiscal final 
destes assuntos for diferente dos valores reconhecidos 
inicialmente, essas diferenças terão efeito sobre o 
imposto de lucros e as provisões por impostos diferidos 
no exercício em que se realize tal determinação. Neste 
sentido, não existem aspectos significativos que estejam 
sujeitos a estimativas e que possam ter um impacto 
relevante na posição do Grupo. 

Justo valor de derivados ou outros sistemas 
financeiros

O justo valor dos instrumentos financeiros que não são 
negociados num mercado activo é determinado utilizando 
técnicas de valorização. O Grupo utiliza a previsão para 
seleccionar uma variedade de métodos e formular 
hipóteses que se baseiam principalmente nas condições 
do mercado existentes na data de cada balanço. O 
Grupo utilizou análises de fluxos de capital descontados 
para vários activos financeiros disponíveis para venda 
que não se negociaram nos mercados activos. 

Reconhecimento de proveitos

O critério de reconhecimento de proveitos utilizado pelo 
grupo para as actividades de construção e engenharia 
baseia-se no método de percentagem de realização com 
base no grau de avanço. Este último calcula-se como 
percentagem dos custos incorridos do contrato sobre o 
total de custos estimados para a realização do contrato. 
O dito método de reconhecimento de depósitos aplica-se 
apenas quando o resultado possa ser estimado de forma 
fiável e é provável que o contrato proporcione lucros. 
Se o resultado do contrato não puder ser estimado de 
forma fiável, os proveitos são reconhecidos na medida 
de recuperação dos custos. Quando for provável que os 
custos do contrato excedam os proveitos do contrato, 
a perda é reconhecida imediatamente sob a forma de 
despesa. Na aplicação do método da percentagem de 
realização, o Grupo efectua estimativas significativas em 
relação aos custos totais necessários para a realização 
do contrato. Estas estimativas são revistas e avaliadas 
periodicamente com o objectivo de verificar se foi gerada 
uma perda e se é possível continuar com a aplicação 
do método de percentagem de realização ou para 
reconsiderar a margem esperada para o projecto. Durante 
o desenvolvimento do projecto, o Grupo estima também 
as prováveis contingências relacionadas com o aumento 
do custo total estimado e varia o reconhecimento 
dos proveitos de forma consequente. Nos aspectos 
salientados, o historial do Grupo confirma que as suas 
estimativas são adequadas e razoáveis. 

Vida útil dos elementos de imobilizações corpóreas 
e activos intangíveis

A Direcção do Grupo determina a vida útil estimada e 
correspondentes encargos por amortização para as 
imobilizações corpóreas e activos intangíveis. Esta 
estimativa é realizada em relação ao período em que 
os elementos das imobilizações podem proporcionar 
lucros económicos. O Grupo faz uma revisão, em cada 
encerramento, das vidas úteis das imobilizações e se as 
estimativas diferirem das inicialmente realizadas o efeito 
dessa alteração é contabilizado de forma prospectiva a 
partir do exercício em que se realiza a alteração. 

Reclamações por garantia

O Grupo, geralmente, oferece garantias de 24 ou 36 
meses para as suas obras ou serviços. A direcção estima 
a provisão correspondente para reclamações futuras 
por garantia com base na informação histórica sobre 
reclamações de garantia, bem como nas tendências 
recentes que poderiam sugerir que a informação passada 
sobre o custo pode diferir das reclamações futuras. De 
igual forma, no caso de reconhecimento de depósitos, o 
historial do Grupo demonstra que as estimativas neste 
aspecto são adequadas. 

Contas a liquidar e activos financeiros

O Grupo realiza estimativas relacionadas com a cobrança 
dos saldos em dívida pelos clientes nos projectos onde 
existam controvérsias por resolver ou litígios em curso, 
originados pela desconformidade do trabalho executado 
ou pelo incumprimento de cláusulas contratuais ligadas 
ao rendimento dos activos entregues aos clientes. 
Desta forma, o Grupo realiza estimativas para avaliar a 
recuperação dos activos financeiros disponíveis para 
venda baseadas principalmente na saúde financeira e na 
perspectiva de negócio da sociedade participada num 
curto prazo.

Provisões

As provisões são reconhecidas quando existe a 
probabilidade de uma obrigação presente, fruto de 
acontecimentos passados, que dará lugar a uma saída 
de recursos e o valor da obrigação pode ser estimado 
de forma fiável. Para cumprir os requisitos da norma 
contabilística são elaboradas as estimativas significativas 
necessárias. A Direcção do grupo realiza estimativas, 
avaliando toda a informação e os acontecimentos 
relevantes, tanto da probabilidade de ocorrência das 
contingências, como do valor do passivo a liquidar no 
futuro.
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Terrenos e         
contruções

Instalações 
técnicas, 
máquinas 

e ferrmetas Mobiliário

Elementos 
de 

transporte

Equipamen-
tos para 

prcesos de 
informação

Imobilizções
 em curso

Outras
 imobil-
ições Total

2008
Coste

1 de Janeiro 96.274 103.973 7.568 11.150 13.810 28.525 3.645 264.945

Altas 42.017 40.612 1.827 7.352 2.180 5.065 636 99.689

Saidas (4.830) (4.706) (196) (1.329) (101) (24.958) (70) (36.190)

Transferências 10.957 (1.275) (9) (436) 6 (941) (72) 8.230

31 de Dezembro 144.418 138.604 9.190 16.737 15.895 7.691 4.139 336.674

Amortização acumulada

1 de Janeiro (4.120) (62.604) (3.349) (4.200) (8.640) - (1.695) (84.608)

Amortizações (1.086) (11.642) (918) (1.485) (2.694) - (724) (18.549)

Saidas 357 4.052 63 213 75 - 57 5.267

Transferências 262 1.921 5 (763) 105 - (1.530) 0

31 de Dezembro (4.587) (67.823) (4.199) (6.235) (11.154) - (3.892) (97.890)

Valor contabilístico líquido 139.831 70.781 4.991 10.502 4.741 7.691 247 238.784

As entradas do ano de 2008 dos terrenos e construções 
correspondem, principalmente, a aquisição duma 
parcela por 30.000 milhares de euros situada em San 
Sebastián de los Reyes (Madrid); tal parcela encontra-se 
onerada por dívidas para com entidades de crédito por 
20.000 milhares de euros em 31 de Dezembro de 2008, 
correspondentes com 2 hipotecas por 10.000 milhares 
de euros cada uma.

As anulações do ano de 2008 das imobilizações em 
curso correspondem principalmente à anulação das 
instalações de uma fábrica de produção de células 
fotovoltaicas da Sociedade T-Solar, S.A., que saiu do 
perímetro de consolidação. 

Em 2007, o Grupo concertou uma operação através 
da qual, primeiro, vendeu do edifício, tendo-o depois 
arrendado ao novo proprietário (ver descrição da 
operação na Nota 26).

Dentro das imobilizações corpóreas existem elementos 
de transporte, máquinas e outras imobilizações num 
montante de 6.531 milhares de euros a 31 de Dezembro 
de 2008, adquiridos em regime de arrendamento 
financeiro (3.608 milhares de euros a 31 de Dezembro de 
2007), segundo a seguinte composição:

2008 2007

Custo de locações financeiras 
capitalizadas

9.021 5.666

Depreciação acumulada (2.490) (2.058)

Montante líquido nos livros 6.531 3.608

Os empréstimos báncarios com entidades de créditos 
estão garantidos por terrenos e construções avaliadas 
em 56.666 milhares de euros (2007: 26.974 milhares de 
euros). O saldo de dívida garantida ascende a 28.507 
milhares de euros (2007: 9.236 milhares de euros).

A 31 de Dezembro de 2008, o Grupo tem no estrangeiro 
investimentos em imobilizações corpóreas num valor de 
custo de 31.688 milhares de euros (2007: 26.674 milhares 
de) e uma amortização acumulada de 18.503 milhares de 
euros (2007: 16.106 milhares de euros). 

A 31 de Dezembro de 2008, elementos das imobilizações 
corpóreas com um custo original de 45.240 milhares de 
euros (2007: 3.990 milhares de euros) e uma amortização 
acumulada de 104 milhares de euros (2007: 432 milhares 
de euros) não estavam afectos à exploração. Durante 
os anos 2008 e 2007 não foram registrados custos por 
deterioraçao em relaçao a estos bens.

A conta de resultados inclui despesas de aluguer, num 
montante de 115.719 milhares de euros (2007: 104.338 
milhares de euros), correspondentes ao aluguer de 
elementos das imobilizações corpóreas.

O Grupo consolidado tem contratadas várias apólices 
de seguro para cobrir os riscos a que estão sujeitos os 
elementos das imobilizações corpóreas. A cobertura 
destas apólices é considerada suficiente.

TTerrnos e         
contruções

Instalações 
técnicas, 
máquinas 

e ferrmetas Mobiliário

Elementos 
de 

transporte

Equipamen-
tos para 

prcesos de 
informação

mobilizções
 em curso

Outras
 imobilições Total

2007
Coste

1 de Janeiro 142.337 122.562 7.256 9.847 10.832 - 3.410 296.244

Altas 16.581 14.383 844 2.205 1.916 28.556 371 64.856

Saidas (63.692) (25.806) (864) (419) (470) - (213) (91.464)

Transferências 1.048 (7.166) 332 (483) 1.532 (31) 77 (4.691)

31 de Dezembro 96.274 103.973 7.568 11.150 13.810 28.525 3.645 264.945

Amortización acumulada

1 de Janeiro (5.622) (69.808) (3.663) (2.321) (7.358) - (1.365) (90.137)

Amortizaciones (828) (10.556) (402) (1.409) (1.231) - (904) (14.970)

Saidas 2.284 14.606 791 357 415 - 180 18.633

Transferências 46 3.154 (75) (1.187) (466) - 394 1.866

31 de Dezembro (4.120) (62.604) (3.349) (4.200) (8.640) - (1.695) (84.608)

Valor contabilístico líquido 92.154 41.369 4.219 6.950 5.170 28.525 1.950 180.337
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6. Goodwill e outros 
activos intangíveis 

6.1. Goodwill

Mostram-se, a seguir, o detalhe e movimento dos 
goodwill, únicos activos intangíveis com vidas úteis 
indefinidas:

2008 2007

No início do exercício 522.864 515.226

Combinações de negócios 
(Nota 33)

- 9.841

Diferenças de câmbio (1.562) (2.203)

Encargos por deterioração (34.640) -

No encerramento do 
exercício

486.662 522.864

Como se pode observar na tabela anterior, a maior parte 
dos fundos de comércio provém de combinações de 
negócio realizadas pelo Grupo anteriormente a 1 de 
Janeiro de 2007. 

O goodwill e os activos intangíveis com vidas úteis 
indefinidas foram atribuídos às unidades geradoras de 
caixa (UGC) do Grupo, conforme o país da operação e o 
segmento do negócio.

A seguir, apresenta-se um resumo a nível de UGC (ou 
grupos de UGC) da atribuição do goodwill:

UGE 2008 2007

Construção 154.578 154.578

Engenharia - México 24.510 24.510

Engenharia - Brasil 54.735 54.735

Engenharia - Argentina e outros 11.832 13.529

Engenharia - Espanha e outros 231.166 231.166

Concessões e serviços - 10.900

Promoções imobiliárias - 23.605

Energias renováveis 9.841 9.841

Total 486.662 522.864

O montante recuperável das UGCs é determinado com 
base em cálculos do valor de uso a partir de projecções 
de fluxos de caixa antes da dedução de impostos, 
baseadas nos orçamentos financeiros aprovados pela 
Direcção, que cobrem um período de cinco anos, 
excepto no caso da Energía Renovável, para as quais os 
fluxos são estimados para toda a vida do projecto. Os 
fluxos de caixa correspondentes ao período posterior 
a estes cinco anos extrapolam-se usando as taxas de 
crescimento residuais estimadas, que se indicam a 
seguir. A taxa de crescimento não ultrapassa a taxa de 
crescimento médio a longo prazo para os respectivos 
negócios em que a UGC opera. Para o desconto dos 
fluxos utiliza-se uma taxa de desconto baseada no 
custo médio ponderado do capital para cada uma das 
UGCs.

As hipóteses-chave utilizadas para os cálculos do valor 
em uso mais relevantes são as seguintes:

Resultado de exploração(*) Taxa de crescimento 

residual

Taxa de desconto

UGE 2008 2007 2008 2007 2008 2007

Construção 99.494 81.350 0 % 0 % 10,0 % 7,5 %

Engenharia - México 2.239 6.109 2 % 2 % 13,4 % 10,5 %

Engenharia - Brasil 7.992 18.331 0 % 0 % 14,5 % 12,6 %

Engenharia - Argentina e outros 7.982 5.020 2 % 2 % 18,0 % 10,0 %

Engenharia - Espanha e outros 128.112 103.335 2 % 2 % 10,5 % 8,0 %

Concessões e serviços 2.861 2.930 0 % 2,7 % 8,0 % 7,8 %

Energias renováveis 5.505 (**) (**) (**) 12,0 % (**)

(*) Os dados inseridos abaixo da coluna de resultado de exploraçao referem-se á previção para o ano seguinte.  
    O grupo geralmente estima projeçoes em 5 anos sobre os seus planos de negócio.
(**) Não aplica. 
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No ano 2008 identificaram-se encargos por deterioração, 
num montante de 34.505 milhares de euros, que se 
incluem em “Amortização e encargos por deterioração de 
valor” na conta de perdas e ganhos, e que têm origem em:

 ■ Promoções Imobiliárias por um valor de 23.605 
milhares de euros, que estão originadas na queda 
do valor das distintas promoções em que o Grupo 
participa, como consequência da crise que afecta 
o sector. 

 ■ Concessões e Serviços por um valor de 10.900 
milhares de euros, que surgem das dificuldades 
observadas nalgumas linhas de negócio de Serviços. 

6.2. Otros activos intangibles

2007

Carteira de 
contratos

Concessões        
administrativas

Aplicações            
informáticas

Total

Coste

1 de Janeiro - 8.547 6.349 14.896

Entradas 11.116 9.102 3.434 23.652

Saídas - (24) (490) (514)

Transferências - 6.932 964 7.896

31 de Decembro 11.116 24.557 10.257 45.930

Amortização acumulada

1 de Janeiro - (1.080) (3.997) (5.077)

Amortizações - (393) (1.211) (1.604)

Saídas - 18 442 460

Transferências - 17 (588) (571)

31 de Decembro - (1.438) (5.354) (6.792)

Valor contabilístico líquido 11.116 23.119 4.903 39.138

2008

Carteira de 
contratos

Concessões        
administrativas

Aplicações             
informáticas

Total

Coste

1 de Janeiro 11.116 24.557 10.257 45.930

Entradas - 28.473 3.825 32.298

Saídas - (4.072) (183) (4.255)

Transferências - 325 (4) 321

31 de Decembro 11.116 49.283 13.895 74.294

Amortização acumulada

1 de Janeiro - (1.438) (5.354) (6.792)

Amortizações - (4.532) (2.168) (6.700)

Saídas - 3.732 15 3.747

Transferências - 252 136 388

31 de Decembro - (1.986) (7.371) (9.357)

Valor contabilístico líquido 11.116 47.297 6.524 64.937

Durante o exercício produziram-se entradas por 5.903 
e 2.250 milhares de euros, respectivamente devido à 
incorporação das sociedades Bioreciclaje de Cádiz e 
Emiso Cádiz. Além disso, dentro das entradas incluem-
se os trabalhos realizados para as concessões dos 
estacionamentos, destacando-se entre as principais 
os trabalhos realizados para os estacionamentos IC 
Zaragoza Torrero, S.A. por um montante de 4.185 milhares 
de euros, e para os estacionamentos IC Córdoba por um 
montante de 3.000 milhares de euros.

Os movimentos do ano 2007 correspondentes à epígrafe 
Carteira de contratos correspondem na sua totalidade 
ao valor atribuído nos processos de estabelecimento do 
preço da combinação de negócios realizada nos anos 
2007 e 2006, tal como é mencionado na Nota 33. A dita 
carteira refere-se a operações que serão realizadas entre 
2009 e 2013.

A epígrafe Concessões Administrativas inclui os custos 
relacionados com a construção e/ou exploração de 
diversos activos (parques de estacionamento, estações 
de tratamento de águas e gestão de resíduos, e outros) 
onde o Grupo recebeu a concessão para a exploração 
dos referidos bens durante um período determinado. 
No final do período da concessão, o activo reverterá na 
sua totalidade para a entidade concedente. O Grupo 
amortizará o activo capitalizado durante o período de 
duração da concessão.

A epígrafe Aplicações informáticas compreende a 
propriedade e o direito de uso das aplicações informáticas 
adquiridas a terceiros. No saldo de Aplicações 
informáticas não se incluem montantes ligados ao 
desenvolvimento interno de programas informáticos.

Os empréstimos báncarios com entidades de crédito 
estão garantidos por outros activos intangíveis, avaliados 
em 11.043 milhares de euros (2007: 2.494 milhares de 
euros). O saldo de dívida garantida ascende a 9.424 
milhares de euros (2007: 1.470 milhares de euros).

Não existem outros activos intangíveis com vida útil 
indefinida.

Estas hipóteses foram utilizadas na análise de cada 
UGC dentro do segmento do negócio. A Direcção do 
Grupo acredita não existirem variações de hipóteses que 
pudessem ser consideradas razoavelmente possíveis, e 
que pudessem provocar que o montante nos livros da 
UGC excedesse o seu valor recuperável.

A Direcção determinou a margem bruta orçamentada 
com base no rendimento passado e nas suas 
expectativas de desenvolvimento do mercado. As taxas 
de crescimento médio ponderado são coerentes com as 
previsões incluídas nos relatórios da indústria. As taxas 
de desconto usadas são antes de dedução de impostos 
e reflectem riscos específicos relacionados com os 
segmentos relevantes.
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7. Imobilizações afectas a 
projectos

Incluídas no perímetro de consolidação encontram-se 
participações em diversas sociedades cujo objecto 
social é “uniprojecto”. As sociedades titulares dos 
projectos costumam financiá-los através da figura 
conhecida como “Project Finance” (Financiamento de 
projectos).

Nesta figura, a base do acordo entre a sociedade 
e a entidade financeira consiste na atribuição dos 
fluxos de caixa que o projecto gera à amortização do 
financiamento e ao atendimento da carga financeira, 
com exclusão ou bonificação quantificada de qualquer 
outro recurso patrimonial, de maneira que a recuperação 
do investimento por parte da entidade financeira será 
realizada exclusivamente através dos fluxos de caixa 
do projecto objecto do próprio financiamento, existindo 
subordinação de qualquer outro endividamento 
derivado do Financiamento de Projectos, desde que 
este não tenha sido reembolsado na sua totalidade.

Assim, encontramo-nos perante fórmulas de 
financiamento de projecto que se aplicam 
univocamente a projectos empresariais específicos. 
Nas sociedades titulares de projectos de instalações de 
energia, adicionalmente à participação da sociedade 
incluída no perímetro de consolidação, Isolux Energía 
y Participaciones, Ltda. conta com outros sócios. No 
caso de concessões de auto-estradas e parques de 
estacionamento, o Grupo é o único titular das referidas 
concessões, assim como da sociedade que se dedica 
à exploração de uma central de processamento de 
biodiesel. 

7.1. Activos intangíveis atribuídos a projectos

Devido às características dos projectos, grande parte das 
imobilizações atribuídas a projectos correspondem ao 
conceito de Activos intangíveis – Concessões, e o seu 
tratamento contabilístico é explicado nas Notas 2.5, 2.6 e 
2.21. É de mencionar que dentro desta epígrafe se incluem 
506.391  milhares de euros (2007: 113.317 milhares de 
euros) que correspondem a imobilizações em curso.

2008 2007

Coste

1 de Janeiro 440.466 280.817

Entradas 371.276 146.489

Efeito diferenças de câmbio (131.933) 20.826

Saídas (340) -

Transferências 779 (7.666)

31 de Decembro 680.248 440.466

Amortización acumulada

1 de Janeiro (14.773) (7.556)

Amortizações (12.798) (6.693)

Efeito diferenças de câmbio 7.443 (670)

Saídas - -

Transferências (256) 146

31 de Decembro (20.384) (14.773)

Valor contabilístico líquido 659.864 425.693

A 31 de Dezembro de 2008, o Grupo tem no estrangeiro 
activos intangíveis atribuídos a projectos num valor 
contabilístico líquido de 553.084 milhares de euros 
(2007: 372.852 milhares de euros).

Durante o exercício de 2008 foram capitalizados juros 
num montante de 23.183 milhares de euros (2007: 
5.642  milhares de euros), correspondentes aos juros 
vencidos no período de construção das rubricas das 
imobilizações, e que surgem de financiamentos directos 
recebidos para a construção dos respectivos bens.

Os projectos incluídos nesta epígrafe referem-se 

basicamente às seguintes operações em regime de 
concessão:

•	 Concessão de linhas de transmissão eléctrica no Brasil 
de 7.899 Km, por períodos de 30 anos, e um investi-
mento aproximadamente de 2.751 milhoes de euros, 
através de diversos negócios conjuntos principalmente 
ao 33,33 % incluídos no Anexo III. Em 31 de Dezembro 
de 2008, 8 das cocessões encontra-se em exploração 
e outras 8 em fase de construção ou recentemente ad-
judicadas.(Em 31 de Dezembro de 2007, 7 das conces-
sões encontraram-se em exploração). 

•	 Concessão de parques de estacionamento em Espa-
nha, principalmente de rotaçao, por períodos de até 50 
anos, através de várias sociedades dependentes inclu-
ídas no Anexo I e III. Em 31 de Dezembro de 2008 uma 
parte das concessões estão em exploraçao, e outras 
em fase de construção. O monto total de praças admi-
nistradas durante o exercício 2008 foram de 18.682 e o 
investimento total esperado e de 317 milhoes de euros. 
(Em 31 de Dezembro de 2007 a maioria das conces-
sões encontraram-se em fase de construção.

•	 Concessão de uma auto-estrada no México, por um 
período de 30 anos, através da sociedade dependente, 
a Concesionaria Autopista Monterrey-Saltillo, S.A.C.V. e 
Concesionaria Autopista Perote-Xalapa, S.A.C.V . Em 
31 de Dezembro de 2008, esta concessão encontra-se 
em fase de construção:

•	 Concesionaria Autopista Monterrey-Saltillo, S.A.C.V. 
Concessão para a construção, atividade e conservação 
obtida em 2006 e até 2036 para um projecto de 95 Km, 
com um investimento total estimado de 226 milhoes de 
euros aproximadamente. É previsível a sua posta em 
funcionamento durante 2009.

•	 Concesionaria Autopista Perote-Xalapa, S.A.C.V Con-
cessão para a construção, atividade e conservação ob-
tida em 2008 y até 2038 para un trazado de 59,6 Km, 
com um investimento total estimado de 226 millhoes de 
euros aproximadamente. É previsível a sua posta em 
funcionamento durante 2010.
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 ■ Concessão obtida em 2007 para a melhoria, 
ampliação e manutenção de uma auto-estrada (de 
portagem) num lanço de 68 km (Autovía A-4) através 
da Sociedad Concesionaria Autovía A-4 Madrid, 
S.A. incluída no Anexo 1. O período da concessão 
é até 2027. A 31 de Dezembro de 2008 encontra-
se em fase de exploração quanto à manutenção e 
de construção quanto à ampliação e melhorias do 
traçado existente, e o investimento total esperado é 
de aproximadamente 87 milhões de euros.

 ■ Concessão obtida em 2008 por um período de 
30 anos de linhas de transmissão eléctrica no 
Peru por 965 km através da sociedade Caravelli 
Coteruse Transmisora de Energía, S.A.C. incluída 
no Anexo III, com um investimento esperado de 
aproximadamente 245 milhões de euros. A 31 de 
Dezembro de 2008 ainda não tinham começado os 
trabalhos de construção. Espera-se a sua entrada 
em funcionamento nos finais de 2010.

 ■ Concessão obtida em 2008 pelo período de 15 anos 
para a ampliação, melhoria, operação e manutenção 
de uma auto-estrada (de portagem) na Índia de 291 
km (Panipat-Jalandar) através da filial Soma-Isolux 
NH One Tollway Private Limited incluída no Anexo 
I. O período da concessão é até 2023. A 31 de 
Dezembro de 2008, ainda não tinham começado os 
trabalhos de construção (os trabalhos de operação 
e manutenção estão a ser executados desde o início 
da concessão), sendo o investimento total esperado 
de aproximadamente 730 milhões de euros.

A maior parte dos bens em concessão passa a ser 
controlada pelo organismo concedente no momento de 
finalização do período de concessão, embora seja habitual 
que existam opções de renovação das concessões por 
períodos adicionais ao chegar ao momento de vencimento 
das concessões.

7.2. Outras imobilizações atribuídas a projectos

Por outro lado, existem outras imobilizações atribuídas a 
projectos, segundo a discriminação apresentada a seguir, e 
que inclui 223.227 milhares de euros (2007: 93.830 milhares 
de euros), correspondentes a imobilizações em curso.

2008 2007

Coste

1 de Janeiro 118.466 4.419

Entradas 155.256 114.047

Saídas - -

Transferências 1.398 -

31 de Decembro 275.120 118.466

Amortização acumulada

1 de Janeiro (254) (24)

Amortizações (188) (230)

Bajas - -

Transferências (278) -

31 de Decembro (720) (254)

Valor contabilístico líquido 274.400 118.212

Em nenhum dos dois anos foram capitalizados juros 
durante o período de construção de rubricas das 
imobilizações, exceto no imobilizado proveniente da 
Sociedade Infinita Renovables onde encontram-se 
capitalizadas despesas financeiras por 9.014 milhares de 
euros no exercício corrente.

Em 31 de Dezembro de 2008 a rubrica inclui 201.611 
milhares de euros  (2007: 29.158 milhares de euros) 
associado com duas fábricas de produção de biodiesel 
(uma delas em Ferrol e a outra em Castellón) e administradas 
através da sua Sociedade vinculada Infinita Renovables.

Dentro do saldo da epígrafe encontram-se elementos 
atribuídos a projectos situados no estrangeiro por valor 
contabilístico líquido de 23.317 milhares de euros (2007: 
24.381 milhares de euros).

7.3. Financiamento de projectos

O cancelamento dos financiamentos de projectos está 
previsto, à data de hoje, ser realizado segundo o seguinte 
calendário, de acordo com as previsões de cash-flow 
(fluxos de caixa) a gerar pelos projectos, e segundo o 
estabelecido nos contratos correspondentes:

2008
Corrente Não corrente Total

2010 2011 2012 Posteriores Subtotal

Vencimentos por ano 151.096 76.492 67.023 68.105 322.787 534.407 685.503

2007
Corrente Não corrente Total

2009 2010 2011 Posteriores Subtotal

Vencimentos por ano 37.606 44.983 46.691 47.880 219.415 358.969 396.575

Do referido total, existem dívidas num valor total de 
289.821 milhares de euros (2007: 214.231 milhares de 
euros), denominadas em moeda estrangeira, sendo o real 
brasileiro e o peso mexicano as moedas de origem da 
maior parte do financiamento. 

Os financiamentos de projectos podem ter como garantias 
habituais o penhor das acções da sociedade promotora, 
outorgadas pelos seus sócios, a cessão de direitos de 
cobrança ou limitações sobre a disposição dos activos 
do projecto, não entanto, durante o prazo de construçao 
e até a posta em fucionamento dos projectos, põem existir 
certas garantias adicionais.

A totalidade dos financiamentos estão referenciados a 
várias referências de mercado, e contratualmente são 
revistos em períodos que não costumam exceder os 6 
meses. É por esse motivo que os valores razoáveis dos 
financiamentos, quer correntes quer não correntes, se 
aproximam do seu valor nos livros.
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8. Investimentos em 
associadas

A discriminação e movimento dos investimentos em 
sociedades associadas são apresentados a seguir:

2008 2007

Saldo inicial 51.532 67.374

Entradas 886 1.530

Saídas (1) (12.702)

Deterioraçao nos investimentos (20.437) -

Resultado das sociedades 
postas em equivalência

(7.645) (4.670)

Saldo final 24.335 51.532

Além da deterioração nos investimentos e do resultado das 
Sociedades postas em equivalência dentro da epígrafe 
da conta de ganhos e perdas “Participação no resultado 
de associadas” recolhem-se 1.314 milhares de euros 
correspondentes à deterioração de um crédito concedido 
à sociedade Projectos Inmobiliarios Residenciais, S.L.

Las bajas del año 2007 corresponden principalmente 
a la venta total de la participación en Aciloe, S.A. y la 
venta parcial de Pinares del Sur, S.L.

As saídas do ano 2007 correspondem fundamentalmente 
à venda total da participação na Aciloe, S.A. e à venda 
parcial de Pinares del Sur, S.L. Até o ano 2008,  inclui-
se em investimentos em associadas uma reavaliação 
correspondente à sociedade Autopista Madrid-Toledo, 
S.A., concessionária da auto-estrada com portagem que 
une as cidades de Madrid e Toledo, que é produto de 
uma combinação de negócios realizada anteriormente 
a 1 de Janeiro de 2006. O valor de reavaliação ascende 
a 33 milhares de euros (2007: 20.470 milhares de euros), 
já que durante o exercício de 2008 se produziu uma 
imparidade da dita revalorização por um montante de 
20.437 milhares de euros devida às diferenças entre as 
operações comerciais reais e o calculado originalmente, 
que produziu uma modificação nas projecções do fluxo de 
caixa geradas pelo negócio. A dita imparidade foi imputada 
a resultados do exercício 2008 na conta “Participação no 
resultado de associadas”, apesar de a dita sociedade ter 
a intenção de requerer ao organismo concedente uma 
compensação pelo desequilíbrio patrimonial gerado 
pelo facto de as operações comerciais reais terem sido 
inferiores ao calculado.

A participação do Grupo nas suas principais associadas, 
nenhuma das quais está cotada na Bolsa, é a seguinte:

2007
Nome País de   

constituição
Activos Passivos Receitas Resultados %              

Participação

Partícipes de Biorreciclaje. S.L. España 15.938 15.996 - - 33,33 %

Gestión de Partícipes de Biorreciaje, S.L. España 723 738 40 (8) 33,33 %

Pinares del Sur, S. L. España 48.050 35.495 13.108 2.708 18,00 %

Autopista Madrid-Toledo, S.A. España 420.707 326.916 8.067 (7.039) 25,50 %

Alqluina5, S.L. España 23.244 21.059 13 (906) 25,00 %

Julitex, S.L. España 9.434 9.430 - - 30,00 %

Proyectos Inmobiliarios Residenciales, S.L. España 46.547 43.222 2.889 (71) 23,75 %

2008
Nome País de   

constitiçãon
Activos Passivos Receitas Resultados %              

Participação

Gestión de Partícipes de Biorreciclaje, S. L. España 285 307 2 (8) 33,33 %

Pinares del Sur, S.L. España 47.153 23.098 1.486 12 18,00 %

Autopista Madrid-Toledo, S.A. España 424.588 344.686 8.988 (7.475) 25,50 %

Alquinia5, S.L. España 22.869 20.685 - (1.149) 25,00 %

Proyectos Inmobiliarios Residenciales, S.L. España 7.122 9.965 3.080 (6.100) 23,75 %

É de mencionar que para avaliar as suas participações, 
o Grupo realizou um processo de homogeneização, 
ajustando os valores anteriormente referidos na 
aplicação das políticas contabilísticas descritas na 
Nota 2.

No caso do investimento na sociedade Pinares del 
Sur, S.L., em que o Grupo possui a 31 de Dezembro 
de 2008 uma participação de 18%, considera-se que 
existe uma influência significativa, no que concerne a 
acordos de accionistas e à realização de transacções 
entre as partes.
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9. Activos financeiros 
disponíveis para venda

O detalhe e movimento dos activos financeiros 
disponíveis para venda mostram-se a seguir:

2008 2007

Saldo inicial 10.356 10.956

Entradas 101.743 -

Saídas (194) (510)

Transferências (1) -

Perdas por deterioração de 
valor

(9.958) (90)

Saldo final 101.946 10.356

Menos Parte não corrente (101.946) (10.356)

Parte corrente - -

As entradas do ano de 2008 referem-se basicamente à 
operação de intercâmbio de instrumentos financeiros 
realizada pelo Grupo no dia 30 de Junho de 2008, através 
da qual contribuiu com a totalidade das suas acções na 
sociedade T-Solar Global, S.A. para a sociedade Tuin 
Zonne S.A. (denominada no dia 31 de Dezembro de 
2008 Grupo T-Solar Global, S.A.), recebendo acções 
desta última por um equivalente a 9,06% do seu 
capital social. O Grupo T-Solar Global é uma sociedade 
dedicada à exploração de parques geradores de energia 
solar fotovoltaica. Como consequência desta operação 
de intercâmbio de instrumentos financeiros o Grupo 
avaliou as acções recebidas pelo seu justo valor em 
100.208 milhares de euros, o que originou por sua vez 
um resultado positivo de 76.515 milhares de euros (antes 
de impostos) que foram incluídos em “Outras receitas 
e despesas” da conta de ganhos e perdas (Nota 24). 
Por outro lado, e como consequência das modificações 
regulativas que afectam o negócio da energia solar 
fotovoltaica, a 31 de Dezembro de 2008 o Grupo 
reconheceu uma imparidade no valor do investimento 
(que foi calculada a partir do justo valor do investimento) 

por um valor de 9.980 milhares de euros, o qual foi 
incluído em “Despesas financeiras” na conta de ganhos 
e perdas (Nota 27).

Os restantes activos financeiros disponíveis para 
venda correspondem na sua totalidade a pequenos 
investimentos minoritários em entidades que não 
estão cotadas em nenhum mercado activo e onde o 
Grupo não tem uma influência significativa. Devido 
ao facto de se tratar de investimentos residuais em 
empresas de tamanho pouco significativo dentro do 
grupo, e dada a impossibilidade de aplicar técnicas de 
avaliação dos referidos investimentos, apresentam-se 
a custo de aquisição, líquidos de deterioração de valor, 
determinados a partir da informação financeiras das 
respectivas sociedades. Nesta secção não se incluem 
investimentos em títulos de dívida.

Os activos financeiros disponíveis para venda estão 
denominados, na sua totalidade, em Euros.

A exposição máxima ao risco de crédito, à data de 
apresentação da informação, é o valor nos livros dos 
activos classificados como disponíveis para venda.

Nenhum dos activos financeiros está vencido nem 
sofreu uma deterioração de valor, excepto nos casos em 
que se reduziu o seu valor de custo.

10. Instrumentos 
financeiros derivados

Os saldos no encerramento dos exercícios de 2008 e 
2007 correspondentes aos instrumentos derivados são 
os seguintes:

2008 2007

Activos Passivos Activos Passivos

Permutas de taxas de juros – coberturas de fluxo de caixa 1.051 (25.364) 8.376 -

Permutas de taxas de juro – mantido para negociação 3.358 (497) 9.061 (65)

Contratos a prazo de moeda estrangeira – coberturas de fluxo 
de caixa

2.928 (5.040) - -

Contratos a prazo de moeda estrangeira – mantido para        
negociação

2.831 (3.547) 3.436 (622)

Total 10.168 (34.448) 20.873 (687)

Menos parte no corrente

Permutas de taxas de juros – coberturas de fluxo de caixa 1.051 (25.364) 8.376 -

Permutas de taxas de juro – mantido para negociação 3.358 (497) 9.061 (65)

Contratos a prazo de moeda estrangeira – coberturas de fluxo 
de caixa

44 (1.110) - -

Contratos a prazo de moeda estrangeira – mantido para         
negociação

298 (840) - (313)

4.751 (27.811) 17.437 (378)

Parte corrente 5.417 (6.637) 3.436 (309)

Os derivados mantidos para negociação classificam-se 
como um activo ou passivo corrente. O justo valor total 
de um derivado de cobertura classifica-se como um 
activo ou passivo não corrente, se o vencimento restante 
da rubrica coberta for superior a 12 meses, e como um 
activo ou passivo corrente, se o vencimento restante da 
rubrica coberta for inferior a 12 meses.

A parte não efectiva reconhecida como um rendimento 
na conta de resultados originada pela cobertura de 
fluxos de caixa ascende a 1.931 milhares de euros (2007: 
rendimento de 7.606 milhares de euros).

A exposição máxima ao risco de crédito, à data de 
apresentação da informação, é o justo valor dos activos 
derivados do balanço.
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Contratos a prazo de moeda estrangeira

Os montantes do principal nocional dos contratos de 
venda de divisas a prazo, principalmente a venda de 
dólares americanos contra compra de euros e pesos 
mexicanos (líquidas de compra de dólares americanos 
contra venda de euros e pesos mexicanos), pendentes 
a 31 de Dezembro de 2008 eram de 45.345  milhares de 
dólares americanos (2007: 84.362 milhares de dólares 
americanos).    

Espera-se que as transacções futuras altamente 
prováveis cobertas denominadas em moeda estrangeira 
ocorram em diferentes datas dentro dos próximos doze 
meses. As perdas e ganhos reconhecidos no capital 
próprio em “Ajustamentos decorrentes de alterações de 
valor” sobre os contratos a prazo em moeda estrangeira 
a 31 de Dezembro de 2008 são reconhecidos na 
demonstração de resultados do exercício ou exercícios 
durante os quais as transacções cobertas afectam a 
conta de perdas e ganhos, o que sucede, normalmente, 
dentro dos doze meses seguintes à data do balanço.

Apresentam-se seguidamente as características dos 
principais contratos a prazo em moeda estrangeira em 
vigor a 31 de Dezembro de 2008 e 2007:

2008

Denominación del proyecto                     
o Sociedad del Grupo Operaçao Moeda

Data de           
vencimiento final Valor nocional (*)

UTE PAMPA VENTAS USD 30/07/2010 (70.957)

UTE PAMPA COMPRAS USD 28/06/2010 37.684

RIO TURBIO VENTAS USD 30/04/2012 (158.036)

RIO TURBIO COMPRAS USD 30/03/2012 195.448

ISOLUX INGENIERÍA COMPRAS USD 27/11/2009 27.727

ISOLUX INGENIERÍA VENTAS USD 28/12/2009 (46.158)

QATAR VENTAS USD 07/02/2011 (230.998)

QATAR COMPRAS CHF 07/12/2009 5.558

ISOLUX MEXICO VENTAS USD 20/10/2010 (37.062)

(*) Vigente em 31 de Decembro de 2008

2007

Denominación del proyecto                     
o Sociedad del Grupo Operaçao Moeda

Data de          
vencimiento final Valor nocional (*)

UTE PAMPA VENTAS USD 30/07/2010 (110.077)

UTE PAMPA COMPRAS USD 30/08/2010 57

ISOLUX INGENIERÍA COMPRAS USD 24/01/2008 45.154

ISOLUX INGENIERÍA VENTAS USD 31/12/2008 (25.684)

ISOLUX MEXICO VENTAS USD 31/08/2009 (99.273)

(*) Vigente em 31 de Decembro de 2007

Apesar de todas as operações vigentes a 31 de 
Dezembro de 2008 e 2007 terem sido contratadas 
com o objectivo de cobertura, devido aos critérios de 
contratação e designação existentes nas políticas 
do Grupo no momento da contratação das referidas 
operações, nenhuma cumpria os requisitos de cobertura 
estabelecidos pelas NIIF-UE.

Os ganhos e perdas brutos reconhecidos na reserva de 
cobertura no património líquido (livres de efeito fiscal) 
originados por cobertura de fluxos de caixa a 31 de 
Dezembro de 2008 ascendem a (198) milhares de euros 
(2007: 0 milhares de euros), e irão sendo transferidos 
para a conta de resultados de forma contínua até à 
liquidação dos respectivos contratos.

Permutas de taxas de juro

Os montantes do principal nocional dos contratos de 
permuta de taxas de juro pendentes a 31 de Dezembro 
de 2008 foram de 811.756 milhares de euros (2007: 
411.278 milhares de euros).

A 31 de Dezembro de 2008, para as operaçoes nas 
que a taxa de juro é variável cobrado ao EURIBOR, as 
taxas de juro fixas variam entre 2,89% e 5,06% (2007: 
2,89% y 4,79%) ; no caso do derivado em relação à 
taxa de juro TIIE (juro variável utilizado para um projecto 
no México), a taxa de juro fixa acordada é de 8,20% 
(2007: 8,20 %). As perdas e os ganhos reconhecidos 
na reserva de cobertura no património líquido (líquidos 
de efeito fiscal) pelos contratos de permuta de taxas 
de juro a 31 de Dezembro de 2008 ascendem a 19.751 
milhares de euros (2007: 5.993 milhares de euros), e 
irão sendo transferidos para a conta de resultados de 
forma contínua até ao reembolso dos empréstimos 
bancários. É de referir que a 31 de Dezembro de 2006 
existia um contrato que qualificava como cobertura a 
dívida descrita na Nota 18; devido ao facto de a referida 
dívida ter sido cancelada no exercício de 2007, segundo 
o mencionado nessa mesma nota, esta operação deixou 
de ser considerada cobertura, com o qual 4.154 milhares 
de euros (líquidos de efeito fiscal) foram transferidos 
da reserva de património líquido para resultados deste 
exercício.
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Apresentam-se a seguir as características dos principais 
contratos de permutas de juros vigentes a 31 de 
Dezembro de 2008 e 2007: 

2008

Denominação
Data de       
contrato

Data de        
vencimento 

final Valor nocional
Taxa de juro 

fixa 
Taxa de juro 

variável

Grupo Isolux Corsán 19/07/2007 28/02/2010 200.000 milhares de 
euros

2,8900 % Euribor

Grupo Isolux Corsán 03/10/2008 26/03/2010 305.000 milhares de 
euros

4,3580 % Euribor

Préstamo HIXAM 07/02/2007 29/12/2022 66.448 milhares de 
euros

4,36 % Euribor

Préstamo Infinita Renovables 30/04/2007 31/12/2012 151.500 milhares de 
euros

4,12 % Euribor

Préstamo Concesionaria Saltillo 
Monterrey

30/05/2007 30/05/2025 726.426 milhares   de 
pesos      mexicanos

8,20 % TIIE

Préstamo Concesionaria Autopista 
Perote - Xalapa

13/02/2008 14/01/2022 1.119.532 milhares de 
pesos     mexicanos

8,20 % TIIE

Préstamo Sociedad Concesionaria 
Autovía A - 4

01/08/2008 15/06/2025

8.977 milhares  de 
euros

5,05 % Euribor

8.977 milhares  de 
euros

5,06 % Euribor

Préstamo Parque Eólico Cova Da 
Serpe

27/08/2008 15/12/2020 27.262 milhares de 
euros

4,70 % Euribor

Préstamo UTE Zona 8 26/07/2007 25/02/2024 6.605 milhares  de 
euros

4,79 % Euribor

2007

Denominação
Data de       
contrato

Data de        
vencimento final Valor nocional

Taxa de juro 
fixa 

Taxa de juro 
variável

Grupo Isolux Corsán 19/07/2007 28/02/2010 200.000 milhares    
de euros

2,8900 % Euribor

Préstamos HIXAM 07/02/2007 29/12/2022 54.623 milhares      
de euros

4,36 % Euribor

Préstamo Infinita Renovables 30/04/2007 31/12/2012 151.500 milhares     
de euros

4,12 % Euribor

Préstamo Concesionaria Saltillo 
Monterrey

30/05/2007 30/05/2025 726.426 milhares de  
pesos    mexicanos

8,20 % TIIE

Préstamo UTE Zona 8 26/07/2007 25/02/2024 6.605 milhares        
de euros

4,79 % Euribor

11. Clientes e outras 
contas a receber

A discriminação da conta de clientes e outras contas a 
receber é apresentada na seguinte tabela:

2008 2007

Não corrente

Empréstimos Associadas 580 7.509

Clientes por vendas e 
prestação de serviços

21.226 9.649

Outras contas a receber 5.966 12.436

Total 27.772 29.594

Corrente

Clientes por vendas e 
prestação de serviços

739.732 678.691

Clientes – Obra executada 
pendente de certificar

429.394 480.410

Menos: Provisão por perdas 
devido a deterioração das 
contas a receber

(25.310) (9.169)

Clientes – Líquido 1.143.816 1.149.932

Devedores vários 114.299 48.837

Administrações públicas 155.072 104.176

Adiantamento a fornecedores 38.402 35.721

Outros devedores 25.470 21.696

Total 1.477.059 1.360.362

Não existe um efeito significativo sobre valores 
razoáveis de clientes e outras contas a receber. Os 
valores nominais consideram-se uma aproximação ao 
justo valor dos mesmos.

A 31 de Dezembro de 2008 deduziram-se 196.994 
milhares de euros (2007: 68.093 milhares de euros), 
que correspondem a créditos por contratos de 
método alemão e outras facturas cedidas a terceiros 
anteriormente ao seu vencimento. Os referidos 
activos foram cancelados no balanço, ao considerar 

que cumprem as condições estabelecidas na IAS 39 
relativamente a cancelamentos de activos financeiros. 

Não existem operações que correspondem a efeitos 
descontados com entidades financeiras e foram 
mantidas no balanço a 31 de dezembro de 2008 (2007: 
27.179 milhares de euros).

O Grupo reconheceu uma perda de 17.024  milhares de 
euros devido a deterioração do valor das suas contas 
comerciais a receber durante o exercício encerrado 
a 31 de Dezembro de 2008 (2007: 594 milhares de 
euros). O movimento da provisão por perdas devido a 
deterioração do valor de contas comerciais a receber 
foi o seguinte:

2008 2007

Saldo inicial 9.169 9.041

Dotações 17.024 594

Aplicações - -

Restituições (883) (466)

Saldo final 25.310 9.169

O resto das contas incluídas nas contas a receber 
não contém activos que tenham sofrido alguma 
deterioração de valor.

A exposição máxima ao risco de crédito, à data de 
apresentação da informação, é o justo valor de cada 
uma das categorias de contas a receber indicadas 
anteriormente. O Grupo não mantém nenhuma garantia 
como seguro.
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O saldo de Clientes por vendas e prestação de serviços 
inclui os seguintes montantes denominados noutras 
moedas diferentes do euro:

2008 2007

Dólar americano 33.613 27.710

Ryial catarense 5.200 3.358

Real brasileiro 11.598 13.665

Dirham marroquino 8.663 6.054

Peso argentino 13.152 27.625

Peso mexicano 1.375 2.141

Libra síria 512 1.169

Outras moedas 1.211 1.356

75.324 83.078

O montante total dos custos incorridos e lucros 
reconhecidos (menos perdas reconhecidas) para 
todos os contratos em curso à data do balanço era de 
7.991.694 milhares de euros (2007: 5.159.296  milhares 
de euros) e 800.524 milhares de euros (2007: 588.859 
milhares de euros), respectivamente.

12. Existências

A discriminação da conta de existências é apresentada 
na seguinte tabela:

2008 2007

Promoções imobiliárias em 
curso

238.258 150.395

Matérias-primas e produtos 
acabados

95.501 36.422

Custos activos de projectos 51.802 40.495

385.561 227.312

O detalhe das promoções em curso em função do seu 
ciclo é o seguinte:

2008 2007

Promoções imobiliárias em 
curso de ciclo curto

48.038 26.041

Promoções imobiliárias em 
curso de ciclo longo

190.220 124.354

238.258 150.395

Existem compromissos de venda relativos a promoções 
imobiliárias em curso, por um montante de 34.000 
milhares de euros (2007: 5.365 milhares de euros). 
Por este conceito, o Grupo recebeu adiantamentos 
por um montante de 10.347 milhares de euros (2007: 
2.310  milhares de euros), que se encontram incluídos 
no passivo do balanço consolidado na epígrafe de 
“Adiantamentos de clientes”. 

Durante o exercício de 2008 foram capitalizados juros 
por um montante de 674 milhares de euros (2007: 2.317 
milhares de euros), correspondentes aos juros vencidos 
no período de construção de promoções imobiliárias, e 
que surgem de financiamentos directos recebidos para 
a construção das respectivas promoções.

O aumento das existências durante o ano de 2008 
deve-se principalmente à aquisição em Dezembro de 
2008 do projecto para o desenvolvimento do complexo 
turístico denominado Azul de Cortés radicado em Baja 
California (México). O valor reflectido em existências 
imobiliárias por este projecto é de 73.801 milhares 
de euros. O pagamento foi realizado mediante um 
desembolso monetário de 2008 de 16.537 milhares de 
euros, ficando aprazado para Dezembro de 2009, 2010 
e 2011 o resto do montante.

O montante das promoções imobiliárias em garantia 
de financiamento recebido a 31 de Dezembro de 2008 
ascende a 100.606 milhares de euros (2007: 72.748 
milhares de euros).

Durante os anos 2007 e 2006 não existiram regulações 
de existências contabilizadas na conta de resultados 
do exercício (amortizações ou perdas por deterioração 
de valor).
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13. Caixa, equivalentes 
a caixa e Activos 
financeiros a justo 
valor com variaçoes 
em resultados

13.1 Caixa e equivalentes a caixa

A discriminação de saldos da conta Caixa e equivalen-
tes a caixa é a seguinte:

2008 2007

Caixas e bancos 193.643 91.454

Depósitos em Instituições de 
crédito a curto prazo e outros

94.895 197.437

Total 288.538 288.891

Esta epígrafe inclui caixa (dinheiro em caixa e depósitos 
à ordem) e equivalentes a caixa (isto é, os investimentos 
a curto prazo, altamente líquidos, sendo prontamente 
convertíveis para quantias conhecidas de dinheiro num 
prazo máximo de três meses e estando sujeitos a um 
risco insignificante de alterações de valor).

A taxa corrente dos depósitos a curto prazo que, durante 
2008, correspondem principalmente a depósitos 
bancários, situou-se entre os 2,7% e os 4,5%. A taxa 
corrente dos depósitos a curto prazo que, durante 2006, 
correspondem principalmente à dívida pública e títulos 
do Tesouro, situou-se entre os 3% e os 4,5%.

O montante total correspondente à conta Caixa e 
equivalentes a caixa compreende um montante de 
98.820 milhares de euros (2007: 79.532 milhares 
de euros), proveniente de Uniões Temporárias de 
Empresas, e um montante de 51.609 milhares de 
euros (2007: 17.148 milhares de euros) proveniente de 
Negócios Conjuntos, respectivamente. Por outro lado, 
no saldo relativo aos valores de Caixa e equivalentes a 
caixa constam 44.161 milhares de euros (2007: 24.031 
milhares de euros) que resultam da integração de 
saldos de sociedades do Grupo com imobilizações e 
dívidas financeiras associadas a projectos, de acordo 
com a descrição feita na Nota 7.

Os valores de Caixa e equivalentes a caixa 
compreendem saldos noutras divisas diferentes do 
euro por um total de 105.324 milhares de euros (2007: 

74.990 milhares de euros).

Para efeito do estado de fluxos de caixa, o saldo de 
tesouraria compreende o saldo da epígrafe de caixa e 
equivalentes a caixa.

Durante o exercício de 2008, a operação do Grupo 
T-Solar Global, S.A. mencionada na Nota 9 não gerou 
fluxos de caixa. A operação de aquisição de Azul de 
Cortés mencionada na nota 12 também não gerou 
fluxos de caixa por 50.919 milhares de euros devido ao 
adiamento do pagamento. É por isso que as variações 
ocasionadas por estas operações que não afectaram 
os fluxos de caixa não foram consideradas dentro da 
demonstração de fluxos de caixa. 

13.2   Activos financieros a justo valor com variaçoes 
em resultados

A discriminação dos saldos dos activos financeiros 
a justo valor com modificações nos resultados é a 
seguinte:

2008 2007

Depósitos em instutuções de 
crédito de curto prazo e outros

210.771 3.564

Total 210.771 3.564

A 31 de Dezembro de 2008, dentro desta epígrafe 
recolheu-se principalmente um depósito por um 
montante de 210.000 milhares de euros contratado 
com a entidade financeira EBN Banco de Negocios, 
S.A. O vencimento do dito depósito será no dia 30 de 
Novembro de 2009, gerando juros à taxa efectiva de 
3,81%.

Este depósito garante empréstimos da sociedade 
Grupo T-Solar Global, S.A. pelo mesmo montante na 
dita entidade financeira (ver nota 34 b.2). Durante os 
meses de Janeiro, Fevereiro e Março de 2009 o Grupo 
passou a dispor de 128.912 milhares de euros deste 
depósito. 
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14. Capital, prémio de 
emissão e reserva 
legal

a) Capital subscrito

O Capital subscrito da Sociedade dominante é 
composto por 87.316.199 acções (2007: 87.316.199 
acções) ordinárias ao portador, de 0,20 euros (2007: 
0,20 euros) de valor nominal cada uma, totalmente 
desembolsadas ascendendo a um montante de 17.463 
milhares de euros (2007: 17.463 milhares de euros). Não 
existem restrições para a sua livre transmissibilidade.

As sociedades que participam no capital social são as 
seguintes: 

2008 2007

Nº Acções % Participação Nº Acções % Participação

Construction Investment Sarl 46.864.562 53,67 % 46.864.562 53,67 %

Caja Castilla La Mancha Corporación, S.A. 10.573.339 12,11 % 10.573.339 12,11 %

Grupo Corporativo Empresarial de la Caja de Ahorros 
y Monte de Piedad de Navarra, S.A.U.

5.334.367 6,11 % 10.573.339 12,11 %

Corporación Empresarial Cajasol, S.A.U. (1) 13.629.406 15,61 % 10.573.339 12,11 %

Cartera Perseidas, S.L. 8.731.620 10,00 % 8.731.620 10,00 %

Vista B.V. 2.182.905 2,50 % - -

Total 87.316.199 100,00 % 87.316.199 100,00 %

(1) Em 31 de Decembro de 2007 Grupo Empresarial el Monte S.A.U.

b) Prémio de emissão

Esta reserva é de livre distribuição e ascende a um 
montante de 470.634 milhares de euros (2007: 470.634 
milhares de euros). 

c) Reserva legal

A Reserva legal será provisionada em conformidade com 
o Artigo 214º da Lei das Sociedades Anónimas, que 
estabelece que, em qualquer caso, lhe será destinado 
um valor igual a 10 por 100 do lucro do exercício até esta 
alcançar um valor mínimo equivalente a 20 por 100 do 
capital social. 

Não pode ser distribuída e, se for usada para compensar 
perdas, no caso de não existirem outras reservas 
disponíveis suficientes para tal fim, deve ser reposta com 
lucros futuros.

15. Diferenças acumuladas 
de conversão

A discriminação por sociedades / subgrupos da 
epígrafe “Diferenças acumuladas de conversão” é a 
seguinte:

2008 2007

Sociedade ou subgrupo

Isolux de México S.A. de CV (3.497) (715)

Grupo Isolux Energía y 
Participaciones Ltda.

(30.920) 10.444

Isolux Proyecto, Ltda. (1.052) -

Powertec Proyectos, Ltda. (792) -

Isowat Mozambique, S.A. 498 468

Isolux Brasil Sociedade 
Anonima

(1.097) (157)

Isolux Corsán Polonia, Sp Zoo (256) -

Concesionaria autopista 
Saltillo-Monterrey, S.A. de C.V.

(4.524) (1.122)

Grupo Tecna (4.192) (598)

Líneas Mesopotámicas 
Argentinas, S.A.

(25) (303)

Concesionaria Autopista 
Perote-Xalapa, S.A.

(7.326) -

Outras (205) 167

Total (53.388) 8.184
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16. Lucros acumulados e 
Interesses minoritários 
no Capital

A proposta de distribuição do resultado de 2008 da 
Sociedade dominante a apresentar à Assembleia Geral 
de Accionistas, juntamente com a distribuição de 2007 
já aprovada, é a seguinte:

2008 2007

Base de distribuição

Resultado do exercício 115.872 54.831

115.872 54.831

Distribuição

Lucros acumulados            
(Reservas Voluntárias)

72.813 5.061

Reserva indisponível Goodwill 
(art. 213 LSA)

2.357 -

Reserva legal - -

Dividendos 40.702 49.770

115.872 54.831

A composição do montante consignado como Dividen-
dos é a seguinte:

 ■ Ano 2007: os Dividendos por um total de 49.770  
milhares de euros foram acordados como 
adiantamento sobre dividendos pelo Conselho de 
Administraçao com data de 20 de Dezembro de 2007 
e foram aprovados pela Assembleia de Accionistas 
celebrada no dia 30 de Junio de 2008.

 ■ Ano 2008: com data de 2 de Janeiro de 2009 o 
Conselho de Administração acordou distribuir um 
dividendo como adiantamento sobre o resultado do 
exercicio por um monto de 40.702 milhares de euros. 

Adicionalmente, no dia 30 de Dezembro de 2008 o 
conselho de administração acordou distribuir um dividendo 
por um total de 9.068 milhares de euros provenientes de 
reservas de livre disposição correspondentes a lucros 
não distribuídos de exercícios anteriores da Sociedade 
dominante. 

As demonstrações financeiras provisórias formuladas 
de acordo com os requisitos legais e que evidenciam 
a existência de liquidez suficiente para a distribuição 
dos respectivos Adiantamentos sobre dividendos estão 

expostas a seguir:

a) Adiantamento sobre dividendos aprovado pelo 
Conselho de Administração com data 20 de 
Dezembro de 2007 – Demonstrações Financeiras 
provisórias a 30 de Novembro de 2007:

ACTIVO Milhares de euros PAsSIVO Milhares de euros

Imobilizações 1.088.223 Fondos próprios 575.462

Gastos a Distribuir 974 Capital e reservas 504.663

Activo circulante 207.699 Resultado do exercício 70.799

Tesouraria e  Investimentos 
Financeiros 

60.370 Provisões para      
Riscos e Despesas

4.385

Outros 147.329 Credores a Longo 
Prazo

252.645

Passivo Circulante 464.404

Total Activo 1.296.896 Total Pasivo 1.296.896

b) Adiantamento sobre dividendos aprovado pelo 
Conselho de Administração com data de 2 de Janeiro 
de 2009 – Demonstrações Financeiras provisórias a 
30 de Dezembro de 2008:

ACTIVO Milhares de euros PAsSIVO Milhares de euros

Activos não           
correntes

1.184.863 Fondos propios 588.790

Activos correntes 409.977 Capital e reservas 501.148

Existências 37.927 Resultados exercício 87.642

Contas a receber 283.311 Pasivo no corrente 664.963

Tesouraria 88.739 Pasivo corrente 341.087

Total Activo 1.594.840 Total Passivo 1.594.840
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Segue-se a evolução das Partes minoritárias no capital 
durante os anos 2008 e 2007:

2008
Saldo inicial Participação 

nos resultados
Dividendos Variação de 

participações 
e outros

Saldo final

Grupo Tecna 4.776 1.497 (346) 166 6.093

Interisolux Torrejón Viv Joven, S. L. 350 - - - 350

Concesionaria Autop. Saltillo Monterrey, S.A. de C. V. - - - - -

Interisolux Alcorcón Viv Joven, S.L. 300 - - - 300

T-Solar Global, S.A. 8.109 - - (8.109) -

Grupo Infinita Renovables 15.517 (2.056) - (688) 12.773

Soma-Isolux NH One Tollwa - - - 302 302

Sociedad Concesionaria Autop.A4, S.A. 4.543 (205) - (2.653) 1.685

Total 33.595 (764) (346) (10.982) 21.503

2007
Saldo inicial Participação 

nos resultados
Dividendos Variação de 

participações 
e outros

Saldo final

Grupo Tecna 4.678 1.086 (265) (723) 4.776

Interisolux Torrejón Viv Joven, S. L. 350 - - - 350

Concesionaria Autop. Saltillo Monterrey, S.A. de C. V. (27) 27 - - -

Interisolux Alcorcón Viv Joven, S.L - - - 300 300

T-Solar Global, S.A. - (351) - 8.460 8.109

Grupo Infinita Renovables - (299) - 15.816 15.517

Sociedad Concesionaria Autop.A4, S.A. - - - 4.543 4.543

Total 5.001 463 (265) 28.396 33.595

17. Fornecedores e outras 
contas a pagar

A discriminação da epígrafe de Fornecedores e outras 
contas a pagar a 31 de Dezembro 2008 e 2007 é a 
seguinte:

2008 2007

Não corrente

IProveitos a Distribuir –      
subvenções oficiais

1.417 15.261

Outras contas a pagar 54.889 20.312

Total 56.306 35.573

Corrente

Fornecedores 652.936 605.171

Títulos a Pagar 735.794 659.881

Adiantamento sobre facturação 180.342 208.540

Adiantamentos recebidos por 
trabalho de contratos

128.180 61.192

Segurança Social e outros 
Impostos

110.355 84.386

Adiantamento sobre dividendo 
a pagar

- 49.770

Outras Contas a Pagar 65.674 19.604

Total 1.873.281 1.688.544

Em relação à posição nos resultados correntes do ano 
2007, os Rendimentos a distribuir estão associados 
principalmente a subvenções recebidas relativamente à 
construção da fábrica da T-Solar Global, S.A. na Galiza 
(Sociedade que saiu do perímetro de consolidação em 
2008), enquanto que Outras contas a pagar dos anos 
de 2008 e 2007 se referem principalmente a dívidas 
pela compra de terrenos e pela compra da promoção 
imobiliária materializada em 2008 segundo se comenta 
na Nota 12.

Considera-se que os valores nominais estão próximos 
do justo valor dos mesmos.
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18. Empréstimos báncarios 2008 2007

No corrente

Promoções imobiliárias 23.677 18.555

Outros empréstimos hipotecários 53.006 9.924

Empréstimo sindicado 502.890 199.167

Empréstimo ICO 99.545 -

Apólices de seguro de crédito 20.360 13.280

Outros empréstimos 7.650 6.291

Passivos por arrendamento 
financeiro

4.339 2.123

711.467 249.340

Corrente

Apólices de seguro de crédito 116.109 164.956

Passivos por arrendamento 
financeiro

1.843 1.023

Outros empréstimos 26.187 160

144.139 166.139

Total empréstimos        
báncarios

855.606 415.479

As dívidas que correspondem às contas Promoções 
imobiliárias e Passivos por arrendamento financeiro 
estão garantidas pelo valor dos respectivos activos 
que estão a ser financiados. Os Outros empréstimos 
hipotecários estão garantidos pelo activo Imobilizações 
mencionado na Nota 5.

Quase todos os empréstimos estão referenciados ao 
Euribor, sendo contratualmente verificados em períodos 
geralmente não superiores a 6 meses. É por este motivo 
que os valores razoáveis dos empréstimos báncarios, 
quer correntes quer não correntes, se aproximam aos 
seus valores em livros.

La Sociedad tiene múltiples pólizas de crédito 
contratadas las cuales se encuentran generalmente 
clasificadas a corto plazo debido a que su vencimiento 
suele ser anual, si bien estas pólizas recogen cláusulas 
de renovación tácita.

O encerramento anual da conta empréstimos báncarios 
extraordinários a 31 de Dezembro de 2008 e 2007 é o 
seguinte:

2008 2007

Entre 1 y 5 
anos

Mais de 5 
anos

Total Entre 1 y 5 
anos

Mais de 5 
anos

Total

Concepto

Promoções imobiliárias 894 22.784 23.678 1.854 16.701 18.555

Outros empréstimos hipotecários 25.011 27.995 53.006 3.503 6.421 9.924

Empréstimo sindicado 502.889 - 502.889 199.167 - 199.167

Empréstimo ICO 99.545 - 99.545 - - -

Apólices de seguro de crédito 20.360 - 20.360 11.857 1.423 13.280

Outros empréstimos 3.194 4.456 7.650 1.882 4.409 6.291

Passivos por arrendamento financeiro 4.339 - 4.339 2.110 13 2.123

Total 656.232 55.235 711.467 220.373 28.967 249.340

As quantias correspondentes aos designados Passivos 
por arrendamento financeiro são descontadas pelo 
seu valor actual. Os encargos financeiros futuros por 
arrendamento financeiro ascendem a 165 milhares de 
euros (2007: 391 milhares de euros).

A 14 de Fevereiro de 2007, o Grupo celebrou um 
acordo para o outorgamento de uma linha de crédito 
por um valor de 200.000 milhares de euros, cujo 
principal destino é o cancelamento do empréstimo 
sindicado anteriormente mencionado, o qual, na data 
da celebração do contrato, apresentava um saldo 
pendente de pagamento de 199.183 milhares de euros. 
A disposição do empréstimo acordado assim como o 
cancelamento do empréstimo sindicado anteriormente 
mencionado foram realizados no dia 28 de Fevereiro 
de 2007. O respectivo empréstimo paga juros a uma 
taxa Euribor mais uma margem de 0,60% anual, em 
períodos de 1, 3 ou 6 meses. O cancelamento será 
feito através de um único pagamento previsto para o 
dia 14 de Fevereiro de 2012 embora os membros do 
sindicato que outorga o empréstimo possam requerer 
o cancelamento antecipado no dia 14 de Fevereiro de 

2011. Durante o ano de 2007, o Grupo renegociou as 
condições do derivado financeiro para o adequar às 
novas condições do empréstimo. 

No dia 26 de Março de 2008, o Grupo celebrou um 
acordo para a concessão de uma linha de crédito por 
um valor de 305.000 milhares de euros, cujo principal 
propósito é o financiamento das actividades do Grupo, 
e à data de encerramento apresenta um saldo pendente 
de pagamento de 303.706 milhares de euros. O dito 
empréstimo gera juros de Euribor mais uma margem 
de 0,90% anual, em períodos de 1, 3 ou 6 meses. O 
cancelamento será realizado através de um único 
pagamento a 26 de Março de 2012. Este empréstimo 
está sujeito, de acordo com o contrato, ao cumprimento 
de rácios conforme é usual para este tipo de operações. 
A 31 de Dezembro de 2008, a direcção considera que 
não se faltou ao cumprimento de qualquer rácio em 
relação a este contrato.

Com data de 2 de Junho de 2008, o Grupo celebrou um 
acordo para a concessão de uma linha de crédito por 
um valor de 100.000 milhares de euros com o Instituto 



266 | Relatorio anual 2008 267Relatorio anual 2008 

Informe económico | Cuentas anuales consolidadas

de Crédito Oficial (ICO), cujo destino principal é o 
financiamento das actividades de concessões de infra-
estruturas no México que o Grupo desenvolve. À data 
do fecho apresenta um saldo pendente de pagamento 
de 99.545 milhares de euros. O dito empréstimo paga 
juros à taxa Euribor mais uma margem de 1 % anual, 
em períodos de 1, 3 ou 6 meses à escolha da parte 
devedora. O cancelamento será realizado através 
de um único pagamento a 2 de Junho de 2013. Este 
empréstimo está sujeito, de acordo com o contrato, 
ao cumprimento de rácios conforme é usual para 
este tipo de operações. A 31 de Dezembro de 2008, a 
direcção considera que não se faltou ao cumprimento 
de qualquer rácio em relação a este contrato.

El importe en libros de las deudas con entidades de 
crédito del grupo está denominado en las siguientes 
monedas:

2008 2007

No corrente

Euro 710.990 248.854

Outras moedas 477 486

711.467 249.340

Corrente

Euro 123.234 157.047

Outras moedas 20.905 9.092

144.139 166.139

Total empréstimos        
báncarios

855.606 415.479

El Grupo dispone de las siguientes líneas de crédito no 
dispuestas: 

2008 2007

Taxa variável:

-com vencimento inferior a 
um ano

258.177 253.010

-com vencimento superior a 
um ano

56.466 44.864

314.643 297.874

19. Impostos diferidos O movimento bruto na conta de Impostos diferidos foi 
o seguinte:

Activos por impostos diferidos Passivos por impostos diferidos

2008 2007 2008 2007

1 de Janeiro 15.623 21.142 27.698 13.890

Combinações de negócios - - - 4.206

Débitos a resultados (Nota 28) 17.258 (5.519) 28.293 8.363

Imposto sobre o património líquido 8.656 - (1.808) 1.239

31 de Dezembro 41.537 15.623 54.183 27.698

A composição dos Activos por impostos diferidos em 
cada encerramento de exercício é a seguinte:

2008 2007

Bases tributáveis negativas 5.382 3.128

Créditos fiscais pendentes 13.188 10.001

Diferenças temporárias 22.967 2.494

Total 41.537 15.623

Os movimentos havidos durante o exercício nos Activos 
e passivos por impostos diferidos foram os seguintes:

Passivos por impostos diferidos Reversões Dotações Outros          
movimentos

Total

A 1 de Janeiro de 2007 13.890

Encargo na conta de resultados 844 7.612 (93) 8.363

Encargo sobre o património líquido - 1.393 (154) 1.239

Combinações de negócios - 4.206 - 4.206

A 31 de Dezembro de 2007 27.698

Encargo na conta de resultados (9.133) 28.681 8.745 28.293

Encargo sobre o património líquido - (1.808) - (1.808)

Combinações de negócios - - - -

A 31 de Dezembro de 2008 54.183
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Activos por impuestos diferidos Reversões Dotações Outros          
movimentos

Total

A 1 de Janeiro de 2007 21.142

Encargo na conta de resultados (15.490) 10.082 (111) (5.519)

Encargo sobre o património líquido - - - -

Combinações de negócios - - - -

A 31 de Dezembro de 2007 15.623

Encargo na conta de resultados (13.538) 25.551 5.246 17.259

Encargo sobre o património líquido - 8.655 - 8.655

Combinações de negócios - - - -

A 31 de Decembro de 2008 41.537

Os Impostos diferidos sobre o património líquido 
durante o exercício foram os seguintes:

2008 2007

Reservas para o justo valor do património líquido:

-Reserva para operações de cobertura 10.463 (1.239)

10.463 (1.239)

A composição de Impostos diferidos activos e passivos 
originados em diferenças temporárias gera-se pelos 
seguintes conceitos:

2008 2007

Impostos diferidos activos

Originados em provisões 7.094 1.516

Originados em activos não correntes 15.873 978

Total 22.967 2.494

Impostos diferidos passivos

Originados em valoração de existências (9.465) (9.467)

Originados em valoração de derivados financeiros (1.010) (6.006)

Originados em activos não correntes (6.633) (6.194)

Originados em clientes e outras contas a receber (8.014) -

Originados em activos financeiros disponível para a venda (24.481) -

Outras origens (4.580) (6.031)

Total (54.183) (27.698)

A sociedade tem créditos fiscais activados gerados 
pelas bases tributáveis negativas pelos seguintes 
montos:

País 2007 2008 Exercícios para a 
compensaçao

Vencimento

Espanha 2.767 2.255 15 2022-2023

Argentina - 201 5 2013

México - 159 10 2018

Total 2.767 2.615

Os activos por impostos diferidos por créditos fiscais 
pendentes e bases tributáveis negativas reconhecem-
se na medida em que é provável a realização do 
correspondente benefício fiscal através de benefícios 
fiscais futuros. O Grupo reconheceu a totalidade dos 
créditos fiscais e bases tributáveis negativas sobre a base 
da estimativa de criação de benefícios fiscais futuros.
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20. Beneficios a 
empregados

2008 2007

Saldo inicial - 816

Custo com serviços correntes - -

Custos com juros - 15

Benefícios pagos - (31)

(Ganhos) / perdas actuariais - 15

Exteriorização do plano - (815)

Saldo final - -

A 1 de Janeiro de 2007, o Grupo mantinha obrigações 
com empregados reformados, tendo cancelado a 
respectiva obrigação por meio da sua exteriorização 
para uma companhia de seguros através do pagamento 
de um prémio único no mês de Junho de 2007. 

A 31 de Dezembro de 2008 e 2007 não existiam activos 
afectos aos compromissos com os empregados de 
prestações definidas. 

O movimento da obrigação para prestações definidas 
foi o que se apresenta a seguir:

As quantias reconhecidas na conta de resultados são 
as seguintes

2008 2007

Custos com serviços correntes - -

Custos com juros - 15

(Ganhos) / Perdas actuariais - 15

Total Incluído em custos com 
o pessoal (Nota 25)

- 30

21. Provisões para outros 
passivos e despesas

21.1. Provisões para outros passivos e despesas – 
Não Correntes

Provisões para 
conclusão de 

obras

Provisões para 
litígios e outros

Total

Saldo al 1 de Janeiro de 2007 17.995 17.236 35.231

Dotações 3.569 7.918 11.487

Reversões (9.780) (14.473) (24.253)

Aplicações (683) - (683)

Saldo al 31 de Dezembro de 2007 11.101 10.681 21.782

Dotações 7.760 11.773 19.533

Reversões (4.909) (2.423) (7.332)

Aplicações - - -

Saldo al 31 de diciembre de 2008 13.952 20.031 33.983

Provisões para conclusão de obras

O saldo desta conta, relacionada com os projectos que 
estejam concluídos ou substancialmente concluídos, 
corresponde à estimativa realizada pelo Grupo dos custos 
prováveis a incorrer antes da aceitação final por parte do 
cliente.

Provisões para litígios e outros

Corresponde a provisões constituídas para cobrir outros 
riscos e despesas, relacionados ou não com litígios, 
nomeadamente as contingências de carácter fiscal ou de 
outro tipo para as quais o Grupo considerou necessária a 
constituição da correspondente provisão. Na opinião dos 
administradores, depois da respectiva assessoria legal, 
não se espera que o resultado destes litígios implique 
perdas significativas superiores aos valores provisionados.

21.2. Provisões para outros passivos e despesas – 
Correntes

Os saldos compreendidos nesta epígrafe, calculados 
pelo montante de 33.910 milhares de euros (2007: 
53.150 milhares de euros), correspondem aos sectores 
de Construção e Engenharia, estando referidos na 
conta Provisões de despesas para conclusão de obras 
e outros conceitos. A linha “Variações de provisões de 
operações comerciais” da conta de ganhos e perdas 
corresponde às dotações líquidas efectuadas para as 
provisões para outros passivos e despesas correntes. 
Adicionalmente, a variação em 2008 da conta de 
balanço inclui aplicações e/ou transferências para 
outras contas a pagar por um montante de 13.475 
milhares de euros (2007: 4.174 milhares de euros). 
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22. Volume de negócios

A composição do volume de negócios por actividade 
é a seguinte:

2008 2007

Montante % Sobre Total Montante % Sobre Total

Construção 1.169.637 38,2 % 1.060.887 46,0 %

Engenharia e Serviços industriais 1.831.462 59,8 % 1.196.750 52,0 %

Concessões 61.241 2,0 % 46.482 2,0 %

Outros (1) 13.587 (131.015)

3.075.927 2.173.104

(1) Inclui eliminações por ajustamentos de consolidação por operações entre diversas actividades.

Relativamente à composição por mercados Nacionais 
e Internacionais, o Volume de negócios do Grupo 
distribui-se da seguinte forma:

2008 2007

Montante % Sobre Total Montante % Sobre Total

Mercado Nacional 2.517.311 81,84 % 1.717.533 79,04 %

Mercado Internacional 558.616 18,16 % 455.571 20,96 %

América 398.754 71,38 % 348.189 76,43 %

Resto  do Mundo 159.862 28,62 % 107.382 23,57 %

Total 3.075.927 2.173.104

23. Consumo e outras 
despesas externas

A conta Consumo e outras despesas externas, durante 
os exercícios de 2007 e 2008, é composta da seguinte 
forma:

2008 2007

Matérias-primas e outros 
aprovisionamentos

1.270.081 729.440

Variação de existências não 
imobiliárias

(70.386) (21.395)

Outras despesas externas 985.857 874.258

Total 2.185.552 1.582.303

24. Outras receitas e 
despesas

A conta relativa a Outros lucros e despesas de 
exploração está distribuída da seguinte forma:

2008 2007

Outros lucros de exploração

Subvenções para a exploração 759 848

Outros lucros de exploração 72.383 34.611

Total 73.142 35.459

Outros lucros de exploração

Arrendamentos para fins 
comerciais

115.719 104.388

Serviços profissionais 
independentes

202.780 96.583

Outros serviços externos 149.124 89.062

Imparidade de contas a receber 16.640 128

Tributos 44.892 32.656

Total 529.155 322.817

A conta Outros lucros de exploração inclui lucros 
ganhos por venda de imobilizações por um valor de 
223 milhares de euros (2007: 8.710 milhares de euros).

Por outro lado, a conta Outros lucros e despesas, com 
um valor de 76.515 milhares de euros, está relacionada 
com a operaçao detalhada na Nota 9. .
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25. Despesa por beneficios 
para os Empregados

2008 2007

Ordenados e salários, incluindo Indemnizações por despedimento por 11.612 milhares de euros (2007: 
7.020 milhares de euros) e plano de incentivos a directores (Nota 35)

284.118 259.177

Encargos com Segurança Social 66.228 60.146

Custos com Pensões - Planos por Prestações por Pensões e Reforma (Nota 20) - 30

Total 350.346 319.353

A composição do quadro médio empregado no Grupo 
foi a seguinte:

Categoría 2008 2007

Titulados 2.026 1.734

Administrativos 563 517

Operários 5.312 5.550

Total 7.901 7.801

Adicionalmente, o número médio de pessoas emprega-
das, no decurso do exercício, pelas sociedades incluí-
das na consolidação pelo método proporcional foi de 
927 (2007: 1.214).

Por outro lado, a Distribuição por sexos no fim do 
exercício, isto é, no dia 31 de Dezembro de 2008, do 
pessoal da Sociedade é a que se apresenta a seguir:

Categoría Homens Mulheres Total

Conselheiros 12 - 12

Altos Directivos 10 - 10

Directivos 108 5 113

Titulados 1.614 408 2.022

Administrativos 273 263 536

Operários 4.622 381 5.003

Total 6.639 1.057 7.696

Categoría Homens Mulheres Total

Conselheiros 12 - 12

Altos Directivos 10 - 10

Directivos 115 7 122

Titulados 1.389 331 1.720

Administrativos 251 209 460

Operários 5.271 436 5.707

Total 7.048 983 8.031

A distribuição por sexos no fim do exercício, isto é, no 
dia 31 de Dezembro de 2007, do pessoal da sociedade 
é a que se apresenta a seguir:

26. Arrendamento para fins 
comerciais

Os pagamentos mínimos futuros a pagar pelos 
Arrendamentos para fins comerciais não canceláveis 
são os seguintes:

2008 2007

Menos de un ano 14.335 5.412

Entre 1 y 5 anos 25.388 13.737

Más de 5 anos 15.446 18.073

Total 55.169 37.222

A despesa reconhecida na conta de resultados 
durante o exercício correspondente a Arrendamentos 
comerciais ascende aos 115.719 milhares de euros 
(2007: 104.388 milhares de euros).

Como se menciona na Nota 5, o Grupo arrenda a um 
terceiro o edifício onde se encontra a sua sede central. 
O acordo de arrendamento tem um período de 12 
anos a partir da data da sua celebração (15 de Março 
de 2007), ainda que exista a possibilidade de o Grupo 
exercer uma opção de compra a partir do 5º ano, para 
o qual as partes devem chegar previamente a um 
acordo sobre as condições da operação. Quer na data 
de início do arrendamento, quer na data de formulação 
das presentes contas anuais consolidadas, é pouco 
provável que se exerça a opção de compra, dado que o 
contrato foi classificado como sendo de arrendamento 
para fins comerciais e que no quadro anterior foram 
incluídos todos os pagamentos comprometidos até ao 
cumprimento dos 12 anos inicialmente previstos.
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27. Resultado financeiro 
líquido

2008 2007

Despesas por juros (88.535) (71.516)

Ganhos / (perdas) líquidos por transacções em moeda estrangeira (21.189) -

Ganhos / (perdas) pelo justo valor de instrumentos financeiros derivados (1.931) -

Imparidade de investimentos disponiveis para a venda (nota 9) (9.980) -

Despesas financeiras (121.635) (71.516)

Rendimentos de juros e outros lucros financeiros 37.638 25.788

Reversão da imparidade de investimentos disponiveis para a venda 21 -

Ganhos / (perdas) líquidos por transacções em moeda estrangeira - 7.199

Ganhos / (perdas) pelo justo valor de instrumentos financeiros derivados - 7.606

Lucros financeiros 37.659 40.593

Resultado financeiro líquido – Despesas (83.976) (30.923)

A rubrica das despesas financeiras, inclui a dotaçao da 
imaparidade do investimento em Grupo T-Solar Global, 
S.A. (Nota 9).

Os rendimentos de juros e outros lucros financeiros 
compreendem, em 2007, uma receita líquida calculada 
em 3.733 milhares de euros (2007: 4.044 milhares de 
euros) provenientes da venda dos investimentos.

28. Impuesto sobre   
las ganancias

No ano de 2005, a Grupo Isolux Corsán, S.A. foi cons-
tituída sociedade dominante do Grupo Fiscal 102/01, 
o que a autorizava a apresentar declaração consoli-
dada com as seguintes sociedades: Corsán-Corviam 
Construcción, S.A., GIC Fábricas, S.A., Bendía, S.A., 
Ceutí de Aparcamientos e Servicios, S.A., Energía de 
Asturias Grupo Isolux Corsán, S.A., Extremeña de In-
fraestructuras, S.A., Inmobiliaria Valdelrío, S.L., Olmo-
sa, S.L., Cost Wright, S.L., Desarrollo de Concesões 
e Servicios Sercon, S.A., Corvisa Productos Asfálti-
cos e Aplicaciones, S.L., Gestión de Concessiones, 
S.A., Isolux Corsán Inmobiliaria, S.L.,Las Cabezadas 
de Aranjuez, S.L., Electrónica de Control de Motores, 
S.A., Sitio de la Herrería, S.L., Isolux Corsán Concesio-
nes, S.L., Isolux Corsán Servicios, S.A., Isolux Eólica, 
S.A., Isolux Ingeniería S.L., Watsegur, S.A., Unidad de 
Materiales Avanzados Ibérica, S.A., Powertec Siste-
mas Energéticos, S.A., Powertec Espanola, S.A., Po-
wertec Cataluña, S.A., Instalaciones y Montajes de La 
Grela, S.A., Aparcamientos Islas Canarias, S.L. 

Durante o ano de 2006, incorporaram-se ao grupo 
consolidado fiscal as seguintes sociedades: Isolux 
Wat Ingeniería, S.L., Aparcamientos Segovia, S.L., 
Isolux Corsán Aparcamientos, S.L., Aparcamientos 

I.C. Talavera, S.L., Aparcamientos I.C. Zaragoza, S.L., 
Aparcamientos I.C. Toledanos, S.L., Interisolux Torre-
jón Vivienda Joven, S.L., e Hixam Gestión de Aparca-
mientos, S.L. Por outro lado, a sociedade Las Cabeza-
das de Aranjuez, S.L. deixou de fazer parte do grupo 
consolidado neste mesmo ano de 2006.

Durante o ano de 2007, incorporaram-se ao grupo con-
solidado fiscal as seguintes sociedades: Aparcamien-
tos Isolux Corsán Madrid, S.A., Interisolux Alcorcón Vi-
vienda Joven, S.L., Parque Eólico Cova da Serpe, S.L., 
Aparcamientos IC Villaverde, S.L. e Aparcamientos IC 
Zaragoza Torrero, S.L.

Durante o ano de 2008, incorporaram-se ao grupo con-
solidado fiscal as seguintes sociedades: Isolux Corsán 
Ponzano, S.L., Aparcamientos Isolux Corsán Chicla-
na, S.L., Aparcamientos IC Toledanos II, S.L., Apar-
camientos Isolux Corsán Arona, S.L., Aparcamientos 
Isolux Corsán Ruiz de Alda, S.A., Hixam Gestión de 
Aparcamientos II, S.L., Aparcamientos IC Talavera II, 
S.L., Elaborados Metálicos Emesa, S.L., Luxeol, S.L., 
Aparcamientos Segovia, II, S.L., Aparcamientos IC Gó-
mez Ulla, S.L., Aparcamientos IC Hospital Murcia, S.L., 
Explotaciones Las Madrigueras, S.L.

2008 2007

Imposto corrente* 39.201 24.585

Imposto diferido (Nota 19) 11.035 13.882

Total despesas por impostos 50.236 38.467

* Inclui o ajustamento originado pelas diferençãs entre impostos 
provisionados e finalmente pagos.
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A composição de deduções geradas em cada exercício é 
a que se apresenta a seguir:

2008 2007

Deduções por actividades 
exportadoras

11.820 3.234

Lucros reinvestidos 177 2.007

Outras deduções e bonificações 317 281

Total 12.314 5.522

A taxa efectiva do imposto foi de 35,65 % (2007: 30,50 
%), a qual difere da taxa aplicável à Sociedade dominante 
(30% no ano 2008 e 32,5% no ano 2007), o que se deve 
principalmente ao efeito líquido gerado pela existência 
de despesas não dedutíveis (como por exemplo grande 
parte da deterioração do goodwill no ano de 2006) que 
aumentam a taxa efectiva, e a geração de deduções que 
diminuem a taxa efectiva, bem como as diferenças das 
taxas contributivas das sociedades situadas no exterior, 
podendo ser superiores ou inferiores à taxa contributiva 
em vigor em Espanha, e que por isso aumentariam ou 
diminuiriam a taxa contributiva efectiva. Desta forma, 
anualmente, é agrupada na conta Despesas com impostos, 
em função das estimativas do Grupo relativamente ao 
período no qual se aplica o correspondente carregamento, 
o efeito gerado pela variação de taxas contributivas 
operadas em Espanha (32,5% até ao ano 2007, 30% para 
o ano 2008 e seguintes).

Imposto Exercícios

Imposto sobre o Rendimento 
das Pessoas Colectivas 

2005 a 2008

Imposto sobre o Valor         
Acrescentado

2005 a 2008

Imposto sobre o Rendimento 
das Pessoas Singulares

2005 a 2008

Outros impostos Últimos 4 ejercicios

Como consequência, entre outras, das diferentes 
interpretações possíveis da legislação fiscal em vigor, 
podem surgir passivos adicionais em resultado de uma 
inspecção. De qualquer forma, os administradores da 
Sociedade dominante consideram que os respectivos 
passivos, nesse caso, não afectariam significativamente 
as contas anuais consolidadas.

29. Ganhos por acção Básicos e diluídos

Os lucros básicos por acção calculam-se dividindo o 
benefício atribuível aos accionistas da Sociedade pelo 
número médio ponderado de acções ordinárias em 
circulação durante o exercício.

Os lucros diluídos por acção calculam-se ajustando 
o número médio ponderado de acções ordinárias em 
circulação para reflectir a conversão de todas as acções 
ordinárias potenciais diluidoras. Dado que a Sociedade 
não dispõe de nenhuma classe de acções ordinárias 
potenciais diluidoras, o lucro por acção diluída coincide 
com o ganho por acção básica.

2008 2007

Lucro atribuível aos accionistas da sociedade 91.441 87.177

Número médio ponderado de acções ordinárias em circulação 87.136.199 87.136.199

Lucros básicos por acção (euros por acção) 1,05 1,00

30. Dividendos por acção Os dividendos distribuídos (ou verbas) relativamente 
aos resultados dos exercícios 2008 e 2007 ascendem 
a 40.702 milhares de euros e 49.770 milhares de euros 
(Nota 16), respectivamente, o que implica um dividendo 
por acção de 0,46 euros e 0,57 euros, respectivamente. 
Além disso, em 2008 consideram-se os dividendos 
acordados sobre reservas por um montante de 9.068 
milhares de euros. O total de dividendos seria de 49.770 
milhares de euros, o que representa um dividendo por 
acção de 0,57 euros.

2008 2007

Lucro antes de impostos 140.913 126.107

Imposto calculado sobre a taxa contributiva aplicável aos benefícios da Sociedade dominante 42.274 40.985

Encargos não dedutíveis para efeitos fiscais 13.144 2.065

Títulos gerados por diferença nas taxas noutros países e outras diferenças em sociedades do exterior (960) (485)

Deduções geradas no exercício (12.314) (5.522)

Outros 8.092 1.424

Despesas por Impostos 50.236 38.467

O imposto sobre o lucro do Grupo antes de impostos 
difere do montante teórico que tinha sido obtido através 
da taxa contributiva aplicável aos benefícios das 
sociedades consolidadas da seguinte forma:

Permanecem abertos para efeitos de inspecção os seguin-
tes Impostos para os exercícios mencionados a seguir:
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31. Contingências e 
Garantias outorgadas

O Grupo tem passivos contingentes por avais bancários 
e outras garantias relacionadas com o curso normal 
do negócio das quais não se prevê que surja qualquer 
passivo significativo adicional aos casos pelos quais se 
efectuaram provisões de acordo com o mencionado 
na Nota 21. No curso normal da actividade, e como é 
habitual entre as empresas dedicadas a actividades 
de engenharia e construção civil, o Grupo concedeu 
avais a terceiros no valor de 1.426 milhões de euros 
(2007: 1.074  milhões de euros) como garantia do 
adequado cumprimento dos contratos. De acordo 
com as condições gerais de contratação, o Grupo 
fica na obrigação de conceder avais técnicos relativos 
à execução das obras, que podem ser monetários ou 
avais bancários, e que devem ser mantidos durante 
um determinado período de tempo. Além disso, o 
grupo prestou garantias financeiras para sociedades 
vinculadas na Nota 34.

32. Compromissos Compromissos de compra de activos fixos

Não há investimentos significativos comprometidos na 
compra de activos à data do balanço.

Compromissos de arrendamento para fins comerciais

O Grupo arrenda vários locais, escritórios e outros 
elementos de imobilizações corpóreas sob contratos 
não canceláveis de arrendamento para fins comerciais. 
Estes arrendamentos têm termos variáveis, cláusulas 
por tramos e direitos de renovação.

As despesas por arrendamento inseridas na conta de 
resultados durante o exercício, bem como a informação 
relacionada com os pagamentos mínimos futuros, foram 
incluídas na Nota 26.

33. Combinações de 
negócios

Segue-se a discriminação das principais Combinações 
de negócios realizadas pelo Grupo durante os anos 
2008 e 2007:

Infinita Renovables, S.A.

No ano de 2007, o Grupo contribui com capital na sociedade 
Infinita Renovables, S.A. por um valor de 46.400 milhares 
de euros a troco de uma participação de 70% no capital 
da mesma. A Sociedade visa, através do seu contributo 
e do da sua sociedade vinculada Infinita Renovables 
Castellón, S.A., construir, pôr a funcionar e explorar, numa 
segunda fase, duas fábricas de produção de biodiesel, 
uma delas em Ferrol e a outra em Castellón. O negócio 

Quantia escriturada da 
adquirida

Justo valor

Activos não correntes 32.420 43.536

Outros activos correntes 7.986 7.986

Caixa e equivalentes a caixa 5.072 5.072

Passivos não correntes (incluiu passivos por imposto diferido) - (3.335)

Passivos correntes (696) (696)

Total dos activos líquidos 44.782 52.563

Partes minoritárias no capital (13.482) (15.816)

Activos líquidos adquiridos 31.300 36.747

Preço de aquisição:

- Liquidado monetariamente/depósito à ordem 46.588

Total preço de aquisição 46.588

Goodwill 9.841

Saída de dinheiro da operação 41.516

O Goodwill é atribuível ao negócio e às expectativas de 
lucro futuro que oferece. 

adquirido não contribuiu para o Volume de negócios do 
Grupo (por se encontrar em fase de construção), tendo 
acarretado uma perda líquida de 336 milhares de euros no 
período compreendido entre 1 de Abril de 2007 e 31 de 
Dezembro de 2007. Se a respectiva aquisição tivesse sido 
realizada no dia 1 de Janeiro de 2007, a perda do exercício 
verificada teria aumentado em 266 milhares de euros.

No ano de 2008, o negócio contribuiu para o Volume de 
negócios do Grupo em 1.373 milhares de euros, tendo 
acarretado uma perda líquida de 6.737 milhares de euros.

A discriminação dos activos líquidos adquiridos e do 
goodwill ocasionado é a seguinte:
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34. Transacções com 
partes vinculadas

As operações com partes vinculadas durante os 
exercícios de 2008 e 2007 são próprias do negócio 
corrente do Grupo. As referidas operações com partes 
vinculadas são as seguintes:

a)  Operações realizadas com os accionistas 
principais da Sociedade

a.1) Operações realizadas com o Grupo Caja Castilla 
La Mancha

O Grupo apenas realiza com o Grupo Caja Castilla La 
Mancha as operações relacionadas com a sua actividade 
bancária. No dia 31 de Dezembro de 2008 e 2007, as 
operações contratadas eram do tipo e pelos montantes 
descritos na seguinte tabela:

2008 2007

Concedido Disposto Concedido Disposto

Seguros de crédito 15.500 3.500 12.000 38

Créditos a longo prazo – Sindicado 15.000 15.000 15.000 15.000

Financiamento de projectos 47.600 40.334 - -

Garantias concedidas 6.000 1.561 7.200 5.686

Empréstimos hipotecários 19.383 19.383 13.833 5.926

Outros empréstimos 7.777 7.777 - -

Por outro lado, o Grupo tem subscrito um derivado 
financeiro de permuta de taxa de juros para cobrir a 
evolução futura da Euribor, por um valor nocional de 
33.333 milhares de euros (2007: 33.333 milhares de 
euros).

O Grupo tem ainda numerosas contas correntes abertas, 
necessárias para a realização das suas operações 
correntes e gere uma parte da sua tesouraria através da 
contratação de activos financeiros mediante o Grupo 
Caja Castilla La Mancha.

Na conta de resultados de cada período estão incluídas 
as despesas e as receitas relacionadas com as operações 
atrás referidas, que resultam de condições de mercado.

a.2) Operações realizadas com o Grupo Corporación 
Caja Navarra

O Grupo apenas efectua com o Grupo Corporación Caja 
Navarra as operações relacionadas com a sua actividade 
bancária. No dia 31 de Dezembro de 2008 e 2007, as 
operações contratadas eram do tipo e pelos montantes 
descritos na seguinte tabela:

2008 2007

Concedido Disposto Concedido Disposto

Seguros de crédito 15.000 14.699 15.000 -

Créditos a longo prazo – Sindicado 20.000 20.000 15.000 15.000

Garantias concedidas 10.000 5.061 10.000 971

Outros empréstimos 2.000 2.000 2.000 2.000

O Grupo tem, por outro lado, subscrito um derivado 
financeiro de permuta de taxa de juros para cobrir a 
evolução futura da Euribor, por um valor nocional de 
33.333 milhares de euros (2007: 33.333 milhares de 
euros).

Além disso, a Sociedade contratou em 2008 uma linha 
de Cartas de Crédito à Exportação com um limite de 
25.000 milhares de euros, que se encontra por utilizar na 
totalidade.

O Grupo tem ainda numerosas contas correntes abertas, 
necessárias para a realização das suas operações 
correntes e gere uma parte da sua tesouraria através da 
contratação de activos financeiros mediante o Grupo 
Corporación Caja Navarra.

Na conta de resultados de cada período estão incluídas 
as despesas e as receitas relacionadas com as operações 
atrás referidas, que resultam de condições de mercado.
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a.3) Operações realizadas com a Corporación 
Empresarial Cajasol S.A.U. (Antes Grupo 
Empresarial El Monte)

O Grupo apenas efectua com o Gr Empresarial Cajasol 
S.A.U. e as operações relacionadas com a sua actividade 
bancária. No dia 31 de Dezembro de 2008 e 2007, as 
operações contratadas eram do tipo e pelos montantes 
descritos na seguinte tabela:

2008 2007

Concedido Disposto Concedido Disposto

Apólice de crédito 15.000 - 15.000 10.574

O Grupo tem, por outro lado, subscrito um derivado 
financeiro de permuta de taxa de juros para cobrir a 
evolução futura da Euribor, por um valor nocional de 
33.333 milhares de euros (2007: 33.333 milhares de 
euros).

O Grupo tem ainda numerosas contas correntes abertas, 
necessárias para a realização das suas operações 
correntes e gere uma parte da sua tesouraria através 
da contratação de activos financeiros mediante a 
Corporación Empresarial Cajasol S.A.U.

Na conta de resultados de cada período estão incluídas 
as despesas e as receitas relacionadas com as operações 
atrás referidas, que resultam de condições de mercado.

a.4) Operaçoes realizadas com Vista B.V..

A Sociedade realizou as seguintes operações com o 
accionista Vista B.V. durante o exercício:

- Com data de 7 de Fevereiro de 2008, o Grupo concedeu 
um empréstimo à Sociedade Vista B.V. por um montante 
total de 4.700 milhares de euros, com vencimento a 1 
ano, à taxa de juros Euribor mais um diferencial de 1%.

- Com data de 4 de Dezembro de 2008, produziu-se a 
compra por parte do Grupo de 100% das acções que 

a Vista B.V. possuía da Sociedade Azul de Cortés, BV 
por um montante de 44.218 milhares de euros (Nota 
12). O saldo pendente de pagamento a 31 de Dezembro 
de 2008 em relação a esta operação ascende a 31.516 
milhares de euros.

As operações relacionadas foram realizadas em 
condições de mercado.

b) Operações realizadas com os Consultores e 
Administradores da Sociedade

b.1) Informação requerida pelo art. 127 da Lei das 
Sociedades Anónimas 

Os administradores da Sociedade dominante não têm 
qualquer assunto a informar no que se refere ao previsto 
no capítulo quarto, Artigo 127 da Lei das Sociedades 
Anónimas, excepto no que se refere aos cargos, 
funções desempenhadas e participações indicadas, 
nomeadamente:

 ■ D. Luís Delso Heras é membro do Conselho 
de Administração da GHESA, INGENERÍA Y 
TECNOLOGÍA, S.A., da Cable Submarino de 
Canarias, S.A., da Corsán-Corviam Construcción, 
S.A., da Isolux Ingeniería, S.A., da Isolux Wat 
Ingeniería, S.L., da Isolux Corsán Concesiones, 
S.A., da Isolux Corsán Inmobiliaria, S.A., da Infinita 
Renovables, S.A., da T-Solar Global, S.A., da Tuin 
Zonne, S.A., e da Las Cabezadas Aranjuez, S.L.

 ■ D. José Gomis Cañete é membro do Conselho 
de Administração da Synergy Industry and 
Technology, S.A., da Corsán-Corviam Construcción, 
S.A. (Vicepresidente), da Isolux Ingeniería, S.A. 
(Vicepresidente), da Isolux Wat Ingeniería, S.L. (na 
qualidade de pessoa singular representante da 
Construction Investments, S.a.r.l. - Vicepresidente), 
da Isolux Corsán Inmobiliaria, S.A. (na qualidade 
de pessoa singular representante da Construction 
Investments, S.a.r.l. - Vicepresidente), da Isolux 
Corsán Concesiones, S.A. (na qualidade de pessoa 
singular representante da Construction Investments, 
S.a.r.l.); da Infinita Renovables, S.A. (Presidente); da 
T-Solar Global, S.A.; e Grupo T-Solar Global S.A. 
(Presidente).

 ■ D. Antonio Portela Álvarez é membro do Conselho 
de Administração da Desarollo de Concesiones 
y Servicios, Sercón, S.A. (Presidente), da Infinita 
Renovables, S.A., da Corsán-Corviam Construcción, 
S.A. (Conselheiro Delegado), da Isolux Corsán 

Concesiones, S.A., da Isolux Ingeneria, S.A., e da 
Isolux Corsán Aparcamientos, S.L. (Presidente). 

 ■ O Sr. Antonio Portela Álvarez detém ainda uma 
participação no capital social da Infinita Renovables, 
S.A. (participação indirecta, através de outras 
sociedades, inferior a 10%), e na Aral, Gestión e 
Organización, S.L. (33%).

 ■ O Grupo Corporativo Empresarial da Caja de Ahorros 
e Monte de Piedade de Navarra, S.A.U. detém uma 
participação no capital social das sociedades: 
Acciona Solar, S.A. (25%); e, além disso, membro do 
Conselho de Administração da Certum sociedade e 
de Tubacex, S.A. (8,83%) .

 ■ D. Juan Odériz San Martín (na sua qualidade de 
representante legal do Grupo Empresarial de la Caja 
de Ahorros e Monte de Piedade de Navarra, S.A.U.), 
é membro do Conselho de Administração da Isolux 
Corsán Concesiones, S.A. e da Isolux Corsán 
Inmobiliaria, S.A. 

 ■ D. Serafín González Morcillo é membro do Conselho 
de Administração da Isolux Wat Ingeneria, S.L., da 
Isolux Corsán Concesiones, S.A. e da Isolux Corsán 
Inmobiliaria, S.A. 

 ■ D. Francisco Moure Bourio é membro do Conselho 
de Administração da Sociedad de Promoción y 
Participación Empresarial Caja de Madrid, S.A., da 
Técnicas y Proyectos, S.A.; da Isolux Wat Ingeniería, 
S.L., da Isolux Corsán Inmobiliaria, S.A. e da Isolux 
Corsán Concesiones, S.A. 

 ■ D. Juan José Avila González es miembro del Consejo 
de Administración de Autovía de los Viñedos, S.A.;  
de Isolux Wat Ingeniería, S.L., de Isolux Corsán 
Inmobiliaria, S.A. y de Isolux Corsán Concesiones, 
S.A.
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 ■ O MONTE DE PIEDADE Y CAJA DE AHORROS SAN 
FERNANDO DE HUELVA, JEREZ Y SEVILLA – CAJA 
SOL detém uma participação social na Gerens Hill 
International, S.A. (4,12%). 

 ■ D. Ángel Serrano Martínez-Estéllez é membro do 
Conselho de Administração da Corsán-Corviam 
Construcción, S.A., da Isolux Wat Ingeniería, S.L., da 
Isolux Corsán Inmobiliaria, S.A. e da Isolux Corsán 
Concesiones, S.A.

 ■ D. José Luís Hernández Sánchez, na qualidade 
de representante legal da CARTERA PERSEIDAS, 
S.L., é membro do Conselho de Administração da 
Isolux Corsán Inmobiliaria, S.A. e da Isolux Corsán 
Concesiones, S.A.

 ■ D. Javier Gómez-Navarro Navarrete é membro do 
Conselho de Administração da Técnicas Reunidas, 
S.A., da Isolux Corsán Inmobiliaria, S.A.; e da Isolux 
Corsán Concesiones, S.A. 

A inclusão da informação atrás referida na memória 
das contas anuais consolidadas do Grupo Isolux 
Corsán, S.A. corresponde à análise das comunicações 
recebidas de todos os membros do Conselho de 
Administração do Grupo Isolux Corsán, S.A., indo ao 
encontro da interpretação teleológica do Artigo 127, 
quarto, da Lei das Sociedades Anónimas.

b.2) Operações realizadas com Sociedades nas quais 
os Consultores de Grupo Isolux Corsán, S.A. são 
também Consultores ou Administradores:

As operações com Sociedades nas quais os Consultores 
do Grupo Isolux Corsán, S.A. são também consultores 
ou administradores são apresentadas na seguinte 
tabela, acompanhadas pelos respectivos saldos:

2008
Saldos       

Devedores
Saldos     

Credores
Despesas / 
Compras

Rendimentos 
Financeiros

Rendimentos / 
Ventas

Ciudad Real Aeropuerto, S.L. 59.475 - - - 23.282

Synergy Industry and Technology, S.A. 809 - - - -

Grupo T-Solar Global, S.A. 5.877 - - 4.499 743.825

2007
Saldos       

Devedores
Saldos     

Credores
Despesas /
Compras

Rendimentos 
Financeiros

Rendimentos / 
Ventas

Ciudad Real Aeropuerto, S.L. 21.372 - - - 58.086

Synergy Industry and Technology, S.A. 809 - - - -

Grupo T-Solar Global, S.A. (antigua Tuin Zonne, S.A.) 3.045 - - - 47

Em relação às operações com o Grupo T-Solar Global, 
S.A.  (antes Tuin Zonne, S.A.) em 31 de Dezembro de 
2007 e 2008, deve-se referir que:

2007:

 ■ Em 25 de Julho de 2007, empresas do Grupo 
tinham celebrado com o Grupo T-Solar Global, S.A.  
um contrato de demarcação, segundo o qual o 
Grupo Isolux Corsán, sob determinadas condições, 
é adjudicatário dos trabalhos de engenharia e 
de equipamentos, execução de obras, entrada 
em funcionamento e manutenção e operação da 
totalidade dos parques fotovoltaicos a construir e 
explorar por o o Grupo -Solar Global, S.A.  

 ■ Em relação a este contrato de demarcação, tinham-
se efectuado as seguintes operações:

 ■ O Grupo Isolux Corsán tinha concedido linhas 
de garantia ao Grupo T-Solar Global, S.A para a 
aquisição de diferentes licenças para a construção 
e exploração de parques fotovoltaicos; a 31 de 
Dezembro de 2007, as garantias concedidas 
ascendem a 71.740 milhares de euros. 

 ■ O Grupo T-Solar Global, S.A tinha tomado linhas 
de financiamento por um valor total de 125.000 
milhares de euros, sendo o Grupo Isolux Corsán, 
S.A. fiador desta operação; a 31 de Dezembro de 
2007, e em relação a este financiamento, haviam-
se utilizado créditos por um montante de 9.376 
milhares de euros.

 ■ Com data de 28 de Setembro de 2007 foi assinado 
um contrato de crédito comercial entre o Grupo 
Isolux Corsán, S.A. e o Grupo T-Solar Global, S.A 
por 40.000 milhares de euros, dos quais, à data de 
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31 de Dezembro de 2007, se havia utilizado 2.996 
milhares de euros (incluídos nos saldos devedores 
atrás referidos).

2008:

 ■ O total de avais de natureza técnica outorgados em 
31 de Dezembro de 2008 ascende a 53.700 milhares 
de euros, dos quais foi cancelado durante os meses 
de Janeiro e Fevereiro de 2009 um montante de 
18.056 milhares de euros.

 ■ Com data 25 de Junho de 2008, o Grupo T-Solar 
Global S.A. tomou uma linha de financiamento por 
um montante de 59.500 milhares de euros com 
vencimento em Junho de 2011, sendo o Grupo fiador 
desta operação. A 31 de Dezembro de 2008 tinham 
sido utilizados créditos por um valor de 59.319 
milhares de euros em relação a este financiamento.

 ■ Com data 18 de Dezembro de 2008, o Grupo T-Solar 
Global, S.A. tomou uma linha de financiamento por 
um montante de 210.000 milhares de euros com 
vencimento em 2009. O Grupo Isolux Corsán, S.A 
actua como garante, através do penhor de um 
depósito bancário realizado na entidade financeira 
EBN Banco, por um montante semelhante (Nota 
13.2).

b.3) Remunerações pagas a Consultores e 
Administradores do Grupo Isolux Corsán, S.A.

2008 2007

Remunerações e ordenados 
(incluindo indemnizações)

5.778 6.595

Subsídios por assistência a reuniões 
do Conselho de Administração

528 534

Total 6.306 7.129

Adicionalmente, alguns Consultores e Administradores 
são beneficiários do plano de incentivos indicado na 
Nota 35.

b.4) Créditos concedidos a membros do Conselho de 
Administração

2008 2007

Saldo inicial 4.901 4.723

Juros debitados 198 178

Saldo final 5.099 4.901

Os créditos provêm dos anos de 2000 e 2002, não têm 
data de vencimento estabelecida e têm um juro à taxa 
da Euribor +0,50%.

c) Operações realizadas com Sociedades 
associadas incluídas no Anexo II

As operações e os saldos com Sociedades Associadas, 
à data de 31 de Dezembro de 2008 e 31 de Dezembro 
de 2007, são os seguintes:

2008
Saldos     

Devedores
Saldos 

Credores
Despesas / 
Compras

Rendimentos 
/ Vendas

Gestión de Partícipes de Biorreciclaje, S.A. - - - -

Autopista Madrid-Toledo Concesionaria, S.A 238 - - 726

Proyectos Inmobiliarios Residenciales, S.L. 1.315 - - -

Alqlunia, S.A. 400 - - -

Pinares del Sur, S.L. 1.842 - - 680

2007
Saldos      

Devedores
Saldos 

Credores
Despesas / 
Compras

Rendimentos 
/ Vendas

Participes de Biorreciclaje, S.A. y participadas 5.796 - - 151

Gestión de Partícipes de Biorreciclaje, S.A. - - - 12

Autopista Madrid-Toledo Concesionaria, S.A - - - 2.912

Julitex, S.L. 1.161 - - -

Proyectos Inmobiliarios Residenciales, S.L. 911 - - -

Pinares del Sur, S.L. 180 - - 3.042

Aciloe, S.A. - - - 28
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35. Pagamento baseado 
em acções

Em 2006 foi criado um plano de incentivos a 3 anos para 
os directores e membros do Conselho de Administração 
do Grupo, que serão liquidados em 2009 pelos actuais 
accionistas do Grupo Isolux Corsán, S.A. no caso de 
cumprimento de certas premissas estabelecidas no 
respectivo acordo. 

O montante a liquidar baseia-se no “valor empresa” do 
Grupo Isolux Corsán, S.A. no momento da liquidação, 
que será calculado, consoante as circunstâncias do 
Grupo, aplicando o valor de mercado das acções ou um 
múltiplo acordado sobre um valor EBITDA (conforme 
definido no respectivo acordo).

No início da operação, a Administração considerou 
altamente provável o cumprimento das premissas 
estabelecidas no acordo; por outro lado, o “valor empresa” 
foi estimado com base na aplicação do múltiplo acordado 
sobre um valor EBITDA existente à data de cálculo, 
considerando-se a melhor estimativa possível nessa 
data. A partir dessas estimativas, e considerando que 
a respectiva liquidação será realizada pelos accionistas 
do Grupo Isolux Corsán, S.A., efectuou-se o respectivo 
reconhecimento directamente no Estado Consolidado 
de Alterações no Património Líquido como um contributo 
dos accionistas, na contrapartida da despesa de 9.300 
milhares de euros (2007: 9.300 milhares de euros), 
que se imputou como “Despesa por benefícios aos 
empregados” no exercício (Nota 2.19).

Dadas as condições citadas no plano de incentivos, 
não se levou em consideração qualquer instrumento de 
cobertura por parte da Sociedade.

36. Negócios conjuntos

O Grupo detém participações nos negócios conjuntos 
mencionados no Anexo III. Os montantes a seguir 
indicados representavam a participação do Grupo, 
segundo as percentagens que lhe correspondem, nos 
activos e nos passivos, bem como os rendimentos e 
resultados dos negócios conjuntos. Estes montantes 
foram incluídos no balanço consolidado e na conta de 
lucros e perdas consolidada:

Activos 2008 2007

Activos não correntes 518.523 366.264

Activos correntes 96.981 40.425

615.504 406.689

Passivos

Passivos não correntes 255.888 179.420

Pasivos corrientes 135.274 70.541

391.162 249.961

Activos líquidos 224.342 156.728

Rendimentos 260.733 212.629

Despesas (251.933) (197.709)

Lucros após impostos 8.800 14.920

Não existem passivos contingentes correspondentes 
à participação do Grupo nos negócios conjuntos, nem 
passivos contingentes dos próprios negócios conjuntos.

37. Uniões Temporais de 
Empresas  (UTEs)

O Grupo detém participações nas UTEs mencionadas 
no Anexo IV. Os montantes a seguir indicados 
representavam a participação do Grupo, segundo as 
percentagens que lhe corresponde, nos activos e nos 
passivos, bem como os rendimentos e resultados das 
UTEs. Estes montantes foram incluídos no balanço 
consolidado e na conta de lucros e perdas consolidada:

Activos 2008 2007

Activos não correntes 26.324 15.109

Activos correntes 429.802 230.359

456.126 245.468

Passivos

Passivos não correntes 7.275 4.360

Pasivos corrientes 481.206 241.986

488.481 246.346

Activos líquidos (32.355) (878)

Rendimentos 434.444 269.291

Despesas (466.799) (268.231)

Lucros após impostos (32.355) 1.060

Não existem passivos contingentes correspondentes 
à participação do Grupo nas UTEs, nem passivos 
contingentes das próprias UTEs. 
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38. Meio ambiente

O Grupo adoptou as medidas oportunas referentes à 
protecção e melhoria do meio ambiente e à redução, se 
for o caso, do impacto ambiental, cumprindo a normativa 
em vigor. Por conseguinte, não se considerou necessário 
registar qualquer provisão para riscos e despesas 
de carácter ambiental, nem existem contingências 
relacionadas com a protecção e a melhoria do meio-
ambiente. 

39. Factos posteriores à 
data do balanço

Como se menciona na Nota 16, com data de 2 de Janeiro 
de 2009 o Conselho de Administração aprovou um 
dividendo por conta do resultado do exercício de 2008 
por um montante de 40.703 milhares de euros. 

Com data de 12 de Janeiro de 2009, a Sociedade realizou 
um aumento da sua participação na Sociedade Grupo 
T-Solar Global, S.A. mediante a subscrição de novas 
acções na dita sociedade. O montante do desembolso 
ascendeu a 53.865 milhares de euros.

Com data 26 de Fevereiro de 2009, a Sociedade realizou 
um aumento da sua participação na Sociedade Grupo 
T-Solar Global, S.A. mediante a subscrição de novas 
acções na dita sociedade. O montante do desembolso 
ascendeu a 18.715 milhares de euros.

40. Honorários dos 
revisores de contas

O montante referente aos honorários da Pricewater-
houseCoopers Auditores, S.L. pelos serviços de auditoria 
durante o exercício de 2008 ascende a 752 milhares de 
euros (2007: 572 milhares de euros).

O montante referente aos honorários da Pricewater-
houseCoopers Auditores, S.L. pelos outros serviços 
prestados durante o exercício de 2008 ascende a 242 
milhares de euros (2007: 476 milhares de euros).

O montante dos honorários de outras sociedades que 
utilizam a marca de PricewaterhouseCoopers por outros 
serviços prestados durante o exercício de 2008 ascende 
a 1.490 milhares de euros (2007: 508 milhares de euros).

O montante dos honorários auferidos por outros revi-
sores de contas pelos serviços de auditoria prestados 
durante o exercício de 2008 ascende a 167 milhares de 
euros (2007: 61 milhares de euros).

Relatório  económico | Anexos

Anexo I

Corsan-Corviam Construcción, S.A. Madrid 229.243 100,00 Grupo Isolux Corsán, S.A. IG Construção PwC
Constructora Pina do Vale, S.A. Lisboa 4.825 100,00 Corsán Corviam Const., S.A. IG Construção Outros
Extremeña de Infraestructura, S.A. Madrid 197 100,00 Corsán Corviam Const., S.A. IG Construção Não auditada
Isolux Corsán Construcción S.A de C.V.  México DF 181 100,00 Corsán Corviam Const., S.A. IG Construção PwC
Isolux Ingeniería, S.A. Madrid 450.012 100,00 Grupo Isolux Corsán, S.A. IG Engenharia PwC
GIC Fábricas, S.A. Madrid 13.218 100,00 Isolux Ingeniería, S.A. IG Engenharia PwC
Watsegur, S.A. Madrid 8.847 100,00 Isolux Ingeniería, S.A. IG Engenharia PwC
Isolux de México, S.A. de C.V. México DF 41.081 100,00 Isolux Ingeniería, S.A. IG Ingeniería PwC
Isolux Maroc, S.A. Casablanca 9.403 100,00 Isolux Ingeniería, S.A. IG Engenharia PwC
Isolux Corsán do Brasil S.A. Rio Janeiro 11.451 100,00 Isolux Ingeniería, S.A. IG Engenharia Nãoauditada
Isowat Mozambique, Lda. Maputo 428 100,00 Isolux Ingeniería, S.A. IG Engenharia Não auditada
Isolux Proyectos e Instal. Rio Janeiro 23.661 100,00 Isolux Ingeniería, S.A. IG Engenharia Não auditada
Isolux Corsán Polonia Sp zoo Varsovia 3.984 100,00 Isolux Ingeniería, S.A. IG Engenharia Não auditada
Isolux Corsán Argentina S.A. Bs. Aires 920 100,00 Isolux Ingeniería, S.A. IG Engenharia PwC
Tecna Estudios y Proyectos S.A. Bs. Aires 21.659 50,01 Isolux Ingeniería, S.A. IG Engenharia PwC
Tecna Proyectos y Operaciones, S.A. (1) Madrid  100,00 Tecna Estudios y Proyectos S.A. IG Engenharia Nãoauditada
Tecna Bolivia, S.A. (1) La Paz  90,00 Tecna Proy. y Operaciones, S.A. IG Engenharia PwC
Tecna Brasil Ltda. (1) Rio Janeiro  98,95 Tecna Proy. y Operaciones, S.A. IG Engenharia Não auditada
Tecna del Ecuador, S.A. (1) Quito  76,92 Tecna Proy. y Operaciones, S.A. IG Engenharia Outros
Medanito del Ecuador, S.A. (1) Quito  76,90 Tecna Proy. y Operaciones, S.A. IG Engenharia Outros
Latintecna, S.A. (1) Lima  99,00 Tecna Proy. y Operaciones, S.A. IG Engenharia Outros
Tecna Engineering LLC (1) Houston  100,00 Tecna Proy. y Operaciones, S.A. IG Engenharia Nãoauditada
Ven Tecna, S.A. (1) Caracas  99,00 Tecna Proy. y Operaciones, S.A. IG Engenharia PwC
Tecninct Proyectos e Ingeniería S.A. de C.V. (1) (*) México DF  100,00 Tecna Proy. y Operaciones, S.A. IG Engenharia Não auditada
Isolux Corsán Concesiones, S.A. Madrid 95.003 100,00 Grupo Isolux Corsán, S.A. IG Concessões PwC
Isolux Corsán Servicios S.A. Madrid 9.154 100,00 Isolux Wat Ingeniería, S.L. IG Concessões PwC
Isolux Corsán Aparcamientos  S.L.  Madrid 15.000 100,00 Isolux Corsán Concesiones, S.A. IG Concessões PwC
Aparcamientos IC Córdoba, S.L. Madrid 6 100,00 Isolux Corsán Aparcamientos  S.L. IG Concessões Nã oauditada
Hixam Gestión de Aparcamientos, S.L. Madrid 21.400 100,00 Isolux Corsán Aparcamientos  S.L. IG Concessões PwC
Ceutí de Aparcamientos y Serv., S.A. Ceuta 2.040 100,00 Hixam Gestión de Aparcam., S.L. IG Concessões Não auditada
Gestión de Concesiones, S.A. La Línea 7.061 100,00 Hixam Gestión de Aparcam., S.L. IG Concessões Não auditada
Aparcamientos IC Talavera, S.L. Madrid 6 100,00 Hixam Gestión de Aparcam., S.L. IG Concessões Não auditada
Aparcamientos Segovia, S.L. Segovia 895 100,00 Hixam Gestión de Aparcam., S.L. IG Concessões Não auditada
Aparcamientos IC Zaragoza, S.L. Madrid 6 100,00 Hixam Gestión de Aparcam., S.L. IG Concessões Não auditada
Aparcamientos Islas Canarias, S.L. Las Palmas 1.500 100,00 Hixam Gestión de Aparcam., S.L. IG Concessões Não auditada
Aparcamientos IC Toledanos, S.L. Madrid 6 100,00 Hixam Gestión de Aparcam., S.L. IG Concessões Não auditada
Isolux Corsán Aparcamientos Madrid S.L. Madrid 2.319 100,00 Isolux Corsán Aparcamientos  S.L. IG Concessões Não auditada
Aparcamientos IC Zaragoza Torrero S.L.(Unipersonal) Madrid 6 100,00 Isolux Corsán Aparcamientos  S.L. IG Concessões Não auditada
Aparcamientos IC Ponzano S.L. (Unipersonal) Madrid 6 100,00 Isolux Corsán Aparcamientos  S.L. IG Concessões Não auditada
Parque Eólico Cova da Serpe S.L. Madrid 2.832 100,00 Isolux Corsán Concesiones, S.A. IG Concessões PwC
Servicios y Concesiones, S.A. Madrid 191 100,00 Isolux Ingeniería, S.A. IG Engenharia Não auditada
Energía de Asturias GIC, S.A. Avilés 250 100,00 Isolux Ingeniería, S.A. IG Engenharia Não auditada

Denominação Social
Domicilio

Participação
Sociedade Titular da            

Participação

Título 
pelo qual 
consolida

Actividade Auditor
Custo em 
milhares 

Euros

% Sobre 
Nominal

Sociedades Dependentes incluídas no Perímetro de Consolidação



294 | Relatorio anual 2008 295Relatorio anual 2008 | 

Isolux Eólica, S.A Madrid 60 100,00 Isolux Ingeniería, S.A. IG IEngenharia Não auditada
Isolux Energia e Particip. Ltda. Rio Janeiro 137.807 100,00 Isolux Corsán Concesiones, S.A. IG Concessões Não auditada
Conc. Aut. Monterrey-Saltillo, S.A.C.V. México DF 10.192 100,00 Isolux Corsán Concesiones, S.A. IG Concessões PwC
Isolux Corsán Inmobiliaria, S.A. Madrid 150.003 100,00 Grupo Isolux Corsán, S.A. IG Imobiliária PwC
Cost Wright, S.L. Madrid 5 100,00 Isolux Corsán Inmobiliaria, S.A. IG Imobiliária Não auditada
Valdelrío, S.L. Madrid 118 100,00 Isolux Corsán Inmobiliaria, S.A. IG Imobiliária Não auditada
Olmosa, S.L. Madrid 2 100,00 Isolux Corsán Inmobiliaria, S.A. IG Imobiliária Não auditada
El Sitio de la Herrería, S.L. Madrid 1.213 100,00 Isolux Corsán Inmobiliaria, S.A. IG Imobiliária Não auditada
Electrónica Control de Motores,  S.A. Madrid 706 100,00 Isolux Corsán Inmobiliaria, S.A. IG Imobiliária Não auditada
Interisolux Torrejón Viv. Joven, S.L. Madrid 3.150 90,00 Isolux Corsán Inmobiliaria, S.A. IG Imobiliária PwC
Interisolux Alcorcón Viv. Joven, S.L. Madrid 1.200 80,00 Isolux Corsán Inmobiliaria, S.A. IG Imobiliária PwC
Infinita Renovables, S.A. Vigo 46.588 70,00 Grupo Isolux Corsán, S.A. IG Energias Renováveis  PwC
Infinita Renovables Patagonía S.A. (2) Bs. Aires  100,00 Infinita Renovables, S.A. IG Energias Renováveis PwC
Bendía, S.A. Madrid 1.067 100,00 Grupo Isolux Corsán, S.A. IG Engenharia Não auditada
Isolux Wat Ingeniería, S.L. Madrid 3 100,00 Isolux Ingeniería, S.A. IG Engenharia Não auditada
Corvisa, S.L. Madrid 4.451 100,00 Grupo Isolux Corsán, S.A. IG Engenharia PwC
EDIFISA, S.A. Madrid 549 96,04 Grupo Isolux Corsán, S.A. IG Imobiliária Não auditada
Powertec Española, S.A. Madrid 50.663 100,00 Isolux Wat Ingeniería, S.L. IG Engenharia Não auditada
Powertec Sistemas, S.A. (Unipersonal) Madrid 3.013 100,00 Grupo Isolux Corsán, S.A. IG Engenharia Não auditada
Powertec Cataluña, S.A. (Unipersonal) Madrid 47 100,00 Grupo Isolux Corsán, S.A. IG Engenharia Não auditada
Powertec Proyectos e Obras Ltda. Rio Janeiro 388 100,00 Powertec Española, S.A. IG Engenharia Não auditada
Acta, S.A. Lisboa 94 100,00 Grupo Isolux Corsán, S.A. IG Engenharia Outros
Unidad Mater. Avanz. Ibérica, S.A. Orense 180 100,00 Grupo Isolux Corsán, S.A. IG Engenharia Não auditada
Intal. y Montajes La Grela, S.A. La Coruña 104 100,00 Grupo Isolux Corsán, S.A. IG Engenharia Não auditada
Sociedad Concesionaria Autovía A-4 Madrid S.A. Madrid 3.383 51,25 Isolux Corsán Concesiones, S.A. IG Concessões PwC
Aparcamientos IC Arona S.L. (Unipersonal) (*) Madrid 6 100,00 Isolux Corsán Aparcamientos  S.L. IG Concessões Não auditada
Aparcamientos IC Toledanos II S.L. (Unipersonal) (*) Madrid 6 100,00 Isolux Corsán Aparcamientos  S.L. IG Concessões Não auditada
Aparcamientos IC Chicalana S.L. (Unipersonal) (*) Madrid 6 100,00 Isolux Corsán Aparcamientos  S.L. IG Concessões Não auditada
Aparcamientos IC Ruiz de Alda S.A.(*) Madrid 1.911 100,00 Isolux Corsán Concesiones, S.A. IG Concessões Não auditada
Hixam Gestión de Aparcamientos II, S.L. (*) Madrid 6 100,00 Isolux Corsán Aparcamientos  S.L. IG Concessões Não auditada
Aparcamientos IC Talavera (Unipersonal) (*) Madrid 6 100,00 Isolux Corsán Aparcamientos  S.L. IG Concessões Não auditada
Luxeol S.L.(*) Madrid 3 100,00 Isolux Ingeniería, S.A. IG Concessões Não auditada
Isolux Corsán Argelie EURL (*) Argel 1 100,00 Corsán Corviam Const., S.A. IG Construção Pwc
Soma-Isolux NH One Tollway Private Limited (*) Haryana 521 61,00 Isolux Corsán Concesiones, S.A. IG Concessões Não auditada
Isolux Corsán India Engineering & 
Constuction Private LTD.(*) Haryana - 100,00 Isolux Ingeniería, S.A. IG Engenharia Não auditada
Elaborados Metálicos Emesa S.L.(*) A Coruña 48.678 100,00 Isolux Ingeniería, S.A. IG Engenharia Pwc
Aparcamientos IC Segovia II S.L. (Unipersonal) (*) Madrid 6 100,00 Isolux Corsán Aparcamientos  S.L. IG Concessões Não auditada
Aparcamientos IC Gomez Ulla S.L. (Unipersonal) (*) Madrid 6 100,00 Isolux Corsán Aparcamientos  S.L. IG Concessões Não auditada
Linhas de Xingu Transmissora de Energía (*) Rio Janeiro - 100,00 Isolux Energia e Particip. Ltda. IG Concessões Não auditada
Linhas de Macapa Transmissora de Energía (*) Rio Janeiro - 100,00 Isolux Energia e Particip. Ltda. IG Concessões Não auditada
Julitex, S.L.(*) Las Palmas 3 80,00 Grupo Isolux Corsán, S.A. (50%) 
    e Isolux Corsan Inmobiliaria (30%) IG Imobiliária Não auditada
Azul de Cortes BV (*) Amsterdam 44.396 100,00 Grupo Isolux Corsán, S.A. IG Imobiliária Não auditada

(*) Sociedades adquiridas ou criadas durante o exercício e/ou tomada de participação adicional em sociedades já incluídas no perímetro de 
consolidação do ano anterior. A incorporação destas sociedades ao perímetro não gerou vendas adicionais neste ano.
(1) Custo incluído em Tecna Estudios y Proyectos, S.A.
(2) Custe incluído em Infinita Renovables, S.A.
IG: Integração Global
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Juandro Consultores S de R.L.(*) La Paz (MX) 21.230 100,00 Azul de Cortes BV  IG Imobiliária Não auditada
Explotaciones Las Madrigueras S.L.(*) Tenerife 1.651 100,00 Isolux Corsán Aparcamientos S.L. IG Concessões Não auditada
Aparcamientos IC Hospital de Murcia S.L.(*) Madrid 6 100,00 Isolux Corsán Aparcamientos S.L. IG Concessões Não auditada
Gestión de Partícipes, S.L. Cádiz 20 33,33 Isolux Corsán Servicios, S.A. MP Concessões Outros
Autopista Madrid Toledo, S.A. Madrid 46.718 25,50 Isolux Corsán Concesiones, S.A. MP Concessões Outros
Proy. Inmobiliarios Residenciales, S.L. Madrid 1.278 23,75 Isolux Corsán Inmobiliaria, S.A. MP Imobiliária Não auditada
Alqlunia5 S.L. Toledo 750 25,00 Isolux Corsán Inmobiliaria, S.A. MP Imobiliária Outros
Pinares del Sur, S.L.  Cádiz 7.654 18,00 Isolux Corsán Inmobiliaria, S.A. MP Imobiliária Ernst & Young
       
Não se incorporaram sociedades Asociadas a perímetro de consolidação durante o exercício.
MP:Método de participação.
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Anexo III

Expansion Transmissao Itumbiara  S.A Rio Janeiro 5.607 33,33 Isolux Energia e Particip. Ltda. IP Concessões Deloitte
Itumbiara Transmisora de Energia S.A. Rio Janeiro 49.579 33,33 Isolux Energia e Particip. Ltda. IP Concessões Deloitte
Porto Primavera Transmisora Energia  S.A. Rio Janeiro 25.395 33,33 Isolux Energia e Particip. Ltda. IP Concessões Deloitte
Vila do Conde Transmisora Energia S.A. Rio Janeiro 13.266 33,33 Isolux Energia e Particip. Ltda. IP Concessões Deloitte
Cachoeira Paulista T. Energia S.A. Rio Janeiro 8.254 33,33 Isolux Energia e Particip. Ltda. IP Concessões Deloitte
Expansion Trans. Energia Electrica S.A. Rio Janeiro 7.910 25,00 Isolux Energia e Particip. Ltda. IP Concessões Deloitte
Serra de Mesa Transmisora Energia S.A Rio Janeiro 30.183 33,33 Isolux Energia e Particip. Ltda. IP Concessões Deloitte
Serra Paracatu Transmisora de Energía S.A. (*) Rio Janeiro - 33,33 Isolux Energia e Particip. Ltda. IP Concessões Não auditada
Jauru Transmisora de Energía S.A. (*) Rio Janeiro - 33,33 Isolux Energia e Particip. Ltda. IP Concessões Não auditada
Pocos de Caldas Transmisora de Energía S.A. (*) Rio Janeiro - 33,33 Isolux Energia e Particip. Ltda. IP Concessões Não auditada
Riberao Preto Transmisora de Energía S.A. (*) Rio Janeiro - 33,33 Isolux Energia e Particip. Ltda. IP Concessões Não auditada
L.T. Trinagulo S.A. (*) Rio Janeiro - 33,33 Isolux Energia e Particip. Ltda. IP Concessões Não auditada
Lineas Mesopotanicas S.A. Bs. Aires 5 33,33 Grupo Isolux Corsán, S.A. IP Engenharia PwC
Parking Pio XII, S.L. Palencia 502 50,00 Isolux Corsán Aparcam., S.L. IP Concessões Não auditada
Landscape Corsán, S.L. Madrid 6 50,00 Isolux Corsán Inmobiliaria, S.A. IP Imobiliária PwC
Las Cabezadas de Aranjuez S.L. Madrid 32.791 40,00 Isolux Corsán Inmobiliaria, S.A. IP Imobiliária Não auditada
Isonor Transmission S.A.C. Perú (*) Lima - 50,00 Isolux Corsán Concesiones, S.A. IP Concessões Não auditada
Caravelli Coteruse Transmisora de Energía S.A.C. (*) Lima - 100,00 Isonor Transmisión S.A.C. IP Concessões Não auditada
Aparcamientos IC Sarrión  (*) Madrid 3 51,00 Isolux Corsán Aparcamientos  S.L. IP Concessões Não auditada
Concesionaria Autopista Perote Xalapa S.A. de C.V. (*) México DF 44.650 50,00 Isolux Corsán Concesiones, S.A. IP Concessões PwC
Constructora Autopista Perote Xalapa S.A. de C.V. (*) México DF 15 50,00 Isolux Corsán Construcción S.A. de C.V. IP Construção PwC
Emiso Cádiz S.A. (*) Cádiz - 50,00 Isolux Corsán Aparcamientos  S.L. IP Concessões Não auditada
Lineas del Norte S.A. (*) Bs. Aires - 33,33 Grupo Isolux Corsán, S.A. IP Engenharia Não auditada
Partícipes de Biorreciclaje, S.L. (3) Madrid 20 33,33 Isolux Corsán Servicios, S.A. IP Concessões Outros
Bioreciclajes de Cádiz  S.A. (*) (4) Cádiz  98,00 Partícipes de Biorreciclaje, S.L. IP Concessões Outros

(*) Sociedades adquiridas ou criadas durante o exercício e/ou tomada de participação adicional em sociedades já incluídas no perímetro de 
consolidação do ano anterior. A incorporação destas sociedades ao perímetro não gerou vendas adicionais neste ano.
(3) Durante o exercício 2007, considerada Sociedade Anônima.
(4) Custe incluído em Participes de Bioreciclaje, S.L..
Integração proporcional.
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Anexo IV

UTEs em que participam Sociedades incluídas no Perímetro de Consolidação

ACCESO A BARRIADA PRINCIPE 50,00%
ACOMETIDAS ATEWICC-4 33,33%
ACONDICIONAMIENTO TRAVESIA DE MARTOS 50,00%
ADECUACION CAMINO TORTILLA VTE.LINARES 50,00%
AEROPUERTO CIUDAD REAL UTE 65,00%
AIE GUASCORLUX 50,00%
AMPLIACIÓN C.P. OTERO CARRAL 60,00%
ARRIBES ABADENGO VIT 50,00%
AUTOVÍA DEL DUERO-VARIANTE DE ARANDA 70,00%
AVE AMOREBIETA-ETXANO 50,00%
AYUNTAMIENTO JARAIZ DE LA VERA 50,00%
C. SOS UN CASTILLO 50,00%
CANALIZACION AT PUERTO FERROL 40,00%
CARRETERA LEÓN CEMBRANOS 65,00%
CENTRO DE INSERCIÓN SOCIAL DE TENERIFE 100,00%
COLUNGA CARAVIA UTE 66,67%
CONSTR.SUBEST.LINEAS AT/MT PLAN TRAMONTA 50,00%
CORREDOR CR G11 UTE 50,00%
CTRO.PENITENC.ESTADO DE FALCON VENEZUELA 35,74%
DEPURADORA MAIMONA 100,00%
DRATYP VI   50,00%
DRATYP VIII 50,00%
DUPLICACION M-501 PANTANOS TRAMO M-522 50,00%
EDAR DE GELIDA 60,00%
EJE ATLANTICO ALTA VELOCIDAD 50,00%
EMERG. QUIEBRAJANO UTE  50,00%
ESTACION AGUAS RESIDUALES DE LA LINEA 50,00%
GESTION PEAJE AP-41 Y CONTROL TRAFICO 50,00%
HOSPITAL PARAPLEJICOS TOLEDO 80,00%
HOSPITAL VIRGEN DE LA SALUD FASE 1 40,00%
INTEGRACIÓN SISTEMA CONTROL DEL TSA 33,33%
LEON-BENAVENTE UTE 50,00%
LINEA 9 METRO BARCELONA 20,00%
LINEA AVE CAMPOMANES 50,00%
LINEA FERROVIARIA OSUNA AGUADULCE 50,00%
MANTENIMIENTO GIF MADRID-LERIDA 37,50%
MANTENIMIENTO SANITARIO GUADALQUIVIR 100,00%
MEJORA ABASTECIMIENTO AGUA OVIEDO 100,00%
MODERNIZAC.REGADIOS BALAZOTE UTE 100,00%
MTTO. T4 BLOQUE 1, AENA 100,00%
MTTO.EDIFICIOS Mº MEDIO AMBIENTE 100,00%
MUELLE PUERTO MOAÑA 50,00%
MUELLES EN CANGAS.UT 50,00%
MUELLES RIANXO UTE 50,00%
NUEVO APOYO TERMINAL BARCELONA UTE 100,00%
OBRAS CENTRO SALUD EN ARNEDO LA RIOJA 80,00%
OBRAS J.M.VILLA VALLECAS SERVICIOS 100,00%
PLAN DOTACION BDA. CEUTA 50,00%
PLANTA DE MIRAMUNDO 33,34%
PLANTA TRATAMIENTO VALLADOLID 30,00%
PRESA ARAUZO UTE 100,00%
PUERTA DE ATOCHA CERRO NEGRO 50,00%

REDES BCN UTE 50,00%
REGADIO BEMBEZAR UTE 50,00%
REMODEL.GRAN VIA CORTS CATALANES FASE IV 50,00%
RONDA LOS OMEYAS UTE 33,34%
RSU BARBATE 100,00%
SANEAMIENTO PUERTO DEL CARMEN 70,00%
SERVICIOS AFECTADOS ABASTEC.A MELILLA 20,00%
SS/EE LINEA 3 METRO SUPLIDOS 50,00%
ACCESO PTO. VALENCIA UTE 40,00%
ACOND.CTRA.VALLEHERMOSO-ARURE 70,00%
ACTUACIONES MEDIAMBIENTALES AVE 33,34%
ADECUACION ENTORNO CASA LES RADIOS 80,00%
AGUA POTABLE Y SANEAM. CILLEROS, CÁCERES 60,00%
AISLAMIENTOS ACUSTICOS UTE 50,00%
AMPLIACIÓN PUERTO 1ª FASE 25,00%
AUTOV IV CENTENARIO FASE 1 TRAMO 1 70,00%
AUTOVIA ESPIÑAREDO 50,00%
AVE TRAMO LLEIDA 100,00%
AYUNTAMIENTO MORALEJA 60,00%
CAMINO DE SANTIAGO 50,00%
CARRETERA BURGO MEDIANA 50,00%
CARRETERA PUERTO RICO-MOGAN 30,00%
CENTRO PENITENCIARIO PUERTO III 100,00%
CONSERV. INFRA. LEON 50,00%
CONVENTO SAN FRANCISCO II 50,00%
CORELSA (A4) 50,00%
CORREDOR DEL MORRAZO 50,00%
DEPURACIÓN PICOS DE EUROPA 60,00%
DRATYP IX 50,00%
DRATYP VII   50,00%
DUPLICACIÓN CALZADA VARIANTE MARTOS 50,00%
EDAR AGUILAR 50,00%
EDAR VILLAHERMOSA 70,00%
EL MANCHON SUPLIDOS 50,00%
EMISARIO RIO PISUERGA 50,00%
FFCC EL PORTAL UTE 70,00%
HOSPITAL DE BURGOS 10,00%
HOSPITAL PERPETUO SOCORRO 50,00%
INSTALACIÓN DE ESTACIÓN L3 ROQUETES UTE 100,00%
JARDINES DE GERENA SUPLIDOS 50,00%
LINEA 5 TRAMO:HORTA-VALL D’HEBRON 40,00%
LINEA AEREA MADRID-SEGOVIA-VALDEASTILLAS 20,00%
LINEA DE TRANSMISION CAPANDA 33,00%
LOMA LA LATA - OFF 75,00%
MANTENIMIENTO INSTALACIONES EDIFICIO ADUANA 100,00%
MANTENIMIENTO XUNTA DE GALICIA 70,00%
MEJORA RED SANEAMIENTO CASCO DE LA VILLA 70,00%
MONTAJE VIA ALTA VELOC.VIA PRAT.S.JOAN 50,00%
MTTO.CENTRO URGENCIAS EXTRAHOSP.EL MOLAR 100,00%
MTTO.J.M.MORATALAZ SERVICIOS 100,00%
MUELLES CANGAS 2 UTE 50,00%
MUELLES O GROVE UTE 50,00%

Denominação da entidade Percentagem 
de participação

Denominação da entidade Percentagem 
de participação
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UTE VALGA 50,00%
UTE VARIANTE LINARES 50,00%
UTE VODAFONE LEGANES 50,00%
UTE ZAL 2 PARCELA 23 34,00%
VARIANTE DE MARIN ENLACE A BREA 50,00%
VIA DEL PRAT DE LLOBREGAT 25,00%
XULGADO DE RIBEIRA 50,00%
ZAMORA LIMPIA 30,00%
TELEMANDO DE ENERGIA 50,00%
U.T.E.PALOS 99,90%
URBANIZACION N-1 Y N-2, GARABOLOS-LUGO 80,00%
UTE ABASTECIMIENTO LERIDA CANAL PIÑANA 70,00%
UTE ACCESOS AEROPUERTO CIUDAD REAL 70,00%
UTE ALMAGRO    100,00%
UTE ALP PLANOLES SUPLIDOS 33,33%
UTE ARRASATE 50,00%
UTE AUT.RONDA-RINCON 50,00%
UTE AUTOVIA CONCENTAINA 50,00%
UTE AVELE 2 INFRA.TRANSPORTE 28,00%
UTE BALIZAMIENTO PISTA 33,33%
UTE BENIDORM 49,00%
UTE CABREIROS 70,00%
UTE CATENARIA PITIS-PINAR LAS ROZAS SUPL 33,34%
UTE CERCANIAS MADRID LINEA C-3 PINTO 40,00%
UTE COIN CASAPALMA CARRETERA A-355 A-357 50,00%
UTE CONCES.ZONA 8A 70,00%
UTE CONSERVACIÓN BALTEN 2 100,00%
UTE DEPURADORA BOROX 45,00%
UTE E.D.A.R. TOMELLOSO 90,00%
UTE EDAR TORREPACHECO 50,00%
UTE EL ESPARTAL II 55,00%
UTE EMPALME MANACOR SUPLIDOS 30,00%
UTE ENVOLVENTE CRUZ ROJA 60,00%
UTE GIRONA 33,00%
UTE GUINOLUX 50,00%
UTE HOSPITAL MILITAR 100,00%
UTE INTERCAMBIADOR ARCO TRIUNFO 100,00%
UTE JEREZ GTOS GRALES 10,00%
UTE JUCAR VINALOPO 33,33%
UTE LOS PRADOS 50,00%
UTE MACIAS PICAVEA 50,00%
UTE MARBELLA 80,00%
UTE MARTORELL 20,00%
UTE MUELLE BAIONA AMPLIACION DE PEIRAO 65,00%
UTE MURO 60,00%
UTE PINAR ANTEQUERA 45,00%
UTE PLAZA SUR DELICIAS 50,00%
UTE PRESA SANTOLEA 50,00%
UTE RAMALLOSA 50,00%
UTE REMODELACIÓN L3 40,00%
UTE RENFE 07 NORTE  50,00%
UTE SAVE 3 26,20%
UTE U 11 SAN LAZARO 70,00%
UTE VALENCIA II   50,00%
UTE VALENCIA IV 50,00%
UTE VARIANTE CARTAMA 60,00%
UTE VERDUGA    100,00%
UTE XENRA BIMENES 100,00%
UTE ZAMORA VERDE 33,00%
VARIANTE FRAGA UTE 22,00%
VILLA DEL PRADO UTE 65,00%
ZAL 2 UTE 34,00%

NUEVA AREA TERMINAL AEROP. DE SANTIAGO 55,00%
NUEVO VIAL DE CONEXIÓN CON CTRA. N-352 50,00%
OBRAS CENTRO TECNOLOGICO ARNEDO LA RIOJA 80,00%
PASARELA PTE CASTRO 50,00%
PLANTA DE COMPOSTAJE EN ARANDA 50,00%
PLANTA DE VALORIZACIÓN ORGANICA ALGARVE 50,00%
PONTEAREAS MONDARIZ 50,00%
PROMOCIÓN RIVAS 97,00%
RED ACCESO RURAL EN CATALUÑA 50,00%
REFUERZO FIRME VÍAS 50,00%
REHABILITACIÓN ARCHIVO DE INDIAS 100,00%
RESIDUOS SAN ROQUE 100,00%
RONDA OESTE DE CORDOBA 100,00%
SANEAMIENTO CAMAS 1 65,00%
SAVE SUPLICOS 27,78%
SISTEMA DE DETECCIÓN DE CAJAS CALIENTES 50,00%
TRAVESIA MARTOS II 50,00%
URBANIZ. EL BERCIAL 100,00%
UTE ABASTECIMIENTO ASTURIAS 100,00%
UTE ACCESO CORUÑA 50,00%
UTE ALDAIA 90,00%
UTE ALMOHARIN 50,00%
UTE ARITZETA 50,00%
UTE ATEWICC 3 SUPLIDOS 33,34%
UTE AUTOPISTA MADRID TOLEDO 36,00%
UTE AVE NUDO DE LA TRINIDAD MONTCADA 33,34%
UTE AVELE INFRA.TRANSPORTE 28,00%
UTE BEMBEZAR Y RETORNILLO 50,00%
UTE CABEZA DE BUEY 100,00%
UTE CATENARIA MALAGA 50,00%
UTE CENTROS PENITENCIARIOS AND.ORIENTAL 100,00%
UTE CLIMATIZACION ALCAZAR SAN JUAN 40,00%
UTE COMAVE, SUPLIDOS 28,33%
UTE CONCESIONARIA LAXE 100,00%
UTE DARSENA VILANOVA 50,00%
UTE DEPURADORA FERNAN NUÑEZ 50,00%
UTE EDAR CARBONERO 100,00%
UTE EDIFICIO MEDICINA C.JUSTICIA MADRID 50,00%
UTE EL PORTAL CATENARIA 50,00%
UTE ENVASES PICASSENT 70,00%
UTE FLUMEN 50,00%
UTE GUADALOPE 50,00%
UTE HOSPITAL ALCAZAR 40,00%
UTE IDAM MONCOFA 45,00%
UTE INTERCAMBIADOR SAGRERA 25,00%
UTE JILOCA EJECUCIÓN ZONA 8 70,00%
UTE LAS TERRAZAS 100,00%
UTE MACEIRAS REDONDELA 50,00%
UTE MANSUB 2 CONSTROL Y SISTEMAS 25,00%
UTE MARIN 50,00%
UTE MIERA 50,00%
UTE MUNICIPIO CORDOBA 50,00%
UTE NIJAR 75,00%
UTE PLATAFORMA ESTADO 50,00%
UTE PRESA MELONARES 50,00%
UTE PUNTO LIMPIO BENAVENTE 50,00%
UTE REGADIO DURATON 100,00%
UTE RENFE 07 CENTRO 50,00%
UTE RIO TURBIO OFF ESPAÑA 91,00%
UTE SAVE SUPLIDOS LIQUIDACIÓN 27,78%
UTE VALENCIA I 50,00%
UTE VALENCIA III 50,00%

Denominação da entidade Percentagem 
de participação

Denominação da entidade Percentagem 
de participação
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O produto interno bruto (PIB) da economia espanhola 
sofreu um crescimento anual de 1,2%, um valor 
sensivelmente inferior ao crescimento de 3,7% do ano de 
2007 e ligeiramente superior aos 1,0% de crescimento 
durante 2008 no conjunto da zona Euro. Este menor 
incremento tem a sua origem, em grande medida, na 
queda da formação bruta de capital fixo e na depreciação 
da procura interna.

No que diz respeito ao emprego, diminuiu 0,4% 
relativamente ao ano anterior, produzindo-se um forte 
aumento da taxa de desemprego, que passou de 8,3% 
em 2007 para 11,3% em 2008. O índice de preços de 
consumo fechou, no ano de 2008, em 1,4%, um valor 
inferior aos 2,8% com que terminou no ano de 2007.

Em relação ao investimento, a formação bruta do capital 
fixo caiu 1,6% em 2008, com um aumento de 1,1% em 
Bens de Equipamento e um retrocesso da Construção 
em 4,3%.

As previsões económicas para o ano de 2009 prevêem 
uma queda sensível do comportamento da economia 
espanhola, com uma diminuição prevista do PIB de 1,3%, 
uma queda do emprego de 3%, uma inflação prevista de 
1,2%, uma descida da formação bruta do capital fixo de 
8,0% e um défice público próximo dos 6%.

1. Enquadramento       
Económico

No referente à Área de Concessões, experimentou-se 
um forte aumento dos investimentos nos seus diferentes 
sectores operativos:

 ■ Parques de Estacionamento: obtenção de novas 
concessões administrativas e aquisição de parques 
de estacionamento já construídos e em exploração 
em território espanhol.

 ■ Infra-estruturas de Energia: novas concessões de 
transmissão de energia na América do Sul (Brasil e Peru)

 ■ Auto-estradas: obtenção da concessão da auto-
estrada na India e no Brasil.

Na Construção, a nossa presença nacional foi reforçada em 
sectores tradicionais como os de infra-estruturas terrestres 
(ferroviárias e rodoviárias) com forte impulso de nossa 
presença no mercado externo onde estão a desenvolver-
se grandes projectos de infra- estruturas em países como o 
Mexico, a Argelia e a India.

Na área de Engenharia e Serviços, em relação ao mercado 
nacional, destaca-se o desenvolvimento de grandes 
projectos de construção de parques de energia fotovoltaica, 
continuando a crescer nos sectores tradicionais. Em relação 
ao mercado internacional, o grupo desenvolveu grandes 
projectos internacionais sobretudo no Sector da Transmissão 
e Geração de Energia em países como o Brasil, a Argentina, 
o Qatar, o México e Angola.

Quanto à área das Energias Renováveis, em 2008 entrou 
em exploração o centro de produção de biodiesel que o 
Grupo construiu em Castellón, esperando-se a entrada em 
exploração do centro de produção de El Ferrol no primeiro 
semestre de 2009.

Destaca-se nesta Área o investimento que está a realizar o 
Grupo, através da sua Filial Infinita Renovables na produção 
de cereais destinados ao fabrico de biocarburantes em 
países como a Argentina.

Em geral, deve-se destacar a cada vez mais forte e 
importante presença do Grupo no exterior, consolidando-se 
a posição de liderança no mercado nacional. 

2. Desenvolvimento e 
evolução do Grupo no 
exercício de 2008
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2.1. Principais dados

As evoluções dos principais valores do Grupo durante os 
exercícios 2008 e 2007 são as seguintes:

2008 2007 Variación

Total Receitas de Exploração 3.316.905 2.415.465 37,3 %

Volume de Negócios 3.075.927 2.173.104 41,6 %

Resultado Consolidado (Antes de Minoritários) 90.677 87.640 3,5 %

Resultado de Exploração 177.770 161.700 9,9 %

Resultado Bruto de Exploração – EBITDA (1) 251.852 190.992 31,9 % 

Resultado Financeiro Líquido (83.976) (30.923) 171,6 %

Dívida Associada a Projectos (2) 685.503 396.575 72,9 %

Dívida Líquida para com Instituções de Crédito  (3) 356.297 123.024 189,6 %

Investimentos Brutos do Ano 601.560 321.633 87,0 %

Carteira 15.565.324 9.473.904 64,3 %

Principais dados
Dados em milhares de euros 

(1) Resultado de Exploração sem considerar amortizações, encargos por perda por deterioração de valor e variação de provisões de tráfico.
(2) Inclui Financiamento Sem Recurso a Curto e Longo Prazo.
(3) Inclui as dívidas líquidas com entidades de crédito de dinheiro, equivalente de dinheiro e depósitos em entidades de crédito a curto prazo.

2.2. Resultados do Grupo

2.2.1. Evolução da Conta de Resultados 

A evolução da Conta de Ganhos e Perdas dos exercícios 
de 2008 e 2007, bem como a variação dos valores mais 
significativos é a seguinte:

Dados em milhares de euros 2008 2007 Variación (%)

Total Receitas de Exploração 3.316.905 2.415.465 37,32 %

Volume de Negócios 3.075.927 2.173.104

Outras Receitas de Exploração  (1) 212.348 187.340

Variação de Existências 28.630 55.021

Despesas Externas e de Exploração (2.714.707) (1.905.120)

Despesas de Pessoal (350.346) (319.353)

Resultado Bruto de Exploração (EBITDA) 251.852 190.992 31,87 %

% Sobre Volume de Negócios 8,19 % 8,79 %

Amortizações e cargos por perdas por deterioração (68.317) (24.167)

Variação Provisões Tráfico (5.765) (5.125)

Resultado de Exploração 177.770 161.700 9,94 %

% Sobre Volume de Negócios 5,78 % 7,44 %

Resultado Financeiro Líquido (83.976) (30.923) 171,56 %

Participação no resultado de associadas (29.396) (4.670)

Outras receitas e despesas 76.515 -

Resultado Antes de Impostoss 140.913 126.107 11,74 %

Imposto sobre os Lucros (50.236) (38.467)

Resultado do Exercício 90.677 87.640 3,47 %

Resultado Atribuído a Sócios Externos (764) 463

Resultado Atribuído aos Accionistas da Sociedade 91.441 87.177 4,89 %

(1) Inclui os trabalhos realizados por o Grupo para o imobilizacões.
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Observa-se um forte aumento dos principais dados do 
Grupo, destacando-se as variações do Resultado Bruto de 
Exploração (EBITDA) em 31,9% e da Carteira em 64,3%.
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2.2.1. Evolução e Composição do Volume de 
Negócios

A evolução e a composição durante os exercícios de 
2008 e 2007 do Volume de Negócios é a seguinte:

Relatório de gestão | 2008

Dados em milhares de Euros 2008 % Sobre Total 2007 % Sobre Total % 2007-2008

Construção 1.169.637 38,2 % 1.060.887 46,0 % 10,0 %

Engenharia e Serviços Industriais 1.831.462 59,8 % 1.196.750 52,0 % 53,0 %

Concessões 61.241 2,0 % 46.482 2,0 % 31,8 %

Outros (1) 13.587 (131.015)

Total 3.075.927 2.173.104 41,5 %

(1) (1) Inclui outros negócios e ajustes de consolidação.

Quanto à composição por mercados nacionais e 
internacionais, o volume de negócios do Grupo mostrou 
a seguinte evolução:

Dados em milhares de Euros 2008 % Sobre Total 2007 % Sobre Total % 2007-2008

Mercado Nacional 2.517.311 81,8 % 1.717.533 79,0 % 46,6 %

Mercado Internacional 558.616 18,2 % 455.571 21,0 % 22,6 %

América 398.754 71,4 % 348.189 76,4 % 14,5 %

Resto do Mundo 159.862 28,6 % 107.382 23,6 % 48,9 %

Total 3.075.927 2.173.104 41,5 %

2.2.3. Evolução e Composição da Margem Bruta de 
Exploração (EBITDA)

A evolução e composição da Margem Bruta de 
Exploração durante os exercícios de 2008 e 2007 foi a 
seguinte:

Dados em milhares de Euros 2008 % Sobre Total 2007 % Sobre Total % 2007-2008

Construção 78.228 26,1 % 81.586 38,5 % (4,1 %)

Engenharia e Serviços Industriais 179.640 60,0 % 98.729 46,6 % 82,0 %

Concessões 41.458 13,9 % 31.604 14,9 % 31,2 %

Outros (1) (47.474) (20.927)

Total 251.852 190.992 31,9 %

(1) (1) Inclui outros negócios e ajustes de consolidação.

2.2.4. Evolução e Composição de Outras Receitas e 
Despesas

A evolução e composição de Outras Receitas e Despesas 
durante os exercícios de 2008 e 2007 foi a seguinte:

Dados em milhares de Euros 2008 2007

Outras receitas -

 Receitas líquidas  T-Solar 76.515

Total 76.515 -

Outras Despesas 

Outras Despesas - -

Total - -

Outras receitas e despesas 
(líquido)

76.515 -

Observa-se que o exercício de 2008 recolhe o efeito 
positivo da operação T-SOLAR Global por um montante 
de 76.515 milhares de euros, enquanto que no Exercício 
de 2007 o valor desta rubrica é nulo. 
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A contratação do Grupo Isolux Corsán durante o exercício 
de 2008 superou os 8.843,8  milhões de euros, dos quais 
37% correspondem ao mercado nacional e 63% ao 
mercado internacional.

A seguir discrimina-se a composição da Contratação de 
2008 por Área de Negócios. 

3. Previsões para o 
Exercício de 2009

Dados em milhares de Euros 2008 % Sobre Total

Construção 1.744.433 19,8 %

Engenharia e Serviços Industriais 2.461.784 27,8 %

Concessões 4.637.569 52,4 %

Total 8.843.786

Dados em milhares de Euros 2008 % Sobre Total 2007 % Sobre Total % 2007-2008

Construção 3.158.364 20,3 % 2.290.765 24,2 % 37,9 %

Engenharia e Serviços Industriais 2.170.268 13,9 % 1.528.607 16,1 % 42,0 %

Concessões 9.992.240 64,2 % 5.415.914 57,2 % 84,5 %

Outros Sectores 244.452 1,6 % 238.618 2,5 % 2,4 %

Total 15.565.324 9.473.904 64,3 %

A carteira total do Grupo a 31 de Dezembro de 2008 
está situada em 15.565,3 milhões de euros, dos quais 
43% correspondem ao mercado nacional e 57% ao 
internacional. 

A seguir, discrimina-se a carteira por Área de Negócios e 
a sua evolução em relação a 2007.

O actual enquadramento macroeconómico tanto em 
Espanha como a nível mundial, juntamente com a carteira 
do Grupo, infunde um razoável optimismo sobre o 
exercício de 2009. O Grupo Isolux Corsán prevê aumentar 
os volumes de negócio mantendo os seus valores de 
rentabilidade e geração de caixa durante o exercício 2009.

Entre as adjudicações do Grupo dos primeiros meses de 
2009, destacam-se pela sua importância as seguintes:

 ■ Construção e concessão de linhas de transmissão 
eléctrica em Texas (Estados Unidos) por um valor de 
698 milhões de euros.

 ■ Construção e concessão das auto-estradas BR-116 
e BR-324 no Brasil por um valor de 266 milhões de 
euros.

 ■ Fornecimento, construção, montagem, entrada 
em funcionamento e manutenção na modalidade 
de “chaves na mão” de 2 centrais de geração 
eléctrica (Brigadier López, de 280 mW de potência, 
e Ensenada Barragán, de 560 mW de potência) na 
Argentina por um valor de 282 milhões de euros

 ■ Construção e concessão de secção da auto-estrada 
NH-6 no estado de Gujarat na Índia por um valor de 
758 milhões de euros.

Não se registou qualquer movimento de acções próprias 
durante o exercício.

4. 4. Acções Próprias

As actividades de concepção, design inicial, provas, 
etc., dos seus novos produtos e serviços, bem como 
as iniciativas específicas de inovação nos mesmos, 
independentemente do seu registo e imputação a 
projectos, são desenvolvidas geralmente pelo pessoal 
ligado aos diversos departamentos do Grupo e estão 
enquadradas nos diversos programas de ajudas 
governamentais, tanto a nível nacional como autonómico.

5. Actividades em 
investigação e 
desenvolvimento

O quadro médio do Grupo no exercício de 2008 situou-se 
em 7.901 pessoas, sendo o quadro médio agregado do 
exercício de 2007 de 7.801  pessoas. A composição do 
quadro médio de empregados por categoria profissional 
é a seguinte:

6. Recursos Humanos

Categoría 2008 2007

Titulados 2.026 1.734

Administrativos 563 517

Operarios 5.312 5.550

Total 7.901 7.801
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As actividades realizadas pelas empresas do Grupo estão 
expostas a diferentes riscos financeiros. As políticas 
aplicadas pelo Grupo Isolux Corsán em relação a estes 
riscos estão baseadas no estabelecimento de derivados 
financeiros de cobertura de taxas de câmbio e taxas de 
juros.

As operações com derivados financeiros a 31 de 
Dezembro de 2008 são as seguintes:

a) a) Operações de cobertura de taxas de câmbio

Para cobrir o risco de câmbio, o Grupo tem contratadas 
operações de cobertura através das quais se assegura:

1. - Vender e comprar a prazo dólares dos Estados 
Unidos (USD) com diferentes datas e por diferentes taxas 
de câmbio por um montante total de 331.699 milhares de 
USD e 260.039 milhares de USD respectivamente.

2.- Vender a prazo USD contra pesos mexicanos com 
diferentes datas e taxas de câmbio por um montante 
total de 37.107 milhares de USD.

3.- Comprar a prazo francos suiços contra euros com 
diferentes datas e por diferentes taxas de câmbio por um 
montante total de 5.558 milhares de francos suiços.

O efeito destas operações foi avaliado no encerramento 
do exercício.

b) b) Operações de cobertura de taxa de juros

A 31 de Dezembro de 2008, o Grupo tem subscritos 
com várias entidades financeiras contratos de cobertura 
de taxas de juros (swap) contratados a 19 de Julho de 
2007 e com vencimento a 28 de Fevereiro de 2010, que 
asseguram uma taxa de 2,89% para a dívida de 200.000 
milhares de euros, em relação com o empréstimo 
sindicado a longo prazo que contratou a 14 de Fevereiro 
de 2007. O cancelamento deste empréstimo é realizado 
através de um único pagamento no dia 14 de Fevereiro 
de 2012, embora os membros do sindicato que outorga 
o empréstimo possam requerer o cancelamento 

7. Uso de Instrumentos 
Financeiros

antecipado no dia 14 de Fevereiro de 2010 ou no dia 14 
de Fevereiro de 2011.

Igualmente, a 31 de Dezembro de 2008, o Grupo tem 
subscritos com várias entidades financeiras contratos 
de cobertura de taxas de juros (swap) contratados a 3 
de Outubro de 2008 e com vencimento a 26 de Março 
de 2010, que garantem uma taxa de 4,358% para a 
dívida de 305.000 milhares de euros, em relação com o 
empréstimo agrupado a longo prazo que contratou a 26 
de Março de 2008. O cancelamento deste empréstimo 
será efectuado através de um único pagamento a 26 de 
Março de 2012, embora os membros do agrupamento 
que concede o empréstimo possam requerer o 
cancelamento antecipado a 26 de Março de 2010 ou a 
26 de Março de 2011.

Além disso, no ano de 2008 realizaram-se as seguintes 
operações de coberturas de taxas de juros:

 ■ Empréstimo HIXAM:

Data Contrato:  7 de Fevereiro de 2007
Montante de capital:  66.448 milhares de euros
Taxa de Juros:  4,36%
Vencimento  29 de Dezembro de 2022

 ■ Empréstimo UTE Zona 8:

Data Contrato:  26 de Julho de 2007
Montante de capital:  6.605 milhares de euros
Taxa de Juros:  4,79%
Vencimento  25 de Fevereiro de 2024

 ■ Empréstimo Infinita Renovables:

Data Contrato:  30 de Abril de 2007
Montante nocional maximo: 151.500 milhares de euros
Taxa de Juros:  4,115%
Vencimento  31 de Dezembro de 2012

 ■ Empréstimo Concesionaria Saltillo - Monterrey S.A de C.V.:

Data Contrato:  30 de Maio de 2007
Montante segurado:  726.426 milhares de Pesos mexicanos
Taxa de Juros:   8,20%
Vencimento  30 de Maio de 2025

 ■ Empréstimo Concesionaria Perote-Xalapa S.A de C.V.:

Data Contrato:  13 de Fevereiro de 2008
Montante segurado:  1.119.532 milhares de Pesos mexicanos
Taxa de Juros:   8,20%
Vencimento  14 de Janeiro de 2022

 ■ Empréstimo Sociedad Parque Eólica Cova de Serpe S.L.:

Data Contrato:  27 de Agosto de 2008
Montante segurado:  27.263 milhares de euros
Taxa de Juros:   4,698%
Vencimento  15 de Dezembro de 2020

 ■ Empréstimo Sociedade Concesionaria Autovía A4 Madrid 

S.A.:

Data Contrato:  30 de Julho de 2008
Montante segurado:  8.977 milhares de euros
Taxa de Juros:   5,05481%
Vencimento  15 de Junho de 2025

 ■ Empréstimo Sociedade Concesionaria Autovía A4 Madrid 

S.A.:

Data Contrato:  30 de Julho de 2008
Montante segurado:  8.977 milhares de euros
Taxa de Juros:   5,058%
Vencimento  16 de Junho de 2025
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