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Com as excepções que 
acompanham o porvir 
ainda incerto da econo-

mia mundial, tudo parece indicar 
que a Isolux Corsán começa a re-
cuperar um ritmo de crescimento 
que esperamos manter nos próxi-
mos anos. Encerramos 2010 com 
um aumento generalizado de to-
dos os nossos valores económi-
cos e com resultados que pode-
mos qualificar de positivos.

Em qualquer caso, é importante 
termos consciência da realida-
de internacional em toda a sua 
dimensão. A economia global é 
sinônimo de grandes oportuni-
dades mas, ao mesmo tempo, 
devido aos seus múltiplos vasos 
comunicantes, representa um de-
safio cada vez maior.

Como assinalava há um ano, a 
globalização não é uma opção. 
Em muito pouco tempo conver-
teu-se numa imposição do mer-
cado. Em anos anteriores fomos 
preparando a empresa para abor-
dar este momento e 2010 passa-
rá à história do Grupo como o 
ano em que ratificámos a nossa 
vocação global. Por primeira vez, 
as nossas receitas procedentes 
do exterior ultrapassaram as ge-
radas na Espanha e 82% da nos-

Com
passo firme

sa carteira de negócio provém do 
mercado internacional.

Consolidámos a Isolux Corsán 
como uma empresa global e, 
também, o fizemos em países 
chamados a converterem-se em 
futuras cabeças tractoras da eco-
nomia mundial. Nestes últimos 
anos, o nosso Grupo reforçou 
a sua presença nos EUA, Índia, 
Brasil e México. A complexidade 
e as oportunidades que oferecem 
cada um destes mercados re-
flectem a necessidade de contar 
com uma equipa de profissionais 
de primeiro nível, como tem de-
monstrado ser a nossa.

O trabalho desenvolvido por esta 
equipa foi fundamental para au-
mentar as nossas receitas em 
7%, situando o nosso volume de 
negócio em 3.240 milhões de eu-
ros, num ano em que o mercado 
se mostrou, no mínimo, comple-
xo. Todos juntos fomos capazes 
de conseguir um valor histórico 
de EBITDA, com um crescimen-
to de 22% no que diz respeito ao 
passado exercício.

Sem a consolidação do processo 
de internacionalização, estes re-
sultados não seriam possíveis. A 
Isolux Corsán opera em 30 paí-

ses de quatro continentes. Esta 
distribuição garante a diversifi-
cação territorial do nosso negócio 
e abre grandes expectativas de 
crescimento em mercados estra-
tégicos como o asiático ou o sul-
americano, que proporcionarão 
grandes rentabilidades ao Grupo.

A actividade da Isolux Corsán na 
Índia, uma das economias emer-
gentes com maior projecção de 
crescimento no mundo, repre-
senta actualmente, um modelo a 
seguir. A implicação de parceiros 
locais e o nosso compromisso 
com o país foram fundamentais 
na consolidação do negócio nes-
te mercado, no qual contamos 
para já com 710 km de auto-es-
tradas em concessão.

Caso similar, no outro extremo 
do mundo, é o do Brasil, um dos 
países onde o Grupo pensa inves-
tir mais nos próximos anos. Aqui 
contamos com 680 km de rodovias 
em exploração e mais de 3.200 km 
de linhas de transmissão, a meta-
de delas comprometidas no nosso 
grande projecto no Amazonas.

Os EUA é outra das áreas geo-
gráficas chave no futuro desen-
volvimento da Isolux Corsán. Em 
2010 avançámos no nosso pro-

jecto para a construção de 564 
km de linhas de alta tensão no 
estado do Texas.

Contudo, a projecção interna-
cional não deve ocultar o facto 
objectivo de que a Espanha con-
tinua a ser um mercado importan-
te para a Isolux Corsán. A nossa 
implicação na construção da alta 
velocidade, onde participámos 
em praticamente todas as linhas 
de AVE espanholas, é um claro 
exemplo do papel estratégico que 
a nossa empresa joga no sector 
da construção de grandes infra-
estruturas. Igualmente, cabe sa-
lientar o desenvolvimento de pro-
jectos tecnológicos com um alto 
componente de I+D+i, vinculados 
com as energias limpas, como a 
da Cidade da Energia em León.

Finalizo com uma reflexão. Nos 
anos vindouros ampliaremos ain-
da mais a nossa vocação global. 
É um processo que não se pode 
parar e no qual avançamos com 
passo firme. O segredo deste 
desenvolvimento seguirá estando 
intimamente ligado à nossa ca-
pacidade de relacionamento com 
outras culturas com sensibilidade 
e respeito, contribuindo com a 
nossa experiência, o nosso bom 
fazer e o nosso conhecimento.

Luis Delso Heras

ic. Carta do Presidente

Presidente
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ic. Conselho de Administração

Presidente: 

Luis Delso Heras

Vice-presidente: 

José Gomis Cañete

Administradores: 

Antonio Portela Álvarez

Juan José Ávila González

Javier Gómez-Navarro Navarrete

Serafín González Morcillo

Antonio Hernández Mancha

José Luis Hernández Sánchez

Francisco Moure Bourio

Juan Odériz San Martín

Antonio Pulido Gutiérrez

Ángel Serrano Martínez-Estéllez

Secretário:  

Juan Francisco Falcón Ravelo

(em 31 de Dezembro de 2010)
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2010 
em 
números

22%+7%+

6.465

Presença internacional

Europa

Espanha
Portugal
Itália

América

Argentina
Bolívia
Brasil
Chile
Equador
Colômbia
EUA
Guatemala
México
Nicarágua
Panamá
Peru

Ásia

Arábia Saudíta
India
Jordânia
Kuwait
Omã
Qatar
Siria

África

Angola
Argélia
Gabão
Guiné- Equatorial
Quênia
Marrocos
Mauritânia
Moçambique

30
Trabalhadores Sedes no mundo

ic. Principais valores

2006 2007 2008 2009 20102005 2006 2007 2008 2009 20102005 2006 2007 2008 2009 20102005

1.583
1.941

2.415

3.317
3.018

3.240

117

89% 81% 77% 78% 57% 49%

11%
19%

23%

22%
43%

51%

Internacional
Nacional

Internacional
Nacional

144

191

252 255

311

5.614 6.374
9.473

15.565

25.838
30.180

68% 69% 60% 43% 21% 18%

82%
79%

57%

40%31%32%

Receitas EBITDA Carteira

Carteira

30.180
Milhões de euros

Receitas

3.240
Milhões de euros

EBITDA

311
Milhões de euros

INT
70%

ESP
30%

Receitas por área geográfica

América

28%
Europa

57%
Ásia

7%
África

8%

Valores de interesse

km de linhas de
transmissão
no Brasil e nos EUA

3.812
km de rodovias na
Índia, Brasil, México 
e Espanha

MW instalados em
centrais FV nos
últimos 3 anos

Lugares de
estacionamento 
em Espanha

1.690

267

21.683

17%+

M€ M€ M€
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Em 2010, por primeira vez na his-
tória do Grupo, as receitas proce-
dentes da actividade internacional 
excederam as geradas no âmbito 
nacional (51% no exterior em re-
lação aos 49% do volume de ne-
gócio de Espanha). Igualmente, a 
percentagem de EBITDA obtida 
no exterior é de 70%, e a cartei-
ra de negócio fora de Espanha 
situa-se em 82% durante 2010.
O Grupo está presente em 30 pa-
íses de quatro continentes e, em 
todos eles, desenvolve uma polí-
tica corporativa de compromisso 
com o país e o seu ambiente. 
Este processo de expansão in-
ternacional já tem um caminho 
traçado e o grande desafio agora 
é a consecução de uma estra-

Um negócio
global
tégia de negócio global para ir 
consolidando mercados e abrindo 
novas oportunidades. No último 
ano, o Grupo consolidou a sua 
actividade em alguns dos países 
emergentes cujos indicadores 
económicos situam os mesmos 
como grandes centros do desen-
volvimento económico, tais como 
a Índia, o Brasil e o México. Por 
sua vez, a empresa continua a 
aumentar a sua presença em im-
portantes mercados estratégicos 
para o futuro imediato, como é o 
caso dos EUA. 
A Isolux Corsán fez a sua primeira 
incursão no negócio das conces-
sões de infra-estruturas na Índia, 
em 2008, com a adjudicação da 
NH-1 Panipat-Jalandhar. A partir 

daí, a presença da empresa no 
país asiático consolidou-se com 
a obtenção de 4 auto-estradas 
em concessão (NH-2 Varanasi-
-Aurangabad, NH-6 Maharashtra 
/ Gujarat-Hazira Port, NH-8 
Kishangarh-Ajmer-Beawar) com 
mais de 710 km em construção 
e exploração. Além disso, a em-
presa iniciou os trabalhos de 
construção de várias linhas de 
transmissão em Uttar-Pradesh e 
terminou duas subestações em 
Maharashtra.
O Brasil é outro dos países que 
reúne uma grande actividade de 
todas as linhas de negócio do 
Grupo. No Brasil, constroem-se e 
administram-se duas rodovias em
concessão no Estado da Bahia 

(BR 116 e BR 324), perfazendo 
o total de 680 km. Por sua vez, 
conta-se com 3.812 km de linhas 
de transmissão nos EUA e no 
Brasil, depois da venda para a 
sociedade china State Grid Cor-
poration, no valor total de 1.400 
M€, de 8 concessões de linhas de 
transmissão no Brasil, exploradas 
conjuntamente com outros sócios 
espanhóis. Esta rotação de acti-
vos reforçou consideravelmente 
a capacidade de investimento do 
Grupo para realizar novos projec-
tos a curto prazo.
No mercado norte-americano, a 
Isolux Corsán está a realizar des-
de a sua sede de Austin (Texas), 
os trabalhos de engenharia pré-
vios à construção no total de 564 

km de linhas de alta tensão, que 
transportará a energia produzida 
pelos parques eólicos situados 
no Noroeste do Estado a Sudes-
te do Texas, onde se concentram 
a indústria e as principais locali-
dades como a de Dallas e San 
Antonio. A Isolux Corsán opera 
este projecto a 50% com o fundo 
canadiano Brookfield Asset Ma-
nagement através da sociedade 
constituída para tal efeito com o 
nome de Wind Energy Transmis-
sion Texas.
No México, a empresa continuou 
com os seus trabalhos para a 
construção da auto-estrada Pero-
te- Banderilla e Saltillo-Monterrey 
e colocou em operação dois dos
 três troços que fazem parte da 

circular a Saltillo dentro desta úl-
tima concessão.
Finalmente, na África, continente 
que proporciona 8% das receitas 
do Grupo, A Isolux Corsán está a 
executar numerosos projectos na 
Angola para ajudar o governo a 
corrigir, em parte, o défice eléctri-
co do país.
O Grupo conta também com pro-
jectos eléctricos em fase inicial 
e de desenvolvimento noutros 
países da área como o Gabão, 
Moçambique, Quênia e Guiné-
-Equatorial, além de prosseguir 
com as obras de construção do 
eléctrico de Orão na Argélia, 
onde o Grupo desenvolve tam-
bém outros projectos ambientais 
e hidráulicos.

A Isolux 
Corsán 
consolida a 
sua presença 
em países 
estratégicos 
e emergentes

O continente 
americano 
representa 
28% das 
receitas da 
empresa

ic. Internacionalização
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Visão de futuro
A crise económica iniciada em 
2008 obrigou a uma reflexão 
global sobre a gestão das infra-
-estruturas estratégicas dos pa-
íses de todo o mundo. O regime 
de concessões, como modelo de 
eficácia contrastada, responde à 
necessidade de um esforço co-
mum entre o público e o privado 
para fazer frente aos desafios que 
depara o futuro.
A área de Concessões da Isolux 
Corsán soube interpretar estas cir-

O volume de 
negócio de 
Concessões 
cresceu 54% 
em 2010 
alcançando 
os 164 M€

cunstâncias em termos de oportu-
nidade de mercado e em 2010 os 
seus resultados são um claro ex-
poente do sucesso alcançado. O 
paulatino assentamento consegui-
do no âmbito internacional nos úl-
timos anos foi chave para elevar o 
volume de negócio desta área até 
os 164 milhões de euros. Isto é, um 
aumento de 54% no que respeita a 
2009. O último ano representou um 
forte crescimento para esta divisão, 
tanto em termos de novas Adjudi-

cações -especialmente em países 
emergentes, como o Brasil, Índia 
ou México-, como na própria ges-
tão e exploração das concessões 
por ter entrado em serviço uma im-
portante actividade de concessão.
Nestes momentos, a aposta estra-
tégica da empresa na área de Con-
cessões representa uma importan-
te visão de futuro, devido a que a 
Isolux Corsán Concesiones acu-
mula uma carteira de negócio no 
valor de 23.613 milhões de euros.

17

81
176 244

595

1,502
1,690

2005 2006 2007 2008 2009 2010

 �  Quilómetros de auto-estradas em concessão

Projecto Km Localização

Auto-estrada Panipat-Jalandhar (NH-1) 291 Índia

Auto-estrada Varanasi-Aurangabab (NH-2) 192 Índia

Auto-estrada Maharashtra-Gujarat border a Hazira Port (NH-6) 133 Índia

Auto-estrada Kishangarh-Ajmer-Beawar (NH-8) 94 Índia

Rodovia BR 116 e BR 324 680 Brasil

Auto-estrada Saltillo-Monterrey 95 México

Auto-estrada Perote-Banderilla 60 México

Auto-estrada A4 Madrid-Ocaña 64 Espanha

 �  Principais concessões de infra-estruturas
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01. Concessões

Eficácia em
todos os âmbitos

Espanha,
novos
contratos

INFRA-ESTRUTURAS

Em 2010, a área de Concessões 
de Infra-estruturas da Isolux Cor-
sán manteve o seu desenvolvi-
mento nos mercados internacio-
nais coerente com a estratégia dos 
últimos anos. Assim, países como 
a Índia, Brasil e México continuam 
a constituir o eixo estratégico do 
negócio internacional. De facto, a 
Isolux Corsán conta com 1.211 km 

Na Espanha, a empresa conse-
guiu a adjudicação do contrato 
de manutenção da A4 entre 
Madrid e Ocaña, num dos troços 
mais próximos à capital (64 km 
de comprimento) com intensida-
des médias que em 2010 ronda-
ram os 80.000 veículos por dia. 
Em 2010, a Isolux Corsán con-
cluiu os trabalhos de construção 
e adequação desta via, que já 
entrou em funcionamento.

Binômio público-privado 
Apesar da crise económica, 
a Espanha continua a ser um 
mercado estratégico. O Plano 
de Infra-estruturas (PEI) dispos-
to pelo Ministério do Fomento 
representará uma importante 
oportunidade para o negócio de 
concessões. Este esquema in-
vestidor, com planos público-pri-
vados, permitirá à Isolux Corsán 
aplicar o seu conhecimento e 
experiência no desenvolvimento 
das concessões.

O 
investimento 
realizado 
excede os 
3.800 milhões 
de euros

de auto-estradas em exploração e 
1.450 km em execução, algumas 
das quais compatibilizam a explo-
ração com a construção.
Este reconhecimento à gestão de 
concessão nos países que estão 
a redefinir as bases da economia 
mundial é acompanhado por re-
sultados francamente positivos 
na Espanha.

A Isolux Corsán constrói e administra 1.690 km de auto-estradas

18 19

Estação de portagem
na auto-estrada
Panipat - Jalandhar
| Índia

Isolux Corsán, primeiro promotor 
de infra-estruturas europeu na Índia

INFRA-ESTRUTURAS

Há mais de dois anos, a área de 
Concessões da Isolux Corsán tra-
balha em estreita colaboração com 
o Governo da Índia no marco do 
Programa Nacional de Desenvol-
vimento de Auto-estradas previsto 
pela National Highways Authority of 
India (NHAI). As autoridades des-
te país realizaram uma decidida 

O 
investimento 
realizado 
supera os  
2.000 M€

aposta na fórmula de concessões 
para garantir a viabilidade e a ma-
nutenção das suas infra-estruturas 
terrestres mais emblemáticas.
Neste âmbito, a área de Conces-
sões da Isolux Corsán realizou 
uma aposta firme em posicionar-
-se neste país. Os resultados 
são eloquentes: em dois anos 

Mais de 700 km de auto-estradas no país asiático

conseguiu-se a concessão para a 
melhoria e exploração de quatro 
auto-estradas, que somam mais 
de 700 quilómetros e representam 
um investimento de 2.000 milhões 
de euros. Também foi fechado um 
financiamento dos três primeiros 
projectos (NH-1, NH-6 e NH -8) no 
valor de 950 milhões de euros.

 Q Auto-estrada Panipat – Jalandhar | NH-1
Em regime de concessão desde 2008, esta adjudicação representou para 
a Isolux Corsán converter-se na primeira empresa espanhola em obter 
a adjudicação de um contrato para a construção e manutenção de uma 
infra-estrutura viária na Índia (291 km). Desenvolveram-se obras de am-
pliação para seis faixas, criação de via dupla de serviço e completou-se o 
isolamento desta infra-estrutura, que o Grupo administra em exploração.

 Q Auto-estrada Maharashtra – Gujarat border a Hazira Port | NH-6
Em 2010 começaram as obras da NH-6, que contam com um investi-
mento de 350 milhões de euros. Afecta a um troço de 133 quilómetros 
no Estado de Gujarat. Esta concessão contempla a ampliação, melhoria, 
operação e manutenção desta infra-estrutura até 2027. 

 Q Auto-estrada Kishangarh – Ajmer – Beawar | NH-8
Concessão iniciada em 2009 em consórcio com a empresa local Soma 
Enterprise Limited. Nela se realizam tarefas de ampliação, melhoria, ope-
ração e manutenção de um troço de 94 quilómetros. O investimento é de 
210 milhões de euros e o período de gestão se prolongará até 2027.

 Q Auto-estrada Varanasi – Aurangabad | NH-2
Em 2010, o consórcio com a Soma Enterprise Limited também conseguiu 
a concessão para ampliar, operar e manter esta infra-estrutura de 192 qui-
lómetros durante 30 anos. O investimento é de 600 milhões de euros.

 �  Principais concessões na Índia
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01. Concessões

Entra em exploração a primeira
auto-estrada do Grupo no México

INFRA-ESTRUTURAS

Actualmente, a Isolux Corsán 
encarrega-se no México de duas 
concessões de auto-estradas: Sal-
tillo–Monterrey e Perote–Bande-
rilla, adjudicadas em 2006 e 2008 
respectivamente.

A Isolux 
Corsán 
explora 
uma das 
principais 
vias de 
comunicação 
de Monterrey

A exploração das concessões, como a auto-estrada
Saltillo - Monterrey, são importantes para a consolidação do negócio

 Q Auto-estrada Saltillo-Monterrey
Auto-estrada de 42 quilómetros construída pela Isolux Corsán e inaugu-
rada em 2009, registando no último ano um tráfego médio diário de 7.639 
veículos. No dia 27 de Outubro de 2010, entraram em funcionamento os 
troços II e III do Libramiento Norpoente de Saltillo, com o comprimento total 
de 24 quilómetros. Além disso, também se activaram mais 8 quilómetros 
da Auto-estrada Saltillo-Monterrey, com o qual a operação, no encerra-
mento de 2010, é de 74 quilómetros, um valor que representa 77% da via 
em concessão (95 km em total).

 Q Auto-estrada Perote-Banderilla
A obra, ainda em execução e que contempla também o Libramiento de 
Xalapa, regista um avanço global de 52%. A abertura da Auto-estrada 
Perote-Banderilla (Troços I e II), com um traçado de 30 quilómetros, es-
tima-se para 2011. O resto da obra, referente ao Libramiento de Xalapa 
(Troços III e IV), de outros 30 quilómetros, avança também a bom ritmo.

 �  Principais concessões no México

 Q BR 116 
É um importante corredor norte-sul no Estado da Bahia, uma das áreas de 
maior potencial do país.

 Q BR 324 
Liga a cidade de Salvador e o porto de Aratu com a BR116 também na 
Bahia.

 �  Principais concessões no Brasil

A expansão no Brasil
INFRA-ESTRUTURAS

A Isolux Corsán continua a consoli-
dar a sua presença no Brasil através 
das concessões de rodovias fede-
rais. A empresa desenvolve o con-
trato de concessão com o Governo 
Federal do Brasil para a ampliação, 
conservação e administração duran-
te 25 anos das rodovias federais BR 
116 e BR 324 na Bahia.

A Isolux 
Corsán 
administra 
680 km 
no Brasil 
com um 
investimento
de mais de 
710 M€

O Grupo explora uma das concessões mais importantes do país

O montante do investimento do 
projecto é de 710 milhões de eu-
ros dos quais, até 2010, foram 
executados 50.
O transporte rodoviário é o mais 
utilizado no Brasil, pelo que o 
mercado de infra-estruturas nes-
te país apresenta umas excelen-
tes perspectivas de crescimento.

Portagem da auto-estrada 
Saltillo- Monterrey | México

20 21

Obras na Viabahía,
no Estado da
Bahia | Brasil
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01. Concessões

O Grupo, no mercado
energético global

ENERGIA

As crescentes necessidades de 
energia no mundo e a complexidade 
com a qual o século XXI está a en-
frentar as alterações nesta matéria, 
convertem o sector energético num 
referente para o desenvolvimento 
económico dos países. Actualmente, 
20% da população mundial carece 
de acesso à electricidade e a Agên-
cia Internacional da Energia (IEA) 
reivindica no seu relatório de 2010 
a necessidade de aumentar, nos 
próximos 20 anos, os investimentos 
na geração e distribuição da energia 
para contribuir com o desenvolvi-
mento, tal e como estabelecem os 
Objectivos do Milénio da ONU. Nes-
te cenário, e com o compromisso da 
sustentabilidade, a Isolux Corsán 
tem um importante papel a desen-
volver no mercado energético global.

A Isolux 
Corsán 
consolida a 
sua presença 
em mercados 
estratégicos 
como os EUA

A empresa conta com 3.812 km
de linhas de transmissão no Brasil e nos Estados Unidos

Expansão estratégica
nos Estados Unidos

Os EUA é um dos mercados cha-
ve para a expansão da actividade 
de concessões de transmissão de 
energia da Isolux Corsán. Depois 
da adjudicação obtida em 2009 
no Estado do Texas, e com um in-
vestimento de 500 milhões de eu-
ros, a Isolux Corsán construirá e 
operará 564 km de linhas de 345 
kV que farão chegar a energia re-
novável produzida pelos parques 

Com um 
investimento 
de  500 M€, 
a empresa 
operará 564 
km de linhas 

O projecto permitirá levar as energias
renováveis do noroeste do Texas à população

eólicos do noroeste do Estado a 
sudeste do Texas, onde se con-
centra a indústria e a população. 
Este projecto, que a empresa 
desenvolve em consórcio com 
o fundo de investimento cana-
diano Brookfield Asset Manage-
ment, converteu a Isolux Corsán 
na primeira empresa espanhola 
em conseguir uma concessão de 
transmissão eléctrica nos EUA.

Brasil: dilatada experiência
num mercado emergente

A consolidação do negócio da 
Isolux Corsán no Brasil, um dos 
mercados mais pujantes da Amé-
rica Latina, levou a empresa a 
converter-se numa das principais 
operadoras de linhas de trans-
missão do país. Actualmente, a 
empresa tem em operação 3.248 
km de linhas de transmissão no 
Brasil e subestações associadas.
O principal projecto da Isolux 
Corsán no Brasil é a construção 
de mais de 1.200 km de linhas no 
Amazonas, com 900 milhões de 
euros de investimento.
Em 2010, a Isolux Corsán en-
cerrou uma operação de rotação 
de activos maduros no Brasil 
ao consórcio chinês State Grid 
Corporation Of China, o maior 

A rotação 
de activos 
maduros 
permite 
enfrentar 
novos 
investimentos

A Isolux Corsán constrói mais de
1.200 km de linhas no Amazonas

operador de transporte de elec-
tricidade do país asiático. O re-
torno económico desta operação 
(272,9 M€) traduz-se numa maior 
capacidade de investimento para 
tratar novos projectos. A Isolux 
Corsán leva mais de uma década 
estabelecida no Brasil e, actual-
mente, continua a representar um 
dos principais motores de inter-
nacionalização para a empresa. 
O Brasil perfila-se como um dos 
melhores mercados emergentes 
em perspectivas de crescimen-
to e estabilidade para a próxima 
década, e a empresa está prepa-
rada para contratar e atender as 
necessidades de qualquer pro-
jecto público ou privado em todo 
o território brasileiro.

A empresa continua a posicionar-
-se como líder no negócio das 
concessões de transmissão eléc-
trica à escala global, com o total 
de 7 concessões e 3.812 km de 
linhas de transmissão no mundo. 
O Grupo consolidou o seu negó-
cio com novas obras e conces-
sões, apostando em mercados 
altamente estratégicos como o 
dos Estados Unidos e o do Brasil, 
e, por sua vez, reforçou-se giran-
do activos maduros para poder 
investir e construir.
O negócio de Concessões de 
Energia centra-se tanto na gestão 
de linhas de transmissão (e su-
bestações associadas) como nas 
concessões de geração: eólica, 
térmica, hidráulica e outras ener-
gias alternativas.

23

Pais Km

Brasil 3.248

Estados Unidos 564

 �  Concessões de 
linhas de transmissão
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Crescimento constante
PARQUES DE ESTACIONAMENTOS

A divisão de Parques de Esta-
cionamentos da Isolux Corsán é 
uma das primeiras empresas de 
Espanha no sector da promoção 
pública e privada de estaciona-
mentos. A empresa administra 
21.000 lugares de estacionamen-
to em 43 instalações de 21 cida-
des espanholas, com um investi-
mento de 300 milhões de euros.
Apesar da difícil conjuntura eco-
nómica que caracterizou o ano 

Esta divisão
mantém o 
seu ritmo de
crescimento
ponderado 
em 24,25%

A Isolux Corsán administra 21.683 lugares de estacionamentos em 21 cidades espanholas

de 2010, esta divisão conseguiu 
manter o seu ritmo de crescimen-
to, que se situa num aumento 
médio ponderado de 24,25% a 
partir de 2006.
Do total de lugares, 74% acha-
-se em fase de exploração, 7% 
em construção e 19% em fase de 
projecto.
A experiência dos estacionamen-
tos colocados em funcionamento 
em anos anteriores e a extensão 

do negócio até a área hospitalar, 
são algumas das chaves do su-
cesso de 2010.
Neste ano, a empresa conse-
guiu adjudicar-se a concessão 
da exploração dos parques de 
estacionamentos dos Hospitais 
Miguel Servet em Zaragoza (199 
lugares), o Hospital de Cartagena 
(1.780) e o Hospital del Mar Me-
nor (633 lugares).
E de parte dos citados hospitais, 
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ao longo do último ano entraram 
em serviço os parques de esta-
cionamentos de Torres Quevedo, 
Polideportivo de la Peña, Plaza 
de Ibarrekolanda e os Jardines de 
Garai, na cidade de Bilbao (324 
lugares) e o parque de estaciona-
mento Pío XII em Talavera de la 
Reina (607 lugares), representan-
do assim o total de 2.910 novos lu-
gares em exploração e o aumento 
de 22% no que diz respeito ao ano 

anterior. A Isolux Corsán concorre 
no sector nas diferentes linhas de 
negócio. Por um lado, a empresa 
dedica-se à promoção e explo-
ração de parques de estaciona-
mentos em regime de rotação, nos 
quais se utiliza tecnologia de última 
geração para assegurar o maior 
número de utentes de cada lugar 
disponível em cada momento. Por 
outro lado, a empresa também se 
encarrega da gestão de estacio-

namentos em superfície (ORA), 
cuja actividade responde princi-
palmente à necessidade munici-
pal para a gestão integral de es-
tacionamentos em vias públicas.
A divisão de Parques de Esta-
cionamentos também administra 
contratos de aluguer a terceiros 
com propriedades contrastadas e 
maduras, e encarrega-se da pro-
moção e venda dos lugares de 
estacionamento para residentes.

Os 
lugares em
exploração
aumentaram
22% em 2010

Valores básicos

Número total de lugares 21.683

Instalações 43

Cidades 21

Lugares em exploração 16.074

Lugares em construção 1.528

Lugares em desenho 4.081

 � Concessões de estacionamentos

Parque de 
Estacionamento
de Padre Claret,

Segóvia | Espanha

01. Concessões
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01. Concessões

Uma das maiores concessões
de infra-estruturas do mundo

CATÁLOGO DE OBRAS SINGULARES

A Isolux 
Corsán
administra
680 km de
rodovias
no Estado
da Bahia, 
no Brasil

Rodovias BR 116 y BR 324  | Brasil
Cilente: Governo Federal do Brasil  | Comprimento total: 680 km | Período de concessão: 25 anos | Orçamento: 710 M€   

A Isolux Corsán administra dois dos corredores viários 
mais importantes do Brasil: a BR 116 e a BR 324. Per-
fazendo o total de 680 quilómetros, este projecto é a 
segunda maior concessão em comprimento no Brasil 
e uma das mais importantes no mundo. A rodovia BR 
116 é um importante corredor norte-sul no Estado da 
Bahia, um dos estados com maior potencial de desen-
volvimento no país, e a BR 324 liga a cidade de Salva-
dor e o porto de Aratu com a BR 116.

Em 2010, a Isolux Corsán iniciou o projecto com a exe-
cução de importantes obras para a melhoria do pavi-
mento, sinalização e dispositivos de segurança, bem 
como a prestação do serviço de atendimento ao utente 
e os serviços de grua e ambulância. Contabilizaram-
-se 16.474 intervenções no serviço de grua e 2.730 de 
ambulância em apenas nove meses. 
Em 2011, serão iniciadas as obras de duplicação de 
83,67 km da BR 116.  

Preparação
de uma 
área de 

portagem nas 
concessões

do Brasil

As obras
permitirão
melhorar a
ligação do

eixo norte-sul
do Estado 
da Bahia

Viabahia é
uma das

principais
concessões

do Grupo 
no Brasil
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anual
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01. Concessões

Linhas de transmissão para transportar 
energia limpa para a população do sudeste do Texas

A Isolux 
Corsán
dispõe de
escritórios
próprios 
em Austin 
com uma 
equipa de 
engenharia

Com a concessão de 564 km de linhas de transmis-
são no Texas, a Isolux Corsán consolida-se num 
mercado importante para a expansão da actividade 
de concessões. A empresa conta com escritórios em 
Austin (Texas), onde a equipa de trabalho da Isolux 
Corsán ultima os projectos de engenharia para a 
construção das linhas.
Para facilitar a sua gestão e construção, o projecto foi 
subdividido em três partes ou subprojectos, que devem 
ser colocados em tensão entre 2012 e 2013.

A Texas Public Utility Commision outorgou esta conces-
são em 2009 ao consórcio constituído pela Isolux Cor-
sán em 50% com a Brookfield Asset Management por 
um período de 40 anos. Assim, a empresa ficou com 
sete linhas da nova rede de transmissão eléctrica de 
alta tensão, que transportarão a energia limpa dos par-
ques eólicos do norte do Texas para o sudeste da área. 
O consórcio opera através da Wind Energy Transmis-
sion Texas (WETT), que já obteve a licença de regula-
mentação para a totalidade dos seus três subprojectos.

Linhas de transmissão Texas | Estados Unidos
Promotor: Texas Public Utility Commision | Km de linhas: 564 | Potência de linhas: 345 kV                                                           

Consórcio: Brookfield Asset Management | Período de concessão: 40 anos | Investimento: 500 M€ 

relatório
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01. Concessões
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Última tecnologia nos
estacionamentos para
a cidade de Cádiz

É o maior 
parque de 
estacionamento
do centro
histórico
da cidade
andaluza

Parque de estacionamento  Santa Bárbara - Cádiz | Espanha
Promotor: EMISO | Área construída: 21.227 m2 | Nº de lugares: 900 | Investimento: 12 M€ 

A Isolux Corsán construiu o maior parque de esta-
cionamento do centro histórico da cidade de Cádiz. 
Localizado num ambiente de elevado interesse tu-
rístico, o parque de estacionamento de Santa Bár-
bara -que contou com um investimento de 12 mi-
lhões de euros- dispõe do total de 900 lugares, dos 
quais 200 serão destinados a residentes mediante 
concessão administrativa e o resto em rotação.
O estacionamento, construído numa área de 21.227 
m2, está dotado com as últimas tecnologias incorpo-
radas ao sector como sistemas de guia de lugares 
livres, carregadores para carros eléctricos, sistema 
de leitura de matrículas, circuito fechado de televi-
são e dispõe de 17 lugares de uso exclusivo para 
portadores de deficiência.
O Grupo será responsável da exploração do parque 
de estacionamento de Santa Bárbara, pelo prazo de 
50 anos, através da sociedade mista Emiso Cádiz.

Conta com
900 lugares,

dos quais
200 são

destinadas a
residentes

O parque de 
estacionamento 

de Santa Bárbara
está adaptado
para o uso de
portadores de 

deficiência

A Isolux
Corsán

executou as
obras no
prazo de 

18 meses
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02. Energia

Com o crescimento de 22% no úl-
timo ano, a divisão de Energia da 
Isolux Corsán consolida-se como 
uma das áreas mais estratégicas 
da empresa, onde a maior parte do 
negócio concentra-se no mercado 
internacional, nomeadamente no 

Brasil, México, Argentina, Índia, 
EUA e no continente africano. Esta 
importante evolução da actividade 
de Energia representa receitas de 
1.100 M€ para a Isolux Corsán e 
define um ritmo de crescimento 
que a empresa espera prolongar 

nos próximos anos. Dentro da 
área de negócio de Energia, a 
Isolux Corsán desenvolve a sua 
actividade em quatro grandes 
áreas: transmissão e distribuição 
(T&D), geração convencional e 
renovável, projectos industriais 
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Energia,
uma das
áreas mais
estratégicas
e de maior
crescimento
do Grupo

e grandes projectos, nos quais 
salienta-se a alta especialização 
tecnológica. Em todas elas, a Iso-
lux Corsán ocupa um importante 
papel no mercado global, embora 
o grosso do negócio corresponde 
à actividade de T&D.

Nesta área a empresa constrói li-
nhas de transmissão de alta tensão 
a um ritmo de mais de 500 quilóme-
tros por ano e regista um volume de 
actividade cada vez maior. A Isolux 
Corsán reafirmou a sua posição de 
liderança entre as primeiras cons-

trutoras de centrais fotovoltaicas do 
mundo. Em 2010, a empresa finali-
zou, na Itália, a construção da maior 
central fotovoltaica do continente 
europeu (72 MW), acumulando as-
sim uma potência total instalada de 
267 MWp nos últimos três anos.

A Isolux
Corsán,
está entre os
líderes em
construção
de centrais
fotovoltaicas

Potência energética

relatório
anual
2010
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Índia, EUA e os países africanos em desenvolvimento são mercados 
chave para o Grupo. Na Índia, a Isolux Corsán começou os trabalhos 
de várias linhas de transmissão em Uttar-Pradesh e terminou duas 
ampliações de subestações de 132 kV em Maharashtra. A construção 
das três subestações de 66/11kV de Alkhissa, em Qatar, e a cons-
trução com contrato chave na mão da subestação de Kodsaya e Di-
mas, na Síria, completam as obras mais importantes da empresa no 
continente asiático.
Nos EUA, a Isolux Corsán administra a sua actividade em linhas de 
transmissão desde o escritório de Austin (Texas), onde a empresa 
destinou a equipa necessária para desenvolver projectos de cons-
trução de infra-estruturas de energia.

Crescendo em países estratégicos

36 37

600 km de linhas
construídas em 2010

TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO

Em 2010 a Isolux Corsán cons-
truiu o total de 600 km de linhas 
de transmissão, o que represen-
ta 20% mais de actividade que o 
ano anterior.

América Latina
O projecto de construção de 
1.200 km de linhas de alta tensão 
no Amazonas continua a ser um 
dos desafios mais importantes 
desta divisão, tanto pelas suas 
dimensões como pela sua com-
plexidade. Trata-se da construção 
das linhas de transmissão que 
ligarão Manaus, a maior cidade 
do Amazonas brasileiro, ao sis-
tema interligado do país. A em-
presa avançou nos trabalhos de 
engenharia e na implantação dos 
acampamentos, e conseguiu as 
licenças ambientais.
Neste mesmo país, a empresa 
finalizou a construção da linha 
de 500 kV da CESTE e as duas 
subestações do Estreito e Impe-
ratriz. A Isolux Corsán também 
conseguiu um novo contrato para 
a construção de uma subestação 
conversora de alterna em con-
tínua. Por sua vez, na Argentina 
salienta-se a finalização da ins-
talação entre Formosa e Sáenz 
Peña, com o total de 350 km de li-
nhas de 500 kV e a linha de NOA-
-NEA, que já foi energizada. Em 
2010 também começou a cons-
trução de linhas entre Comahue 
e Cuyo, e foram concluídas as 
subestações de Formosa e Re-
sistencia. No México salienta-se a 
conclusão da subestação de Juile 
e várias linhas de 400 kV associa-
das a parques eólicos.

A Isolux 
Corsán
consolida-se
como uma
empresa
líder em
linhas de T&D

Angola voltou a ser um país com uma importante actividade para a 
empresa. Em 2010 concluíram-se os trabalhos de electrificação rural 
em Malange com o total de 133 km de rede (54% subterrânea), assim 
como as linhas de transmissão de Sumbe-Porto Amboin e Lucala-Ui-
ge. Também neste país, a Isolux Corsán construiu a linha de alimenta-
ção ao Estádio de Cabinda, onde se disputaram vários jogos da Copa 
Africana das Nações.
A divisão de Energia da Isolux Corsán reforçou a sua actividade na 
África, conseguindo novos contratos no Gabão. O governo deste país 
do Golfo da Guiné adjudicou à Isolux Corsán o seu segundo contrato 
de electrificação no valor de 34,6 M€€. Trata-se da construção de 200 
km de linha de Kango a Lambarene e Ndjole passando por Bifoun, 
assim como a construção de uma subestação de 225/20 kV em Bifoun.
Actualmente a empresa opera em Angola, Mauritânia, Marrocos, Mo-
çambique, Argélia, Gabão, Quênia e Guiné Equatorial.

Reforço da 
actividade na África

Projecto Localização

Finalização da subestação de Juile e linhas associadas México

Subestações Monterrey México

Construção e entrada em serviço da subestação para PEEGT Síria

Energização das linhas NOA-NEA Argentina

Finalização do troço Formosa-Sáenz Peña Argentina

Construção de linhas, subestações e electrificação Lucala Uige, 
Malange, Sumbe-Porto Amboin e Estádio de Cabinda

Angola

Abertura de escritório de Projectos em Austin (Texas) EUA

Início dos trabalhos de linhas de alta tensão em Uttar-Pradesh Índia

Finalização e energização de 2 subestações de Maharashtra Índia

Energização de 3 subestações de Alkhissa Qatar

Finalização da linha CESTE e duas subestações em Estreito e Imperatriz Brasil

Adjudicação de novos projectos de electrificação Gabão

Principais marcos de linhas de T&D | 2010
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02. Energia

Angola
Em 2010, a Isolux Corsán entre-
gou ao governo de Angola um 
batelão de potência com duas 
turbinas de gás de 48 MW em ci-
clo aberto. Este projecto, que se 
executou em tempo recorde de 4 
meses, foi planeado como uma 
solução para o aumento de ca-
pacidade energética de Luanda a 
curto prazo.

38 39

A central de
Loma de La Lata

foi inaugurada
em 2010 |
Argentina

Projecto Localização

Inauguração da Central de Ciclo Combinado Loma de La Lata Argentina

Construção para a ENARSA de dois ciclos abertos em Barragán e Santa Fe Argentina

Entrega de um Batelão de Potência Angola

Principais marcos da geração | 2010

Intensa actividade
na Argentina

GERAÇÃO

Na Argentina salienta-se a activi-
dade da Isolux Corsán na Patagó-
nia, onde continuam os trabalhos 
na central de geração eléctrica do 
Rio Turbio -a mais austral do mun-
do-, e nas cidades de La Plata e 
Santa Fe. Nestas localizações, a 
empresa constrói para a ENAR-
SA, dois ciclos abertos: trata-se do 
projecto Ensenada Barragán, de 
2x280 MW, e Brigadier López em 
Santa Fe, de 280 MW.
A Isolux Corsán inaugurou, em 
Novembro de 2010, a central do 
ciclo combinado Loma de La Lata 

175 MW para o sistema interligado do país

(Argentina). Esta obra, executada 
em UTE com a Tecna, representa a 
incorporação de 175 MW novos ao 
sistema interligado nacional sem au-
mentar o consumo de combustível 
nem as emissões contaminantes.
A tecnologia do ciclo combinado 
permite um aumento de 50% da 
potência sem aumentar o consumo 
de combustível.
Assim, a nova geração eléctrica 
realiza-se a partir do aproveita-
mento dos gases de escape das 
turbinas de gás que já estavam 
em operação.

38
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02. Energia

Alta tecnología

A divisão de Projectos Industriais 
é especializada na realização 
de projectos de construção com 
contrato chave na mão (EPC) 
nos quais se salienta a alta espe-
cialização tecnológica. Entre os 
projectos chave, cabe salientar 

Especialistas
na realização
de projectos
chave na 
mão com 
tecnologia
de última
geração

A Isolux Corsán desenvolve projectos estratégicos de captura de CO2

Projectos industriais

os levados a cabo para a Cidade 
da Energia (CIUDEN), o Centro 
Nacional do Hidrogénio (ambos 
em Espanha), a central de bioe-
tanol da Colômbia e o projecto de 
modernização e telecontrolo das 
Centrais Hidráulicas do Marrocos.
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 � CIUDADE DA ENERGIA (CIUDEN). A Isolux Corsán desenvol-
ve todos os equipamentos auxiliares, eléctricos, mecânicos e de 
construção civil, assim como o Sistema de Controlo Distribuído de 
uma das instalações mais importantes no mundo para a captura 
de CO2. A Isolux Corsán resultou ser a adjudicatária da constru-
ção da Unidade de Captura e Purificação de CO2, que permitirá 
reduzir as emissões em quase 90%. A central experimental, loca-
lizada em El Bierzo (León, Espanha) incorpora duas tecnologias 
diferentes em oxicombustão, carvão pulverizado (CP) e leito fluido 
circulante (LFC), e estará totalmente operacional em 2012.

 � CENTRO NACIONAL DO HIDROGÉNIO. A Isolux Corsán adju-
dicou-se a construção do Centro Nacional de Experimentação do 
Hidrogénio e das Pilhas de Combustível em Puertollano (Ciudad 
Real, Espanha), um edifício bioclimático que inclui a mais moder-
na tecnologia de aproveitamento energético. Trata-se de uma das 
24 instalações científicas e tecnológicas singulares colocada em 
funcionamento pelo Ministério da Educação e Ciência de Espa-
nha. O centro estará operacional em 2012 e pretende ser o pro-
motor de um novo sector industrial relacionado com a produção e 
o armazenamento de hidrogénio.

 � CENTRAL DE BIOETANOL NA COLÔMBIA. A Isolux Corsán 
conseguiu o seu primeiro projecto de biocombustíveis fora da 
Europa com a adjudicação de um contrato para a empresa Bio-
energy na Colômbia. O projecto contempla a construção de um 
complexo industrial que inclui uma central de bioetanol a partir 
da cana-de-açúcar, com uma capacidade de processamento de 
2.100.000 toneladas de cana por ano, uma central de co-geração 
de energia eléctrica de 40 MW a partir do bagaço ou resíduo da 
cana-de-açúcar e outras instalações destinadas à moenda, desti-
lação e produção de vinhaça. 

 � MARROCOS. A Isolux Corsán trabalha, desde 2009 e em consór-
cio com a Indra, na reabilitação, modernização e automatização 
da prática totalidade das centrais hidroeléctricas do Marrocos. O 
contrato com a ONE (Office National d´Electricité) inclui 25 cen-
trais com 53 grupos de geração e uma potência instalada conjun-
ta de mais de 1.700 MW. O objectivo é a reabilitação do parque de 
centrais hidroeléctricas marroquinas e o telecomando e controlo 
remoto a partir de dois centros de telegestão.

 

 � MÉXICO. Em Salamanca (México), a Isolux Corsán constrói, jun-
to com a Tecna, a recuperadora de enxofre RSU-2, com a capaci-
dade para processar 80 toneladas por dia. As obras de integração 
incluem a engenharia de detalhe, a construção e a capacitação, 
bem como o arranque e os ensaios de comportamento.

PROJECTOS INDUSTRIAIS
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Isolux Corsán, líder em construção 
de centrais fotovoltaicas EPC

SOLAR FOTOVOLTAICA

A Isolux Corsán reafirmou a sua 
posição de liderança entre as 
primeiras empresas do mundo 
especializadas na construção 
de projectos chave na mão de 
centrais solares fotovoltaicas ao 
acumular, em apenas três anos, 

Em 2010
construiu
mais de
120 MW e a
maior central 
da Europa

A empresa acumula, em apenas três anos, uma potência instalada construída de 267 MWp

uma potência instalada de 267 
MWp. A actividade da empresa 
no desenvolvimento de projectos 
fotovoltaicos inclui desde a trami-
tação administrativa, a engenha-
ria e a construção, até a entrada 
em serviço e a manutenção das 

instalações durante toda sua vida 
útil. Em 2010, a empresa cons-
truiu num prazo recorde de oito 
meses, a maior central fotovol-
taica da Europa: Rovigo (Itália), 
com 85 hectares de superfície 
e uma potência de 72 MWp. A 

instalação foi promovida pela 
empresa norte-americana SunE-
dison e o Banco Santander.
A actividade total do Grupo nes-
te último ano inclui a construção 
de mais de 120 MW de centrais 
fotovoltaicas em Espanha e Itália: 

Rovigo (72), Campania (20,4), 
Saelices (11), Fuenteálamo (8,06) 
e Puglia (7,16). A Isolux Corsán 
também construiu a cobertura da 
central da T-Solar em Ourense e 
uma central solar para a Universi-
dade Autónoma de Madrid.

A gestão e a execução de todos es-
tes trabalhos são avaliadas pelas 
certificações de gestão de I+D+i, 
da qualidade, de gestão ambiental 
e de segurança no trabalho.

A Isolux 
Corsán
instalou uma
central solar
para a
Universidade
Autónoma de
Madrid

Vista da cobertura
fotovoltaica instalada

pela Isolux Corsán na
Universidade Autónoma

de Madrid | Espanha

Projecto Características Localização

Rovigo 72 MWp Itália

Campania 20,40 MWp Itália

Saelices 11,016 MWp Espanha

Fuenteálamo 8,06 MWp Espanha

Puglia 7,161 MWp Itália

Principais centrais fotovoltaicas  | 2010
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02. Energia

A maior central fotovoltaica da Europa

CATÁLOGO DE OBRAS SINGULARES

Com uma
área
de 85
hectares e
uma potência
instalada
de 72 MW

A Isolux Corsán construiu a maior central fotovoltaica da 
Europa, e o fez em tempo recorde de oito meses. Com 
uma área 85 ha e uma potência de 72 MW, a central 
fotovoltaica de Rovigo (Itália) está dotada de tecnologia 
de ponta para a monitorização e operação centralizada 
à distância, e para a vigilância e controlo anti-intrusões 

nos seus mais de 4 km de perímetro. Promovida pela 
empresa estado-unidense SunEdison e pelo Banco 
Santander, esta central permitirá gerar electricidade 
limpa suficiente para abastecer o consumo anual de 
uma população de 50.000 habitantes e evitar a emis-
são à atmosfera de 41.000 toneladas de CO2.

Para a sua
construção 
utilizou-se o total
de 500 pessoas 
e 40 empresas 
da região

Além de gerar
energia limpa, a
central conta com
todos os atributos
de sustentabilidade

Central fotovoltaica de Rovigo | Itália  
Promotores: SunEdison e Banco Santander | Potência instalada: 72 MW | Área: 85 Ha | Módulos: 280.000  | Orçamento: 152 M€ 

44 45

Instalaram-se
280.000 módulos
de tecnologia
monocristalina
e policristalina,
60 cabinas de
transformação
e 1.500 caixas e
quadros eléctricos
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02. Energia

Linhas de transmissão no Amazonas

Linhas de transmissão no Amazonas | Brasil
Promotor: ANEEL  | Potência transmitida: 1.050 MW | Comprimento: 1.200 km | Entrada em serviço: 2012 |  Orçamento: 800 M€

46

CATÁLOGO DE OBRAS SINGULARES

Em 2010 foram 
construídos

acampamentos
de trabalho

para abordar
o projecto

A empresa
obteve todas

as licenças
ambientais

Serão 
necessárias

torres de mais
de 250 m de

altura para
cruzar o rio
Amazonas

Possibilitará
o uso de
energias
renováveis
na região

Desde 2009, a Isolux Corsán aborda um dos pro-
jectos mais desafiantes e complexos de Energia. 
Tanto pelas suas dimensões (1.200 km de linhas 
de alta tensão) como pelas dificuldades do territó-
rio (em plena região amazónica), esta é uma das 
obras mais complexas executada pela empresa. A 
Isolux Corsán trabalha na construção das linhas de 
transmissão de 500 e 230 kV que ligarão Manaus, 

a maior cidade do Amazonas brasileiro, ao sistema 
interligado do país e possibilitará o uso de energias 
renováveis para o consumo eléctrico da região. As 
dificuldades do terreno obrigam à construção de tor-
res de 250 m de altura para cruzar o rio Amazonas 
e a complexas soluções para superar as condições 
de construção em plena zona selvática. O projecto 
conta com todas as licenças ambientais.

As linhas de
transmissão 

instaladas pela 
Isolux Corsán

 no Brasil
permitirão a

ligação de
Manaus ao 

sistema
interligado

do país
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CIUDEN | Espanha
Promotor: Fundación Ciudad de la Energía  | Parceiro tecnológico: Air Liquide | Tecnologia: Captura e armazenamento de  CO2 (CAC)
Orçamento: 10 M€  

Construindo a Cidade da Energia
A construção da Unidade de Cap-
tura e Purificação de CO2 que a 
Fundação Cidade da Energia (CIU-
DEN) adjudicou à Isolux Corsán 
permitirá a Espanha posicionar-se 
como um dos principais referentes 
do mundo em I+D+i de tecnologias 
de Captura e Armazenamento de 
CO2 (CAC).
Esta unidade, localizada em León, 
permitirá converter o carvão numa 
fonte de energia limpa e sustentá-
vel, já que se estima que as tecno-
logias CAC permitirão reduzir as 
suas emissões de CO2 em 90%.
Além da construção desta unidade, 
a Isolux Corsán foi a adjudicatária 
do projecto e execução do Sistema 
de Controlo dos Processos de Oxi-
combustão e Captura de CO2 numa 
fase prévia da Central de Desenvol-
vimento Tecnológico da CIUDEN.

CATÁLOGO DE OBRAS SINGULARES

O sistema
utilizado
permitirá
reduzir em
90% as
emissões
de CO2 em
centrais
térmicas

49

A
construção

das
instalações
da CIUDEN
requerem a

utilização de
tecnologia
de ponta e

uma equipa
altamente

qualificada
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300.000 toneladas 
de biodiesel em 2010 

INFINITA RENOVABLES

Em 2010, a Infinita Renovables, 
empresa de produção e comer-
cialização de biodiesel, alcançou 
o volume de produção superior 
às 300.000 toneladas em suas 
centrais de Castellón e Ferrol.
A Infinita é a empresa com maior 
capacidade de produção de bio-
diesel de Espanha; com disponi-
bilidade para produzir 600.000 to-
neladas em Castellón e 300.000 
em Ferrol.
A empresa colocou em valor os 
seus elementos diferenciais, 
como a localização estratégica 
das suas centrais, a disponibili-
dade de atracação própria, que 
permite a optimização de custos 
e flexibilidade nas entregas, e a 
qualidade do seu produto, com 
especificações mais exigentes 
que a legislação em vigor.

A localização
estratégica
das suas
centrais
proporciona
flexibilidade 
ao
fornecimento

A Infinita fornece biodiesel para as principais petroleiras espanholas

Estas vantagens, junto com a sua 
ampla capacidade de armazena-
mento, proporcionam flexibilidade 
ao fornecimento e facilitam a sua 
gestão com clientes e fornecedores.
A Infinita Renovables é a terceira 
empresa com maior capacidade de 
produção na Europa, de acordo com 
o Observatório Europeu de Biocom-
bustíveis (Eurobserver). Com as 
suas 900.000 toneladas de capaci-
dade instalada situa-se na frente de 
grandes empresas como a Biope-
trol, Marseglia Group ou Novaol.
A Infinita fornece biodiesel para as 
principais petroleiras espanholas 
como a Repsol, BP e outros ope-
radores internacionais de primeiro 
nível. Igualmente, tem contratos 
com empresas internacionais de 
commodities para o fornecimento 
de óleo vegetal.

02. Energia

50 51

Instalações
da Infinita

Renovables
em Ferrol
| Espanha
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A Tecna, criada em 1974, é uma 
empresa de engenharia e cons-
trução especializada no desen-
volvimento de projectos “chave 
na mão” para os mercados glo-
bais de energia, gás e petróleo, 
e a prestação de serviços para 
instalações energéticas. Realiza 
projectos energéticos integrais, a 
partir do desenho e construção de 
centrais industriais, até o seu iní-
cio, operação e manutenção.
A Tecna é parte do Grupo Isolux 
Corsán desde 2006 e conta com 

A Tecna
desenvolve
projectos
“chave em
mão” para
mercados
energéticos
globais

um quadro de pessoal aproximado 
de 1.000 trabalhadores, a maioria 
engenheiros, técnicos e especialis-
tas em engenharia e gestão de pro-
jectos, com presença na América 
Latina, Estados Unidos, Europa e 
Oriente Próximo. A empresa centra 
a sua actividade nos sectores de 
produção de gás e petróleo on e off 
shore, gasodutos, estações com-
pressoras, oleodutos, refinação, 
petroquímica, geração eléctrica, 
energias alternativas, renováveis 
e energia nuclear. Entre as tecno-

TECNA

logias que a Tecna oferece na área 
de gás natural, salientam-se as 
centrais de recuperação de LPG, 
ajustamento do ponto de conden-
sação, desidratação, remoção de 
contaminantes e estações com-
pressoras e redutoras de pressão.
Para o sector petroleiro, inclui centrais 
de separação primária, tratamento 
e reinjecção de água de produção, 
tratamento de óleo, remoção 
de contaminantes, estações de 
bombagem, unidades de refinação 
e unidades petroquímicas.

Projectos energéticos integrais  Q  Projectos “chave na mão”:  execução 
de projectos EPC / Lump sum, desenho 
e provisão de centrais modulares e de 
gestão integral de projectos.

 Q Engenharia e consultoria: engenharia 
conceptual e básica, estudos FEED e 
estudos especiais de engenharia, tanto 
na área de processos como no resto das 
especialidades.

 Q Automatização e controlo: fornecimen-
to de soluções integradas para a imple-
mentação de sistemas de controlo e segu-
rança de centrais, telemetria, integração 
de dados para aplicações corporativas, 
soluções de conectividade e visualização 
integral de dados através da Internet.

 Q Operação e manutenção: serviços de 
O&M para centrais industriais garan-
tindo uma operação segura e confiável 
e uma gestão integral da manutenção 
das instalações, dentro dos mais estri-
tos parâmetros de qualidade, seguran-
ça e cuidado do ambiente.

 Q Energía nuclear: participação em 
projectos de centrais nucleares de 
potência e reactores nucleares expe-
rimentais, através de serviços de enge-
nharia, qualidade, segurança, constru-
ção e início.

 Q Energia eléctrica: participação em pro-
jectos de centrais de geração, co-gera-
ção e ciclos combinados.

Áreas de negócio

Vista do 
Escritório da Tecna |
Argentina
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Os resultados obtidos pela área 
de Construção da Isolux Corsán 
em 2010 ratificam a tendência de 
crescimento contínuo registado 
nos últimos anos e o acerto da es-

A construção de estradas continua a ser a actividade mais importante 
da área: representa quase 49% da carteira, seguida pela edificação 
não residencial com 19% e pela ferroviária com 16%.

1.061

1.170

1.233

1.305

2007 2008 2009 2010

 � Evolução do volume de negócio em M€

 � Composição da carteira por tipo de obra em  M€

tratégia de negócio. A actividade 
vinculada ao mercado internacio-
nal gerou uma facturação de 403 
milhões de euros que representa 
30,7% da actividade total.

2.289

3.158

3.380

3.626

2007 2008 2009 2010

 � Evolução da carteira em M€ 

48,71%

19,07%

16,26%

5,44%

5,18%
3,22% 2,03% 0,10%

19,06%

+23%

+58%
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Construímos
com visão internacional
Em 2010, a área de Construção da 
Isolux Corsán aumentou o seu vo-
lume de negócio em 5,9% no que 
respeita ao exercício anterior e al-
cançou receitas de 1.305 milhões 
de euros. Num entorno económico 
adverso, este parâmetro poderia 

A carteira
conseguida
garante
a actividade
durante os
próximos
três anos Ponte suspensa

em Soto de Ribera.
Astúrias | Espanha

ser interpretado por si só como um 
grande sucesso. E certamente as-
sim é, mas não o único.
O grande trabalho desenvolvido nes-
ta área traduz-se em duas realidades, 
pelo menos, igual de importantes. 
Por um lado, a carteira conseguida 

durante 2010 (3.626 M€) garante a 
actividade de construção durante os 
próximos três anos. Por outro, o cres-
cimento do mercado internacional, 
que representa 43,75% da carteira, 
acreditando assim, a consolidação 
do negócio com uma visão global.

Rodoviárias

Edificações não residencial

Ferroviárias

Edificação residencial

Obras hidráulicas

Urbanização

Restos construção civil

Obras marítimas
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Uma estratégia
de futuro

INFRA-ESTRUTURAS

A evolução positiva da área de 
Construção da Isolux Corsán 
baseia-se numa estratégia de de-
senvolvimento que atende aos se-
guintes critérios: manter a posição 
relevante que lhe corresponde no 
mercado nacional, consolidar a 
presença nos países onde opera 
permanentemente -Índia, Méxi-
co, Brasil ou Argélia- e ratificar o 
seu peso no âmbito internacional, 

43,5% da 
carteira de
construção
corresponde
ao mercado
internacional

apoiando-se nestes países para 
expandir-se para as áreas próxi-
mas com possibilidades de um de-
senvolvimento mantido.
O sucesso desta estratégia as-
senta-se em elementos como a 
gestão local e próxima ao cliente. 
Com esta sensibilidade, a empre-
sa assegura a transmissão dos 
conhecimentos adquiridos para 
as implantações em novos países. 

A empresa consolida a sua presença na Índia, Argélia, México e Brasil e participa 
em suas primeiras licitações em países como Chile, Paraguai, Panamá, Golfo Pérsico e Médio Oriente

Outro elemento importante para 
entender a eficácia desta estraté-
gia é o crescimento e a expansão 
alcançada por meio da optimiza-
ção dos projectos de concessão.
Por último, também devemos sa-
lientar a eficiência contrastada 
para ampliar as capacidades da 
Isolux Corsán para novos projec-
tos nos países onde a presença e 
a localização são estáveis.

03. Construção
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O crescimento da carteira da área de Construção da Isolux Corsán 
representa um crescimento de 7,3% no que diz respeito ao exercício 
anterior. Com o valor de 3.626 milhões de euros, esta carteira garante 
a actividade de construção -ao mesmo nível que no exercício de 2010- 
durante os próximos 34 meses.
A análise da carteira reflecte a internacionalização da empresa: 43,5% 
baseia-se no mercado exterior e na presença estável em 6 países. Em 
2010, a Isolux Corsán registou um forte crescimento na Índia e Argélia, 
consolidou a sua presença nos mercados do México e Brasil e abriu 
possibilidades de expansão em países como o Chile, Uruguai, Pana-
má, Bangladesh e em áreas do Golfo Pérsico e Médio Oriente, onde a 
empresa participa em diversas licitações.

 � Internacionalização da carteira

O sector da construção atravessa um momento verdadeiramente com-
plexo e assim é certificado pelos indicadores económicos: a licitação 
do sector público em Espanha apresenta uma diminuição interanual de 
32% (chega a ser de 54,7% na Administração Geral do Estado), a super-
fície com alvará para obra nova também diminui 12,23%, o crédito para 
actividades de construção experimenta uma constante queda... Neste 
contexto claramente adverso, os resultados da área de Construção da 
Isolux Corsán adquirem uma dimensão verdadeiramente notável.

 � Crescimento contra-corrente

5958
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A Isolux Corsán fortalece
a sua presença na Índia

CONSTRUÇÃO CIVIL

Em 2010, a Isolux Corsán come-
çou as obras de três novos projec-
tos de estradas na Índia.
Concretamente, trata-se da am-
pliação para seis faixas da NH-2 
no seu troço entre Varanasi e 
Aurangabad (192 km) com o or-
çamento total de 520 milhões de 
euros; a NH-6 (133 km) que une 
Maharashtra/ Gujarat a Hazira 
Port, e conta com o orçamento to-
tal de 274 milhões de euros, e a 
NH-8 que passa entre Kishangarh 

A Isolux 
Corsán
conta com
uma carteira
de 640 M€
no país
asiático

e Beawar (94 km) com o orçamen-
to total de 185 milhões de euros.
Junto com estes desenvolvimen-
tos completou-se também o gros-
so do trabalho realizado na NH-1, 
troço Panipat-Jalandhar com o va-
lor de produção anual em 2010 de 
95 milhões de euros.
A carteira de construção da Iso-
lux Corsán na Índia no final do 
ano era de 640 milhões de euros, 
sendo um dos principais merca-
dos da empresa.

A empresa trabalha na construção de quatro auto-estradas

Diversificação na Argélia
A área de Construção da Isolux 
Corsán na Argélia diversifica a sua 
actividade entre ferrovias e obras 
hidráulicas, e é um dos mercados 
mais estratégicos para a empre-
sa. Em 2010, no que respeita à 
actividade ferroviária, avançou-
-se na construção do eléctrico de 
Orão, uma das obras mais signi-

ficativas para a empresa. No que 
diz respeito à actividade hidráuli-
ca, continuaram os trabalhos para 
o abastecimento de Mostaganem 
(81 milhões de euros) e a conse-
quente adjudicação para o abas-
tecimento da canalização desde a 
dessalinizadora de Macta no valor 
de 45 milhões de euros.

América Latina,
o outro ponto essencial
As duas vias rápidas em andamento 
no México alcançaram a sua maior 
produção em 2010: Perote-Ban-
derilla, cujas obras de construção 
avançaram de maneira importante 
em 2010, e Saltillo-Monterrey.
Por outro lado, em 2010 foram ini-
ciados os trabalhos para a cons-
trução do corredor nº 4 da Rede 

de Estradas Nacional da Argen-
tina; um projecto que conta com 
o orçamento total de 405 milhões 
de euros.
A empresa também mantém uma 
forte presença no Brasil com a 
construção das rodovias federais 
BR 116 e BR 324, com o orça-
mento de 474 M€.

Projecto Orçamento em 
M€

Actividade Localização

Adaptação para 6 faixas da NH-2 troço: Varanasi-Aurangabad 520 Rodoviária Índia

Rede de estradas nacional corredor viário Númeroº4 405 Rodoviária Argentina

Adaptação para 6 faixas da NH-6 troço: Surat-Hazira 274 Rodoviária Índia

Adaptação para 6 faixas da NH-8 troço: Kishangarh-Beawar 185 Rodoviária Índia

Linha de Alta Velocidade, troço: Tolosa-Hernialde 112,5 Ferroviária Espanha

Linha de Alta Velocidade Antequera-Granada troço: Pinos Puente-Granada 95 Ferroviária Espanha

Construção da Via Rápida A-40 troço: Torrijos-Toledo 74 Rodoviária Espanha

Urbanização do sector S1 na Cidade do Ambiente em Garray Soria 61 Urbanização Espanha

Construção da Via Rápida A-21 Jaca-limite de Navarra em Sigüés 46 Rodoviária Espanha

 � Obras iniciadas durante o exercício de 2010
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Espanha, com
a alta velocidade

CONSTRUÇÃO CIVIL

Na Espanha, o trabalho da área 
de Construção da Isolux Corsán 
está muito diversificado, salien-
tando-se sobretudo, o papel que 
desenvolve a empresa na cons-
trução da alta velocidade. 

Alta velocidade espanhola
No âmbito ferroviário, as obras nas 
linhas de Alta Velocidade tiveram 
em 2010 a sua maior produção, 
tanto no Eixo Madrid-Barcelona (no 
troço Nudo Trinidad) como no Eixo 

A empresa
Adjudicou-se 
o troço 
Tolosa-
Hernialde 
da “Y” 
basca com 
112,5 M€
 

Ourense-Santiago (troço Amoeiro). 
Também, neste mesmo ano come-
çaram as obras de alta velocidade 
da linha Antequera-Granada (troço 
Pinos Puente-Granada) com o or-
çamento de 95,2 milhões de euros.
Neste último ano, a Isolux Corsán 
conseguiu a adjudicação para as 
obras de construção do troço Tolo-
sa-Hernialde, em Guipúscoa, que 
constitui o oitavo troço da conheci-
da como “Y” Basca da alta veloci-
dade. O projecto conta com o orça-

A Isolux Corsán participou na construção de todas as linhas de alta velocidade espanholas

mento de mais de 112,5 milhões de 
euros, a desenvolver num prazo de 
26 meses. A maior parte do mesmo 
passará em túnel.

Rodoviárias
Em rodovias, iniciou-se a cons-
trução da via rápida A-40 (troço: 
Torrijos-Toledo com o orçamento 
total de 73,6 milhões de euros) e 
a via rápida A-21 de Jaca-Sigüés 
em Navarra (orçamento total de 
46,4 milhões de euros).
 

Obras na linha
de Alta Velocidade

Antequera -
Granada | Espanha

Viaduto de Alta
Velocidade sobre
o Rio Llobregat |

Espanha
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Grandes obras
arquitectónicas

EDIFICAÇÃO

A adjudicação das obras de cons-
trução do Centro Penitenciário de 
Preventivos de Barcelona é um 
dos marcos mais importantes da 
área de Edificação da Isolux Cor-
sán neste último ano. Trata-se de 
uma construção que conta com o 
orçamento total de 463 milhões 
de euros.
Relativamente às obras em exe-
cução, outro dos projectos impor-
tantes é a ampliação e reforma do 
hospital de Guadalajara, que conta 
com o orçamento de 110 milhões 

A Isolux 
Corsán
construiu 
as estações
da Linha 5 
do Metro de 
Barcelona

de euros. Este projecto represen-
tará o aumento das capacidades 
do complexo hospitalar, visto que 
se passará das 382 camas actuais 
para as 771 com as quais contará 
o novo centro.
Também devemos salientar os tra-
balhos realizados na arquitectura 
das estações da Linha 5 do Metro 
de Barcelona. Por outro lado, pros-
segue a construção do novo termi-
nal do aeroporto de Santiago de 
Compostela (171 milhões de euros 
de orçamento total).

A empresa desenvolve principalmente obras não residenciais

Obras de
construção
do aeroporto
de Santiago de
Compostela
| Espanha
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Faculdade de
Ciências Sociais
de Leioa. País
Vasco | Espanha

Projecto Orçamento
total em  M€

Actividade Localização

Centro Penitenciário de Preventivos de Barcelona (Direito de superfície) 463 Edificação Espanha

Construção do novo terminal do aeroporto de Santiago de Compostela 171 Edificação Espanha

Arquitectura das estações da Linha 5 do Metro de Barcelona 74,1 Edificação Espanha

 � Projectos de edificações em  2010
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Transporte seguro entre Veracruz e México DF

CATÁLOGO DE OBRAS SINGULARES

A auto-estrada
comunica o
Porto de
Veracruz,
o mais
importante
do país, e
México DF

Perote-Banderilla representa uma das obras mais 
emblemáticas desenvolvidas pela Isolux Corsán nos 
últimos anos no México.
A construção desta via de comunicação que une 
o Porto de Veracruz, o mais importante do país, e 
México DF, iniciou-se em 2008 com o objectivo de 
agilizar o tráfego e de reduzir tempos e custos de 
transporte. Esta auto-estrada, que contou com o va-

lor de adjudicação de 190,6 milhões de euros e o 
prazo de execução de 37 meses, é planeada como 
uma alternativa mais rápida e segura de transporte 
entre estas duas localidades.
Ao longo de 2010, a empresa continuou com a exe-
cução das obras da via de 60 km de comprimento e 
12 m de largura que incorpora diferentes estruturas e 
viadutos e um túnel de 346 m de comprimento.

66

03. Construção

Na
construção

da
auto-estrada

participam
mais de 757

pessoas

A obra
representou a
escavação de
uma área de

10,7 Mm3

O pilar 
central

do viaduto
K-61 alcança

os 114
metros de

altura

Auto-estrada Perote-Banderilla | México

Promotor: Estado de Veracruz | Comprimento: 60 km 

Funcionamento: 2008 | Tempo de execução: 37 meses 

Valor de adjudicação: 190,6 M€
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Restauro histórico em Buenos Aires

A Isolux
Corsán
recuperou
a Aduana
Taylor para
o seu uso
museológico
  

Com motivo do Segundo Centenário da sua Inde-
pendência, o Governo da República Argentina en-
carregou, à Isolux Corsán, as obras de restauro e 
entrada em serviço do Museu da “Casa Rosada de 
la Aduana Nueva”. Dotando-se assim a cidade de 
um âmbito museológico cultural inserido nas antigas 
estruturas da Aduana Taylor, edificação que recebe 
uma importante afluência de visitantes.
Para este projecto a Isolux Corsán compatibilizou 

os correspondentes trabalhos de construção com a 
actividades de restauro e intervenção arqueológica, 
protegendo as fundações das construções anterio-
res e outros descobrimentos de valor cultural. O novo 
edifício incorpora salas de museu, administração e 
serviços e uma área destinada de maneira exclusiva 
à exibição do mural “Exercício plástico” de David Al-
faro Siqueiros, realizado em 1933 e declarado Bem 
de interesse histórico-artístico nacional em 2003.

CATÁLOGO DE OBRAS SINGULARES

03. Construção

Aduana Taylor | Argentina
Cliente: Ministério de Planeamento Federal, Investimento Público e Serviços da República Argentina
Ano construção: 1855 | Tempo de execução: 16 meses | Valor: 18,7 M€

Incorpora-se
uma exibição

do mural de
David Alfaro

Siqueiros
“Exercício
plástico”

A Isolux 
Corsán

restaurou
pilares,

muros e
abóbadas

O edifício foi
construído

sobre o
Castelo de

San Miguel
e a Nueva

Aduana
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Alta velocidade no País Vasco

CATÁLOGO DE OBRAS SINGULARES

O traçado
passará
soterrado
num troço
de 700
metros para
diminuir
o impacto
paisagístico

70

03. Construção

“Y” Tolosa - Hernialde | Espanha
Cliente: Governo Basco | Ano de adjudicação: 2010 | Tempo de execução: 26 meses | Valor: 112,5 M€

70 71

Emoldurado dentro da nova rede ferroviária do País 
Vasco, o troço guipuscoano Tolosa-Hernialde consti-
tui o oitavo da conhecida como “Y” Basca.
Com o orçamento de adjudicação de mais de 112,5 
milhões de euros, a desenvolver num prazo de 26 
meses, o troço terá um comprimento de 3.811,7 me-
tros dos quais a maior parte passam em túnel.
A obra, adjudicada à Isolux Corsán, inclui a execução 
de três túneis escavados em mina, dois túnes falsos, 
quatro viadutos, um troço em trincheira e uma galeria 
de evacuação em Montezkue.
A particularidade deste projecto é que foi concebido 

de maneira que se respeita ao máximo o ambiente 
natural por onde passa, contemplando medidas de 
integração paisagística tais como a reutilização de 
excedentes procedentes de escavações, a baixada 
de rasantes, uma melhor integração das emboca-
duras dos tunéis no monte, maior soterramento das 
vias, o emprego de falsos túnes ou a recuperação 
e criação de novas áreas aptas para explorações 
agropecuárias.
Como consequência de todas estas medidas, a “Y” 
Basca constitui um exemplo a seguir quanto à mini-
mização do impacto visual e acústico.

A maior
parte dos
3.811 metros
do troço
passa em
túnel
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Gestão responsável 
para o ciclo integral da água

HIDRÁULICA 

ETAR San Felipe.
San Miguel
de Tucumán
| Argentina

Obra Montante € Localização

Canalizações e bombagens da ligação à dessalinizadora de Mostaganem 106.869.349 Argélia

ETAR em Tomelloso e Argamasilla de Alba ETAR e colectores (Ciudad Real) 24.645.153 Espanha

ETAR San Felipe, San Miguel de Tucumán 20.912.676 Argentina

Exploração e manutenção da ETAR La China (Madrid) 16.313.937 Espanha

ETAP e colectores Associação de Municípios Campana de Oropesa (Toledo) 14.786.378 Espanha

ETAR Quinta do Conde 8.500.000 Portugal

Construção, funcionamento e exploração da ETAP de Cardeñosa (Ávila) 8.384.553 Espanha

Ampliação da ETAR Norte II, em Puerto Vallarta (Jalisco) 7.165.730 México

Serviço de exploração, conservação e manutenção dos sistemas de saneamento 
de Agramunt, Balaguer, Baronia de Rialb, Oliana, Ponts, Rosselló e Tàrrega (Lleida) 7.725.817 Espanha

Serviços de exploração, conservação e manutenção dos sistemas de colectores e 
estações de tratamento de Vielha, Les, Bossost, Escunhau, Canejan e Bagergue (Vall D’Aran,Lleida) 5.794.200 Espanha

Ampliação da ETAR de Tàrrega (Lleida) 4.892.210 Espanha

Construção e exploração das ETAR de Camarena, Arcicóllar e Camarenilla (Toledo) 4.889.782 Espanha

Agrupamento de efluentes e ETAR de Brenes (Sevilla) 4.161.907 Espanha

� Principais contratos em execução durante 2010

75

Obras de
construção para
o abastecimento
de Mostaganem
| Argélia

HIDRÁULICA 

Todas as actividades incluem a 
execução de serviços de constru-
ção, engenharia de desenvolvi-
mento e detalhe e construção civil. 
Igualmente incluem fornecimento, 
instalação de equipamentos elec-
tromecânicos, instalações eléctri-
cas, funcionamento, manutenção, 
formação do pessoal designado 

A Isolux Corsán acumula uma ex-
periência de mais de 30 anos na 
gestão de projectos de infra-estru-
turas hidráulicas. Nesta dilatada 
trajectória sempre demonstrou o 
seu forte compromisso com uma 
gestão eficaz e responsável em 
qualquer projecto relativo ao ciclo 
integral da água.
A área Ambiental, cada vez com 
maior projecção global e em ple-
na expansão do negócio, participa 
em licitações públicas e privadas 
de qualquer âmbito, tanto no mer-
cado nacional como no interna-
cional. Em 2010, as receitas au-
mentaram em mais de 39% e a 
carteira internacional representa 
53% do negócio de Hidráulica.

Actividade global
As obras de construção das ca-
nalizações e bombagens para o 
abastecimento de Mostaganem, 
na Argélia, continuam a ser, ac-
tualmente, um dos projectos em 
execução mais importantes desta 
área. Internacionalmente, salienta-
-se também a actividade da empre-
sa na América Latina, onde a Isolux 
Corsán trabalha na ETAR de San 
Felipe (Tucumán) na Argentina, e 
na ampliação da ETAR Norte II, em 
Puerto Vallarta (Jalisco, México).
A empresa assume projectos que 
incluem a concepção, a construção, 
a exploração e o financiamento das 
infra-estruturas do ciclo integral da 
água, e desenvolve a sua activida-
de nas seguintes áreas:

A carteira
internacional
representa
53% do 
negócio
da área
Ambiental

pelo cliente e exploração. A área 
Ambiental conta com os certificados 
de Registo de Empresa número 
ER-0569/1996, sob as exigências 
da Norma UNE-EN ISO 9001:2000, 
emitido pela AENOR, assim como 
o Certificado de Gestão Ambiental 
número GA-2001/0048 sob a Nor-
ma UNE-EN ISO 14001/2004.

 Q  Tratamento e depuração 
 de águas

• Estações de tratamento de 
águas potáveis (ETAP)

• Estações de tratamento de 
águas residuais (ETAR)

• Dessalinização de águas 
(EDAM)

• Centrais hidroeléctricas
• Equipamentos eléctricos
• Sistemas de controlo

 Q Infra-estrutura hidráulica

• Captação de águas 
subterrâneas

• Estações de bombagem e 
elevação da água

• Redes de rega
• Redes de abastecimento e 

saneamento
• Emissários
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Água limpa para catorze municípios

CATÁLOGO DE OBRAS SINGULARES

Finaliza em
Toledo uma
ETAP que
permite
abastecer
a 43.000
habitantes

Em 2010, a Isolux Corsán finalizou a construção do pro-
jecto do sistema de abastecimento à Associação de Mu-
nicípios de Campana de Oropesa, em Toledo. As obras 
consistem na tomada da água bruta no rio Tiétar e na 
barragem de Navalcán. Desde estes pontos a água é 
elevada até a estação de tratamento de água potável. 

O tratamento da água é convencional de mistura, flo-
culação, decantação lamelar e filtração em duas fases, 
uma sobre leito de areia e outra final em carvão activo. 
Adicionalmente, a estação dispõe de um sistema de 
ozonização para o doseamento de ozono tanto na câ-
mara de mistura como na entrada dos filtros de carvão.

A obra da ETAP 
de Oropesa 
representou 
receitas 
próximas a 
15 milhões 
de euros

ETAP de Campana de Oropesa | España
População abastecida: 43.000 hab | Capacidade de tratamento: 150 l/sg | Depósitos de água tratada: 6.200 m3 | Comprimento das canalizações: 50 km

76 77

Capacidade de
tratamento de
150 l/s
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relatório
anual
2010



78 79

relatório
anual
2010

05. Instalações, 
Manutenção e 
Serviços

A expansão do negócio
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A expansão do negócio

As grandes operadoras
confiam na Isolux Corsán

INSTALAÇÕES

TELECOMUNICAÇÕES

A área de Instalações, Manuten-
ção e Serviços da Isolux Corsán 
oferece um amplo catálogo de 
prestações tanto no âmbito nacio-
nal como internacional, que inclui 
desde a construção de sistemas 
eléctricos e de sinalização ferroviá-
rios, a instalações de centrais eléc-
tricas, balizamentos aeroportuários, 
instalações em edifícios singulares 
e os seus sistemas de controlo, te-
lecomunicações móveis ou fixas e 
manutenções integrais.

Instalações
No âmbito das instalações gerais 
salienta-se a importante actividade 
desta divisão em 2010.
A empresa conseguiu o contrato das 
instalações eléctricas, mecânicas, 
de controlo, detecção e extinção do 
novo edifício do Terminal do Aero-
porto de Santiago de Compostela.
A empresa também finalizou as 
instalações da Linha 5 do Metro 
de Barcelona, as infra-estruturas 
do Banco de Sangue da mesma 
cidade e a instalação de Neonato-

No âmbito das telecomunicações, a Isolux Corsán de-
senvolve projectos para os principais operadores tanto 
nacionais como internacionais.
Ao longo de 2010 grandes empresas como a Telefóni-

ca ou Vodafone confiou ao Grupo a realização de pro-
jectos relacionados com a dispersão de redes de fibra 
óptica, o acondicionamento de sites de telefonia móvel 
e a instalação de centros de processamento de dados.

A empresa
inicia a sua
actividade
na Índia com
o Centro
Comercial
Mohali

logia e as novas UCIs do Hospital 
de Valme em Sevilla. A adjudicação 
de duas novas subestações para a 
Red Eléctrica Española em Mes-
quita (Teruel) e Carril (Múrcia) e as 
instalações do túnel de Bielsa com-
pletam as principais adjudicações 
da empresa na Espanha.
No panorama internacional, a em-
presa iniciou a sua actividade na 
Índia com as instalações do Cen-
tro Comercial de Mohali, a 300 km 
a Norte de Deli.
A divisão também se encarrega 
das instalações eléctricas e me-
cânicas de navios, instalações 
de segurança em centros peni-
tenciários e instalações de guia e 
reconhecimento de matrículas em 
parques de estacionamentos.

Transporte
Na área de infra-estruturas do 
transporte, como principal meta 
do Grupo, dentro do sector ferro-
viário salienta-se a adjudicação 
das subestações de tracção do 
troço de Alta Velocidade Vigo-A 

A Isolux Corsán consegue a adjudicação de subestações 
de tracção do AVE no troço Vigo-A Coruña no valor de 42 M€

A empresa realiza projectos de instalação de fibra óptica

Coruña no valor superior aos 42 
milhões de euros a executar no 
prazo de 30 meses.
Relativamente aos Sistemas de 
Controlo Ferroviário, a empresa 
contratou e finalizou o Telecoman-
do de Energia de Alta Velocidade 
Madrid-Valência e do troço Barce-
lona-Figueres.
Em 2010, a Isolux Corsán finalizou 
a construção da Central Eléctrica 
do Aeroporto de La Palma e os 
acessos ao Terminal Sul do Aero-
porto de Barcelona.
A empresa também realizou a re-
modelação da Central Eléctrica do 
Aeroporto de Pamplona.

Subestação
eléctrica na linha

de Alta Velocidade
Madrid-Valência |

Espanha

O Grupo realizou a
instalação eléctrica

do North Sea
Giant, o off-shore

multipropósito 
maiordo mundo |

Espanha
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Abordando projectos 
de segurança internacionais

SEGURANÇA

No âmbito da segurança, a Iso-
lux Corsán trabalha através da 
sua filial Watsegur, que dispõe 
das homologações necessárias 
para oferecer sistemas de segu-
rança tanto activa como passiva.
A Watsegur conta com as certi-
ficações, como empresa insta-
ladora e mantenedora, para o 
desenvolvimento de projectos 
de sistemas de protecção con-
tra incêndios e com todas as 
relacionadas às normativas am-
bientais e qualidade vinculadas 
à sua actividade.

A Isolux 
Corsán
controla a
segurança
em oficinas
de AVE e
Comboios 
Suburbanos

Entre os principais projectos desen-
volvidos pela filial da Isolux Corsán 
podemos salientar a adequação 
das instalações e o controlo de 
acesso às galerias do terminal 4 do 
Aeroporto de Madrid e as instala-
ções de segurança em oficinas de 
AVE e Comboios Suburbanos.
Fora de Espanha, a empresa au-
mentou o seu volume de negócio 
graças à realização de projectos de 
segurança, equipamento, instala-
ções gerais e protecção para cen-
tros penitenciários e instalações de 
processamento.

A Watsegur conta com certificações que garantem a sua qualidade

A empresa
realiza projectos

integrais de
segurança

Serviços com
elevada satisfação

MANUTENÇÃO E SERVIÇOS

A empresa consolidou as suas 
actividades na área de manuten-
ção de redes de energia, de tele-
comunicações, manutenções in-
dustriais e integrais de edifícios.
A Isolux Corsán alcança um alto 
grau de satisfação na manuten-
ção do T4 e manutenção das re-
des da Endesa, Iberdrola e Unión 
Fenosa.

O Grupo
administra a
condução
das 
passarelas
do
Aeroporto
de Barajas

A empresa consolida-se em actividades de
manutenção de redes de energia e instalações
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EMESA
Há mais de cinquenta anos, a Emesa é um referen-
te no fabrico de torres para o sector eólico e estrutu-
ras metálicas singulares.
A empresa desempenha a sua actividade em Coirós 
(A Coruña), onde dispõe de uma fábrica de 109.000 
m2 e uma capacidade de produção de 45.000 tone-
ladas anuais. Em 2010, a actividade da Emesa foi 
afectada pela difícil situação que atravessa o sector 
da construção em geral e o eólico, principal linha de 
actuação da empresa por volume de negócio.

CORVISA
A Corvisa é uma empresa de referência no fabrico 
e comercialização de produtos para rodovias, vias 
urbanas e aeroportos, cuja actividade principal é a 
produção de emulsões betuminosas e a execução 
de obras de caldas de injecção betuminosas.
Com mais de trinta anos de actividade e um volume 
de negócio de 10 milhões de euros, a empresa man-
teve resultados similares durante os últimos anos.
Actualmente, a Corvisa opera fundamentalmente 
em Espanha, mas tem previsto estender a sua acti-
vidade para mercados internacionais como o Brasil 
e a Líbia. O desenvolvimento de projectos de I+D+i 
é outra das metas de futuro da empresa.
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TYPSA
A Typsa, fundada em 1962, é um dos principais fa-
bricantes nacionais de travessas de betão, com qua-
tro fábricas em Espanha localizadas em Zaragoza, 
Sevilla, Toledo e Cádiz.
Em 2010, a empresa alcançou um volume de produ-
ção similar ao do ano anterior, ao redor das 260.000 
travessas, entre as de linha e para aparelhos da via.

06.Fábricas
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O valor
do compromisso

A Isolux Corsán desenvolve a 
sua actividade com uma crescen-
te vocação de sustentabilidade e 
compromisso com todos os seus 
grupos de interesse. Este compro-

O compromisso
com a
sustentabilidade
é um valor
integrado 
na empresa

misso, integrado e consolidado na 
estratégia empresarial da empresa, 
faz parte da sua cultura empresa-
rial e sustenta os Princípios de 
Responsabilidade Empresarial.

 ❱ Cumprimento legal em todas as actividades empresariais e 
profissionais que desenvolve a empresa e em todos os países onde 
tiver presença qualquer empresa do Grupo.

 ❱ Diálogo, integridade e transparência nas actividades empresariais 
e profissionais do Grupo para com os seus grupos de interesse, 
facilitando uma informação veraz, fiável e acessível.

 ❱ Respeito escrupuloso pelos princípios incluídos na Declaração dos 
Direitos Humanos. 

 ❱ Prevenção da contaminação e minimização dos efeitos ambientais 
adversos que as nossas actividades possam causar.

 ❱ Procura da melhoria contínua e qualidade dos nossos serviços 
colocando ao dispor dos trabalhadores os sistemas necessários para 
procurar a satisfação do cliente.

 ❱ Eficácia e eficiência em todas as actuações, fazendo uso dos meios 
mais adequados em cada caso.

 ❱ Potencialização da I+D+i nas actividades que desenvolvemos.

 ❱ Colaboração no desenvolvimento económico e social das áreas nas 
quais actuamos.

Princípios básicos

A implantação destes princípios 
e os do Pacto Mundial, aos quais 
assinámos no ano passado, arti-
culam a base dos compromissos 
da nossa estratégia de Respon-
sabilidade Empresarial.

 Q Compromisso para com os trabalhadores 

 Q Compromisso com a criação de valor

 Q Compromisso com a comunidade e o ambiente

 Q Compromisso com a inovação e a I+D+i
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Descrição Pontos chave

Trabalhadores: o capital humano é 
um dos recursos mais importantes 
da empresa

Retenção de 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 compromisso e vontade 
de criar valor a longo prazo para os 
mesmos

Transparência
Criação e valor a longo prazo

Fornecedores e subcontratantes: 
constituem um elemento chave 
para o desenvolvimento do negócio

Inovação
Transparência
Profissionalidade

Sociedade: a empresa interage 
constantemente com ela e 
considera vital administrar as 
suas prioridades e expectativas 
com o fim de contribuir com o 
desenvolvimento das áreas nas 
quais opera

Respeito aos Direitos Humanos
Atitude ética
Desenvolvimento sustentável
Transparência

Organismos reguladores: elemento 
estratégico dentro do Grupo

Estreitas relações de
acompanhamento das normas
regulatórias

Parceiros de negócio: elemento 
estratégico dentro do Grupo

Vínculos de confiança
Relações a longo prazo

Os grupos de interesse

Grupo Vias

Trabalhadores • Intranet: só acessível aos trabalhadores
• Documentação corporativa
• Jornadas de comunicação. Reuniões anuais
• Comité de empresa
• Comité de segurança e saúde

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

Fornecedores • Sistema de compras que permite ter toda a informação 
relativa a fornecedores e a possibilidade de consultar 
informação de quadros comparativos de outras obras 
ou serviços da organização. Tudo isso proporciona maior 
eficácia e fluidez ao processo de contratação.

• Fundador do portal Obralia, com uma base de dados de 
mais de 30.000 fornecedores

Sociedade • Diálogo directo com as ONG’s, associações e fundações
• Participação concreta em associações e fundações
• Página web: www.isoluxcorsan.com
• Correio electrónico: info@isoluxcorsan.com
• Colectivas de imprensa, entrevistas directas, etc.
• Jornadas de portas abertas: visitas guiadas a obras e 
instalações para colégios e diversos grupos sociais

Os canais de comunicação

O Grupo adere-se
ao Pacto Mundial 
das Nações Unidas

A ISOLUX CORSÁN COMPROMETE-SE COM OS SEUS 10 PRINCÍPIOS

Durante o exercício 2010, a 
Isolux Corsán formalizou a sua 
adesão ao Pacto Mundial das 
Nações Unidas e, com isso, so-
ma-se à iniciativa de promover no 
Grupo o compromisso voluntário 
de implantar os 10 princípios que 
regem a sua missão.

A assinatura 
do Pacto 
é uma 
mostra de 
compromisso
com a
transparência

1 Apoiar e respeitar a protecção 
dos direitos humanos fun-
damentais, reconhecidos 
internacionalmente, dentro do 
seu âmbito de influência.

2 Certificar-se que as práticas 
não vulneram os direitos 
humanos.

3 Apoiar a liberdade de asso-
ciação e o reconhecimento 
efectivo do direito à negociação 
colectiva.

4 Eliminar qualquer forma de 
trabalho forçado ou realizado 
sob coacção.

5 Erradicar o trabalho infantil.

6 Eliminar a discriminação no 
emprego e na ocupação.

7 Aplicar enfoques preventivos 
que favoreçam o ambiente.

8 Fomentar as iniciativas que 
favoreçam uma maior respon-
sabilidade ambiental.

9 Favorecer o desenvolvimento 
e a divulgação de tecnologias 
que respeitam o ambiente.

10 Trabalhar contra a corrupção 
em todas as suas formas.

Princípios para 
o Compromisso

O Grupo compromete-se à apre-
sentação de um relatório anual de 
progresso que descreverá os seus 
esforços por levar a cabo os Prin-
cípios assinados como parte da 
responsabilidade e transparência 
pública e de acordo com a Política 
de Progresso do Pacto Mundial.
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Desenvolvimento do capital humano
Uma característica fundamental 
na Isolux Corsán é o crescimento 
equilibrado ao longo dos últimos 
anos.
O Grupo encerrou 2010 com um 
quadro de pessoal total de 6.465 
trabalhadores, dos quais 65,15% 
pertencem à Espanha. O quadro 

de pessoal é distribuído em pes-
soal de estrutura central e perifé-
rica, pessoal técnico e de obra.
Na Espanha, do total do quadro 
de pessoal, 84,99% são homens 
e 15,01% são mulheres. A idade 
média é de 39 anos. A antiguida-
de média é de 7,73 anos.

Espanha

Idade média quadro de 
pessoal (anos)

39

Antiguidade média (anos) 7,73

% de homens 85

% de mulheres 15

Quadro de pessoal por áreas

Quadro 
de 

pessoal
%

Europa 4.230 65,43

América 1.497 23,16

África 410 6,34

Ásia 328 5,07

Desde os RRHH contribuímos ao 
desenvolvimento do capital hu-
mano aplicando as melhores prá-
ticas em matéria de recrutamen-
to, selecção e promoção interna 
do nosso talento. 

 Q Como mostra do firme compromisso com o desenvolvimento do 
nosso talento, todas as vagas são publicadas internamente me-
diante a Intranet corporativa, com a finalidade de favorecer a promo-
ção e a mobilidade interna.

 Q Temos uma aplicação informática integrada aos nossos sistemas 
de gestão que permite publicar as vagas internas, de modo que 
os próprios candidatos introduzem os seus históricos académicos 
e profissionais. Desta maneira, a nossa equipa de selecção acede 
imediatamente às candidaturas de maneira global.

 Q Temos acordos de colaboração assinados com as principais Uni-
versidades e as instituições académicas mais prestigiosas, e partici-
pamos regularmente nos Foros de Emprego mais relevantes.

 Q Mais de 70 estudantes dos últimos anos de titulações técnicas 
com excelentes qualificações obtiveram uma bolsa com o objectivo 
de incorporar-se posteriormente ao quadro de pessoal da empresa.

 Q Contratámos mais de 100 estagiários depois de finalizar os seus es-
tudos para que possam aplicar os conhecimentos académicos que 
adquiriram.

Compromisso
com os
empregados

RECURSOS HUMANOS

O ano de 2010 caracterizou-se 
pelo investimento nas pessoas 
como elemento chave para con-
seguirmos os nossos objectivos 
estratégicos. Depois de vários 
anos de constante crescimento, 
a gestão do talento e o compro-
misso dos nossos empregados 
constituem uma prioridade. Para 
isso, o nosso esforço centra-se 
em potencializar o desenvolvi-
mento dos profissionais facilitan-
do as políticas, os procedimentos 
e as ferramentas que lhes permi-
tam crescer e alcançar as máxi-
mas metas em suas carreiras.
Com este propósito, a estratégia 
de Recursos Humanos baseou-
-se em quatro aspectos chave:

A gestão do
talento e o
compromisso
com os
empregados 
é uma 
prioridade

07. Responsabilidade
 social empresarial

 

 Q   Desenvolver o Capital Humano

 Q   Promover a estratégia de internacionalização

 Q   Potencializar o talento interno

 Q   Garantir a nossa excelência

Contribuindo a obter a estratégia do negócio
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Europa

66%
Ásia

5%

África

6%

Quadro de pessoal por áreas geográficas  | 2010

Impulso à estratégia
de internacionalização

RECURSOS HUMANOS

Há vários anos a nossa estratégia 
centra-se na expansão internacio-
nal, acedendo a novos mercados e 
aumentando o nosso nível de ac-
tividade naqueles nos quais temos 
presença.
De acordo com esta estratégia, ac-
tualmente estamos presentes em 
quatro continentes.
Estamos à procura de pessoas que 
se adaptem à nossa cultura dinâ-
mica, comprometidas com a sua 
participação em grandes projectos 
em qualquer lugar do mundo, mo-
tivadas a trabalhar com pessoas 
de diferentes nacionalidades e que 
proporcionem um alto nível de co-
nhecimento técnico e de idiomas.
Em consequência, anualmente in-
corporamos mais profissionais em 
diferentes países e com o maior 
número de nacionalidades, de ma-
neira que são mais de 43  nacio-
nalidades diferentes distribuídas 
pelas diversas empresas do Grupo. 
Perante este cenário, as pessoas 
que fazemos parte da Isolux Corsán 
devemos estar preparadas para as-

Mais de 43
nacionalidades
diferentes
entre
os nossos
trabalhadores
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América

23%

 Q Publicamos as nossas políticas, manuais, procedimentos e demais 
normas de carácter corporativo nos principais idiomas do Grupo.

 Q Promovemos reuniões por áreas dentro da empresa, cujo objectivo 
é a dinamização da rede de contactos funcional, estabelecer siner-
gias, partilhar conhecimentos e definir estratégias comuns. Assim, 
reuniram-se os responsáveis de Recursos Humanos de Angola, Ar-
gélia, Argentina, Brasil, Espanha, México e Índia com o propósito de 
analisar a actual conjuntura e estabelecer estratégias comuns.

 Q Participação de profissionais de diversos países em programas de 
formação corporativos destinados a divulgar as políticas corporati-
vas, as normas e os critérios de actuação globais.

 Q Formação corporativa em diversos países como a implantação dos 
Sistemas de Qualidade, Ambiente, Segurança e Saúde no México, 
Argentina, Brasil e Índia.

Neste contexto global, continuamos com o desenvolvimento e realiza-
ção de aplicações informáticas que contribuam aos nossos objectivos 
estratégicos:

 Q  Portal do Empregado mediante o qual os profissionais podem con-
sultar e alterar os seus dados pessoais, profissionais, nível de idio-
mas, consulta e impressão dos seus recibos da folha de vencimento.

 Q  Portal do Responsável (Self-Service Manager) mediante o qual os 
directores podem consultar os dados profissionais dos seus colabo-
radores, preencher as avaliações de desempenho e assegurar o his-
torial dos processos de avaliação.

 Q  Dispersão internacional da nossa ferramenta de gestão de re-
cursos humanos. Esta ferramenta facilita uma gestão homogénea 
e ágil de diferentes processos de Recursos Humanos. 99

sumir o desafio que implica a multi-
culturalidade.
Por isso, promovemos os progra-
mas de formação e políticas de inte-
gração da diversidade, fomentamos 
a mobilidade geográfica e desen-
volvemos ferramentas corporativas 
que facilitem uma gestão global. No 
âmbito desta política de fomento da 
mobilidade internacional durante o 
exercício 2010, 264 pessoas foram 
expatriadas para outros países dife-

rentes ao da sua origem e 90 foram 
deslocados temporariamente. Nes-
te cenário de internacionalização, é 
imprescindível ser capazes de atrair 
o talento dos melhores profissionais 
que contribuam a alcançar as nos-
sas metas. Para isso, implantam-
-se políticas e acções encami-
nhadas à integração e 
coesão do quadro de 
pessoal no mundo:
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Garantir a nossa
excelência

RECURSOS HUMANOS

Continuamos com o esforço em 
manter o nosso alto nível de exigên-
cia profissional que nos converteu 
numa referência no sector. Para 
isso, o Plano de Formação contou, 
ao longo de 2010, com 2.738 pes-
soas realizando 80.380 horas de 
acções formativas. Desde o início, 
considerámos a Formação como 
uma actividade estratégica para 
obter os nossos objectivos, pro-
porcionando aos profissionais os 
conhecimentos, as técnicas e as 
habilidades necessárias para o seu 
constante desenvolvimento.
A empresa utilizou as metodologias 
mais modernas e trabalhou com o 
compromisso de facilitar o acesso 
à formação ao maior número de 
trabalhadores. Assim, em 2010, 
conseguiu-se que 66,93% dos tra-
balhadores assistissem alguma ac-
ção formativa, com uma média de 
29,4 horas por assistente.
O Plano de Formação 2010 foi con-
cebido com carácter integral de ma-
neira que abrangêssemos as princi-
pais áreas de desenvolvimento:

O 67% dos
empregados
participou em
alguma acção
formativa 
em 2010

 Q   Formação em Prevenção de Riscos Profissionais, Qualidade e Ambiente

 Q   Formação Técnica

 Q   Formação em Direcção de Empresas e Habilidades

 Q   Formação em Idiomas

 Q   Formação em Ferramentas Informáticas

Distribuição da formação

Acções Participantes

PRP, Qualidade 
e Ambiente

132 1.328

Técnica 76 377

Direcção Empresas e
Habilidades

27 291

Idiomas 46 244

Ferramentas
informáticas

38 498

Totais 319 2.738
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A empresa 
reforça o talento interno

RECURSOS HUMANOS

A Isolux Corsán converteu-se 
numa referência no sector como 
“escola de engenheiros”, ao parti-
cipar em projectos emblemáticos 
em numerosos âmbitos, desde 
a construção à geração e trans-
porte de energia, nos quais os 
nossos profissionais têm a opor-
tunidade de inovar e demonstrar 
a sua alta qualificação.
A aprendizagem constante e a 
identificação, reconhecimento e 
gestão do talento são eixos es-
tratégicos do desenvolvimento 
das pessoas e do negócio.
Em 2010 apostamos em imple-
mentar o processo de Avaliação 
do Desempenho que nos permite 
identificar o talento, individualizar 
as necessidades de desenvolvi-
mento e potencializar os nossos 
programas específicos de forma-
ção de alto valor.

O processo 
de
Avaliação do
Desempenho
reforça a
formação de
alto valor
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 Q    Desenvolvimento do processo de Avaliação do Desempenho.  
Analisaram-se todos os postos de trabalho e realizou-se uma 
descrição de cada um deles. Posteriormente, identificaram-se as 
competências ou habilidades chave. Uma vez definidas as posi-
ções e as competências associadas às mesmas, desenvolveu-se 
uma aplicação informática integrada na intranet e no nosso siste-
ma de gestão de Recursos Humanos. Realizámos várias jornadas 
de sensibilização com os directivos e avaliadores que participa-
ram no processo. Este ambicioso projecto permitiu a avaliação de 
1.720 profissionais.

 Q   A nossa aposta na mobilidade interna reflecte-se no total de 127 
promoções em Espanha durante o exercício de 2010.

 Q   Desenvolvimento da I Edição do Curso Superior em Direcção 
de Grandes Projectos. O programa tem um carácter estratégico 
como canteira de futuros líderes dos nossos projectos e é des-
tinado a chefes de projecto, chefes de grupo de obras e chefes 
de obra. Esta I Edição, concebida especificamente para a em-
presa, contou com 35 participantes. Foram mais de 300 horas 
de formação online e 90 horas presenciais ministradas por con-
ferencistas procedentes das Escolas de Negócio mais importan-
tes. O programa aborda a gestão técnica do projecto, a gestão 
económica, o planeamento e o desenvolvimento de habilidades 
directivas. Os objectivos do mesmo foram dotar os participantes 
dos conhecimentos, estratégias, métodos e técnicas de gestão 
adequadas para uma correcta direcção de projectos, reforçando 
as capacidades directivas e de liderança e fortalecendo a cultura 
da Isolux Corsán.

 Q   Como em anos anteriores, continuámos com o Programa de 
Bolsas Master ou Cursos de Pós-graduação. À diferença de 
outros anos, e com a finalidade de proporcionar o máximo valor 
e contribuir melhor com o crescimento profissional, a empresa 
concedeu bolsas em programas alinhados com as nossas neces-
sidades específicas, orientados à execução dos projectos inter-
nacionais e programas ou master de pós-graduação em Direcção 
de Construção Civil, Projecto, Construção e Manutenção de In-
fra-estruturas Ferroviárias e Projecto, Construção e Manutenção 
de Infra-estruturas Eléctricas de Alta Tensão.

 Q  Levou-se a cabo com a IV Edição do Programa de Desenvolvi-
mento de Jovens Talentos com o objectivo de identificar, desen-
volver e reter o nosso talento mais jovem. Incorporaram-se a este 
programa 58 novos profissionais de alto potencial que tiveram 
acesso a programas de formação sob medida e para os quais se 
realiza uma avaliação e acompanhamento especiais.

O Curso Superior
em Direcção
de Grandes
Projectos reuniu
35 alunos
durante 88 horas
presenciais e 300
online | Espanha
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 Q No que respeita à Formação 
estabelecida no Acordo Esta-
tal do Sector do Metal, desen-
volveram-se acções nos três 
ciclos: Classe Permanente, 
Formação em PRP e Nível 
Básico de Formação em PRP.

Formação PRP | Convenção da construção

Ciclo Participantes Horas

Primeiro ciclo formação em 
PRP: Classe permanente

69 1.527

Segundo ciclo:
formação em PRP

131 2.689

Terceiro ciclo: Nível básico 
de formação em PRP

165 9.900

Totais 365 14.116

 Q Por último, cabe salientar 
que, adicionalmente, desen-
volveram-se 7.537 horas de 
formação de Prevenção de 
Riscos Profissionais não exi-
gidas pela IV Convenção Ge-
ral do Sector da Construção 
e o Acordo Estatal do Sector 
do Metal para o total de 537 
assistentes.
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Ao longo deste ano foram conce-
bidas, planeadas e executadas 
319 acções formativas. A distri-
buição da formação por empre-
sas do Grupo é a seguinte:

Distribuição da formação

Empresa Acções Participantes Horas

Grupo Isolux-Corsán, S.A. 45 191 5.235

Corsán Corviam Construcción, S.A. 116 989 30.114

Isolux Corsán Concesiones, S.A. 7 30 465

Isolux Corsán Aparcamientos, S.A. 2 34 614

Isolux Corsán Servicios, S.A. 13 177 5.006

Isolux Ingeniería, S.A. 133 1.294 38.475

Gic Fábricas 1 6 178

Watsegur 2 17 294

Totais 319 2.738 80.380

Em 2010, a formação em matéria 
de Prevenção de Riscos e Segu-
rança e Saúde constituiu a priori-
dade máxima com o objectivo de 
assumir os compromissos que, 
em matéria de formação, estão 
previstos nos acordos colectivos 
que afectam a nossa actividade.

 Q Como facto destacado, em 
2010 assumimos o objecti-
vo de formar a todos nossos 
profissionais nas acções pre-
vistas na IV Convenção Geral 
do Sector da Construção e no 
Acordo Estatal do Sector do 
Metal. Realizando-se mais de 
32.667 horas de formação, e 
1.254 pessoas assistiram a 
estas acções.

 Q No que respeita à Forma-
ção estabelecida na IV Con-
venção Geral do Sector da 
Construção, desenvolveram-
-se acções nos três ciclos 
obrigatórios: Classe Perma-
nente, Formação em PRP e 
Nível Básico de Formação 
em PRP.

Formação PRP | Convenção da construção

Ciclo Participantes Horas

Primeiro ciclo formação em 
PRP: Classe permanente

48 1.584

Segundo ciclo:
formação em PRP

235 5.290

Terceiro ciclo: Nível básico 
de formação em PRP

69 4.140

Totais 352 11.014
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Liberdade de
associação sindical 
e negociação colectiva

RECURSOS HUMANOS

A empresa
alcançou
acordos
de melhorias
sociais
com os seus
trabalhadores

A Isolux Corsán respeita a liberda-
de de associação sindical dos seus 
trabalhadores e o reconhecimento 
efectivo do direito à negociação co-
lectiva dos representantes de pes-
soal e sindicatos, de acordo com a 
legislação aplicável em cada país.
Espanha é o país que conta com 
a legislação laboral mais estrita em 
matéria de representação dos tra-
balhadores. Durante 2010, foram 
realizados diversos processos elei-
torais. Constituíram-se ou renova-
ram-se os seguintes:

Representação sindical

Centro Número

Isolux Ingeniería 54

Corsán-Corviam 
Construcción

60

Gif Fábricas 5

Emesa 13

Isolux Corsán 
Servicios

29

 Q Comités de Empresa: Isolux 
Ingeniería, S.A. Madrid (17 
membros); Isolux Corsán 
Servicios Madrid -Secção 
ambulâncias- (13 membros) 
e Isolux Corsán Servicios 
Madrid -Secção Manuten-
ção- (9 membros).

 Q Delegados de Pessoal: Iso-
lux Ingeniería, S.A. Sevilla (1 
delegado).

Igualmente, fomenta-se e pro-
move-se a negociação colectiva 
com os representantes legais dos 
trabalhadores correspondentes 
em cada um dos seus âmbitos, 
tendo-se pactuado e alcançado 
acordos em diversas matérias 
(agendas laborais, revisões sala-
riais, melhorias sociais, igualda-
de, etc).
Em 2010, participou activamen-
te na negociação de diversas 
convenções de âmbito sectorial, 
convenções colectivas e acordos 
particulares de empresas.
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Respeito, igualdade de
oportunidades e não discriminação

RECURSOS HUMANOS

A Isolux Corsán assume a responsa-
bilidade de manter um ambiente de 
trabalho livre, assegurando que qual-
quer trabalhador será tratado de ma-
neira justa, com respeito e dignidade.
Igualmente, almeja-se o estabele-
cimento de uma política efectiva de 
igualdade de oportunidades com 
a finalidade de que todos os tra-
balhadores possam desempenhar 
a sua actividade profissional de ma-
neira conveniente e possam ter um 
desenvolvimento profissional den-
tro da empresa.

A Isolux 
Corsán
desenvolve
políticas de
integração
de pessoas
portadoras de 
deficiência

A empresa garante a ausência de 
qualquer tipo de discriminação por 
razões culturais, de idade, sexo, 
deficiência física, religião, origem 
étnica, ideologia política ou de 
qualquer outra índole.
Em Espanha, durante 2010, con-
tinuou-se a trabalhar activamente 
no desenvolvimento da política de 
integração de pessoas portadoras 
de deficiência nas empresas do 
Grupo; actualmente prestam ser-
viços 57 trabalhadores portadores 
de deficiência (51 homens e 6 

mulheres). A Direcção da empre-
sa tem o firme compromisso de 
reforçar a igualdade efectiva das 
mulheres e dos homens.
No último ano, o número de mu-
lheres directoras aumentou em 
seis pessoas (uma directora em 
2009 para sete directoras em 
2010).
Igualmente, durante 2010, o nú-
mero de mulheres nos postos de 
direcção aumentou 114 % em pro-
porção aos quadros de pessoal 
de anos anteriores.
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Criação de 
uma estrutura 
de segurança e 
saúde em cada país

RECURSOS HUMANOS

Considerando o importante cres-
cimento dos negócios internacio-
nais, e uma vez que cada projecto 
foi dotado com os meios humanos 
e materiais necessários para de-
senvolver o Sistema de Gestão 
de Segurança e Saúde, a Isolux 
Corsán deu um passo mais e 
criou uma estrutura de Segurança 
e Saúde em cada um dos países 
onde opera. Com um responsá-
vel corporativo na direcção, cuja 
missão fundamental é a de zelar 
pelo cumprimento da normativa 
legal de cada país, promove-se a 
cultura preventiva entre todos os 
trabalhadores -quer sejam pró-
prios ou de empresas colabora-
doras- e assegura-se a coordena-
ção com as políticas corporativas 
e com os responsáveis da sede 
central. O Sistema de Gestão de 
Segurança e Saúde está alinhado 
com a norma Internacional Health 
and Safety Assesment (OHSAS) 
18001:2007 e é aplicável a todas 
as actividades e países onde a 
Isolux Corsán desenvolve as suas 
actividades.

A empresa
aplica os seus
compromissos
de segurança, 
em todos os
países onde
opera

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

 Q O Plano de Prevenção des-
creve as actividades de cada 
uma das empresas, assim 
como a sua organização e es-
tabelece as funções e respon-
sabilidades nos diferentes ní-
veis hierárquicos e objectivos 
a conseguir.

 Q O Manual do Sistema de 
Gestão de Prevenção con-
tém as directrizes marcadas 
pela Direcção para assegurar 
o cumprimento da Política de 
Prevenção de Riscos Profis-
sionais assim como os com-
promissos e os objectivos ad-
quiridos.

 Q Os Procedimentos do Sistema 
de Gestão descrevem de ma-
neira detalhada como se de-
vem desenvolver as diferentes 
actividades para satisfazer os 
requerimentos e os compro-
missos definidos no manual.

 Q As instruções de trabalho e as 
normas de Prevenção de Ris-
cos Profissionais.

 Q  Os registos recolhem os resul-
tados das actividades preven-
tivas realizadas, assegurando 
a conformidade dos requisitos 
do Sistema de Gestão.

Para garantir e reforçar o pro-
cesso de integração, periodica-
mente são ministrados cursos 
de capacitação, implantação e 
conscientização sobre o Sistema 
de Gestão. Não obstante, toda 
a informação está disponível na 
intranet corporativa, com acesso 
desde qualquer um dos países 
nos quais o Grupo tem presença.
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Compromisso 
com a Política de
Segurança e Saúde

RECURSOS HUMANOS

Através do nosso Sistema de Ges-
tão de Prevenção comprometemo-
-nos a zelar pela segurança e 
saúde dos nossos trabalhadores, 
assim como a dos nossos forne-
cedores, contratantes e empresas 
colaboradoras.
Por isso, na nossa Política de Se-
gurança e Saúde -que se aplica 
em todos os países onde o Gru-
po tem presença- assumimos os 
compromissos de desenvolver to-
das as actividades considerando a 
segurança como valor essencial, 
assim como uma melhoria con-
tínua do Sistema de Gestão de 

Prevenção.
Os pontos bási-
cos desta Políti-
ca são:

 Q  Analisar os 
procedimentos, 
os processos, 
as técnicas, os 
meios e as maté-

rias-primas no que 
respeita eliminar, 
reduzir ou controlar 

os diferentes tipos 
de riscos profissio-

nais que ocorrerem.

 Q  Garantir a informa-
ção geral aos trabalha-
dores através dos seus 
representantes, assim 

como a informação direc-
ta dos riscos específicos 
que afectem os seus res-

pectivos postos de trabalho 
ou funções e das medidas 

de prevenção aplicáveis 
para esses riscos.

 Q Garantir a consulta dos traba-
lhadores e permitir a sua parti-
cipação no âmbito de todas as 
questões que afectem a segu-
rança e a saúde no trabalho.

 Q Garantir ao trabalhador uma 
formação em matéria de se-
gurança e saúde no trabalho 
suficiente e adequada para o 
correcto desenvolvimento do 
seu trabalho.

 Q Garantir os recursos humanos 
e os materiais necessários 
para o cumprimento da activi-
dade preventiva.

 Q Desenvolver, implantar e ins-
peccionar periodicamente o 
Sistema de Gestão de Pre-
venção de Riscos Profissio-
nais adequado à nossa or-
ganização, além de adoptar 
medidas que permitam melho-
rar continuamente a eficácia 
do mesmo.

Graças à implicação e compromis-
so de todos (empregados, forne-
cedores, contratantes e empresas 
colaboradoras), a Isolux Corsán 
avança na construção da cultura de 
segurança desejada. Como prova 
disso é a evolução da diminuição 
que reflectem os índices de sinis-
tralidade ao longo dos últimos anos.

A segurança
é um valor
essencial no 
desenvolvimento
de todas as
actividades
do Grupo
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Ferramentas de gestão
RECURSOS HUMANOS

 Q  Nova ferramenta informática
A Isolux Corsán dispõe de uma 
ferramenta informática específica 
para a gestão da prevenção de 
riscos profissionais, que permite 
o acompanhamento da actividade 
preventiva. Esta ferramenta possi-
bilita a análise e a avaliação dos 
resultados, além de facilitar a de-
tecção de áreas de melhoria, tan-
to nos diferentes países em que o 
Grupo desenvolve a sua activida-
de, como de uma maneira global.
Está previsto que, ao longo de 
2011, esta ferramenta esteja ope-
racional em todos os países.

Mais de 700
auditorias
para
controlar
o nível de
implantação
do Sistema

Auditorias

Direcções Número

Corporativa 2

Energia 45

Ambiente 63

Inst. Manut. Serv. 451

Concessões 2

Fábricas 3

Construção 160

Total 726

 Q  Auditorias 
Todas as empresas da Isolux 
Corsán são submetidas periodi-
camente a uma série de audito-
rias internas nas quais se con-
trasta e verifica não só o grau 
de cumprimento, mas também o 
nível de implantação do Sistema 
de Gestão da Prevenção e a pro-
fundidade da cultura preventiva 
na organização.
Estas auditorias internas são 
realizadas tanto pelos próprios 
técnicos do serviço de preven-
ção como por entidades exter-
nas. Em 2010 realizaram-se 726 
auditorias nas diferentes obras, 
serviços e centros de trabalho da 
Isolux Corsán nos diferentes paí-
ses onde opera.
Igualmente, o Sistema de Gestão 
da Prevenção é auditado por enti-
dades de carácter externo que ve-
rificam o grau e o nível de cumpri-
mento na aplicação das normas 
antes descritas.
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Gestão da prevenção
de riscos profissionais

RECURSOS HUMANOS

O Sistema de Gestão submeteu-
-se à revisão para adaptar-se às 
novas dimensões e necessidades 
do Grupo e converteu-se num pro-
tocolo de actuação internacional.
Os requerimentos internos que 
emanam do Sistema de Gestão 
em matéria de Segurança exce-
dem os estabelecidos legalmente 
nos países onde a empresa desen-
volve as suas actividades.
Ao longo de 2010, a empresa re-
alizou, em diferentes países, uma 
série de relatórios referentes à 
Gestão de Segurança e Saúde, 
no relativo ao cumprimento legal e 
controlo documental e à segurança 
na execução dos diferentes projec-
tos. Estes relatórios serviram de 

Cada país
dispõe dos 
meios
para cumprir
o Sistema de
Gestão da
Prevenção

base para proceder a implantação 
dos Sistemas de Gestão de Pre-
venção nos diferentes países, em 
prol da melhoria contínua.
Durante o último trimestre de 2010, 
iniciou-se a fase de implantação do 
Sistema de Gestão, adaptado tanto 
à normativa legal como às caracte-
rísticas de cada um dos países onde 
a Isolux Corsán está presente. Está 
previsto que esse Sistema esteja 
implantado e em operação em todos 
os países, ao longo do de 2011.
Com esta implantação, o Grupo as-
pira construir uma cultura preventi-
va diferencial, que permita alcançar 
os mais elevados standards de 
segurança, conseguindo a implica-
ção internacional de toda a organi-

zação, a dos seus fornecedores, 
contratantes e empresas colabora-
doras à escala internacional.
Para um maior acompanhamento 
e controlo do Sistema, a empresa 
dotou a cada país, assim como 
os diferentes contratos, tanto dos 
meios materiais como humanos 
necessários. A comunicação dos 
responsáveis de Segurança e 
Saúde de cada país é directa e 
contínua com o chefe corporativo 
do Serviço de Prevenção. Men-
salmente elaboram um relatório 
expressando o estado em matéria 
de Segurança e Saúde das nossas 
actividades em cada país, o que 
permite um relatório global que se 
reporta à Direcção. 109108
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Número de acidentes 2008-2010

Acidentes 2008 2009 2010 Var 2009-2010

Acidentes leves 488 384 236 -38,54%

Acidentes graves 0 2 3 +50,00%

Acidentes mortais 0 1 0 -100,00%

Total 488 387 239 -38,24%

In itinere 31 32 22 -31,25%

Pessoal médio 5.948 5.427 4.945 -8,88%

Dias de licença 10.821 7.620 4.833 -36,57%

Rácio dias de licença 1,82 1,4 0,98 -30,00%

Rácio acidentes 0,082 0,071 0,048 -32,39%

* Dados referidos à Espanha

Índices de siniestralidade 2008-2010

Indicadores 2008 2009 2010 Var 2009-2010

Índice de incidências 75,65 65,76 44,81 -31,85%

Índice de frequência 41,87 35,96 23,90 -33,54%

Índice de gravidade 0,99 0,77 0,53 -31,16%

* Dados referidos à Espanha
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 Q Relatório de sinistralidade       
Em 2010, graças ao esforço e 
compromisso da empresa, redu-
ziram-se de maneira significativa 
tanto o número de acidentes le-
ves (-38,54%), como o número de 
dias de licença (-36,57%).
Paralelamente, isto representa 
uma redução considerável dos 
índices de sinistralidade e um 
reflexo do desempenho do nível 
cultural em matéria de Segurança 

e Saúde por parte de todos os tra-
balhadores do Grupo.
Uma das actividades básicas 
neste aspecto é a de investiga-
ção de acidentes e incidentes e 
a de identificação das suas cau-
sas, como peça chave na ges-
tão pró-activa da segurança. A 
identificação das causas, como 
a implantação das medidas cor-
rectivas permite à empresa evitar 
que os acidentes se repitam.

 Q  Dados de actividades
O Serviço Corporativo de Pre-
venção elabora mensalmente 
um quadro de comando para o 
controlo e acompanhamento da 
actividade em matéria de pre-
venção de riscos profissionais. 
Entre os diferentes dados que se 
incluem, está o acompanhamen-
to dos índices de sinistralidade 
internacional. Este quadro de co-
mandos apresenta-se ao Comité 
Executivo para a sua análise e 
informação.
Outro indicador contemplado nos 
relatórios mensais de actividade é 
o de formação na Prevenção de 
Riscos Profissionais, integrado no 
Plano Geral de Formação Anual, 
tanto no que faz referência à for-
mação regulada conforme marcam 
as diferentes convenções, como 
à formação em obra sobre riscos 
específicos da actividade que se 
desenvolve e é ministrada tanto ao 
pessoal próprio como ao dos sub-
contratantes.
Cabe salientar a diminuição ano 
atrás ano, do número de acções 
de sensibilização. Estas acções 
consistem em explicações in situ, 
dirigidas ao pessoal que está a re-
alizar o seu trabalho de maneira 
incorrecta, quer seja próprio ou 
pertencente a alguma subcontra-
tante. A diminuição destas acções 
é devido à profundidade da cultu-
ra preventiva entre o nosso pes-
soal assim como entre o pessoal 
das empresas que colaboram 
connosco.

Índices de gestão

Indicadores 2008 2009 2010

Planos de Segurança elaborados ou 
inspeccionados

2.135 2.033 1.825

Reuniões de coordenação de actividades 
empresariais

761 721 554

Informações de investigação de acidentes 488 387 188

Auditorias internas 1.043 1.024 711

Visita a obras e centros de trabalho 4.854 4.584 3.586

Estudos ergonómicos / avaliações Higiénicas 3 10 15

Planos de emergência 14 18 25

Reuniões do Comité de Segurança e Saúde 32 39 42

Acções de sensibilização 4.096 3.572 2.469

Os
trabalhadores
têm
cada vez mais
uma maior
cultura
preventiva

* Dados referidos à Espanha

Índices de gestão

Indicadores 2008 2009 2010

Acções formativas 1.428 1.498 1.509

Horas de acção formativa 6.511 8.109 7.735

Trabalhadores formados 7.186 7.296 7.838

* Dados referidos à Espanha

Das 1.509 acções formativas de 
2010, 1.397 foram conversas jun-
to da obra, ministradas a 6.504 
trabalhadores tanto próprios como 
subcontratados, e 112 acções cor-
respondem à formação específica 
ministrada por entidades especia-
lizadas para as actividades desen-
volvidas, conforme indicam as dife-
rentes convenções. Esta formação 
foi ministrada a 1.254 alunos.
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RECURSOS HUMANOS

A Isolux Corsán zela especial-
mente pelo direito à intimidade 
e confidencialidade dos dados, 
agindo sempre de acordo com o 
previsto na Lei Orgânica 15/1999 
de 13 de Dezembro de Protecção 
de Dados de Carácter Pessoal e o 
Regulamento de Medidas de Se-
gurança (Real Decreto 994/1999 
de 11 de Junho).
Mantemos inscritos no Registo Ge-
ral de Protecção de Dados todos 

os ficheiros da nossa responsabi-
lidade que contêm dados de ca-
rácter pessoal e dispõe-se de um 
documento de segurança de cum-
primento obrigatório para todo o 
pessoal com acesso aos dados au-
tomatizados de carácter pessoal.
Por outro lado, cumprindo com os 
calendários previstos na lei, em 
2010 realizou-se a auditoria bi-anu-
al através de um auditor externo 
para examinar a correcta adequa-

ção dessas medidas de segurança 
implementadas. Adicionalmente, 
realizou-se a revisão anual por 
parte do auditor externo dos Con-
troles Informáticos existentes na 
organização, com inspecção de 
todos aqueles aspectos relativos à 
segurança lógica, segurança física, 
separação das funções e outros 
aspectos que garantem o correcto 
acesso e confidencialidade da in-
formação administrada pelo Grupo.

Respeito à intimidade e
confidencialidade dos dados

Em 2010 
foram 
realizadas 
auditorias 
das medidas 
de segurança 
em matéria 
de protecção 
de dados
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Vigilância da saúde
RECURSOS HUMANOS

Na área de Medicina do Trabalho 
desenvolve-se uma importante 
gestão na prevenção da saúde.

 Q Exames médicos dos 
    trabalhadores
Realizaram-se 5.390 exames 
médicos (1.148 nos escritórios 
centrais). De todos os exames 
médicos, 897 correspondem a 
trabalhadores de novo ingresso e 
4.493 a exames periódicos anu-
ais. Em todos eles foram aplica-
dos os protocolos médicos espe-
cíficos baseados na avaliação de 
riscos dos diferentes postos de 
trabalho.

Campanhas
de saúde
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 Q Vacinação   
No âmbito da protecção da saúde 
dos trabalhadores realizaram-se 
campanhas de vacinação contra 
determinadas doenças: 75 vaci-
nações contra a gripe sazonal e 
231 contra a hepatite.  
As vacinas foram administradas, 
principalmente, a trabalhado-
res de manutenção em centros 
hospitalares, de transporte de 
doentes, de recolha de resíduos 
sólidos urbanos, de estações de 
tratamento de águas residuais e 
dos escritórios centrais.

 Q Doação de sangue 
Em 2010 foram realizadas duas 
campanhas de doação de sangue 
com uma participação de 11% do 
quadro de pessoal dos centros de 
trabalho onde se activaram. Estas 
doações poderão ser utilizadas 
até em 210 pacientes e permitirão 
realizar até 17 intervenções cirúr-
gicas, transfundir plaquetas para 
6 doentes e levar a cabo dois 
transplantes de fígado.

A Isolux 
Corsán
presta
assistência
médica em
todos os
países onde
actua

 Q Assistência médica
A Isolux Corsán presta assistência 
médica directa, através de médi-
cos e auxiliares médicos localiza-
dos em alguns dos seus centros, 
ou indirecta através de um serviço 
de prevenção externo, a todo o seu 
pessoal em cada um dos países 
onde actua.

 Q Actividade internacional 
Em todas as actividades que a 
Isolux Corsán desenvolve cum-
pre-se com a legislação em vigor 
em cada país, nomeadamente no 
referente à segurança e saúde 
dos trabalhadores, contando para 
isso com a colaboração de clíni-
cas locais e, se for necessário, 
de entidades especializadas. O 
pessoal, quer seja local, desloca-
do ou expatriado, conta com um 
seguro de assistência médica.
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A empresa
sobe 32
postos no
ENR 2010 Top
International
Contractor

Compromisso com
a criação de valor

A Isolux Corsán almeja o cresci-
mento sustentável gerando valor 
de maneira simultânea em todos 
os seus grupos de interesse.
Esta estratégia de crescimento é 
avalizada por uma ampla carteira 
de projectos em diversos países 
com um alto potencial de geração 
de valor no sector da energia, da 
construção e das concessões. 
Estes projectos são geridos por 
um capital humano de mais de 43 
nacionalidades que constitui uma 
das bases sobre as quais se de-
senvolve a vantagem competitiva 
da Isolux Corsán.

A Isolux Corsán avança no seu crescimento internacional 
apostando no desenvolvimento económico em todos os países onde opera

Neste sentido, a empresa aposta 
em aprofundar e consolidar um 
processo de internacionalização já 
iniciado em exercícios anteriores. 
Esta decisão estratégica da Isolux 
Corsán, que se antecipou à evolu-
ção do ciclo económico internacio-
nal, complementa-se com o nosso 
compromisso de consolidação 
como um referente sólido em todas 
e cada uma das áreas de negócio 
da empresa.
Este facto materializou-se numa in-
tensa presença do Grupo nos mer-
cados internacionais, esforço que, 
em 2010, se reflectiu na subida do 115

posto 88 para o 56 da classificação 
ENR Top International Contractor. 
Somos conscientes de que para 
aprofundar na estratégia de expan-
são internacional devemos adaptar 
o mais rápido possível o capital 
humano existente na empresa aos 
desafios internacionais dos próxi-
mos anos, que serão vitais para a 
consolidação da nossa presença 
entre os melhores.
Esta aposta de crescimento tem um 
impacto directo na geração de valor 
em toda a sociedade fomentando 
o desenvolvimento económico dos 
países onde a empresa opera.114
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Conciliação da vida
pessoal e profissional

RECURSOS HUMANOS

A Isolux Corsán aposta na con-
ciliação da vida profissional e 
familiar dos seus trabalhadores. 
Durante 2010, aumentou o núme-
ro de pessoas que gozaram de 
diferentes licenças que ajudam e 
fomentam essa conciliação.

Conciliação

Pais Maternidade Paternidade Redução jornada Outras licenças

H M H M H M H M

Espanha 1 54 139 9 67 49 18

Argélia 5 4 3

Argentina 3 4 1 1 2

Brasil 3 38
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CRIAÇÃO DE VALOR

O sucesso conseguido pela em-
presa, assim como o projectado 
para o futuro, não é alcançável sem 
a constante colaboração dos nos-
sos fornecedores. Estamos num 
mercado global de clientes, projec-
tos e de fornecedores.
O equilíbrio e a combinação entre 
a utilização de fornecedores com 
presença local em cada área de 
actuação e os grandes fornece-

dores mundiais, dotam à gestão 
da compra e contratação de uma 
maior eficiência.
Ultimamente, a Isolux Corsán tem 
realizado grandes esforços para 
desenvolver as habilidades e as 
ferramentas necessárias com a in-
tenção de optimizar os processos 
de identificação, avaliação, selec-
ção e homologação de fornecedo-
res em qualquer lugar do mundo. 

Os processos associados a estas 
funções são regidos por dois fun-
damentos: a transparência e igual-
dade de oportunidades e a estrita 
aplicação de toda a normativa 
legal, social e ambiental aplicável 
em cada caso.
Para isso, a Isolux Corsán dispõe 
de um código ético e de boas prá-
ticas de contratação, que aplica a 
todas as suas compras.

Os nossos princípios e
compromissos são transferidos 
para a cadeia dos fornecedores

A Isolux 
Corsán
dispõe de um
código ético
e de boas
práticas na
gestão de
compras

07. Responsabilidade
 social empresarial

Geração de valor
com risco controlado

CRIAÇÃO DE VALOR

A Isolux Corsán é consciente dos 
riscos que pode derivar o desen-
volvimento das suas actividades. 
Por isso, tem implantados diver-
sos sistemas de gestão que foram 
certificados por entidades exter-
nas de reconhecido prestígio. Os 
Sistemas de Gestão da Quali-
dade, de Gestão Ambiental e de 
Segurança e Saúde, sob os stan-
dards internacionais ISO 9001, 
ISO 14001 e OHSAS 18001, dão 
garantias de qualidade de servi-
ço, prevenção da contaminação e 
prevenção de riscos profissionais 
aos nossos accionistas, clientes e 
à sociedade em geral.
Em consonância com os novos 
desafios internacionais aos quais 
o Grupo se enfrenta, implantou-
-se um sistema para a Gestão de 
Riscos Empresariais e de Projec-
to, com a finalidade de garantir o 
sucesso na tomada de decisões 
da empresa.
A metodologia aplicada baseia-se 
na desenvolvida pelo Commit-
tee of Sponsoring Organizations 
of the Treadway Commission 
(COSO II). Focalizada para uma 
gestão pró-activa dos eventos 
potenciais, com especial ênfase 
naqueles que podem resultar po-
sitivos para o Grupo. Através do 
sistema de reporting consegue-se 
completar o processo de melhoria 
contínua nos procedimentos afec-
tados. Estas ferramentas de ges-
tão tornam possível que a política 
da Isolux Corsán em matéria de 
riscos transmita-se tanto aos co-
laboradores como aos parceiros 
de negócio, ao igual que estava 
a ocorrer com as outras políticas 
corporativas.

Os sistemas
de gestão
do Grupo
foram
certificados
por entidades
externas
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CRIAÇÃO DE VALOR

A Isolux Corsán conta com ferra-
mentas informáticas cuja finalida-
de é a de assegurar a robustez e 
a rastreabilidade de todos os pro-
cessos de compra de extremo a 
extremo. Isto significa que integra 
a partir da geração da necessida-
de num plano de compras até a 
reconciliação documental de fac-
turas e pedidos uma vez finalizado 
o processo. Da mesma maneira, 
os sistemas facilitam e melhoram 
a comunicação cliente-fornecedor.

O nosso suporte informático apoia-
-se numa única aplicação corpo-
rativa que integra a informação 
mundial, independentemente do 
tipo de projecto, obra ou país de 
referência. Desta maneira, não só 
a comunicação flui com rapidez, 
senão que a informação acessível 
globalmente permite capturar toda 
a experiência prévia com fornece-
dores e, portanto, optimizar a nos-
sa contratação futura com base 
em qualquer tipo de sinergias.

Ferramentas de
gestão de compra

Os sistemas
favorecem a
comunicação
global cliente-
fornecedor

A inovação
na gestão

Os fornecedores são, sem dúvida 
alguma, um factor chave para o 
sucesso com os nossos clientes. 
Portanto, perante um ambiente 
de negócio mutável na sua di-
mensão geográfica global, tecno-
lógica e macroeconómica, torna-
-se imprescindível, entre outras 
actuações, a inovação constante 
nas técnicas de gestão de forne-

cedores, estabelecer novas es-
tratégias de aprovisionamento e 
optimizar ferramentas de gestão, 
tudo isso visando proporcionar 
valor aos nossos clientes. Ga-
rantir a qualidade, o cumprimento 
dos prazos de execução e opti-
mizar o custo total constituem os 
objectivos anuais na gestão dos 
fornecedores.

A empresa
trabalha 

com os 
fornecedores
para garantir

os prazos e
optimizar os

custos

Fornecedores  2007-2010 | Principais valores

Indicadores / ano 2007 2008 2009 2010

Volume total de compras a fornecedores (M€) 1.874 2.732 2.408 2.550

Volume total de compras a fornecedores locais (M€) 1.482 1.675 1.862 2.002

Número total de fornecedores 18.844 19.127 19.572 20.015

% do total de fornecedores locais 79,24% 75,30% 77,24% 79,43%

07. Responsabilidade
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CRIAÇÃO DE VALOR

A Isolux Corsán dispõe de uma 
Norma Corporativa de compras 
para a execução dos processos 
de contratação de bens e serviços, 
assim como procedimentos deta-
lhados de contratação em função 
da tipologia de negócio ao qual fa-
zemos referência. Todos eles são 
de aplicação global e determinam 
a separação das funções encami-
nhadas ao cumprimento das me-
lhores práticas de compra existen-
tes actualmente no mercado.
As equipas de pessoas responsá-
veis destas gestões são treinadas 
nessas normas e procedimentos. 
Igualmente, dispõem do conheci-
mento necessário de todas as im-
plicações legais, fiscais e logísticas 
que regem as transacções de pro-
dutos e serviços de maneira global.
As nossas equipas licitam global-
mente as contratações necessá-
rias com base num painel pre-
determinado de fornecedores já 
homologados e na inclusão de al-
ternativas novas que possam pro-
porcionar valor em função do mer-
cado no qual estamos em cada 
momento. Para isso, mantém-se 
um processo contínuo de monito-
rização de fornecedores potenciais 
mundiais para aquelas famílias de 
produtos de alta rotação ou com-
ponente estratégico.
Antes de ser adjudicatário de 
qualquer produto ou serviço, a 
homologação prévia é um requi-
sito imprescindível.
As propostas dos fornecedores 
são submetidas a um estrito pro-
cesso de comparação e negocia-
ção do qual, depois da avaliação 
técnica e da comercial, resulta a 
adjudicação final.

O processo de avaliação e selec-
ção é efectuado em cada uma das 
obras e serviços do Grupo, em 
função da sua capacidade para 
fornecer produtos e prestar servi-
ços, de acordo com uns requisitos 
concretos. Nesta avaliação não só 
estão contemplados os aspectos 
técnicos e económicos, mas tam-
bém se assegura o cumprimento 
dos aspectos sociais e ambientais.
Neste processo ficam integrados 
todos os fornecedores e subcon-
tratantes com os quais trabalha-

remos. Dos resultados destas 
avaliações e de qualquer acção 
derivada das mesmas, efectua-se 
um registo documental através da 
ferramenta informática implantada 
em toda a empresa sob o controlo 
e acompanhamento do Departa-
mento de Compras.
O responsável de Unidade Orga-
nizativa que realizar uma compra 
ou subcontratação emite um rela-
tório por fornecedor, avaliando a 
qualidade do serviço prestado ou 
do produto fornecido.

Plano de selecção e
avaliação de fornecedores

Relatórios
de cada
fornecedor
para avaliar
a qualidade do 
serviço
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Presença da Isolux Corsán nos
meios de comunicação em 2010

 Q Em 2010, em Espanha, e desde o departamento de comunicação da 
Isolux Corsán foram monitorizadas* de 1.339 informações referidas 
à empresa.

 Q Foram contabilizadas 2.443 menções ao Grupo.

 Q Em termos de espaço estes valores são traduzidos em 5.608 módu-
los de imprensa, o equivalente a mais de 112 páginas completas de 
informação. Também deveríamos acrescentar a presença nos meios 
digitais da empresa, que representa o maior volume de difusão.

Informações por tipo de meio
 Q Do total das informações monitorizadas* em 2010 sobre a Isolux 

Corsán, 80% corresponde a meios online (1.073 notícias) e os 20% 
restante à imprensa escrita (266 informações).

Informações conforme difusão
nacional e internacional

 Q A difusão das notícias registadas em Espanha oferecem a seguinte 
fotografia: 940 notícias nacionais e 399 informações internacionais.

CRIAÇÃO DE VALOR

A Isolux Corsán administra a co-
municação empresarial de uma 
maneira transparente e responsá-
vel. A empresa mantém uma rela-
ção fluida e profissional tanto com 
os meios de comunicação gerais 
e económicos, como com os sec-
toriais e especializados nacionais e 
internacionais.
Em 2010, a actividade comunica-
tiva da Isolux Corsán não perma-
neceu alheia à revolução digital 
nem ao processo de globalização 
no qual se acham imersos tanto o 
próprio Grupo, como o mundo da 
comunicação. Neste novo cená-
rio, a empresa começou a trans-
formar a relação com as suas au-
diências de interesse, conferindo 
um crescente protagonismo me-
diático ao âmbito internacional e 
consolidando a presença da mar-
ca no ambiente online.

A Isolux 
Corsán
adapta a sua
comunicação
à era digital 
e à realidade
global

*Análise realizada sobre as informações recebidas
no serviço de clipping da GBA em Espanha

07. Responsabilidade
 social empresarial

Informações por tipo de meio

Imprensa

20%
Online

80%

Primeiro trimestre

Segundo trimestre

Terceiro trimestre

Quarto trimestre 57

48

98

63

286

251

274

262

Imprensa
Online

Comunicação
responsável
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 Q Julho

•	Inauguração	Parque	
Empresarial	“Entre-
caminos”	2ª	Fase.	
Ciudad	Real/Espanha

•	Inauguração	Praia	
Radazul-Tabaiba.	
Rosario.	

	 Tenerife/Espanha

 Q Agosto

•	Inauguração	do	
Centro	de	Alto	Rendi-
mento	de	León	com	
a	presença	do	Pre-
sidente	do	Governo,	
José	Luis	Rodríguez	
Zapatero.	

	 León/Espanha
•	Visita	autoridades	à	
ETAR	Omelloso.

	 Ciudad	Real/Espanha
	

 Q Setembro

•	1ª	pedra	Centro	de	
Saúde.	Carabanchel.	
Madrid/Espanha

•	1ª	pedra	ETAR	
Moncofa.	

	 Castellón/Espanha
•	Apresentação	
Electrolineras	em	
Parking	C.	de	la	Salud.	
Córdoba/Espanha

•	Assinatura	Contrato	
do	C.	N.	do	Hidrogénio	
em	Puertollano.	
Ciudad	Real/Espanha

•	Inauguração	Via	
Rápida.	IV	Centenário	
Ciudad	Real-
Granátula.	

	 Ciudad	Real/Espanha
•	Inauguração	ETAP	
Oropesa.	

	 Toledo/Espanha
•	1ª	pedra	ETAR	Campo	
Limpo.	

	 São	Paulo/Brasil

 Q Outubro

•	1ª	pedra	
Dessalinizadora	de	
Moncofar.	

	 Castellón	|	Espanha
•	Inauguração	da	
circular	Nor-poente	da	
auto-estrada	Saltillo.	
troços	2	e	3.	Saltillo-	
Monterrey	|	México

 Q Novembro

•	Inauguração	Central	
Solar	de	Rovigo.	
Rovigo	|	Itália

•	7ª	edição	dos	Prémios	
Câmara	de	Comércio	
do	Brasil	que	anual-
mente	são	entregues	
a	personalidades	
e	instituições	que	
significaram	em	suas	
relações	entre	o	Brasil	
e	a	Espanha.	

	 Madrid	|	Espanha
•	Patrocínio	IX	Gala	
Cadena	SER,	como	
plataforma	para	fazer	
a	“apresentação	ofi-
cial”	da	obra	Parking	
Pio	XII	de	Talavera	de	
la	Reina	perante	as	
autoridades	locais,	
Assembleia	Legis-
lativa	e	Governo	de	
Castela	La	Mancha.	
Talavera	de	la	Reina	|	
Espanha

 Q Dezembro

•	Inauguração	do	mural	
de	David	Siqueiros	na	
Aduana	Taylor	pela	
presidenta	Cristina	
Fernández	de	Kirch-
ner.	Buenos	Aires	|	
Argentina

•	Visita	de	Cristina	
Fernández	de	Kirch-
ner	e	do	Ministro	do	
Planeamento	Federal,	
Investimentos	e	Ser-
viços,	Julio	de	Vido,	às	
obras	de	remodelação	
da	Aduana	Taylor	e	
ao	Museu	da	Casa	
Rosada.	Buenos	Aires	
|	Argentina

07. Responsabilidade
 social empresarial

CRIAÇÃO DE VALOR

A Isolux Corsán desenvolveu um 
importante trabalho institucional 
em países como Espanha, México, 
Brasil, Itália e Argélia, que se traduziu 
na organização, colaboração ou 
participação em mais de 40 eventos 

Relações institucionais
A Isolux 
Corsán
participou
em mais de
40 eventos
em diferentes
países do
mundo

em 2010. Além dos actos vinculados 
ao próprio desenvolvimento 
das obras executadas pela 
empresa -colocação de primeiras 
pedras, visitas de autoridades ou 
inaugurações-, a Isolux Corsán 

apoiou com a sua presença 
múltiplas feiras e foros de emprego 
vinculados a faculdades de estudos 
técnicos e aos processos de 
captação de talento entre jovens 
universitários.

 Q Janeiro

•	Inauguração	Cuña	
Verde	O’Donnell.	
Madrid/Espanha

•	Visita	Ministro	
Fomento	ao	Parque	
e	Centro	Cívico	
Fuentecisneros.	
Alcorcón/Espanha

•	Angola	Electricity.	
Luanda/Angola

 Q Fevreiro

•	1ª	pedra	Nave	
Procosur.	Zona	
Franca.	

	 Cádiz/Espanha
•	Inauguração	troço	
Cabreiros–Vilalba	da	
Via	Rápida	Ferrol-
Vilalba	AG-64.	

	 Lugo/Espanha
•	Jornadas	Fundações	
Especiais.	

	 Burgos/Espanha

 Q Março

•	Visita	Secretária	
do	Ambiente	ETAR	
Camarenilla.	

	 Toledo/Espanha
•	1ª	pedra	IFOR.	Tala-
vera/Espanha

•	Feira	da	água.	Ex-
posição	de	projecto	
hidráulico	realizado	
na	área.	

	 Mostaganem/Argélia

 Q Abril

•	Inauguração	Casa	
da	Juventude.	Parla/
Madrid/Espanha

•	FORO	de	Emprego	
FUTURCIVIL.	
Barcelona/Espanha

•	FORO	de	Emprego	
ETSI	OBRAS	
PÚBLICAS.	

	 Madrid/Espanha
•	FORO	de	Emprego	
INDUFORUM,	ETSI	
Industriais.	

	 Madrid/Espanha
•	Conferência	
EUROMED	Água.	
Barcelona/Espanha

•	Feira	BIÓPTIMA.	III	
Feira	Internacional	de	
Biomassa	e	Serviços	
Energéticos.	

	 Jaén/Espanha

 Q Maio

•	Inauguração	Parque	
e	Centro	Cívico	

	 Fuentecisneros.	
	 Alcorcón/Espanha
•	Inauguração	Remo-
delação	Teatro	Buero	
Vallejo.	

	 Alcorcón/Espanha
•	1ª	pedra	PAU	LOS	
MOLINOS.	

	 Getafe/Espanha
•	Feira	SIEE		
POLLUTEC.	

	 Orão/Argélia

 Q Junho

•	Jornada	sobre	
Obras	de	Interesse	
Geotécnico.	Colégio	
dos	Engenheiros	Civis.	
Madrid/Espanha

•	1ª	pedra	Faculdade	
de	Medicina.	
Granada/Espanha

•	Congresso	Angola	
Electriciy/Angola

•	Inauguração	ETAR	
Tárrega.	

	 Lleida/Espanha
•	Abertura	ao	tráfego	
2ª	circular	de	San	
Sebastián-Donostia.	
San	Sebastián/
Espanha

•	1ª	pedra	troço	AVE	
Porto-Miamán.
Ourense/Espanha

•	1ª	pedra	ETAP	
Cardeñosa.	

	 Ávila/Espanha
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CRIAÇÃO DE VALOR

Na Isolux Corsán, como empresa
global presente em quatro continen-
tes, somos plenamente conscientes 
de que o crescimento e a competitivi-
dade da nossa empresa dependem 
directamente do nível de satisfação 
que obtivermos dos nossos clientes, 
onde se encontrarem.
Por isso, faz mais de quinze anos, 
estabelecemos uma Política Corpo-
rativa da Qualidade, na qual a nossa 
organização se compromete a:

 Q Desenvolver e implantar siste-
mas de Gestão da Qualidade 
adequados à organização e de 
acordo com os princípios esta-
belecidos no standard interna-
cional ISO 9001:2008 e, dentro 
desta política, adoptar medidas 
que permitam melhorar conti-
nuamente a eficácia dos siste-
mas implantados.

 Q Cumprir os requisitos aplicá-
veis aos produtos e serviços 
fornecidos, na medida em 
que forem exigidos pelas nor-
mativas legais e pelas especi-
ficações dos clientes para os 
quais se realizam.

 Q Optimizar a gestão dos pro-
cessos e metodologias de 
trabalho, da informação, dos 
aprovisionamentos, dos re-
cursos e capacidades e das 
relações internas ou externas 
colocadas em jogo no desen-
volvimento das actividades.

 Q Estabelecer e controlar o cum-
primento dos objectivos coe-
rentes com esta política e de 
acordo com as capacidades 
da nossa organização. As-
segurar que estes objectivos 
contribuem a melhorar a qua-
lidade dos nossos produtos e 
serviços e à eficácia do siste-
ma de gestão da qualidade.

 Q Examinar periodicamente esta 
política para manter o seu ali-
nhamento com a visão e os 
objectivos estratégicos da Di-
recção e com as necessidades 
detectadas em cada momento 
no ambiente do mercado social 
e natural no desenvolvimento 
das actividades do negócio. 

A Direcção garante a implantação 
das medidas necessárias para 
conseguir o conhecimento e o 
compromisso com esta Política da 
Qualidade de todos os membros 
da organização.

Política da qualidade
A Política
Corporativa
da Qualidade
garante a
melhoria e a 
eficácia dos 
serviços

07. Responsabilidade
 social empresarial

CRIAÇÃO DE VALOR

O compromisso com a qualida-
de é uma ferramenta estratégica 
com a qual Isolux Corsán pro-
cura aumentar a confiança dos 
seus clientes. Este compromisso 
representa uma prioridade que, 
além de ser muito importante à 
hora de fidelizar os nossos clien-
tes, também serviu para incorpo-
rar outros novos que confiaram 
no nosso modelo de negócio.

Compromisso
com a qualidade
em todas as 
nossas actividades

Novos
clientes
confiam no
nosso
modelo de
negócio
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CRIAÇÃO DE VALOR

Uma vez por ano os Sistemas de 
Gestão da Qualidade e de Ges-
tão Ambiental das empresas da 
Isolux Corsán são avaliados por 
entidades independentes, como a 
AENOR ou DNV, de reconhecido 
prestígio internacional.
Nos últimos anos, os auditores ex-
ternos destacaram diversos pontos 
fortes nas empresas da Isolux Cor-
sán, entre os quais se salientam:

Auditorias externas
A Direcção,
implicada no 
cumprimento
dos sistemas 
de gestão

 ❱ O apoio e a 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.

 ❱ A análise gráfica e o histórico de dados recompilados 
nos relatórios de acompanhamento do processo de 
sistemas informáticos.

 ❱ A acção social: entrega de material informático para 
a sua reutilização através de ONGs.

 ❱ A integração do Sistema de Gestão de I+D+i com o 
Sistema de Gestão da Qualidade e Gestão Ambien-
tal do Grupo.

 ❱ A gestão do desempenho na organização.

 ❱ A qualidade do Relatório de Responsabilidade Social
   Empresarial.

Área corporativa
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07. Responsabilidade
 social empresarial

CRIAÇÃO DE VALOR

Na Isolux Corsán damos muita 
importância à realização de audi-
torias internas, utilizando-as como 
ferramenta que contribui a manter 
um elevado nível de implantação 
dos nossos sistemas de gestão, 
em qualquer área de negócio e em 
todos os países onde operamos.
Graças à sua dilatada experiência 
em gestão da qualidade, a Isolux 
Corsán dispõe de uma equipa de 
auditores internos altamente quali-
ficada, com capacidade para cobrir 
todas as actividades da Isolux Cor-
sán em qualquer parte do mundo. 
Durante o ano de 2010, aumenta-
mos 80% o número de auditorias 
internas da qualidade no que res-
peita ao ano de 2009.

Auditorias internas

Em 2010, 
o número de
auditorias
internas da
qualidade 
aumentou
em 80%

Número de auditorias

2009 2010

Corporativo 2 6

Construção 22 72

Engenharia e 
Serviços

50 70

Total 74 148

Número NCs/AI

2009 2010

Corporativo 2,00 1,00

Construção 3,36 2,81

Engenharia e 
Serviços

3,34 3,30

Total 3,31 2,96

O aumento das auditorias inter-
nas traduziu-se também num 
aumento do número total de não 
conformidades detectadas. No 
entanto, se tivermos em conta o 
número de desvios detectados 
por cada auditoria interna reali-
zada, em 2010 detectámos 11% 
menos que em 2009.

Os desvios detectados durante 
este ano são, principalmente, de 
carácter menor e do tipo pontual.
As auditorias internas, ao serem 
consideradas como ferramentas 
eficazes de acompanhamento e 
controlo, contribuem a consolidar a 
boa percepção que têm os nossos 
clientes dos nossos sistemas de 
gestão da qualidade.126 127
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 ❱ A alta qualidade da lista de verificação utilizada 
para realizar auditorias internas às obras, e dos 
relatórios gerados como resultado das mesmas.

 ❱ O controlo dos desenhos e a sua distribuição nas 
obras.

 ❱ A gestão documental dos certificados de qualida-
de dos materiais utilizados nas obras.

 ❱ O controlo muito estrito de registos de qualidade 
na obra, nomeadamente no referente à rastreabi-
lidade (betão, aduelas, aço, etc.) e na execução 
do plano de ensaios.

 ❱ A gestão de resíduos realizada em obra.

 ❱ As medidas de prevenção estabelecidas para a 
contenção de derrames ou descarga de emer-
gência ambiental no Parque de Maquinaria.

 ❱ O elevado grau de auto-controlo da qualidade das 
obras e boa metodologia de inspecção das mesmas.

 ❱ A intensidade na detecção e solução dos desvios 
associados à aplicação dos sistemas de gestão 
nas obras (não conformidades).

 ❱ A transparência no uso da informação dos siste-
mas de gestão.

 ❱ De maneira geral, em todos os centros visitados os 
relatórios da revisão técnica das unidades de projecto.

 ❱ De maneira geral, o controlo documental em obras.

 ❱ O controlo de entrada e saída de documentação 
no Serviço de Projectos, dentro da Direcção de 
Engenharia.

 ❱ A rastreabilidade e o controlo de recepção dos 
materiais em obra.

Área de Construção

128
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 ❱ Os relatórios de revisão do sistema pela Direcção, 
no referente à análise de dados.

 ❱ A implicação da organização para a melhoria do sis-
tema e procura de soluções em benefício da opera-
cionalidade mediante a implantação de ferramentas 
informáticas.

 ❱ Alta qualidade da documentação final de obra.

 ❱ Planeamento e acompanhamento dos ensaios a 
realizar.

 ❱ Informação e histórico de dados recompilados em 
relatórios de grandes clientes.

 ❱ Implicação por parte do pessoal.

 ❱ Ordem e limpeza em obras auditadas.

 ❱ Controlo documental de obras auditadas.

Área de Engenharia e Serviços

128 129

Novo terminal
de passageiros do
Porto de A Coruña 

| Espanha

AUDITORIAS EXTERNAS
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Pretendemos
melhorar a
qualidade de
vida das
comunidades
onde o
Grupo opera

Compromisso
com a comunidade
e o ambiente

O principal objectivo da Isolux Cor-
sán em matéria de acção social é 
harmonizar o nosso investimento 
social com a nossa responsabilida-
de como empresa. Por isso, como 
empresa de engenharia, construto-
ra e administradora de infra-estru-
turas de transporte, do ambiente, 
de energia e de serviços, desem-
penhamos um importante papel na 
estrutura e evolução económica 
dos países onde desenvolvemos 
o nosso negócio. Pretendemos 
melhorar a qualidade de vida e as 
oportunidades das pessoas que 
compõem essas comunidades.
Por isso optamos por desenvolver 
os nossos projectos de maneira 
coerente com a responsabilidade 
que deriva tanto das nossas áreas 

Responsabilidade social e respeito 
às culturas e costumes autóctones

de negócio como das áreas onde 
desenvolvemos a nossa activida-
de. Daí que a maior parte do inves-
timento social que realizamos este-
ja localizado na Espanha, Brasil e 
México, onde a presença do Grupo 
está consolidada há anos.
Na Espanha, os destinatários das 
nossas contribuições são funda-
ções cujo principal objectivo é a 
integração laboral de pessoas 
portadoras de deficiência, no Bra-
sil e México os principais benefici-
ários são as populações locais de 
influência dos nossos projectos, 
sem esquecer o resto dos países 
onde a presença do Grupo é me-
nor e os investimentos sociais ain-
da estão em fase de desenvolvi-
mento ou de estudo.130

CRIAÇÃO DE VALOR

 Q  Engenharia e Construção
A satisfação dos nossos clientes 
nestas áreas de negócio mede-
-se de maneira indirecta me-
diante o preenchimento de uma 
simples pesquisa, que posterior-
mente é analisada.
As perguntas que se incluem nes-
sa pesquisa medem o seu nível de 
satisfação no que respeita a diver-
sos aspectos, que vão da elabo-
ração da oferta, até a tramitação 
das suas reclamações, passando 
pela qualidade da documentação 
trocada durante o processo de 
execução, ou a qualidade da obra 
finalmente entregue.
Para cada uma das respostas 
dadas é atribuído um valor numé-
rico, de modo que no final o resul-
tado de cada pesquisa é traduzido 
para uma nota de 0 a 100.
De maneira adicional, os nossos 
clientes têm a possibilidade de adi-
cionar observações às suas res-
postas, assim como de transmitir 
as suas propostas de melhoria.

Satisfação dos nossos clientes
A maioria
dos clientes
avaliam
positivamente
o trabalho da 
empresa

Satisfação

Ano Nota s/100

2008 76,96

2009 77,57

2010 80,04

Informação do período 2008-2010, ex-
traída da base de dados “Satisfação de 
Clientes Grupo”, incluída na ferramenta 
de Gestão da Qualidade e Ambiente do 
Grupo Isolux Corsán.

Nos últimos três anos registou-se 
uma melhoria quanto à satisfação 
dos nossos clientes, medida atra-
vés das nossas pesquisas (dados 
referentes a obras em Espanha).
Em 2010, a avaliação dada pelos 
nossos clientes para cada um dos 
aspectos avaliados no final do 
projecto, foi -principalmente- “boa” 
ou “muito boa”.

 Q  Parques de estacionamentos
O atendimento ao cliente cobra 
especial ênfase no negócio de 
parques de estacionamentos, 
onde satisfazer as necessidades 
dos nossos clientes marca a roti-

na da actividade. Fidelizar o clien-
te, num ambiente tão competitivo, 
converte-se num dos principais 
objectivos tanto para o pessoal 
de gestão (encarregados e operá-
rios) como para o de vigilância e 
segurança.
Todos os nossos parques de es-
tacionamentos dispõem de um 
serviço permanente de assistên-
cia ao utente que garante a so-
lução de problemas menores nos 
veículos.
E, pela localização de muitos de-
les, o material móvel de sinaliza-
ção de avarias realiza-se em es-
panhol, inglês e francês.

07. Responsabilidade
 social empresarial
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A empresa
destina parte dos
seus recursos da

acção social à
Angola
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07. Responsabilidade
 social empresarial

 Q  Política de investimento
Durante 2010, a Isolux Corsán de-
dicou mais de 1,6 milhões de euros 
ao desenvolvimento dos seus 43 
projectos de iniciativa social.
Em Espanha os principais benefici-
ários da nossa acção social foram 
as fundações Adecco, Apai e Once. 
As três têm como missão a integra-
ção no mundo laboral de pessoas 
portadoras de deficiência e as con-
tribuições realizadas pelo Grupo 
sentaram as bases de três projectos 
cujo desenvolvimento está em fase 
de implantação. 

Contribuições
por motivação do projecto

Investimento social

75,49%

Contribuições pontuais

24,45%

Contribuições
por área de actuação

Bem-estar social

84,01%

Ajuda humanitária 

2,21%

Arte, cultura, desporto

11,91%

Educação

1,87%

O desporto também foi um dos 
nossos focos nesta matéria. A 
nossa colaboração com a Funda-
ção CD Numancia para a forma-
ção de jovens desportistas, o Club 
Baloncesto Iber Guadalajara e o 
Club Baloncesto Feminino de Ou-
rense são mostras disso.
Ao contrário da nossa acção social 
em Espanha, no âmbito interna-
cional, as contribuições realizadas 
vão além da mera contribuição em 
dinheiro. A presença do Grupo em 
determinados países representa o 
emprego e a contratação de mão-

-de-obra e fornecedores locais. Isto 
se traduz num impulso à economia 
da área, na melhoria da capacita-
ção profissional dos nossos traba-
lhadores e das suas condições de 
trabalho, no desenvolvimento das 
infra-estruturas locais para o de-
senvolvimento dos nossos projec-
tos e, sobretudo, de abastecimento 
de água e de energia eléctrica. Em 
muitas ocasiões introduzimos no 
meio rural novos processos constru-
tivos, novas tecnologias, e inculca-
mos o respeito pelo ambiente e pela 
necessidade da sua conservação.

A Adecco,
a Apai e a 
Once,
principais
beneficiárias
da acção
social da
Isolux Corsán

Actividades na
Associação Apai

Isolux Corsán
colabora em

eventos de intenso
conteúdo social

O patrocínio
desportivo, 

presente
na acção social

do Grupo
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COOPERAÇÃO

Por norma da empresa, e sobretudo 
em países onde existem carências 
sanitárias, a Isolux Corsán contribui 
neste âmbito com as administrações 
centrais e/ou locais.

 Q Em Cabinda (Angola) existe 
um facultativo disponível e 
acessível para todos os tra-
balhadores das nossas obras 
e para a população local. 
Também em Angola fornece-
mos kits de antiofídicos que 
se coloca ao dispor da popu-
lação local.

A população local,
principal beneficiária

A Isolux 
Corsán
presta
assistência
médica em
todos os
países onde
actua

 Q No Brasil tem-se colaborado 
com o Departamento de Saú-
de para o controle e combate 
da malária, nomeadamente 
na região Amazónica, onde o 
negócio de energia está im-
plantado.

 Q Em Haiti, depois do terremo-
to sofrido pelo país no início 
do ano, a Isolux Corsán co-
laborou com a doação de 
ambulâncias medicalizadas 
para Bombeiros Unidos Sem 
Fronteiras.134

COOPERAÇÃO

A presença do Grupo mantém-se 
além da entrada em serviço dos 
nossos projectos e, em muitas 
ocasiões, de acordo com a loca-
lização geográfica e a natureza 
do projecto, doamos as infra-es-
truturas desenvolvidas para a sua 
execução às populações locais 
afectadas.

 Q Em Cabinda (Angola) dotá-
mos uma sala de uma das 
suas clínicas de todo o equi-
pamento médico necessário 
para ser utilizado pela popula-
ção local uma vez terminadas 
as nossas obras.

 Q Em Río Turbio (Argentina) fo-
ram reabilitados pavilhões e 
cozinhas de JCRT (Jazidas 
Carboníferas de Río Turbio), 
para que, uma vez finalizadas 
as obras, fiquem em proprie-
dade do município.

 Q Na área de influência da auto-
-estrada Perote-Banderilla 
(México), foram realizadas di-
versas actuações para educar 
à população local na conser-
vação de mananciais. Tam-
bém se lhes dotou de sistemas 
de captação e bombagem de 
água potável que garantem o 
fornecimento no Povoado de 
Paso de San Juan (Jilotepec) 
e a limpeza de canais de rega 
e fornecimento de material 
para jornaleiros para o apro-
veitamento da água.

A nossa presença
perdura além dos
nossos projectos

A Isolux 
Corsán
doa à
comunidade
local 
equipamentos
e dotações
uma vez
terminadas
as obras

07. Responsabilidade
 social empresarial
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COOPERAÇÃO

As empresas da Isolux Corsán 
participam activamente em mais 
de 25 associações profissionais 
dos sectores onde desenvolve a 
sua actividade.
 

Associacionismo

A empresa
participa em
mais de 25
associações
profissionais

07. Responsabilidade
 social empresarial

Associações:
 Q Associação Espanhola para a Qualidade

 Q Associação de Directores de Comunicação

 Q AENOR

 Q Departamento Económico e Comercial de Espanha em Casablanca

 Q Associação de Empresas Construtoras de Âmbito Nacional (SEOPAN)

 Q Associação de Economistas Promotores

 Q Associação Empresarial Fotovoltaica

 Q iiR Portugal-Sponsor Angola

 Q Associação de Empresas de Tecnologias da Água (ASAGUA)

 Q Clube Financeiro Génova

 Q Associação Latino-americana de Metropolitanos e Subterrâneos

 Q Associação AMICYF

 Q Associação Espanhola de Empresas de Montagem e Manutenção (ADEMI)

 Q Foro PPP

 Q Associação Técnica de Emulsões (ATEB)

Lista de associações profissionais ou sectoriais mais importantes nas quais 
participam empresas da Isolux Corsán – em Dezembro 2010.
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Identificação dos aspectos
ambientais dos projectos
Onde a Isolux Corsán estiver presente, identifica os aspectos ambientais 
associados às tarefas que realiza nos projectos e os classifica dentro de 
alguma das seguintes categorias e subcategorias:

1. Aspectos ambientais reais: afecção de águas, consumo de recursos 
naturais/produtos, danos em solos, emissões acústicas, emissões 
atmosféricas, resíduos inertes, resíduos perigosos, resíduos urba-
nos e uso de matérias-primas.

2. Aspectos ambientais potenciais: acidentes e incidentes.

Em 2010, dentro dos aspectos ambientais “reais” identificados, a maior 
percentagem corresponde à geração de resíduos inertes (28%), seguido 
da geração de resíduos urbanos (18%) e resíduos perigosos (16%), jun-
to com o consumo de recursos naturais/produtos (12%). Por outro lado, 
dentro da categoria de aspectos “potenciais” identificou-se principalmente 
a possível ocorrência de acidentes ambientais (61%), diante da possibili-
dade de sofrer um incidente (39%).

Avaliação dos aspectos
ambientais antes identificados
Após a identificação dos aspectos ambientais associados às actividades 
que desenvolvem nele, cada projecto procede a avaliá-los, seguindo a sis-
temática estabelecida pela Isolux Corsán, que foi padronizada para todos 
os países. Este sistema baseia-se na análise das diversas características 
que definem o grau de afecção que pode ter um aspecto ambiental no am-
biente natural circundante: certeza, temporalidade, classe, magnitude ou 
ambiente. Para cada característica é dado um valor relativo: baixo, médio 
ou alto, baseado em critérios objectivos.
Como resultado desta avaliação, obtém-se um valor que reflecte a afec-
ção de cada aspecto no ambiente natural. Se este valor for igual ou supe-
rior a 100 pontos, o aspecto em questão recebe a consideração de signi-
ficativo, implicando na necessidade de estabelecer controlos e medidas 
de minimização dos seus efeitos; se esse valor for inferior a 100 pontos, o 
aspecto considera-se não significativo.

Minimização dos aspectos
ambientais significativos
Em 2010, ao redor de 26% dos aspectos ambientais identificados nos 
nossos projectos foram significativos.
Dentro dos aspectos ambientais significativos do tipo “real”, a geração de 
resíduos perigosos representa a maior parte (69%). Do resto, cabe salien-
tar a geração de resíduos inertes (9%), as emissões atmosféricas (7%) e 
os danos aos solos (6%).
Por sua vez, os aspectos “potenciais” que em 2010 foram avaliados como 
significativos correspondem, na sua imensa maioria, a possíveis aciden-
tes (91%), em relação a possíveis incidentes (9%).138

07. Responsabilidade
 social empresarial

Política de Gestão Ambiental
O cuidado do ambiente natural onde desenvolvemos as nossas activi-
dades e a nossa preocupação pelos assuntos em matéria ambiental, à 
escala local, regional e internacional, são elementos decisivos e compe-
titivos em todas as nossas áreas de negócio. Como prova disso, temos 
estabelecida, faz mais de dez anos, uma Política Ambiental Corporativa, 
na qual a Isolux Corsán se compromete a: 

 Q Desenvolver e implantar sistemas de Gestão Ambiental adequados 
à empresa e de acordo com os princípios estabelecidos no standard 
internacional ISO 14.001:2004 e tomar medidas que permitam 
melhorar continuamente a eficácia dos sistemas implantados.

 Q Estabelecer e controlar o cumprimento de objectivos e metas 
ambientais coerentes com esta política e de acordo com as 
capacidades da organização.

 Q Assegurar que estes objectivos e metas contribuem a acrescentar 
progressivamente o seu bom comportamento ambiental e a eficácia 
do sistema de gestão ambiental.

 Q Aplicar práticas destinadas à prevenção e redução da contaminação, 
tentando minimizar os impactos ambientais mais significativos.

 Q Cumprir com a legislação ambiental aplicável e outros requisitos 
que a organização assinar relacionados com os seus aspectos 
ambientais. Manter a informação correspondente disponível e 
convenientemente actualizada.

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

 Q 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.

QUALIDADE E AMBIENTE

Compromisso 
como ambiente no 
desenvolvimento do negócio

A Isolux Corsán
desenvolve
práticas
destinadas à 
prevenção da 
contaminação
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Gestão de resíduos em 2010

Descrição (Código CER-Stat rev.3) Quantidades (kg) 
2010

01.1 Dissolventes usados 355

01.2 Resíduos ácidos, alcalinos ou salinos 60

01.3 Óleos minerais usados 14.774

02.1 Resíduos químicos fora de classificação 4.891

02.3 Resíduos químicos misturados 3.908

03.1 Depósitos e resíduos químicos 680.203

03.2 Lamas de efluentes industriais 71.680

05.1 Resíduos sanitários infecciosos 980

06.1 Desperdícios e resíduos de materiais férreos 142.654

06.2 Desperdicios e resíduos de materiais não férreos 12.200

06.3 Resíduos de materiais misturados 856

07.1 Resíduos de vidro 23.000

07.2 Resíduos de papel cartão 65.770

07.3 Resíduos de borracha 1.420

07.4 Resíduos plásticos 277.105

07.5 Resíduos de madeira 721.171

08.2 Equipamentos eléctricos e electrónicos descartados 3.009

08.4 Máquinas e componentes de equipamentos descartados 6.212

09.1 Resíduos de produtos alimentícios e da preparação de alimentos 5

09.2 Resíduos vegetais 170.012

10.1 Resíduos domésticos e similares 1.047.237

10.2 Materiais misturados e indiferenciados 13.980

10.3 Resíduos de separação 182.397

11.1 Lamas do tratamento de águas residuais 7.733.240

11.3 Lamas de drenagem não contaminadas 90

11.4 Conteúdo de fossas sépticas 72

12.1 Resíduos de construção e demolição 247.735.372

12.2 Resíduos de amianto 11.243

12.3 Resíduos de minerais naturais 25.787.926

12.6 Solos e lamas de drenagem contaminados 8.146

07. Responsabilidade
 social empresarial

Gestão de resíduos
A gestão dos resíduos que geramos, como consequência das nossas activi-
dades em todos os projectos que executamos, é um dos aspectos chave no 
controlo operacional ambiental.
Como prova disso são as sessões de formação e sensibilização realizadas 
habitualmente nos nossos projectos com o propósito de conscientizar a todo 
o pessoal dos mesmos, tanto próprio como pertencente a empresas subcon-
tratadas, sobre a necessidade de realizar uma correcta separação e arma-
zenamento dos resíduos e sobre a importância de cumprir com os trâmites 
para a correcta gestão de todos eles quer sejam perigosos ou inertes.
A Isolux Corsán habilita depósitos de recolha de todos os resíduos que se 
geram nos projectos que executa e contrata administradores autorizados 
para que retirem e dêem o tratamento adequado a esses resíduos. Deste 
modo, consegue uma adequada separação e gestão dos resíduos produ-
zidos como consequência das actividades que realiza, em todos os países 
onde opera.
Os resíduos gerados nos escritórios administram-se através dos serviços 
de recolha municipais, naqueles lugares onde estes existem, ou através de 
administradores autorizados privados no resto dos casos.
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 Q Incorporação e formação de 
recursos altamente qualifica-
dos em gestão ambiental em 
todos os projectos.

 Q Criação de uma estrutura cor-
porativa nos diferentes países 
com a finalidade de implantar 
e realizar um acompanhamen-
to ambiental dos projectos.

 Q Adaptação dos Sistemas de 
Gestão da Isolux Corsán aos 
requisitos legais e de organi-
zação de cada país.

 Q Adaptação das ferramentas 
corporativas de gestão para o 
seu uso nos diferentes países.

 Q  Implantação dos Sistemas de 
Gestão mediante sessões de 
formação e reuniões de coor-
denação nos diferentes países.

 Q Acompanhamento dos Siste-
mas através de ferramentas 
como quadros de comando, 
auditorias internas, relatórios 
de acompanhamento, planos 
de acção, etc.

As acções realizadas sentaram 
as bases para conseguir altos 
standards de gestão, independen-
temente do país onde estamos a 
desenvolver os nossos projectos, 
cumprindo, em todo o momento, 
com os requisitos legais, procuran-
do a satisfação dos nossos clientes 
e tomando as medidas para preve-
nir a contaminação devido às nos-
sas actividades.
A gestão ambiental dos nossos 
projectos começa com uma exaus-
tiva identificação e avaliação dos 
aspectos ambientais reais e poten-
ciais derivados das actividades a 
realizar no âmbito do projecto. Uma 
vez identificados e avaliados, são 
estabelecidos os controlos opera-
cionais e os acompanhamentos 
necessários para assegurar que os 
riscos associados a esta actividade 
são minimizados, sempre que es-
tes sejam significativos.
Adicionalmente, em todos os 
nossos projectos realiza-se uma 
identificação dos requisitos legais 
aplicáveis, estabelecendo-se os 
mecanismos para a avaliação con-
tínua do seu cumprimento.
Durante 2010, consolidou-se uma 
estrutura de técnicos altamente 
qualificados em países como Ar-
gentina, Brasil, México, Índia e 
Angola, cuja missão é a implanta-
ção e acompanhamento dos Sis-
temas de Gestão da Qualidade e 
Ambiental em todos os projectos 
que se executem nesses países, 
informando de maneira contínua à 
Direcção, com a finalidade de levar 
a cabo as acções mais eficazes 
para corrigir, em todo o momento, 
qualquer desvio detectado e evitar 
a sua repetição.

Em 2010 
consolidou-se 
uma estrutura
de técnicos
nos países 
mais
estratégicos
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A protecção do ambiente,
objectivo de todos

QUALIDADE E AMBIENTE

A Isolux Corsán, consciente dos 
impactos ambientais que podem 
derivar-se das actividades que 
realiza, estabeleceu um Siste-
ma de Gestão Ambiental para o 
controlo e minimização destes 
impactos em todos os países 
onde opera.
Depois de uma longa trajectória 
de gestão ambiental em obras 
e serviços, em 2010, a Isolux 
Corsán levou a cabo numerosas 
iniciativas encaminhadas a con-
seguir os seguintes objectivos:

Máximo
controlo na 
gestão do 
ambiente

 Q Identificação dos requisitos 
legais, em todos os países 
onde opera, e avaliação do 
seu cumprimento.

 Q Desenvolvimento de boas 
práticas de gestão ambiental, 
independentemente do país 
no qual se realize a actividade.

 Q Estandardização na Identifica-
ção e Avaliação dos Aspectos 
Ambientais.

 Q Estabelecimento de medidas mi-
nimizadoras de risco ambiental.

 Q Dotação dos recursos necessá-
rios para a prevenção ambien-
tal em todos os países onde 
realiza as suas actividades.

 Q Dotação de recursos qualifi-
cados para a gestão ambien-
tal junto da obra em todos os 
seus projectos e em todos os 
países onde opera.

 Q Formação em temas ambientais 
das equipas de projecto presen-
tes em todos os países onde re-
aliza as suas actividades.

 Q Estabelecimento de directri-
zes de reporting e monitori-
zação de indicadores para 
consolidar a informação pro-
cedente dos diferentes países 
onde opera.

 Q Realização de controlos de 
execução e auditorias internas 
nos seus projectos, em todos 
os países onde opera.

 Q  Estabelecimento de objecti-
vos, acompanhamento e revi-
são dos sistemas.

Para conseguir estes objectivos, 
durante o último ano realizaram-se 
as seguintes acções:

 Q Realização de diagnósticos 
de cumprimento de requisitos 
legais ambientais e de cumpri-
mento de requisitos de stan-
dards internacionais ISO 9001 
e ISO 14001 nos principais 
projectos que o Grupo está a 
levar a cabo:

• Central termoeléctrica de 
Carvão de 240 MW em 
Río Turbio (Argentina)

• Conversão para ciclo com-
binado da Central térmica 
Loma de La Lata (Argen-
tina)

• Central Térmica de Barra-
gán (Argentina)

• Projecto de reabilitação e 
extensão das linhas de 
AT, MT, e BT, das cidades 
de Cabinda e Landana 
(Angola)

• Eléctrico de Orão (Argélia)
• Projectos de subestações  

linhas eléctricas (Qatar)
• Obra Hidraúlica, 116 km de 

tubagens em Mostaganem 
(Argélia)

• Auto-estradas NH6, NH8, 
NH1 (Índia)

• Auto-estrada Perote-Xala-
pa (México)
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 Q Auditorias internas e visitas de 
acompanhamento às obras e 
serviços.

 Q Incorporação de técnicos alta-
mente qualificados para a ges-
tão da qualidade e ambiental 
nos diferentes projectos e estru-
tura corporativa dos países.

 Q Sessões de formação a toda a 
estrutura corporativa e de pro-
jecto dos diferentes países que 
integram a empresa.

 Q Estabelecimento de quadros 
de comando e indicadores de 
acompanhamento com critérios 
comuns a todos os países.

 Q Melhoria da ferramenta de ava-
liação de fornecedores, incor-
porando requisitos de Respon-
sabilidade Social e Prevenção 
de Riscos Profissionais.

 Q Base de dados de Espanha 
para o controlo documental de 
obras de edificação de acordo 
com o novo CTE.

 Q Base de dados de Espanha 
para gerar o plano de ensaios 
das obras.

Estas iniciativas prosseguirão nos 
seguintes objectivos planificados 
para 2011:

 Q Continuar com o trabalho de 
desenvolvimento de documen-
tação que reflecte os requisitos 
legais de cada país e da sua 
organização.

 Q Ministrar formação nos Siste-
mas de Gestão da Qualidade e 
Ambiental nos novos projectos.

 Q Implantação das ferramentas 
de Gestão da Qualidade e 
Ambiental nos novos projec-
tos adjudicados.

 Q Incorporação de ferramentas e 
metodologias de identificação 
de requisitos legais em cada 
país, que permitam à organi-
zação conhecer as suas obri-
gações e colocar os recursos 
ao seu alcance para o seu 
cumprimento.

 Q Estabelecimento de Objectivos 
da Qualidade e do Ambiente de 
cada país, sob os critérios da 
estratégia definida pelo Depar-
tamento Corporativo da Quali-
dade e do Ambiente.

 Q Planeamento e realização de 
auditorias internas em todos 
os países como ferramenta de 
acompanhamento.

 Q Estabelecimento de critérios 
que permitam a consolidação 
de informação para medição e 
análise dos dados de gestão 
da qualidade e desempenho 
ambiental que ajudem à toma-
da de decisões da Direcção.

 Q Melhoria da gestão do co-
nhecimento procurando ferra-
mentas e metodologias que 
facilitem a transmissão de 
informação e “Know How” de 
uns projectos para outros.

 Q Implantação e Certificação 
do Sistema de Gestão da 
Qualidade e Gestão Ambien-
tal nos países com estrutura 
corporativa permanente me-
diante entidades de certifica-
ção de reconhecido prestígio. 
Implantação e certificação 
do Sistema de Qualidade e 
Gestão Ambiental para as 
actividades de concessões 
de infra-estruturas, energia e 
estacionamentos.

Ministrar
formação
em todos os
sistemas é
um objectivo
para 2011
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Compromisso
com o fomento
da qualidade, a
gestão ambiental
e a prevenção 
de riscos

QUALIDADE E AMBIENTE

A expansão internacional da Isolux 
Corsán, com projectos de obras e 
concessões em mais de 30 países, 
ocorre unida a um compromisso da 
Direcção de implantar uma cultura 
de trabalho e organização que, in-
dependentemente do país no qual 
levamos a cabo as nossas activi-
dades, podemos assegurar que se 
cumprem as finalidades de:

 Q Cumprimento legal.

 Q Integridade e transparência.

 Q Eficácia e eficiência.

 Q Ambientes de trabalho seguros.

 Q Compromisso com a qualidade.

 Q Compromisso com a preven-
ção da contaminação.

Para isso, os sistemas de Gestão 
da Qualidade, Ambiental e Segu-
rança e Saúde, converteram-se 
numa ferramenta fundamental para 
que esta cultura penetre em todos 
os âmbitos da organização e em 
todos os países onde executamos 
os nossos projectos.
O ano de 2010 foi fundamental 
para o desenvolvimento e implan-
tação de iniciativas para o fomento 
da Qualidade e do Ambiente em to-
dos os países, entre as quais cabe 
salientar as seguintes:

 Q Diagnósticos de cumprimento 
legal e de requisitos das nor-
mas ISO 9001, ISO 14001 e 
OHSAS nos principais projec-
tos internacionais.

 Q Adaptação da documentação 
dos Sistemas da Qualidade, 
Ambiental e Segurança e 
Saúde aos requisitos legais e 
de organização de cada país.

 Q Adaptação das ferramentas 
informáticas na gestão da qua-
lidade e ambiente para os dife-
rentes idiomas da organização.

2010, um ano
fundamental 
para o 
desenvolvimento
de iniciativas
da Qualidade
e Ambiental
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OHSAS 18001 
(Segurança e Saúde)

 Q Os processos de auditoria externa permitem in-
centivar a melhoria contínua do nosso sistema 
de gestão. Por este motivo, promove-se a certi-
ficação das diferentes empresas que constituem 
o Grupo, de acordo com a especificação OHSAS 
18001:2007. As empresas pertencentes ao Grupo 
que contam com essa certificação são: a Isolux 
Ingeniería, a Corsán-Corviam Construcción, a Iso-
lux Corsán Servicios e o Grupo Isolux Corsán.

 Q Ao longo do exercício de 2010, todas estas em-
presas foram submetidas às correspondentes 
auditorias periódicas de controlo ou recertificação.
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Certificações 
reconhecidas internacionalmente

INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

ISO 9001 (Qualidade) 
e ISO 14001 (Ambiente)

 Q A Isolux Corsán aborda os seus objectivos anuais 
em matéria de Qualidade e Ambiente baseando-
-se nos seus Sistemas de Gestão. Todos os Sis-
temas de Gestão que a Isolux Corsán tem implan-
tados de acordo com os standards internacionais 
ISO 9001 e ISO 14001 são certificados pelos 
organismos de certificação independentes e de 
prestígio reconhecido globalmente. Anualmente, 
estes organismos independentes revisam os nos-
sos Sistemas de Gestão mediante o desenvolvi-
mento de auditorias presenciais, inspeccionando 
que a sua aplicação nos nossos escritórios e pro-
jectos está de acordo com ambos os standards 
internacionais, oferecendo aos nossos clientes, 
onde se encontrem, e à sociedade em geral, uma 
garantia adicional.

Organismos  
externos 
revisan 
anualmente 
los sistemas 
de Isolux 
Corsán

Registo 
EMAS

 Q A fábrica de elaborados metálicos Emesa, espe-
cializada na produção de qualquer tipo de estrutu-
ras metálicas e fustes de aerogeradores, obteve a 
inscrição no registo EMAS da Xunta de Galicia em 
Fevereiro de 2009, depois da implantação de um 
exaustivo sistema de gestão ambiental de acordo 
com o Regulamento EMAS, que para o Grupo Iso-
lux Corsán representa uma aposta na transparên-
cia na comunicação das nossas actividades com 
impactos mais significativos.

 Q A Declaração EMAS da empresa Emesa, S.L. 
está à disposição do público na página web da 
Xunta de Galicia e na página web da Emesa. O 
Sistema de Gestão da Emesa, baseado no Regu-
lamento EMAS III, estabelece uma sistemática de 
avaliação de aspectos e de medição do desempe-
nho mais exigente que a requerida pelo standard 
internacional ISO 14001.
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Inovação tecnológica
em favor do ambiente

INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

A Isolux Corsán dispõe de um Sis-
tema de Gestão de I+D+i certifica-
do pela AENOR sob a norma UNE 
166.002:2006, que fomenta o de-
senvolvimento de projectos de I+D 
e Inovação Tecnológica dentro das 
Unidades de Negócio do Grupo 
oferecendo um alto valor acrescen-
tado aos nossos clientes.
Como base desse Sistema de 
Gestão, a Direcção da Isolux Cor-
sán estabeleceu a seguinte Política 
Corporativa de I+D+i:

A Isolux 
Corsán
fomenta o
desenvolvimento 
de projectos 
de I+D+i

 Q Desenvolver e implantar um 
Sistema de Gestão da I+D+i 
adequado à nossa organi-
zação e de acordo com os 
princípios estabelecidos na 
norma UNE 166.002:2006, 
adoptando medidas que per-
mitam melhorar continua-
mente a sua eficácia.

 Q Proporcionar um marco de re-
ferência na organização para 
o estabelecimento de objecti-
vos de I+D+i, a sua consecu-
ção e a revisão periódica dos 
mesmos.   

 Q Assegurar a disponibilidade 
de recursos para a consecu-
ção dos objectivos de I+D+i 
e para conhecer e analisar os 
últimos avanços tecnológicos 
do nosso sector.

 Q Detectar novas ideias que 
permitam o desenvolvimento 
de novos produtos e serviços.

 Q Fomentar, nas nossas áreas 
de negócio, a cooperação 
com entidades externas que 
proporcionem conhecimentos, 
metodologias e recursos.
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I+D+i na Área de Construção

Nesta área de negócio considera-se estratégica a 
realização e posterior certificação de projectos de 
I+D+i sob a norma UNE 166001:2006. Ao longo 
de 2010 apresentaram-se quatro novos projectos 
de I+D+i, todos eles na área tecnológica de geo-
tecnia. A Corsán-Corviam Construcción faz parte 
dos órgãos directivos da Plataforma Tecnológica 
Espanhola da Construção (PTEC). Esta Plataforma 
é composta pelas mais importantes instituições, or-
ganismos públicos de investigação, universidades 
e empresas do sector da construção. Dentro desta 
Plataforma, a Corsán-Corviam lidera a Linha Estra-
tégica de Segurança e Saúde (LESS), centrada na 
investigação e desenvolvimento de novas tecnolo-
gias e soluções que aumentem a segurança e re-
duzam os efeitos prejudiciais para a saúde dos tra-
balhadores. No dia 20 de Setembro de 2010, ficou 
oficialmente registada a Fundação PTEC, da qual a 
Corsán-Corviam é sócio fundador.
A finalidade principal desta Fundação é contribuir 
com o progresso sustentável do sector da cons-
trução, prestando especial atenção ao fomento da 
inovação na construção com o propósito de obter 
e assegurar uma maior eficácia no aproveitamento 
dos investimentos de Investigação, Desenvolvimen-
to e Inovação no sector, promovendo uma melhoria 
da eficiência, da produtividade, da qualidade e da 
segurança, assim como uma diminuição significati-
va do impacto no ambiente e um aumento do bem-
estar do cidadão.

07. Responsabilidade
 social empresarial

Projecto SIC

Durante este ano a empresa construtora do Grupo, 
dentro do seu papel de líder da Linha Estratégica de 
Segurança e Saúde da PTEC, continua a trabalhar no 
Projecto “Planeamento da Segurança Integrada na 
Construção” sondando a possibilidade de acordo com 
outros parceiros potencialmente interessados na parti-
cipação no projecto e analisando diferentes vias para 
o seu financiamento.

Projecto CLEAM

Com um subsídio do Centro para o Desenvolvimento 
Tecnológico Industrial CDTI de 44% do seu orçamento 
total, de mais de 20 milhões de euros, este projecto en-
quadra-se dentro da Linha Estratégica de Construção 
Sustentável da PTEC.
Liderado pelas sete grandes empresas construtoras, 
conta entre os seus participantes, com várias Univer-
sidades, Centros de Investigação públicos e privados, 
assim como duas PME. Está estruturado em sete 
grandes grupos de actividades, uma das quais é coor-
denada pela Isolux Corsán.
Em 2010, este projecto CENIT encarou o seu quarto e 
último ano de trabalho. Nesta última etapa do projecto, 
os trabalhos centram-se em encerrar todas as tarefas, 
recompilando os resultados e as conclusões obtidas. 
Uma vez realizado este trabalho, os membros do con-
sórcio estudarão, para aquelas tarefas que assim o 
permitam, um futuro projecto de desenvolvimento, no 
qual obter novas aplicações tecnológicas concretas.

A Isolux Corsán
promove o
desenvolvimento 
e a inovação
no sector
 

A Isolux Corsán conta com um Sistema de Gestão de 
I+D+i certificado pela AENOR sob a norma espanhola 
UNE 166002:2006.
Sob a protecção deste Sistema de Gestão, em 2010, a 
Corsán-Corviam Construcción, S.A. prosseguiu com a 
certificação de quatro novos projectos de investigação, 
desenvolvimento e inovação tecnológica (I+D+i):

 Q Estudo de sistemas de estabilização de túnel 
falso com suporte em cortinas de fortes cargas 
verticais

 Q Escavação mecanizada de poços em rochas du-
ras (tuneladora vertical).

 Q Métodos especiais de reforma de túneis urbanos.

 Q Novo método para o cálculo de deslizamentos 
compostos de taludes.

Todos eles foram avaliados por peritos independen-
tes, e obtiveram a correspondente certificação como 
Projecto de I+D+i sob a norma espanhola UNE 
166.001:2006.
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I+D+i na Área de engenharia

Durante 2010, a Isolux Ingeniería liderou três projectos 
no sector das águas, onde colaborou estreitamente 
com diversas universidades, como a Universidade de 
León, a Universidade de Alicante e a Universidade de 
Castilla - La Mancha.
Os projectos desenvolvidos são:

 Q Desenvolvimento de um processo de electrólise 
biocatalítica para águas residuais. Projecto de 
I+D+i de dois anos de duração, com uma ajuda 
concedida pelo CDTI.

 Q Estudo de viabilidade de obtenção de biocombus-
tíveis líquidos com base em lamas ETAR. Pro-
jecto de Inovação de um ano de duração, com 
uma ajuda concedida pelo Instituto Madrileno de 
Desenvolvimento (IMADE).

 Q Estudo de viabilidade técnica e económica de 
compostagem de lamas de estação de tratamen-
to em tambor rotatório. Projecto de Inovação de 
um ano de duração, com a ajuda concedida pelo 
Instituto Madrileno de Desenvolvimento (IMADE).

Para a difusão destes projectos, a empresa parti-
cipou em vários congressos como o Congresso In-
ternacional de Lamas, realizado em Budapeste nos 
dias 8, 9 e 10 de Setembro, e o ANQUE, realizado 
em Oviedo de 13 a 16 de Junho de 2010.
Igualmente, prosseguiu-se com as actividades pre-
vistas no projecto de Sistemas de Controlo de Par-
ques Solares, iniciado em 2008 e que conta com a 
ajuda concedida pelo Ministério da Indústria, Turis-
mo e Comércio.
O Plano Nacional de I+D+i, e em concreto, as aju-
das previstas nas convocatórias de projectos de in-
vestigação na área de energia e alteração climática, 
permite à Isolux Corsán aumentar os recursos dedi-
cados a novas linhas de trabalho que estão a surgir 
dos projectos em desenvolvimento.
A Isolux Ingeniería também tem uma longa trajectó-
ria de projectos noutros campos como o Desenvol-
vimento e a Produção do Sistema LAC (Analisador 
de Linha Aérea de Contacto para Subestações de 
Tracção Ferroviária), Automatização de Subes-
tações de Tracção Ferroviárias, Localização de 
Equipamentos em Redes Wi-Fi e Redes de Tele-
controlo.
Os resultados obtidos nestes projectos foram apli-
cados a processos de desenho para proporcionar 
aos nossos clientes produtos à medida das suas 
necessidades.

Linha 5 do metro
de Barcelona

| Espanha
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Nota 31 de Dezembro 
de 2010

31 de Dezembro 
de 2009

1 de Janeiro de 
2009

ACTIVOS

Activos não correntes

Imobilizações corpóreas 6 203.834 216.534 238.784

Goodwill 7.1 487.114 486.192 486.662

Activos intangíveis 7.2 66.509 54.209 64.937

Activos intangíveis afectos a projectos 8.1 1.400.922 1.393.672 659.864

Outras imobilizações afectas a projectos 8.2 252.201 278.548 274.400

Investimentos em sociedades por equivalência patrimonial 9 178.996 57.059 57.837

Investimentos financeiros 10 11.512 143.006 101.946

Clientes e outras contas a receber 12 69.093 63.357 27.772

Activos por impostos diferidos 20 115.886 61.740 41.537

Instrumentos financeiros derivados 11 4.287 2.675 4.751

2.790.354 2.756.992 1.958.490

Activos correntes

Existências 13 427.860 357.784 333.525

Clientes e outras contas a receber 12 1.941.875 1.655.435 1.489.444

Instrumentos financeiros derivados 11 4.710 1.634 5.417

Activos financeiros ao justo valor com alterações nos resultados 14.2 2.300 504 210.771

Caixa e equivalentes de caixa 14.1 937.555 420.778 287.469

3.314.300 2.436.135 2.326.626

Total activos 6.104.654 5.193.127 4.285.116

As notas 1 a 39 do Relatório e dos Anexos I a IV são parte integrante de estas contas anuais consolidadas.

Balanço de situação consolidado
(em milhares de euros)

Nota 31 de Dezembro 
de 2010

31 de Dezembro 
de 2009

1 de Janeiro 
de 2009

CAPITAL PRÓPRIO

Capital e reservas atribuíveis aos accionistas da Sociedade

Capital social 15 17.463 17.463 17.463

Prémio de emissão 15 469.163 469.763 470.634

Reserva legal 15 8.207 5.850 3.493

Reserva de cobertura 11 (36.316) (13.663) (13.956)

Diferença de câmbio acumuladas 16 38.119 10.492 (53.388)

Ganhos acumulados 17 199.710 183.088 199.229

696.346 672.993 623.476

Interesses minoritários 17 74.728 52.457 21.503

Total Capital Próprio 771.074 725.450 644.979

PASSIVOS

Passivos não correntes

Dívidas para com instituições de crédito 19 877.564 691.061 703.690

Financiamento de projectos 8.3 1.012.530 828.335 534.407

Instrumentos financeiros derivados 11 47.647 20.562 27.811

Passivos por impostos diferidos 20 66.752 55.035 54.183

Provisões para outros passivos e despesas 21.1 47.167 49.883 33.983

Outras contas a pagar 18 41.028 219.412 54.826

2.092.688 1.864.288 1.408.900

Passivos correntes

Dívidas para com instituições de crédito 19 372.804 216.894 144.139

Financiamento de projectos 8.3 222.480 141.735 151.096

Fornecedores e outras contas a pagar 18 2.559.171 2.191.878 1.875.643

Passivos por impostos correntes 21.779 11.713 20.138

Instrumentos financeiros derivados 11 12.559 6.200 6.637

Provisões para outros passivos e custos 21.2 52.099 34.969 33.584

3.240.892 2.603.389 2.231.237

Total passivos 5.333.580 4.467.677 3.640.137

Total capital próprio e passivos 6.104.654 5.193.127 4.285.116

As notas 1 a 39 do Relatório e dos Anexos I a IV são parte integrante de estas contas anuais consolidadas.

Balanço de situação consolidado
(em milhares de euros)
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Exercício finalizado em 31 de Dezembro
Nota 2010 2009

Total receitas de exploração 3.239.786 3.018.540

Volume de negócios 22 3.188.740 2.959.162

Outras receitas de exploração 24 44.995 56.044

Variação de existências 5.034 (19.133)

Trabalhos realizados pelo Grupo para as suas imobilizações 1.017 22.467

Total Despesas de Exploração (3.032.084) (2.834.436)

Consumo e outras despesas externas 23 (1.864.095) (1.771.669)

Despesas por benefícios para os empregados 25 (379.270) (355.659)

Amortizações e custos por perdas de imparidade 6, 7 e 8 (86.692) (65.058)

Alteração de provisões de operações comerciais (16.804) (6.515)

Outras despesas de exploração 24 (685.223) (635.535)

Resultado de exploração 207.702 184.104

Despesas financeiras 27 (171.743) (139.949)

Receitas financeiras 27 56.022 34.333

Resultado financeiro líquido 27 (115.721) (105.616)

Participação no resultado de sociedades por equivalência patrimonial 9 (7.072) (12.012)

Lucro antes de impostos 84.909 66.476

Imposto sobre lucros 28 (20.949) (10.296)

Resultado do exercício 63.960 56.180

Atribuível a:

Accionistas da Sociedade 63.155 60.904

Interesses minoritários 17 805 (4.724)

63.960 56.180

Ganhos por acção atribuíveis aos accionistas da sociedade durante 
o exercício – Básicos e diluídos (euros por acção)

29 0,72 0,70

Demonstração de resultados consolidada
(em milhares de euros)

As notas 1 a 39 do Relatório e dos Anexos I a IV são parte integrante de estas contas anuais consolidadas.

Exercício finalizado em 31 de Dezembro      
Nota 2010 2009

Lucro/(Perda) do exercício 63.960 56.180

Outro resultado global:

Alteração pela conversão de apresentações financeiras no estrangeiro 16 34.819 62.221

Alteração do valor justo  coberturas de fluxos de caixa 11 (54.609) (13.240)

- Efeito impositivo 20 15.245 3.130

 Transferência a resultados cobertura de fluxos de caixa 11 21.952 14.740

- Efeito impositivo 20 (6.545) (4.351)

Cobertura líquida de fluxos de caixa (23.957) 279

Resultado global total do ano atribuível a: 74.822 118.680

Accionistas da Sociedade Dominante 68.129 125.077

Interesses minoritários 6.693 (6.397)

Demonstração do resultado global consolidado correspondente 
aos exercícios finalizados em 31 de dezembro de 2010 e 2009
(em milhares de euros)

As notas 1 a 39 do Relatório e dos Anexos I a IV são parte integrante de estas contas anuais consolidadas.
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Atribuíveis aos accionistas da sociedade

Capital 
Social

(Nota15)

Prémio de 
emissão
(Nota 15)

Reseva 
Legal

(Nota 15)

Reserva 
de 

cobertura 
(Nota 11)

Diferença
acumulada
de câmbio
(Nota 16)

Lucros
acumulados
 (Nota 17)

Interesses 
minoritários 
 (Nota17)

Total
Capital 
Próprio

Saldo em 31 de Dezembro de 2009 17.463 469.763 5.850 (13.663) 10.492 183.088 52.457 725.450

Resultado do Exercício  -  -  -  -  - 63.155 805 63.960

Coberturas Líquidas de Fluxos de caixa - - - (22.653) -  - (1.304) (23.957)

Diferenças de câmbio de moeda estrangeira - - - - 27.627  - 7.192 34.819

Total Outro Resultado Global  -  -  - (22.653) 27.627  - 5.888 10.862

Total Resultado Global  -  -  - (22.653) 27.627 63.155 6.693 74.822

Outros movimentos (Incentivos; líquidos efeito 
fiscal) (Nota 34)  -  -  -  -  - (19.266)  - (19.266)

Outros movimentos  -  -  -  -  - (1.510) 15.578 14.068

Distribuição do resultado de 2009 (Nota 17)  - (600) 2.357  -  - (25.757)  - (24.000)

Saldo em 31 de Dezembro de 2010 17.463 469.163 8.207 (36.316) 38.119 199.710 74.728 771.074

As notas 1 a 39 do Relatório e dos Anexos I a IV são parte integrante de estas contas anuais consolidadas.

Demonstração consolidada de alterações no capital próprio-Exercício 2010
(em milhares de euros)

Atribuíveis aos accionistas da sociedade

Capital 
Social

(Nota15)

Prémio de 
emissão
(Nota 15)

Reseva 
Legal

(Nota 15)

Reserva de 
cobertura 
(Nota 11)

Diferença
acumulada
de câmbio
(Nota 16)

Lucros
acumulados
 (Nota 17)

Interesses 
minoritários 
 (Nota17)

Total
Capital 
Próprio

Saldo em 1 de Janeiro de 2009 17.463 470.634 3.493 (13.956) (53.388) 199.229 21.503 644.979

Resultado do Exercício - - - - - 60.904 (4.724) 56.180

Coberturas Líquidas de Fluxos de caixa - - - 293 - - (14) 279

Diferenças de câmbio de moeda 
estrangeira

- - - - 63.880 - (1.659) 62.221

Total Outro Resultado Global - - - 293 63.880 - (1.673) 62.500

Total Resultado Global - - - 293 63.880 60.904 (6.397) 118.680

Outros movimentos - - - -  - - 37.351 37.351

Distribuição do resultado de 2008 - - 2.357 -  - (43.059) - (40.702)

Entrega de dividendo com débito a 
reservas (Nota 17)

- (871) - -  - (33.986) - (34.857)

Saldo em 31 de Dezembro de 2009 17.463 469.763 5.850 (13.663) 10.492 183.088 52.457 725.450

As notas 1 a 39 da memoria e Anexos I a IV são parte integrante de estas contas anuais consolidadas.

Demonstração consolidada de alterações no capital próprio  
Exercício 2009
(em milhares de euros)
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Exercício finalizado em 31 de Dezembro
Nota 2010 2009

Fluxos de caixa de actividades operacionais

Resultado do exercício antes de impostos 84.909 66.477

Ajustamentos de:

    - Amortizações e custos por perdas de imparidade 6, 7 e 8 86.692 65.063

    - Alterações de previsões de operações comerciais 16.804 6.515

    - Lucros na venda de imobilizações corpóreas afectas a projectos 24 (26.562)                 -

    - Participação no resultado de sociedades por equivalência patrimonial 9 7.072 12.012

    - Resultado financeiro líquido 27 115.721 105.616

  Subtotal 199.727 189.206

Variação no capital circulante:

    - Existências (79.893) 41.929

    - Clientes e outras contas a receber (306.058) (49.666)

    - Activos financeiros ao justo valor com alterações nos resultados (1.796) 210.267

    - Fornecedores e outras contas a pagar 318.774 264.170

    - Provisões para outros passivos e despesas 14.139 (3.580)

    - Outras contas a receber e a pagar não correntes             - (18.581)

    - Outras variações (4.303) (2.374)

Caixa gerada pelas operações 225.499 697.848

    - Impostos pagos (16.997) (25.458)

Caixa líquida (Fluxo) gerada pelas actividades de exploração 208.502 672.390

Nota 2010 2009

Fluxo de caixa das actividades de investimento

    - Aquisição de subsidiárias, líquida de fluxos de caixa adquiridos             - 2.213

    - Aquisição de imobilizações incorpóreas e de activos intangíveis (46.615) (46.260)

    - Receitas pela venda de imobilizações e de activos intangíveis 1.415               -

    - Aquisição de imobilizações afeitas a projectos (506.019) (412.085)

    - Receitas da venda de imobilizações afectas a projectos 256.535               -

- Aquisição e inv. em sociedades por equivalência patrimonial  1.374) (95.666)

    - Variação líquida de outras contas a receber (6.061) (70.523)

    - Juros recebidos e outras receitas financeiras 2.002 32.159

Caixa líquida para actividades de investimento (300.117) (590.162)

Demonstração de fluxos de caixa consolidados
(em milhares de Euros)

08. Relatório económico
 Contas anuais consolidadas

Exercício finalizado em 31 de Dezembro
Nota 2010 2009

Fluxos de caixa de actividades de financiamento

    - Receitas de empréstimos bancários 467.030 183.225

    - Reembolso de  empréstimos bancários (124.616) (144.139)

    - Receitas de financiamento de projectos 505.863 279.923

    - Reembolso de financiamento de projectos (58.037) (80.141)

    - Juros pagos (161.718) (137.251)

    - Dividendos pagos (24.000) (49.769)

Caixa líquida recebida / (utilizada) em actividades de financiamento 604.522 51.848

Variação líquida de caixa e equivalentes a caixa 512.907 134.076

Caixa e equivalentes a caixa no princípio do exercício 420.778 287.469

Diferenças de câmbio incluídas na variação líquida do exercício 3.870 (767)

Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 14.1 937.555 420.778

As notas 1 a 39 do Relatório e dos Anexos I a IV são parte integrante de estas contas anuais consolidadas.
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Relatório das contas 
anuais consolidadas
(en milhares de euros)

Informação geral1
O GRUPO ISOLUX CORSÁN, S.A. (adiante a Socieda-
de) é uma sociedade que no fim do exercício de 2010 
conta com um grupo (adiante o Grupo), formado por: 
Grupo Isolux Corsán, S.A., sociedade dominante, e 
as suas dependentes e associadas. Adicionalmente, 
o Grupo participa junto com outras entidades ou par-
tícipes em negócios conjuntos, bem como em uniões 
temporárias de empresas (adiante UTE’s). Os Anexos 
I, II, III e IV a estas notas incluem informação adicional 
relativa às entidades incluídas no perímetro de con-
solidação. As empresas do Grupo têm participações 
inferiores a 20% do capital noutras entidades sobre as 
quais não têm influência significativa, com excepção 
do que se explica na nota 9. O Grupo tem as suas acti-
vidades e vendas principais na Espanha e América La-
tina, e encontram-se em fase de expansão em diver-
sos países da Ásia, da África e da América do Norte.

Para o efeito da preparação das contas anuais conso-
lidadas, entende-se que existe um grupo quando a do-
minante dispõe de uma ou mais entidades dependen-
tes, 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 iden-
tificação das sociedades dependentes incluídas no 
perímetro de consolidação pelo método de integração 
global.

No Anexo II a estas notas constam os dados de iden-
tificação das entidades associadas incluídas no perí-
metro de consolidação pelo método de participação.

No Anexo III a estas notas constam os dados de iden-
tificação dos negócios conjuntos incluídos no perí-
metro de consolidação pelo método de integração 
proporcional.

Por outro lado, quer a Sociedade dominante quer cer-
tas sociedades dependentes participam em UTEs, 
sendo incluídas nas respectivas sociedades os dados 
correspondentes às UTEs através da integração pro-
porcional 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 ti-
veram lugar no decorrer do exercício 2010 são as 
seguintes:

 ❱ Constituição das seguintes sociedades: Isolux 
Corsán Concesiones de México, S.A. de C.V., 
Isolux Corsan Energy Cyprus Limited, Isolux Cor-
san Power Concessions India Private Limited, 
Mainpuri Power Transmission Private Limited, 

Isolux Corsán Concessions India Privated Limi-
ted, Soma Isolux Varanasi Aurangabad Tollway 
Private Limited, Isolux Soma and Unitech JV, 
Isolux Corsán Brasileña de Infraestructuras, S.L., 
ICI Soma JV, Carreteras Centrales de Argentina, 
S.A., Wett Holdings LLC., Eclesur, S.A., Empre-
sa Concesionaria Líneas Eléctricas del Sur, S.A., 
Isolux Corsán Renovables, S.A , Isolux Corsán 
Panamá, S.A., Hixam Gestión de Aparcamientos 
III, S.L., Isolux Corsán Arabia Saudí, LLC e Isolux 
Corsán Gulf, LLC.

 ❱ Compra das seguintes sociedades: AB Alterna-
tive Investment, B.V., ICC Sandpiper, B.V., Isolux 
Corsán Participaciones de Infraestructura Ltda., 
Isolux Corsán Participações em Viabahía Ltda.

 ❱ Aumento de participação de 70% a 80,7% em 
Infinita Renovables, S.A.

 ❱ Diminuição de participação de 100% a 70% em 
Luxeol S.L. e de 75% a 55% em Viabahia Con-
cessionaria de Rodovias, S.A.

 ❱ Venda dos negócios conjuntos no Brasil (ver 
nota 8.1), venda das participadas Infinita Reno-
vables Patagonía S.A. e Aparcamientos IC Go-
mez Ulla, S.L..

 ❱ Adicionalmente, a sociedade Isolux de México, 
S.A. de C.V. absorveu a sociedade Isolux Corsán 
Construcción S.A de C.V. durante o exercício (as 
duas pertenciam ao perímetro de consolidação 
em 2009).

As variações no perímetro de consolidação que ti-
veram lugar no decorrer do exercício 2009 são as 
seguintes:

 ❱ Constituição das seguintes sociedades: Grupo 
Isolux Corsán Concesiones, S.A., Isolux Inge-
niería USA LLC, Isolux Corsán Cyprus Limited, 
Sociedad Concesionaria Zona 8-A., S.A, Eó-
lica Isolcor, S.L., Parque Eólico Cova da Serpe 
II, S.L., Vias Administración y Logística, S.A. de 
C.V., Viabahia Concessionaria de Rodovias, S.A., 
Iccenlux Corp., Isolux Corsan Concessions Cy-
prus Limited, Isolux Corsan NH1 Cyprus Limited, 
Aparcamientos IC Elche, S.L., Inversiones Blu-
men, S.L., Líneas de Comahue Cuyo, S.A., Apar-
camientos Los Bandos Salamanca, S.L., Soma 
Isolux Surat Hazira Tollway PVT, LTD., Soma Iso-
lux Kishangarh-Ajmer-Beawar Tollway PVT.LTD, 
Isolux Corsán India & Soma Enterprises Limited, 
Indra Isolux de México S.A de C.V., Construc-
ciones e Instalaciones del Noreste S.A. de C.V. e  
Wind Energy Transmission Texas, LLC.
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 ❱ Compra das seguintes sociedades: Agua Limpia 
Paulista, S.A. (40%), Integraçao Electrica Norte e 
Nordeste, S.A. (50%) e Global Vambru, S.L.

 ❱ Aumento de participação de 25% a 50% em Alqlu-
nia5, S.A. e de 18% a 50% de Pinares del Sur, S.L.

 ❱ Venda da sociedade Parque Eólico Cova da Ser-
pe, S.L.

No dia 17 de Dezembro de 2004 foi constituída a so-
ciedade que, depois de várias modificações, é deno-
minada Grupo Isolux Corsán, S.A. A Sociedade é ca-
beça de um Grupo que é continuador das actividades 
do Grupo Isolux Wat, grupo com uma amplia trajec-
tória no mercado espanhol e cuja principal activida-
de 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 na Calle Caballero Andante nº 8, 28021 Madrid (Es-
panha). 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.

O grupo Isolux Corsán, S.A., desenvolve o seu negócio 
quer no mercado nacional, quer no mercado interna-
cional. As principais actividades deste grupo (desen-
volvidas pela própria sociedade ou pelas suas depen-
dentes) são as seguintes:

 ❱ Estudos de engenharia, montagens industriais e fa-
brico de elementos necessários para estas, instala-
ções integrais e construção. 

 ❱ Fabrico, comercialização e representação de pro-
dutos eléctricos, electrónicos, electromecânicos, 
informáticos, industriais, maquinaria e aparelhagem. 

 ❱ Prestação de qualquer tipo de serviços de con-
sultoria, auditoria, inspecção, medição, análise, 
decisão, investigação e desenvolvimento, de-
sign, projecto, planificação, fornecimento, exe-
cução, instalação e montagem, direcção e su-
pervisão de projectos e obras, testes, ensaios, 
entrada em funcionamento, controlo e avaliação, 
manutenção e reparação, em instalações inte-
grais, instalações eléctricas e electrónicas, de cli-
matização 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, comuni-
cações, 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 re-
ais sobre estes. 

 ❱ Posse, gestão e direcção de valores e participações 
representativas de capital de qualquer entidade.

O Grupo opera principalmente através das seguintes 
linhas de negócio:

 ❱ Construção: Inclui a construção de todo o tipo 
de obras civis e edificação residencial e não re-
sidencial.

 ❱ Engenharia e Serviços Industriais: Esta linha de 
negócio inclui as actividades de Engenharia, 
Energia, Telecomunicações, Instalações e Meio 
Ambiente.

 ❱ Concessões: O Grupo é titular de concessões de 
infra-estruturas terrestres, tais como auto-estra-
das e parques de estacionamento, e igualmente 
de infra-estruturas eléctricas, tais como linhas de 
transmissão de alta tensão e centrais de geração 
de energia.

 ❱ Energias renováveis: Actividade no âmbito dos 
biocombustíveis.

Estas contas anuais consolidadas foram elaboradas pelo 
Conselho de Administração em 28 de Março de 2011. 
Os Administradores apresentarão estas contas anuais 
consolidadas na Assembleia Geral de Accionistas e é de 
esperar que sejam aprovadas sem alterações.

Resumo das principais 
políticas contabilísticas

2

A seguir descrevem-se as principais políticas conta-
bilísticas adoptadas na preparação de estas 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 2010 foram preparadas em conformi-
dade 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 2010. As primeiras contas anuais 
consolidadas apresentadas de acordo com as referi-
das normas foi em 1 de Janeiro de 2006.

As políticas indicadas seguidamente foram aplicadas 
uniformemente a todos os exercícios apresentados 
nestas contas anuais consolidadas.

Os montantes aparecem expressos no presente docu-
mento em milhares de Euros, salvo quando for men-
cionado o contrário.

As contas anuais consolidadas foram preparadas de 
acordo com o princípio do custo histórico, modificado 
nos casos estabelecidos pelas próprias NIIF-UE, pelas 
quais determinados activos e passivos são avaliados 
pelo seu justo valor. Nos casos em que a NIIF -UE per-
mite aplicar diferentes critérios alternativos, a entidade 
optou conforme se indica a seguir:

 ❱ Avaliação das imobilizações corpóreas e incorpóre-
as a custo histórico, capitalizando despesas finan-
ceiras 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 con-
formidade com as NIIF-UE exige a utilização de certas 
estimativas contabilísticas críticas. Exige igualmente 
da direcção que exerça a sua consideração no proces-
so de aplicação das políticas contabilísticas da Socie-
dade. 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.

Normas, modificações e interpretações com data 
de entrada em vigor em 2010

 ❱ NIF 3 (Revista), “Combinações de negócios”: Esta 
norma é de aplicação obrigatória, com carácter 
prospectivo, para toras as combinações de negó-
cios cuja data de aquisição seja posterior à data do 
primeiro exercício começado depois de 1 de Julho 
de 2009. A aplicação antecipada das NIIF 3 está 
permitida, para todos os exercícios começados a 

partir de 30 de Junho de 2007. Em todo caso, a 
aplicação antecipada das NIIF 3 requer a aplicação 
da NIC 27 (revista em 2008) e das modificações da 
NIIF 5 incorporadas como consequência do projec-
to de melhorias de 2008 desde a mesma data. A 
norma revista mantém o método de aquisição às 
combinações de negócios, embora introduza alte-
rações importantes na comparação com a anterior 
NIIF 3. Por exemplo, todos os pagamentos para a 
aquisição de um negócio reconhecem-se pelo suo 
justo valor à data da aquisição e os pagamentos 
contingentes que se classifiquem como passivo, 
valoram-se a cada data de fecho pelo seu justo va-
lor, registando os alterações na demonstração dos 
resultados. Introduz-se a opção de política conta-
bilística, aplicável a nível de cada combinação de 
negócios, consistente em valorar as participações 
não dominantes pelo seu justo valor ou pelo mon-
tante proporcional dos activos e passivos líquidos 
da adquirida. Todos os custos da transacção levam-
-se a despesas. O Grupo aplicou a NIIF 3 (Revista) 
com efeito prospectivo a todas as combinações de 
negócios a partir de 1 de Janeiro de 2010.

 ❱ NIC 27 (Revista), “Estados financeiros consolidados 
e separados”: Esta norma é de aplicação obri-
gatória, com carácter prospectivo, para todos os 
exercícios começados em 1 de Julho de 2009. A 
norma revista requer que os efeitos de todas as 
transacções com as participações não dominan-
tes sejam registadas no capital social se não se 
produzir um câmbio de controlo, de maneira que 
estas transacções já não originem goodwill nem 
perdas ou ganhos. A norma estabelece também o 
tratamento contabilístico a seguir quando o con-
trolo se perder. Qualquer participação residual que 
se mantenha na entidade, é revista novamente 
pelo seu justo valor e é reconhecido um ganho ou 
perda na demonstração dos resultados. O Grupo 
aplicou a NIC 27 (revista) com carácter prospecti-
vo a todas as transacções com participações não 
dominantes a partir de 1 de Janeiro de 2010.

 ❱ CINIIF 12, “Acordos de concessão de serviços”: 
Esta interpretação afecta aos acordos público-
-privados de concessão de serviços aos que o 
concessionário deve destinar a infra-estrutura, 
a quem deve prestar o serviço e a que preço e 
controla qualquer participação residual significa-
tiva na infra-estrutura ao término da vigência do 
acordo. Esta interpretação é aplicável para todos 
os exercícios anuais que comecem a partir de 30 
de Março de 2009. O Grupo aplica a CINIIF 12 a 
partir de 1 de Janeiro de 2010 com efeito retro-
activo. Tal aplicação retroactiva não teve efeito 
significativo, pois o Grupo vinha aplicando os cri-
térios semelhantes aos conteúdos na CINIIF 12 
para a contabilização dos acordos de concessão 
de serviços.

 ❱ CINIIF 15, “Acordos para a construção de imó-
veis”: Esta interpretação esclarece as condições 
segundo as quais devem reconhecer-se as receitas 
que se derivam dos acordos de construção de imó-
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veis e, em particular, se tais acordos estão incluídos 
no âmbito de aplicação da NIC 11 “Contratos de 
construção” ou da NIC 18 “Receitas ordinárias”. 
Esta interpretação é de obrigatório cumprimento 
para todos os exercícios começados a partir de 1 
de Janeiro de 2010. O Grupo adoptou a interpreta-
ção do CINIIF 15 com carácter prospectivo a partir 
de 1 de Janeiro de 2010, sem efeito significativos 
nas contas anuais consolidadas do exercício.

Projecto de melhorias publicado pelo IASB em Abril de 
2009 pelo IASB, que foi adoptado pela União Europeia 
em Março de 2010. As alterações que incorpora e as 
datas de entrada em vigor de cada uma delas indicam-
-se seguidamente:

 ❱ NIC 1, “Apresentação de demonstrações finan-
ceiras”: A alteração pronuncía sobre a classifi-
cação corrente/não corrente de passivos con-
vertíveis em instrumentos de património a opção 
do portador. Para um maior esclarecimento, um 
passivo classifica-se como não corrente, embora 
o direito do portador a requerer que o passivo 
seja liquidado por meio da emissão de instru-
mentos de património Em qualquer altura, sem-
pre em caso de ter um direito incondicional para 
adiantar O cancelamento do passivo mediante 
o trespasso de caixa ou outros activos pelo me-
nos durante os doze meses seguintes à data do 
exercício sobre o qual se informa. Esta alteração 
aplica-se obrigatoriamente a todos os exercícios 
que comecem a partir de 1 de Janeiro de 2010. O 
Grupo adoptou a modificação da NIC 1 desde 1 
de Janeiro de 2010.

 ❱ NIC 7, “Estado de fluxos de caixa”: Modifica-se a 
guia para esclarecer que apenas os desembolsos 
que resultem no reconhecimento de um activo no 
balanço podem ser classificados como fluxos 
de caixa por actividades de investimento. Deste 
modo melhora-se o alinhamento da classificação 
dos fluxos de caixa por actividades de investi-
mento no estado de fluxos de caixa e a apresen-
tação dos activos reconhecidos no estado de 
situação financeira reduzindo as divergências na 
prática. Esta modificação aplica-se obrigatoria-
mente a todos os exercícios que comecem a par-
tir de 1 de Janeiro de 2010. Como consequência 
disto, o Grupo apresenta no estado de fluxos de 
caixa consolidado, todos os desembolsos que 
resultem no reconhecimento de um activo no ba-
lanço como fluxos de caixa por actividades de 
investimento. A informação comparativa foi reex-
pressada de conformidade com a norma revista.

 ❱ NIC 17, “Arrendamentos”: Quando um arrenda-
mento inclua conjuntamente terrenos e edifícios, 
a classificação como arrendamento financeiro ou 
operativo por separado de acordo com os princí-
pios gerais da NIC 17. Antes desta modificação, 
a NIC 17 geralmente requeria que o arrendamen-
to de um terreno com vida útil indefinida se clas-
sificasse como um arrendamento operativo, a 
menos que a propriedade se trespasse no fim do 
prazo de arrendamento. Embora, o IASB tenha 
concluído que isto é inconsistente com os princí-
pios gerais de classificação dos arrendamentos, 
de maneira que a correspondente guia foi elimi-
nada. Um arrendamento novamente classificado 
como financeiro deverá reconhecer-se de manei-
ra retroactiva. Esta modificação é de aplicação 
obrigatória a todos os exercícios que comecem a 

partir de 1 de Janeiro de 2010: O Grupo adoptou 
a modificação da NIC 17 desde 1 de Janeiro de 
2010 sem que se tenham produzido efeitos signi-
ficativos nos seus estados financeiros.

 ❱ NIC 18, “Receitas ordinárias”: Adiciona-se um 
parágrafo adicional no Apêndice da NIC 18 em 
qual proporciona-se uma guia para determinar 
se uma entidade está a actuar como principal ou 
como agente. A modificação afecta ao Apêndice 
da NIC 18 que não faz parte da própria norma, 
de maneira que a nova guia deverá ser aplicada 
desde a sua publicação. O Grupo adoptou o pa-
rágrafo adicional da NIC 18 a partir de 1 de Ja-
neiro de 2010, que se tenham produzido efeitos 
significativos nos seus estados financeiros.

 ❱ NIC 36, “Imparidade dos activos”: Para efeitos de 
verificar a imparidade, as unidades geradoras de 
caixa (UGC) ou grupos de UGC entre as que se 
distribui o goodwill, não deverão ser maior do que 
um segmento de exploração (segundo definido 
pela NIIF 8) antes da agregação. As entidades 
que utilizem segmento de exploração agregados 
para determinar as suas UGC serão obrigadas a 
desagregá-los quando a modificação entrar em 
vigor. Isto poderia resultar num reconhecimento 
de um débito por imparidade. Esta modificação 
é de aplicação obrigatória a todos os exercícios 
que comecem a partir de 1 de Janeiro de 2010. 
O Grupo adoptou critérios semelhantes aos es-
tabelecidos na NIC 36, pelo que a aplicação da 
mesma não teve efeitos significativos.

 ❱ NIIF 2, “Pagamentos baseados em acções”: O al-
cance de NIIF 2 alinha-se com a definição de 
combinação de negócios de NIIF 3 (revista), 
“Combinações de negócios”. A modificação con-
firma que as transacções sob o controlo comum 
e a contribuição de um negócio na formação de 
um negócio conjunto não se encontram dentro 
do alcance de NIIF 2. Esta modificação é de apli-
cação a todos os exercícios anuais começados 
a partir de 1 de Julho de 2009. O Grupo adoptou 
a modificação da NIIF 2 desde 1 de Janeiro de 
2010 sem que se tenham produzido efeitos signi-
ficativos nos seus estados financeiros.

 ❱ NIIF 5, “Activos não correntes mantidos para a 
venda e actividades interrompidas”: A modifi-
cação esclarece que a NIIF 5 especifica a infor-
mação a revelar no que diz respeito aos activos 
mantidos para a venda e actividades interrompi-
das. A informação a revelar sob outras NIIFs não 
aplica, pelo menos que estas NIIFs requeiram:

•	 Informação a revelar específica em relação 
com activos mantidos para a venda e activi-
dades interrompidas; ou

•	 Informação a revelar sobre a avaliação de 
activos e passivos dentro de um grupo alie-
nável que não esteja dentro do alcance do 
requerimento de valoração da NIIF 5.

Esta modificação é de aplicação obrigatória, com 
carácter prospectivo, a todos os exercícios que co-
mecem a partir de 1 de Janeiro de 2010. O Grupo 
adoptou com efeito prospectivo, a modificação da 
NIIF 5 desde 1 de Janeiro de 2001, sem que se te-
nham produzido efeitos significativos nos seus esta-
dos financeiros.

 ❱ NIIF 8, “Segmentos de exploração”: O requeri-
mento de informar sobre o valor dos activos de 
um segmento é unicamente requerido quando a 
máxima instancia de toma de decisões operati-
vas revisa esta informação. Esta modificação é 
de aplicação obrigatória a todos os exercícios 
que comecem a partir de 1 de Janeiro de 2010. 
A informação por segmentos com anterioridade 
à entrada em vigor da NIIF 8, era preparada pelo 
Grupo e revista pela máxima instancia de toma 
de decisões operativas do próprio, pelo que a 
adopção da modificação da NIIF 8 desde 1 de 
Janeiro de 2010, não teve efeitos significativos.

Normas e alterações e interpretações com 
data de entrada em vigor em 2010 mas cuja 
aplicação não tem efeito nas contas do Grupo 

 ❱ CINIIF 16, “Coberturas do investimento líquido 
num negócio no estrangeiro”: Esta interpre-
tação esclarece o tratamento contabilístico a 
aplicar no que diz respeito à cobertura de um in-
vestimento, incluindo o facto de que a cobertura 
do investimento líquido refere-se às diferenças 
na moeda funcional, e não àquela de apresenta-
ção, assim como que o instrumento de cobertu-
ra pode manter-se me qualquer parte do Grupo, 
a excepção na dependente que está a cobrir. O 
requisito da NIC 21 “Efeitos das variações nos ta-
xas de câmbio da moeda estrangeira” é de apli-
cação à partida coberta. A entidade aplicou a NIC 
39 “Instrumentos financeiros: Reconhecimento e 
valoração” de forma prospectiva desde 1 de Ja-
neiro de 2010 para suspender a contabilidade de 
coberturas em relação com os instrumentos de 
cobertura designados como uma cobertura de 
um investimento líquido que não cumprem os 
requisitos da CINIIF 16. Esta interpretação é de 
aplicação obrigatória para todos os exercícios 
começados a partir de 1 de Julho de 2009.

 ❱ CINIIF 18, “Transferências de activos proceden-
tes de clientes”: Esta interpretação proporciona 
uma guia sobre como contabilizar os elementos 
de imobilizado corpóreo recebido pelos clientes 
ou, a caixa recebida que se usa para adquirir ou 
construir uns activos concretos. Esta interpreta-
ção é de aplicação unicamente àqueles activos 
que se usam para conectar ao cliente uma rede 
ou proporcionar-lhe um acesso continuo a uma 
oferta de bens ou serviços, ou para ambos. Esta 
interpretação deverá ser aplicada com carácter 
prospectivo a todas as transferências de activos 
procedentes de clientes recebidas a partir de 1 
de Julho de 2009. Por efeitos da sua adopção 
por parte da União Europeia, esta interpretação 
será aplicada como mais tarde desde a data de 
início do primeiro exercício iniciado  em 31 de 
Outubro de 2009. O Grupo aplicou a CINIIF 18 
desde 1 de Janeiro de 2010 sem que se tenham 
produzido efeitos significativos nos seus estados 
financeiros.

 ❱ NIIF 1 (Revista), “Adopção pela primeira vez das 
NIIF”(vigente desde 1 de Julho de 2009) e NIFF 
1 (Modificação), “Isenções adicionais para 
entidades que adoptem pela primeira vez as 
NIFF” (vigente desde 1 de Janeiro de 2010)

As modificações apresentadas seguidamente corres-
pondentes ao projecto de melhorias publicado pelo 

IASB em Abril de 2009, e  que haja sido adoptado 
pela União Europeia em Março de 2010:

 ❱ CINIIF 9 (Modificação), “Nova avaliação de deri-
vados implícitos” (vigente para todos os exer-
cícios que comecem a partir de 1 de Julho de 
2009)

 ❱ CINIIF 16, “Coberturas de um investimento líqui-
do numa operação no estrangeiro” (vigente 
desde 1 de Julho de 2009)

 ❱ NIC 38 (Modificação), “Activos intangíveis” (vi-
gente desde 1 de Janeiro de 2010)

 ❱ NIC 39 (Modificação), “Instrumentos financeiros: 
Reconhecimento e valoração” (vigente desde 
1 de Janeiro de 2010)

 ❱ Normas e modificações e interpretações às nor-
mas existentes que não entraram em vigor 
ainda e que o Grupo não adoptou com ante-
cedência

Normas, modificações e interpretações que se 
podem adoptar com antecedência aos exercícios 
começados a partir de 1 de Janeiro de 2010

 ❱ NIC 24, “Informação a revelar sobre partes vin-
culadas”: A norma revista esclarece e simplifi-
ca a definição de parte vinculada, eliminando as 
inconsistências existentes na norma anterior e 
fazendo-a mais fácil de aplicar. Adicionalmente, 
elimina o requerimento para as entidades vin-
culadas com a administração pública. Permite-
-se a adopção antecipada da norma revista na 
sua totalidade ou parcialmente em relação com 
os desmembramentos reduzidos para as enti-
dades vinculadas com a administração pública. 
Esta norma é aplicável para os exercícios anuais 
que comecem a partir de 1 de Janeiro de 2011. O 
Grupo adoptará de maneira prospectiva a NIC 24 
a partir de 1 de Janeiro de 2011.

 ❱ NIC 32 (Modificação), “Classificação das emis-
sões de direitos” (Em vigor a partir de 1 de 
Fevereiro de 2010)

 ❱ CINIIF 14 (Modificação), “Pagamentos antecipa-
dos quando existe a obrigação de manter um 
nível mínimo de financiamento” (Em vigor a 
partir de 1 Janeiro de 2011)

 ❱ CINIIF 19, “Cancelamento de passivos com ins-
trumentos de património” (Em vigor para 
exercícios anuais que comecem 31 de Junho 
de 2010)

Projecto de melhorias de 2010, publicado em Maio de 
2010 pelo IASB, e que modifica as NIIF 1, 3, e 7 e as 
NIC 1, 12, 27, e 34, assim como as CINIIF 13:

 ❱ NIIF 1, “Adopção pela primeira vez das NIIF”

 ❱ NIIF 3, “Combinações de negócios”: O Projecto 
de melhorias introduz os seguintes esclarecimen-
tos no que diz respeito à NIIF 3:

•	 Os acordos de contraprestação contingente 
que surgem de combinações de negócios 
com datas de aquisição anteriores à aplica-



176 177

relatório
anual
2010

ção da NIIF 3 (2008) devem contabilizar-se 
de acordo com os requisitos da NIIF 3 pre-
via (emitida em 2004). Da mesma forma, 
esclarece-se que as modificações à NIIF 
7 “Instrumentos financeiros: Informação 
a revelar”, a NIC 32 “Instrumentos finan-
ceiros: Apresentação” e a NIC 39 “Instru-
mentos financeiros: Reconhecimento e 
valoração”, que eliminam as isenções re-
lacionadas com contraprestações contin-
gentes, não aplicam às contraprestações 
contingentes surgidas de combinações de 
negócios com datas de aquisição anterio-
res à data de aplicação da NIIF 3 (2008);

•	 A opção de valorar as participações não 
dominantes a justo valor ou pela parte 
proporcional dos activos líquidos da ad-
quirida somente aplica a instrumentos que 
representem participações na propriedade 
actuais e outorguem aos seus portadores 
o direito a uma participação proporcional 
dos activos líquidos em caso de liquida-
ção. O resto dos componentes da partici-
pação não dominante valoram-se a justo 
valor a excepção de que outra base de 
valoração seja requerida por NIIF.

A guia de aplicação da NIIF 3 aplica todas as tran-
sacções com pagamentos baseados em acções 
que sejam parte de uma combinação de negócios, 
incluídos os acordos de pagamentos baseados em 
acções substituídos voluntariamente e os não subs-
tituídos. Esta modificação é de aplicação obrigató-
ria em todos os exercícios que comecem a partir de 
1 de Julho de 2010. O Grupo aplicará a NIIF 3 (Mo-
dificada) com efeito prospectivo a todas as combi-
nações de negócios desde 1 de Janeiro de 2011.

 ❱ NIIF 7, “Instrumentos financeiros: Informação a 
revelar”: As modificações incluem aclarações 
em relação com a informação a revelar sobre 
os instrumentos financeiros, insistindo na inte-
racção entre os desmembramentos quantitati-
vos e qualitativos sobre a natureza e alcance 
dos riscos associados com os instrumentos 
financeiros. Esta modificação é de aplicação 
obrigatória em todos os exercícios que come-
cem a partir de 1 de Janeiro de 2011. O Grupo 
adoptará a NIIF 7(Modificada) com efeito pros-
pectivo a todos os instrumentos financeiros a 
partir de 1 de Janeiro de 2011.

 ❱ NIC 1, “Apresentação de estados financeiros”: 
Esclarece que as entidades podem apresentar 
no estado de alterações do capital próprio ou 
nas notas do relatório uma análise dos com-
ponentes doutro resultado global por partida. 
Esta modificação é de aplicação obrigatória 
em todos os exercícios que comecem a partir 
de 1 de Janeiro de 2011. O Grupo adoptará os 
estados financeiros de acordo com a NIC 1 de 
maneira prospectiva  tal norma a partir de 1 de 
Janeiro de 2011.

 ❱ NIC 27, “Estados financeiros consolidados e 
separados”: Esclarece que as conseguintes 
modificações a NIC 21 “Efeitos das variações 
nas taxas de câmbio da moeda estrangeira”, 
NIC 28 “Investimentos em entidades associa-
das” e NIC 31 “Participações em negócios con-
juntos” resultantes das revisões de 2008 a NIC 
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27 têm que aplicar-se de forma prospectiva. Esta 
modificação é de aplicação obrigatória em todos 
os exercícios que comecem a partir de 1 de Julho 
de 2010. O Grupo adoptará de maneira prospec-
tiva tal norma a partir de 1 de Janeiro de 2011.

 ❱ NIC 34, “Informação financeira intermédia”

 ❱ CINIIF 13, “Programas de fidelização de clientes”

 ❱ NIIF 7 (modificação), “Informação a revelar – 
Transferências de activos financeiros”: A mo-
dificação à NIIF 7 requer que se revelem des-
membramentos adicionais sobre as exposições 
de risco surgidas de activos financeiros trespas-
sados a terceiros. Requer-se a inclusão de infor-
mação sobre a avaliação de riscos e benefícios 
efectuada ante transacções que não qualificaram 
para a baixa de activos financeiros: o resultado 
gerado na transacção, os riscos e benefícios re-
manescentes e o reflexo contabilístico dos pró-
prios, inicial e futuro, e o valor justo estimado da 
“involucração continuada” registada no balan-
ço. Entre outros, esta modificação afectaria às 
transacções de venda de activos financeiros, os 
acordos de factorização, as titulizações de acti-
vos financeiros e os contratos de empréstimos 
de valores.

As modificações da NIIF 7 são de aplicação obriga-
tória a todos os exercícios anuais que comecem a 
partir de 1 de Julho de 2011, bem se é permitida a 
adopção antecipada. À data de formulação de estas 
contas anuais consolidadas, esta modificação esta-
va próxima de adopção pela União Europeia. O Gru-
po está a analisar o impacto que pode ter sobre as 
contas anuais consolidadas, caso for adoptada pela 
União Europeia. 

 ❱ NIC 12 (modificação), “Imposto diferido: Recupe-
ração de activos subjacentes”: A modificação 
à NIC 12 oferece um enfoque prático para valo-
rizar os activos e passivos por imposto diferido 
relacionados com investimentos imobiliários a 
justo valor, umas das opções de valoração ofe-
recida pela NIC 40 “Investimentos imobiliários”. 
Esta modificação é de aplicação obrigatória a to-
dos os exercícios anuais que comecem a partir 
de 1 de Janeiro de 2012.

 ❱ NIIF 1 (Modificação), “Aumento do nível de hipe-
rinflação e eliminação das datas fixas aplicá-
veis aos primeiros que adoptantes”

Não se espera um impacto significativo da entrada em 
vigor de estas normas.

Adicionalmente, à data de formulação de estes esta-
dos financeiros, o IASB tinha publicado as normas que 
se citam seguidamente, que se encontram prestes de 
adopção por parte da União Europeia. Estas normas, 
modificações e interpretações serão de obrigatório 
cumprimento a partir do exercício 2011, se bem o 
Grupo não os tem adoptado com antecedência:

 ❱ NIIF 9, “Instrumentos financeiros”: A NIIF 9 simpli-
fica a contabilização dos activos financeiros e in-
troduz novos requisitos para a sua classificação 
e valoração. Requer que os activos financeiros 
que se mantém principalmente para cobrir fluxos 
de caixa que representam o pagamento principal 
e juros valoram-se a custo amortizado, enquanto 

o resto de activos financeiros, incluindo os man-
tidos para a sua negociação, valoram-se a justo 
valor. Por tanto, somente é requerido um modelo 
de imparidade para os activos financeiros regis-
tados a custo amortizado. Em Outubro de 2010 o 
IASB actualizou o conteúdo da NIIF 9 para incor-
porar os critérios de reconhecimento e valoração 
posterior de passivos e os critérios de baixa de 
instrumentos financeiros. Não foram modificados 
os anteriores requisitos da NIC 39 nestes aspec-
tos, excepto em relação com o registo posterior 
de passivos financeiros designados a valor justo 
derivados da consideração do próprio risco de 
crédito sejam registadas como receitas e des-
pesas reconhecidos directamente no capital 
próprio. Os montantes registados no patrimó-
nio não se reciclam a resultados, mesmo quan-
do poderão reclassificar-se a outras partidas de 
capital próprio. Embora, se tenha verificado, no 
momento inicial de reconhecimento de tais pas-
sivos, que tal registo contabilístico implicaria um 
desajuste com a valoração de activos financeiros 
associados, todos os câmbios de valor serão im-
putados a resultados. De momento, os requisitos 
actuais da NIC 39 enquanto ao deterioro de ac-
tivos financeiros e a contabilidade de coberturas 
continuam a ser de aplicação. Esta norma será 
aplicável para os exercícios anuais que comecem 
a partir de 1 de Janeiro de 2013, se bem está 
permitida a sua aplicação antecipada. À data de 
formulação de estas contas anuais esta norma 
não tinha sido adoptada pela União Europeia.

Reexpressão e câmbio de critério contabilístico

No exercício 2010 os Administradores do Grupo deci-
diram modificar o critério contabilístico de consolida-
ção de negócios imobiliários nos que existe controlo 
conjunto, passando a aplicar o método de equivalên-
cia patrimonial perante o método de integração pro-
porcional que até à data se vinha aplicando, tal e como 
se comenta na nota 2.2, devido à redução da impor-
tância destes negócios sobre as actividades do Grupo 
e a não consideração do negócio imobiliário como ne-
gócio estratégico.

De acordo com a NIC 8 este câmbio foi aplicado com 
carácter retroactivo. Por este motivo e em cumprimen-
to com a NIC 1, apresenta-se o Balanço de Situação 
com o período comparativo do exercício anterior e o 
do princípio do primeiro período comparativo com os 
dados reexpressados para a sua comparabilidade. 
Este câmbio não teve impacto no Capital Próprio.

Os principais impactos que teve a mencionada reex-
pressão em 31 de Dezembro de 2009 e 2008 apresen-
tam-se seguidamente:

Impacto em 
Resultado 

de 
exploração

Impacto em 
activos em 31 de 

Dezembro

2009 2009 2008

Landscape 
Corsán, S.L.

- (358) (358)

Las Cabezadas de 
Aranjuez, S.L.

234 (6.979) (6.860)

Alqlunia 5, S.A. 360 (10.691) -

Pinares del Sur, 
S.L.

(50) (10.996) -

544 (29.024) (7.218)
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2.2. Princípios de consolidação

Dependentes 

Dependentes são todas as entidades (incluídas as en-
tidades com objecto especial) sobre as quais o Grupo 
tem poder para dirigir as políticas financeiras e de ex-
ploração. Geralmente esse poder está acompanhado 
por uma participação superior à metade dos direitos 
de voto. Para avaliar se o Grupo controla outra enti-
dade, tem-se em consideração a existência e o efeito 
dos direitos potenciais de voto que actualmente sejam 
exercíveis ou conversíveis. As dependentes são con-
solidadas a partir da data na qual o controlo é transfe-
rido 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 lí-
quidos que não constituam um negócio, distribui-se 
o custo do grupo entre os activos e passivos indivi-
duais 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 in-
corridas 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 activa-
dos em balanço se for provável que a transacção seja 
realizada posteriormente à data do balanço. Se não 
se poder considerar como provável que a transacção 
seja realizada, os custos incorridos serão reconheci-
dos como despesas na conta de resultados.

Quando o Grupo adquire acções de uma entidade que 
constitui um negócio, para contabilizar a aquisição de 
dependentes pelo Grupo, é utilizado o método de aqui-
sição. 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 assu-
midos à data de intercâmbio, mais os custos directa-
mente atribuíveis à aquisição. Os activos identificáveis 
adquiridos e os passivos e contingências identificáveis 
assumidos numa combinação de negócios são avalia-
dos inicialmente pelo seu justo valor à data de aqui-
sição, independentemente do alcance dos interesses 
minoritários. O excesso do custo de aquisição sobre 
o justo valor da participação do Grupo nos activos lí-
quidos 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 interempresas, os 
saldos e os lucros não realizados por transacções 
entre as entidades do Grupo. As perdas não realiza-
das também são eliminadas, excepto se a transac-
ção proporcionar a evidência de uma deterioração de 
valor do activo transferido. Se for necessário, 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.
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As sociedades “Estacionamentos Os Bandos Sala-
manca S.L.” e “Estacionamentos IC Sarrión” partici-
padas em  70% e 51% respectivamente pelo Grupo 
não se consideram dependentes ao não ter o Grupo 
o controlo, dado que os acordos de accionistas esta-
belecem certos requisitos que fazem que tais investi-
mentos devam ser considerados como negócios con-
juntos (Ver Anexo III). 

As sociedades Água Limpa Paulista, S.A. e Concessio-
nária Autovía A-4 Madrid, S.A. participadas em  40% 
e 48,75% respectivamente pelo Grupo consideram-se 
dependentes dado que o Grupo tem controlo através 
de acordos com accionistas. (Ver Anexo I).

Transacções e interesses minoritários

O Grupo aplica a política de considerar as transacções 
com minoritários como transacções com terceiros ex-
ternos ao Grupo. A alienação de interesses minoritá-
rios implica lucros e/ou perdas para o Grupo, que são 
reconhecidos na conta de resultados. A aquisição de 
interesses minoritários tem como resultado um goo-
dwill, sendo este a diferença entre o preço pago e a 
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 si-
tuação, contratualmente estabelecida entre as partes, 
na qual as principais decisões financeiras e operativas 
requerem a unanimidade dos partícipes. 

As participações em negócios conjuntos são integra-
das pelo método de consolidação proporcional excep-
to pelas sociedades Lanscape Corsan, S.L., Pinares 
del Sur, S.L., Las Cabezadas de Aranjuez, S.L. e Alqui-
linia 5, S.L., participadas em  50%, 50%, 40% y 50%, 
respectivamente, já que, segundo se explica na nota 
2.1, desde o exercício 2010 passaram a consolidar-se 
segundo o método de participação. O Grupo combina 
linha a linha a sua participação nos activos, passivos, 
receitas e despesas e tesouraria da entidade controla-
da 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 cor-
responde a outros partícipes. O Grupo não reconhece 
a sua participação nos lucros ou nas perdas da entida-
de 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 reali-
zável dos activos correntes ou uma imparidade. 

No Anexo III a estas notas aparecem discriminados os 
dados de identificação dos negócios conjuntos incluí-
dos no perímetro de consolidação pelo método de in-
tegração proporcional, excepto as sociedades nome-
adas anteriormente consolidadas mediante o método 
de participação.

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 investi-
mento do Grupo em associadas inclui o goodwill (lí-
quido de qualquer deterioração de valor acumulada) 
identificado na aquisição. 

A participação do Grupo nas perdas ou lucros pos-
teriores 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 mon-
tante registado nos livros do investimento. Quando a 
participação do Grupo nas perdas de uma associada 
for igual ou superior à sua participação na mesma, in-
cluída qualquer outra conta a cobrar não assegurada, 
o Grupo não reconhece perdas adicionais, excepto se 
tiver incorrido em obrigações ou realizado pagamen-
tos em nome da associada.

Os lucros não realizados por transacções entre o Gru-
po 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 per-
da por deterioração do activo transferido. Se for ne-
cessário, para assegurar a uniformidade com as políti-
cas 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 in-
cluídas no perímetro de consolidação pelo método de 
participação.

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 execu-
ção de uma obra, serviço ou fornecimento. 

A parte proporcional 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 participa-
ção. 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 pe-
rímetro 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 con-
solidadas são apresentadas em euros, que é a moeda 
funcional e de apresentação da Sociedade, embora 
para efeitos de apresentação os valores sejam expres-
sos 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 per-
das em moeda estrangeira resultantes da liquidação de 
estas transacções e da conversão às taxas de encerra-
mento dos activos e passivos em erários 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 mon-
tante 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 nu-
merárias, como instrumentos de património manti-
dos 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 classi-
ficados como activos financeiros disponíveis para a 
venda, são incluídas no património líquido na reserva 
de revalorização. 

Empresas do Grupo

Os resultados e a situação financeira de todas as enti-
dades do Grupo (nenhuma das quais tem a moeda de 
uma economia hiperinflacionária) que têm uma moeda 
funcional diferente da moeda de apresentação são con-
vertidos à moeda de apresentação do seguinte modo:

•	 Os activos e os passivos de cada balanço 
apresentado são convertidos à taxa de en-
cerramento à data do balanço;

•	 As receitas e despesas de cada conta de re-
sultados são convertidas às taxas de câm-
bio médias (excepto se esta média não for 
uma aproximação razoável do efeito acu-
mulado 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.
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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 di-
ferenças de câmbio são reconhecidas na conta de resul-
tados 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 Ja-
neiro de 2006.

2.4. Imobilizações corpóreas

Os elementos de imobilizações corpóreas compõem-
-se de terrenos, construções, fábricas, escritórios, 
instalações técnicas, maquinaria e ferramentas. 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 re-
gistado 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 subs-
tituído é cancelado da contabilidade. As restantes re-
parações e manutenção são imputadas na conta de 
resultados durante o exercício no qual se gerou a cor-
respondente 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: 

Coeficiente

Construções 1 % - 3 %

Instalações técnicas 6 % - 14 %

Maquinaria 10 % - 17 %

Ferramentas 12,5 % - 33 %

Mobiliário 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 recu-
perável (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 in-
cluídos 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 cré-
dito correspondente ao bem recebido, ou pelo preço 
de mercado, o menor.

2.5. Activos intangíveis

Goodwill

O goodwill representa o excesso do custo de aquisi-
ção sobre o justo valor da participação do Grupo nos 
activos líquidos identificáveis da dependente ou da as-
sociada adquirida à data de aquisição. O goodwill re-
lacionado 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 pro-
vas 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 acumu-
ladas por deterioração. Os ganhos e perdas pela venda 
de uma entidade incluem o montante registado nos li-
vros 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 si-
tuações, as concessões referem-se à autorização ad-
ministrativa concedida pelas autarquias ou por outras 
entidades públicas para a construção e posterior ex-
ploração, durante o período determinado nos respecti-
vos contratos, de parques de estacionamento e outros 
bens. O tratamento contabilístico destes activos foi de-
finido sobre bases semelhantes às contidas no CINIIF 
12. 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 reconheci-
das como despesas do exercício. Em todos os casos é 
reconhecida a amortização das imobilizações incorpó-
reas pelo método das quotas constantes sobre a du-
ração da concessão, excepto para certas concessões 
de infra-estruturas de auto-estradas para as que se 
reconhece a amortização de forma sistemática em fun-
ção do tráfico e as receitas previstas na concessão. Em 
cada encerramento rever-se-á a rentabilidade do pro-
jecto para avaliar se existe algum indicador de deterio-
ração de valor por não serem recuperáveis os activos, 
em relação às receitas geradas pela sua exploração.

Conforme se vão obtendo os financiamentos relativos 
aos projectos, as concessões são reclassificadas a 
imobilizado afecto a projectos (ver Nota 2.6).

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 prepara-
ção 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 re-
conhecidas como despesa no momento em que são 
geradas. As despesas directamente relacionadas com 
a produção de programas informáticos únicos e iden-
tificáveis, controlados pelo Grupo, são reconhecidas 
como activos intangíveis, sempre que seja provável 
que gerem benefícios económicos superiores aos cus-
tos durante mais do que um ano. 

Os custos de desenvolvimento de programas infor-
máticos reconhecidos como activos são amortizados 
pelo método das quotas constantes durante as suas 
vidas úteis estimadas (não superam os 5 anos).

Despesas devidas da pesquisa 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 desenvolvimen-
to (relativos ao desenho e teste de produtos novos ou 
melhorados) são reconhecidos como activo incorpó-
reo sempre que cumprirem os seguintes requisitos:

•	 É tecnicamente possível completar a produ-
ção do activo intangível de forma que possa 
vir a estar disponível para a sua utilização 
ou venda;

•	 A direcção tem intenção de completar o ac-
tivo 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 ac-
tivo intangível gerará benefícios económicos 
prováveis no futuro;

•	 Estão disponíveis os recursos técnicos, fi-
nanceiros ou de outro género adequados 
para completar o desenvolvimento e para 
utilizar ou vender o referido activo intangí-
vel; e 

•	 É possível avaliar, de forma fiável, o desem-
bolso atribuível ao activo intangível durante 
o seu desenvolvimento.

Outras despesas de desenvolvimento são reconheci-
das como despesa quando se incorrer nelas. Os Cus-
tos de desenvolvimento previamente reconhecidos 
como despesa não se reconhecem como um activo em  
exercício posterior. EM 31 de Dezembro de 2010 não 
foram capitalizados os custos de desenvolvimento.

Carteira de contratos

As relações contratuais com clientes adquiridas em 
combinações de negócios são reconhecidas pelo seu 
justo valor na data da aquisição. As relações contratu-
ais com clientes têm uma vida útil finita e são avaliadas 
ao custo menos a amortização acumulada. A amorti-
zação é calculada utilizando o método linear durante a 
vida esperada da relação contratual (5 anos).
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2.6. Imobilizações afectas a projectos

São incluídos nesta rubricarubrica o montante dos 
investimentos, principalmente em infra-estruturas de 
transporte, energia e ambiente exploradas por so-
ciedades dependentes do Grupo, cujo financiamento 
está realizado através da figura conhecida como “Pro-
ject finance” (financiamento a projectos). 

Estas estruturas de financiamento são aplicadas a 
projectos capazes, por si próprios, de dar garantia su-
ficiente às entidades financeiras participantes quanto 
ao reembolso das dívidas contraídas para a sua re-
alização. Assim, cada um deles é desenvolvido atra-
vés 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 bancários 
em forma de dívida a longo prazo. O serviço de dívida 
destes créditos ou empréstimos está garantido fun-
damentalmente pela tesouraria que o próprio projecto 
gerará no futuro, bem como pelas garantias reais so-
bre os activos do projecto.

São valorados pelos custos incorridos, imputáveis 
directamente à sua construção, até ao momento 
em que se encontrarem em condições de explora-
ção, 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 indirec-
tamente, na medida em que correspondem ao perí-
odo 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: 

•	 Os activos objecto de concessão são pro-
priedade do Organismo Concedente na 
maior parte dos casos. 

•	 O Organismo Concedente controla ou regu-
la 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 en-
cargos da concessão durante um período 
de exploração estabelecido. Aquando da fi-
nalização do referido período, os activos re-
vertem 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 ca-
pacidade 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 cor-
póreas (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 pre-
parar 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 goo-
dwill não estão sujeitos a amortização e são submeti-
dos anualmente a provas de deterioração de valor. Os 
activos sujeitos a amortização são submetidos a pro-
vas de deterioração de valor sempre que algum acon-
tecimento ou alteração nas suas circunstâncias indicar 
que o montante registado nos livros pode ser irrecupe-
rável. 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 ven-
da, ou o valor de uso. Para efeitos de avaliar as dete-
riorações de valor, os activos são agrupados ao nível 
mais baixo para o qual haja fluxos de tesouraria iden-
tificáveis por separado (unidades geradoras de caixa). 
Os activos não financeiros diferentes do goodwill que 
tiverem sofrido uma deterioração de valor são subme-
tidos a revisões à data de cada balanço em previsão 
de terem acontecido reversões da deterioração.

2.9. Activos financeiros

O Grupo classifica os seus activos financeiros nas se-
guintes 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 deter-
mina a classificação dos seus activos financeiros no 
momento do reconhecimento inicial e revisa a classi-
ficação em cada data de apresentação da informação 
financeira. 

De acordo com a modificação da NIIF 7 o Grupo pro-
cede à classificação das alterações a mercado dos 
instrumentos financeiros em função do nível mais bai-
xo dos dados utilizados que sejam significativos para 
o conjunto do valor justo do investimento. De acordo 
com esta norma, os instrumentos financeiros devem 
classificar-se com a seguinte tipologia: 

1. Preços cotados em mercados activos para 
instrumentos idênticos.

2. Dados observáveis para o instrumento, seja 
directamente (preços) ou indirectamente (ba-
seados em preços).

3. Dados que não estão baseados em observa-
ções no mercado.

Activos financeiros a justo valor com variações 
nos resultados

Os activos financeiros a justo valor com variações nos 
resultados são activos financeiros mantidos para ne-
gociar. Um activo financeiro é classificado nesta ca-
tegoria 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 acti-
vos correntes.

Empréstimos e contas a receber

Os empréstimos e contas a receber são activos finan-
ceiros não derivados com pagamentos fixos ou deter-
mináveis que não estão cotados em  mercado activo. 
Estão incluídos em activos correntes, salvo para ven-
cimentos superiores a 12 meses a partir da data do 
balanço que são classificados como activos não cor-
rentes. Os empréstimos e contas a receber são incluí-
das 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 garan-
te tais de pagamentos. 

Activos financeiros mantidos até o seu vencimento

Os activos financeiros mantidos até o seu vencimento 
são activos financeiros com não derivados  com pa-
gamentos fixos ou determináveis e vencimento fixo 
que a direcção do Grupo tem a intenção positiva e 
capacidade para manter até ao seu vencimento. Se 

o Grupo vendesse uma quantia que não fosse insigni-
ficante dos activos financeiros mantidos até o venci-
mento, a categoria completa seria reclassificada como 
disponível para a venda. Estes activos financeiros dis-
poníveis para a venda estão incluídos nos activos não 
correntes, excepto aqueles com vencimento inferior a 
12 meses a contar da data do balanço e que são clas-
sificados como ativos 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 re-
conhecidas 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 to-
dos os activos financeiros não levados a justo valor 
com variações nos resultados. Os activos financeiros 
a justo valor com variações nos resultados são reco-
nhecidos inicialmente pelo seu justo valor, e os custos 
da transacção são levados a resultados. Os investi-
mentos 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 vanta-
gens derivadas da sua titularidade. Os activos finan-
ceiros disponíveis para a venda e os activos financei-
ros pelo seu justo valor com alterações nos resultados 
são contabilizados posteriormente pelo seu justo va-
lor. Os empréstimos e contas a cobrar são contabili-
zados 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 financei-
ros ao justo valor com variações nos resultados são re-
conhecidas na conta de ganhos e perdas quando é es-
tabelecido 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 sepa-
rando 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 mo-
netários 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, re-
conhecidos no património líquido, são incluídos na 
conta de ganhos e perdas.
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Os juros de títulos disponíveis para venda calcula-
dos utilizando o método da taxa de juro efectiva são 
reconhecidos na conta de resultados na rubrica de 
“Resultados financeiros líquidos”. Os dividendos de 
instrumentos de património líquido disponíveis para a 
venda são reconhecidos como “Resultados financei-
ros 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 transac-
ções livres recentes entre partes interessadas e devi-
damente informadas, referidas a outros instrumentos 
substancialmente iguais, a análise de fluxos de tesou-
raria 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 evi-
dência objectiva da possibilidade de um activo finan-
ceiro ou de um grupo de activos financeiros ter so-
frido 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 acumula-
da (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 eli-
minada do património líquido e é reconhecida na conta 
de resultados. As deteriorações de valor reconhecidas 
na conta de resultados por instrumentos do patrimó-
nio não são reversíveis através da conta de resultados.

Os testes de deterioração de valor das contas a cobrar 
são descritos na Nota 2.12.

Os activos e passivos financeiros são compensados 
e são apresentados no seu valor líquido no balanço, 
quando existe um directo, exigível legalmente, de 
compensar os montantes reconhecidos, e o Grupo 
tem a intenção de liquidar pelo valor líquido ou de re-
alizar o activo e cancelar o passivo simultaneamente.
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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 de-
rivados 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 desig-
nado 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 reconheci-
dos (cobertura do justo valor);

 ❱ Coberturas de um risco concreto associado a um 
passivo reconhecido ou a uma transacção pre-
vista altamente provável (cobertura de fluxos de 
tesouraria); ou

 ❱ Coberturas de um investimento líquido numa 
operação no estrangeiro (cobertura de investi-
mento líquido).

O Grupo documenta no início da transacção a relação 
existente entre os instrumentos de cobertura e as ru-
bricas cobertas, bem como os seus objectivos para 
a gestão do risco e a estratégia para acometer várias 
transacções de cobertura. O Grupo também docu-
menta 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 flu-
xos de tesouraria das rubricas cobertas.

Na Nota 11 mostra-se o justo valor de vários instrumen-
tos 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 classifica-
do como um activo ou passivo não corrente sempre que 
o vencimento restante do elemento coberto for superior 
a 12 meses, e é classificado como um activo ou passivo 
corrente sempre que o vencimento restante do elemen-
to coberto for inferior a 12 meses. Os derivados que não 
contam contabilisticamente como cobertura são classifi-
cados como activo ou passivo correntes.

De acordo com a modificação da NIIF 7 o Grupo procede 
a classificar as valorações a mercado dos instrumentos 
financeiros em função do explicado na nota 2.9.

Cobertura do justo valor

As variações no justo valor de derivados designados 
e qualificados como coberturas do justo valor são re-
gistados na conta de resultados, junto com qualquer 
variação no justo valor do activo ou passivo coberto 
que seja atribuível ao risco coberto. 

Se a cobertura deixa de cumprir os critérios para con-
tabilidade de cobertura, o ajuste ao montante em livros 
da rubrica coberta para a que foi utilizado o método 
da taxa de juro efectivo reconhece-se como perda o 
ganho durante o período até ao seu vencimento.

Cobertura de fluxos de caixa

A parte efectiva de variações no justo valor dos de-
rivados 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 co-
berta). 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 per-
das dentro de “Resultado financeiro líquido”. O lucro 
ou perda relativo à parte efectiva de contratos a prazo 
em moeda estrangeira que cobrem vendas é reconhe-
cido na conta de resultados dentro de “Volume de ne-
gócios” e os que cobrem compras são reconhecidos 
em “Consumo e outras despesas externas”.

Quando um instrumento de cobertura vence ou é ven-
dido 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 reconhe-
cida na conta de resultados. Quando é de esperar que 
a transacção prevista não tenha lugar, o lucro ou a per-
da acumulada no património líquido é levada imedia-
tamente 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 semelhan-
te às coberturas de fluxos de tesouraria. Qualquer lu-
cro ou perda no instrumento de cobertura relativo à 
parte efectiva da cobertura é reconhecido no patrimó-
nio líquido. O lucro ou perda relativo à parte não efec-
tiva é reconhecido imediatamente na conta de resulta-
dos. Os ganhos e perdas acumulados no património 
líquido são incluídos na conta de resultados quando a 
operação no estrangeiro for alienada.

Em 31 de Dezembro de 2010 e 2009 o Grupo não tem 
derivados de cobertura de investimentos líquidos no 
estrangeiro.

Derivados a justo valor através de resultados 
contabilizados a justo valor com variações nos 
resultados

Determinados derivados não qualificam para a con-
tabilidade 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 ava-
liados pelo preço de custo de aquisição ou de produ-
ção conforme o critério de custo médio ponderado ou 
pelo seu valor líquido realizável, o menor destes dois. 

O custo dos produtos terminados e em curso inclui 
os custos de desenho, matérias-primas, mão-de-obra 
directa, outros custos directos e despesas de produ-
ção (baseados na capacidade normal de trabalho dos 
meios de produção). A variação no preço das existên-
cias referenciados a índices variáveis são registadas 
contra o valor das existências.

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 fi-
nalização 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 bioló-
gicos, (ver 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

Contas comerciais a receber são montantes devidos 
por clientes por vendas de bens ou serviços realizados 
no curso normal da exploração. Se se espera cobrar a 
dívida num  ano ou menos (ou no ciclo normal da ex-
ploração, se este for maior), classificam-se como ac-
tivos correntes. Caso contrário, apresentam-se como 
activos não correntes.

As contas comerciais a receber são reconhecidas ini-
cialmente pelo seu justo valor e posteriormente pelo 
seu custo amortizado em conformidade com o método 
da taxa de juro efectiva, subtraída a provisão por de-
terioração de valor. É estabelecida uma provisão para 
a deterioração de contas comerciais a receber quan-
do 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 de-
clarar a insolvência ou iniciar um processo de reorga-
nização 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 tesou-
raria 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. Quan-
do 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 exercí-
cio 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 bancários no passivo corrente.

2.14. Capital social

O capital social é composto, na sua totalidade, por ac-
ções ordinárias classificadas como património líquido. 

Os custos incrementais directamente atribuíveis à 
emissão de novas acções ou opções são apresenta-
dos 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 directa-
mente 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 correspon-
dentes efeitos do imposto sobre os ganhos, será inclu-
ído no património líquido atribuível aos accionistas da 
Sociedade dominante.

2.15. Subsídios oficiais

Os subsídios do Governo são reconhecidos pelo seu 
justo valor quando há uma segurança razoável do sub-
sídio ser cobrado e de o Grupo cumprir todas as con-
dições estabelecidas.

Os subsídios oficiais relacionados com custos são di-
feridos e são reconhecidos na conta de resultados du-
rante 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 corresponden-
tes activos. 

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 inicial-
mente pelo seu justo valor, sem os custos incorridos 
na transacção. Posteriormente, os empréstimos ban-
cários são avaliados pelo seu custo amortizado; se 
houver alguma diferença entre os fundos obtidos (li-
vres 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 resul-
tados do exercício, seguindo o critério do rendimento.

2.18. Impostos correntes e diferidos

A despesa decorrente do imposto do exercício com-
preende o imposto corrente e diferido. O imposto 
reconhece-se na conta de resultados, excepto as 
partidas registadas directamente no património líqui-
do. 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 postu-
ras tomadas em relação às declarações de impostos 
em situações em que a lei fiscal está sujeita a interpre-
tação, criando, se for caso disso, as provisões neces-
sárias 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 
anuais consolidadas. No entanto, se os impostos dife-
ridos surgirem do reconhecimento inicial de um passi-
vo ou de um activo, numa transacção diferente de uma 
combinação de negócios, que no momento da tran-
sacção não afecta nem o resultado contabilístico nem 
o lucro ou o prejuízo fiscal, não são contabilizados. O 
imposto diferido é determinado utilizando taxas tributá-
rias (e leis) aprovadas ou prestes a serem aprovadas à 
data do balanço, e que se espera poder aplicar quando 
o respectivo 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 diferen-
ças temporárias que surgem em investimentos em de-
pendentes e associadas, excepto nos casos em que 
o Grupo possa controlar a data em que as diferenças 
temporárias venham a reverter e seja provável que es-
tas não venham a reverter em  futuro previsível.

Os activos por impostos diferidos e os passivos por 
impostos diferidos s compensam-se entre si, somente 
se existir um direito legalmente reconhecido de com-
pensar os activos por imposto corrente com os passi-
vos por imposto corrente e quando os activos por im-
postos diferidos e os passivos por impostos diferidos 
decorrem do imposto sobre os lucros correspondentes 
à mesma autoridade fiscal, que recaem sobre a mes-
ma entidade ou sujeito fiscal, ou diferentes entidades 
ou sujeitos fiscais, que pretendem liquidar os activos 
e passivos fiscais correntes pelo seu montante líquido.
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2.19. Benefícios a empregados

Obrigações por pensões e reforma

Para efeitos do seu tratamento contabilístico, é neces-
sário distinguir os planos de contribuição definida, em 
que a obrigação da empresa consiste exclusivamen-
te 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 adi-
cionais se o fundo não possuir activos suficientes para 
pagar a todos os empregados as prestações relacio-
nadas com os serviços prestados no exercício corren-
te e em exercícios anteriores. Nos planos de contribui-
ção definida, as aportações geradas são reconhecidos 
anualmente como despesa.

Planos de prestação definida

Um plano de prestações definidas é um plano de pen-
sões que não é um plano de contribuições definidas. 
Habitualmente, os planos de prestações definidas de-
finem 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 pro-
jectada. O valor actual da obrigação é determinado, 
descontando os fluxos futuros de saída de caixa es-
timados a taxas de juro de títulos do Estado denomi-
nados na moeda em que serão pagas as prestações e 
com prazos de vencimento similares aos das respec-
tivas obrigações.

Em 31 de Dezembro de 2010 e 2009 o Grupo não tem 
este tipo de operações.

Indemnizações por cessação

As indemnizações por cessação são pagas aos em-
pregados como consequência da decisão do Grupo 
de rescindir o seu contrato de trabalho antes da ida-
de normal de reforma ou quando o empregado aceita 
renunciar voluntariamente, em troca dessas presta-
ções. 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, 
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 fór-
mula que tem em conta o lucro atribuível aos accionis-
tas da Sociedade após alguns ajustamentos. O Grupo 
reconhece uma provisão quando se encontra contra-
tualmente 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 pro-
visões para perdas futuras de exploração.

Quando existe um número de obrigações similares, a 
probabilidade de que seja necessário um fluxo de sa-
ída para a liquidação é determinada considerando o 
tipo de obrigações como um todo. Uma provisão é re-
conhecida mesmo no caso de a probabilidade de um 
fluxo de saída relativamente a qualquer rubrica incluí-
da no mesmo tipo de obrigações possa ser pequena.

As provisões são avaliadas com base no valor actual 
dos desembolsos que se espera que serão necessá-
rios para liquidar a obrigação, utilizando uma taxa an-
tes de impostos que reflicta as avaliações do mercado 
actual do valor temporário do dinheiro e os riscos es-
pecíficos da obrigação. O aumento na provisão devido 
à passagem do tempo é reconhecido como uma des-
pesa por juros.

2.21. Reconhecimento de receitas

O volume de negócios inclui o justo valor das con-
traprestações 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 das vendas dentro 
do Grupo serem eliminadas.

O Grupo reconhece as receitas quando o montante de 
estas pode ser avaliado com fiabilidade, sendo provável 
que os benefícios económicos futuros fluam para a enti-
dade e sejam cumpridas as condições específicas para 
cada uma das actividades do Grupo, tal como se descre-
ve 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 resulta-
dos 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 recei-
tas 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 elabo-
ração do orçamento actualizado, são efectuadas as 
provisões necessárias para as cobrir na sua totalida-
de, 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 tra-
balho executado. Este método pode ser posto em prática 
pela existência, geralmente, em todos os contratos de:

•	 uma definição de todas e cada uma das uni-
dades de obra que é necessário executar 
para completar a totalidade da mesma;

•	 a medição de cada uma de estas 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 esta-
belecido no contrato, que deve ser reconhecido como 
receita da obra desde o seu início. Fazendo a diferen-
ça 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 con-
tabilisticamente em função do seu rendimento, reconhe-
cendo-se como despesas aquelas que são efectivamen-
te incursas 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 re-
sultados 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 fer-
ramenta 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 es-
timar a margem para a totalidade do contrato, reco-
nhece-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 impre-
vistos não contemplados no contrato principal e que 
pressupõem trabalhos adicionais a realizar. As alte-
rações ao contrato inicial requerem aprovação técni-
ca 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 certifica-
do para cada uma delas até à data de encerramento, 
a diferença entre ambos os montantes é menciona-
da na rubrica “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 rubrica “Fornecedo-
res e outras contas a pagar” do balanço de situação 
consolidado.

Os custos estimados para a retirada da obra são pro-
visionados de forma periodificada, ao longo da execu-
ção da mesma, e imputando-se ao custo proporcio-
nalmente à relação entre custos estimados e produção 
realizada; as despesas produzidas a partir do fim da 
obra até à liquidação definitiva da mesma são des-
contadas na provisão realizada, registando-se o saldo 
remanescente no capítulo “Provisões para outros pas-
sivos e despesas – correntes” do balanço de situação 
consolidado.

Os juros de mora são originados por atraso na cobran-
ça de certificações com as Administrações Públicas 
e realizam-se se houver a probabilidade dos referidos 
juros de mora serem efectivamente recebidos, e quan-
do o seu montante pode ser medido de forma fiável.

Os custos relacionados com a apresentação de ofertas 
para a adjudicação de obras são descontados na con-
ta 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 reem-
bolsados ou incluídos nas receitas do contrato.
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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 cus-
tos directos incorridos, relativamente ao total estimado.

São aplicáveis os conceitos descritos para a acti-
vidade de Construção, no que diz respeito ao reco-
nhecimento de receitas relacionadas com trabalhos 
adicionais, reconhecimento de perdas futuras estima-
das 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 presta-
ção de serviços ambientais, como por exemplo a depu-
ração 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, indepen-
dentemente do momento em que ocorre o fluxo mone-
tário 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 or-
ganismo 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 con-
trolo do activo permanece nas mãos do sector público 
mas o operador privado responsabiliza-se pela cons-
trução do activo, bem como pela exploração e manu-
tenção da infra-estrutura. De acordo com os termos 
do contrato, as concessões são tratadas como imobi-
lizações intangíveis (quando o elemento predominante 
é o facto do concessionário ter o direito de receber 
taxas directamente do utilizador) ou imobilizações fi-
nanceiras (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 obten-
ção de uma concessão para a exploração da referi-
da 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 enge-
nharia 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 ope-
rativas, enquanto as receitas nos casos em que se 
tenha reconhecido um activo financeiro constituem 
uma devolução do capital com um elemento de re-
ceita de juros. Para as características das actividades 

principais do Grupo, estabeleceram-se as seguintes 
normas:

Auto-estradas / linhas de transmissão eléctrica

Na maior parte dos casos coexiste o princípio da 
responsabilidade, por parte do concessionário, com 
o princípio de garantia da manutenção do equilíbrio 
económico-financeiro da concessão por parte da Ad-
ministração. O reconhecimento de receitas na fase de 
construção é determinado em função do justo valor. 
Nos casos em que a autoridade concessora presta 
ou garante directamente 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 ac-
tivo intangível. Nestes casos, o Grupo reconhece as 
receitas baseando-se no seu incorrimento e amortiza 
o activo intangível durante a duração da concessão, 
pelo método linear, excepto para certas concessões 
de infra-estruturas de auto-estradas para os que se 
reconhece a amortização de forma sistemática em 
função do trânsito previsto na concessão.

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 entre-
ga 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, re-
ferentes à venda de estacionamentos realizados 
e que se encontram à espera que o produto es-
teja pronto para ser entregue, são registados na 
conta de adiantamentos de clientes, pelas quan-
tias 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 au-
toridades locais, que tem como objecto, funda-
mentalmente, a gestão do controlo do estacio-
namento na via pública e a cobrança das tarifas 
emitidas pelas autarquias pelos referidos servi-
ços. 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 referidas receitas são exigíveis. No caso 
de concessões, o “royalty” pago para a sua ob-
tenção é imputado na conta de ganhos e perdas 
no período de concessão. Os custos activados 
classificam-se como imobilizações incorpóreas 
ou financeiras, de acordo com as características 
do contrato. A amortização é realizada pelo mé-
todo das quotas constantes durante os anos de 
vida da concessão e começa no momento em 
que os estacionamentos estão disponíveis para 
a sua utilização.

 ❱ Estacionamentos de rotação:
Neste caso, as receitas são provenientes da utili-
zação de lugares de estacionamento que são da 
propriedade da sociedade ou estão em regime 
de concessão administrativa. As receitas dos es-
tacionamentos de rotação são registadas no mo-
mento da venda de bilhetes, por horas, e quando 
se trata de aderentes realizam-se por períodos, 
considerados oportunos.

Os estacionamentos compostos por lugares de rota-
ção e de residentes, denominados mistos, registam 
a sua receita relativamente aos lugares de rotação tal 
como foi descrito no parágrafo anterior, e no que res-
peita aos lugares de residentes, as cobranças rece-
bidas 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 distribuí-
veis não possam ser razoavelmente separados. No 
período contabilístico em que são reconhecidas as re-
ceitas, fazem-se as provisões necessárias para cobrir 
as despesas que tiverem de se produzir depois das 
entregas realizadas. Estas provisões realizam-se de 
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 diminui-
ção do risco. Depois de o risco ter desaparecido ou de 
se terem realizado todos os pagamentos, procede-se 
à reversão da provisão remanescente. Os custos acti-
vados 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 formali-
zação 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 imo-
bilizações corpóreas. Quando o Grupo tem substan-
cialmente todos os riscos e vantagens resultantes da 
propriedade, os arrendamentos de imobilizações cor-
póreas classificam-se como arrendamentos financei-
ros. Os arrendamentos financeiros são capitalizados, 
no início do arrendamento, ao justo valor da proprie-
dade 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 arrendamen-
to, 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 imobili-
zações adquiridas em regime de arrendamentos fi-
nanceiros 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, du-
rante o período de arrendamento.

Quando uma entidade do Grupo é o arrendador

Quando os activos são arrendados sob a forma de ar-
rendamento 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 reconhecido como 
rendimento financeiro de capital.

As receitas por arrendamento são reconhecidas du-
rante 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 linear.



192 193

relatório
anual
2010

08. Relatório económico
 Contas anuais consolidadas

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, nomea-
damente 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 So-
ciedade é reconhecida como um passivo nas contas 
anuais consolidadas do Grupo, no exercício em que 
os dividendos são aprovados pelos accionistas da So-
ciedade dominante.

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 se-
parações específicas, na presente memória das con-
tas anuais consolidadas, relativamente a informação 
de questões ambientais.

2.26. Resultado de exploração

A rubrica de Resultados de exploração da conta de 
ganhos e perdas inclui os resultados das operações 
habituais das empresas do Grupo, excluindo resulta-
dos financeiros (Nota 27), participações no resultado 
de sociedades por equivalência patrimonial.

2.27. Activos biológicos

Os produtos agrícolas colhidos ou apanhados dos ac-
tivos biológicos são avaliados no ponto de venda ou 
colheita pelo seu justo valor menos os custos estima-
dos 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 reconheci-
dos na conta de ganhos e perdas consolidada. Mais 
concretamente: Os produtos agrícolas como os cere-
ais encontram-se registados pelo seu valor de merca-
do, livre de despesas de comercialização. Além disso, 
os bens a serem utilizados no processo de produção 
encontram-se registados pelo seu custo de reposição.

2.28. Informação financeira por segmentos

Os segmentos operativos são apresentados de manei-
ra coerente com a informação interna que se apresen-
ta ao máximo nível de toma de decisões. O máximo 
nível de toma de decisões é responsável de atribuir 
recursos aos segmentos operativos e avaliar o rendi-
mento de tais segmentos. O máximo nível de toma de 
decisões é o Comité de Direcção que toma decisões 
estratégicas.

Gestão do 
risco financeiro

3

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 liqui-
dez. O programa de gestão do risco global do Gru-
po centra-se na incerteza dos mercados financeiros e 
tenta minimizar os efeitos potenciais adversos sobre a 
rentabilidade financeira do Grupo. O Grupo utiliza de-
rivados para cobrir determinados riscos.

A gestão do risco é controlada pelo Departamento 
Central de Tesouraria do Grupo, de acordo com po-
líticas 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 con-
cretas, 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, portan-
to, está exposto a riscos da taxa de câmbio que 
podem surgir das operações com divisas, espe-
cialmente o dólar americano (USD), o real brasilei-
ro, o peso mexicano e outras moedas. O risco da 
taxa de câmbio surge de transacções comerciais 
futuras, activos e passivos reconhecidos e inves-
timentos 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, 
negociados através do Departamento de Tesou-
raria 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 líqui-
dos previstos, oriundos das transacções previstas 
(principalmente nas vendas) em moedas diferentes 
da moeda funcional correspondente à companhia 
do Grupo que realiza a transacção. Em 31 de De-
zembro de 2008 e 2009 só existiam operações de 
venda de moeda estrangeira por transacções reali-
zadas por companhias sedeadas na Espanha, Áfri-
ca, Índia e na América Latina (Nota 11). 

As operações do Grupo são realizadas, geral-
mente, na moeda funcional de cada país, ainda 
que habitualmente se realizem operações noutras 
moedas (em Espanha e na América Latina princi-
palmente), especialmente em USD. Se, a 31 de 
Dezembro de 2010, 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 vari-
áveis constantes, o resultado consolidado após 
impostos do exercício teria sido 8.085 milhares 
de euros inferior/superior (2009:7.672 milhares 
de euros inferior / superior), principalmente como 
resultado dos efeitos da revalorização / desvalori-
zação 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 instru-
mentos financeiros derivados contratados). 

O Grupo possui vários investimentos em opera-
ções com o estrangeiro, cujos activos líquidos 
estão expostos ao risco da conversão de moeda 
estrangeira. Tais operações estão concentradas 
basicamente na América Latina (Brasil e México) 
e a Índia. Em geral, a política do Grupo determi-
na que as operações em cada país sejam finan-
ciadas 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 bancários, a política do Grupo 
passa por tomar créditos denominados na mo-
eda funcional correspondente. No caso de não 
existir financiamento, a política do Grupo consis-
te 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 mo-
eda estrangeira como consequência dos investi-
mentos de capital realizados:

2010 2009

Real brasileiro (*) 392.592 335.550

Peso mexicano (*) 267.976 214.222

Rupia indiana 93.238 66.544

Dólar americano (*) 22.806 10.399

Outras moedas (*) 4.343 6.191

Total 780.955 632.906

(*) Não inclui o montante dos fundos de comércio existentes 
em cada data segundo se informa na Nota 7.1.
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 ❱ 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 en-
contra-se exposto parcialmente ao risco do pre-
ço da matéria-prima cotada, basicamente ligado 
aos metais e ao petróleo, pelo que afectam o pre-
ço do fornecimento de equipamentos e materiais 
fabricados nos projectos construídos. Geralmen-
te, estes impactos trasladam-se de forma eficien-
te aos preços de venda por todos os empreitei-
ros semelhantes que actuam no mesmo sector. 
Também está exposto ao risco de alteração do 
preço das matérias-primas usadas no processo 

de produção de biodiesel, cuja produção come-
çou em 2009. O Grupo reduz e abranda o risco 
de preço com políticas estabelecidas instruídas 
pela Direcção, basicamente ao acelerar ou desa-
celerar o ritmo de colocações e seleccionando as 
moedas e países de origem e também garantin-
do a produção a preço fechado de determinadas 
matérias-primas. 

No caso de compra de azeite como matéria-pri-
ma para a produção de biodiesel, o Grupo tem 
contratos de compra nos que o preço do azeite 
referencia-se à cotação do diesel, que é também 
o preço de referência do biodiesel, com o objec-
tivo de garantir as margens. 

 ❱ a.3. Risco da taxa de juro dos fluxos   
       monetários e do justo valor

Para analisar o risco da taxa de juro é necessá-
rio distinguir os dois tipos de financiamento que o 
Grupo possui:

•	Financiamento de projectos 

Como abordado na Nota 8, o Grupo parti-
cipa em diversos projectos de investimen-
to estruturados sob fórmulas de “Project 
finance” que se caracterizam, entre outros 
aspectos, pelo facto de que o financiamen-
to tomado está unicamente garantido pelo 
fluxo monetário dos respectivos projectos. 
Nestes casos, os financiamentos são princi-
palmente 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 financia-
mento. 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 ta-
xas 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 anterior-
mente. 

A exposição a risco de taxa de juro variável no 
encerramento de cada exercício é a seguinte:

2010    
Referenciado 

Euribor
Referenciado 
TJLP/CDI (*)

Referenciado 
TIIE (**)

Referenciado 
PLR (***)

Outras 
referências

Total

Financiamento 399.528 285.788 296.782 252.912 - 1.235.010

Caixa e equivalentes que produzam
rendimento de juros (59.397) (68.072) (29.274) (65.815) (1.403) (223.962)

Posição líquida 340.131 217.716 267.508 187.097 (1.403) 1.011.048

Porção coberta com derivados financeiros 100% 0% 96% 0% 0% 59%

(*)Taxa de juro brasileira de referência a longo prazo
(**)Taxa de juro mexicana de referência a longo prazo
(***) Taxa de juro indiana de referência a longo prazo

2009
Referenciado 

Euribor
Referenciado 
TJLP/CDI (*)

Referenciado 
TIIE (**)

Referenciado 
PLR (***)

Outras 
referências

Total

Financiamento 374.145 365.650 190.929 30.585 8.761 970.070

Caixa e equivalentes que produzam
rendimento de juros

(31.327) (20.756) (7.996) (17.424) (4.878) (82.381)

Posição líquida 342.818 344.894 182.933 13.161 3.883 887.689

Porção coberta com derivados financeiros 73% 0% 132% 0% 0% 55%

O Grupo analisa a sua exposição ao risco da 
taxa de juro de uma forma dinâmica. Realiza-
-se uma simulação através da qual o Grupo 
calcula o efeito sobre o resultado de uma 
variação determinada da taxa de juro. Para 
cada simulação, utiliza-se a mesma variável 
na taxa de juro para todas as moedas e re-
ferências. Os cenários são realizados unica-
mente para os passivos que representam as 
posições mais relevantes que suportam um 
juro. Com base nas simulações realizadas, 
o impacto sobre o resultado após impostos 
de um aumento / diminuição de 100 pontos 
básicos da taxa de juro implicaria uma dimi-
nuição / aumento de 2.839 milhares de euros 
(2009: 2.450 milhares de euros), principal-
mente como consequência de uma maior / 
menor despesa em juros de empréstimos a 
taxa variável. O património líquido teria varia-
do nas mesmas proporções (efeitos calcula-
dos sem considerar o impacto das variações 
no justo valor dos instrumentos financeiros 
derivados contratados). 

•	Empréstimos	Bancários

O risco da taxa de juro do Grupo surge princi-
palmente dos empréstimos bancários a longo 
prazo. Os empréstimos bancários emitidos a 
taxas variáveis expõem o Grupo ao risco da 
taxa de juro dos fluxos monetários. Os em-
préstimos bancários a uma taxa de juro fixa 
expõem o Grupo ao risco da taxa de juro de 
justo valor. Uma grande parte dos emprés-
timos bancários do Grupo foi emitida a taxa 
variável, cuja principal referência é a Euribor. 
A política do Grupo consiste em utilizar per-
mutas da taxa de juro para a converter em fixa 
nos empréstimos bancários a longo prazo. 

A exposição de risco da taxa de juro variável no 
encerramento de cada exercício é a seguinte:

2010 2009
Referenciado 

Euribor
Outras

 referências
Total

Referenciado 
Euribor

Outras 
referências

Total

Empréstimos bancários 1.119.646 130.722 1.250.368 889.777 18.178 907.955

Caixa e equivalentes que produzam 
rendimento de juros (237.429) (436.414) (673.843) (186.575) (114.667) (301.242)

Posição líquida 882.217 (305.692) 576.525 703.202 (96.489) 606.713

Porção coberta com derivados financeiros 86% 0% 131% 89% 0% 104%

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 po-
sições actuais, o financiamento alternativo, a 
existência de investimentos que provenham 
de juros variáveis (neste sentido são conside-
radas as operações a muito curto prazo que 
possam gerir juros através da exposição a 
taxas de juros variáveis) e as coberturas exis-
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tentes. 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 (717) milhares de euros (em 2009 
(172) 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 ins-
trumentos 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 deriva-
dos (Nota 11) e saldos por diversos conceitos 
incluídos em Caixa e equivalentes a caixa e 
activos financeiros a justo valor com varia-
ções em resultados (ver Nota 14).

•	Saldos relacionados com Clientes e outras 
contas a receber (Nota 12).

Os instrumentos financeiros derivados e as ope-
rações com entidades financeiras incluídas como 
caixa e equivalentes a caixa são contratados 
com entidades financeiras de reconhecido pres-
tígio e com altos níveis de qualificação creditícia 
(“rating”). No caso de investimentos em títulos e 
letras do governo, também se referem a gover-
nos com altos níveis de qualificação creditícia. 

Em relação aos saldos dos Clientes e outras con-
tas a receber, uma elevada proporção dos mes-
mos (62,37% e 60,72% de Dezembro de 2010 
e 2009, respectivamente) refere-se a operações 
com entidades públicas, com as quais o Grupo 
considera que o risco de crédito está muito deli-
mitado. Em relação aos clientes do sector priva-
do, uma parte significativa dos saldos refere-se a 
companhias de elevada qualificação creditícia e 
com as quais não existe historial de falta de pa-
gamento. Periodicamente, é feito um seguimento 
da posição global de Clientes e contas a receber, 
bem como uma análise individual das exposições 
mais significativas. 
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 Contas anuais consolidadas

 ❱ c. Risco de liquidez

Uma gestão prudente do risco de liquidez impli-
ca a manutenção suficiente de capital e valores 
negociáveis e a disponibilidade de financiamen-
to 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 inves-
timento (“Project finance”) nos quais o Grupo 
participa segundo a Nota 8 se caracterizam pelo 
facto de que a liquidação do financiamento está 
apenas garantida pelo fluxo de capital dos res-
pectivos projectos. Nestes casos, a política do 
Grupo para cobrir o risco de liquidez estabelece 
que estes financiamentos sejam tomados a lon-
go prazo e estruturados em função dos fluxos de 
capital previstos para cada um dos projectos. Na 
aplicação desta política, 82% do financiamen-
to tomado em 31 de Dezembro de 2010 (2009: 
85%) tem um vencimento superior a 1 ano, e 
68% do financiamento tomado em 31 de Dezem-
bro de 2010 (2008: 69%) tem um vencimento su-
perior a 4 anos.

No que diz respeito ao resto da posição de liqui-
dez do Grupo, a direcção realiza um seguimento 
das previsões de reserva de liquidez do Grupo 
em função dos fluxos de caixa esperados. 

A tabela seguinte apresenta uma análise dos 
passivos financeiros do Grupo a saldar pelo va-
lor líquido, agrupados por vencimentos de acor-
do com os prazos pendentes, desde a data do 
balanço até à data de vencimento estipulada no 
contrato. Os valores indicados na tabela cor-
respondem aos fluxos de capital estipulados no 
contrato por descontar. Os saldos a liquidar den-
tro 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 e 2 
anos

Entre 2 e 5 
anos

Mais de 5 
anos

Em 31 de Dezembro de 2010

Recursos alheios 372.804 62.315 606.621 208.628

Instrumentos financeiros derivados 12.559 2.382 7.146 38.118

Fornecedores e outras contas a pagar (sem incluir as receitas a distribuir) 2.559.171 3.331 3.405 9.293

Juros não devidos a pagar 37.239 31.877 69.515 11.774

Total 2.981.773 99.905 686.687 267.813

Em 31 de Dezembro de 2009

Recursos alheios 216.894 38.763 589.819 62.478

Instrumentos financeiros derivados 6.200 20.562     -      -

Fornecedores e outras contas a pagar (sem incluir as receitas a distribuir) 2.191.878 23.188 476 2.539

Juros não devidos a pagar 23.985 22.879 20.889 7.792

Total 2.438.957 105.392 611.184 72.809

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 tesou-
raria 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 empre-
ender investimentos previstos. O Grupo apresenta 
um fundo de manobra positivo em 31 de Dezembro 
de 2010 pelo montante d e 73 milhares de euros, 
sendo o fluxo operativo líquido de impostos estima-
do para o ano 2011 superior a 317 milhões de euros.
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líquida dividida entre o capital total (sem incluir a po-
sição atribuída a projectos). A dívida líquida calcula-
-se como o total de empréstimos bancários (incluindo 
os empréstimos bancários, os fornecedores e outras 
contas a pagar, tal como mostram as contas consoli-
dadas) 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 2010, a estratégia do Grupo, que não sofreu alte-
rações desde 2009, apostou na manutenção de um 
índice de aquisição inferior a 80%, considerado razo-
ável, 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 em 31 de Dezembro de 2010 e 
2009 foram os seguintes:

3.2. Gestão do risco de capital

Os objectivos do Grupo em relação à gestão do capital 
passam por salvaguardar a sua capacidade para con-
tinuar 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 prá-
tica do sector. Este índice calcula-se como a dívida 

2010 2009

Empréstimos bancários (Nota 19) e Fornecedores e outras contas a pagar (Nota 18) 3.809.539 3.099.833

Menos: Activos financeiros a justo valor com alterações em resultados  (Nota 14.2) (2.300) (504)

Menos: Caixa e equivalentes (Nota 14.1) (937.555) (420.778)

Dívida Líquida 2.869.684 2.678.551

Património líquido (incluindo juros minoritários) 771.074 725.450

Capital total 3.640.758 3.404.001

Índice de aquisição (Dívida líquida / Capital total) 78,8% 78,7%

3.3. Estimativas do justo valor

O justo valor dos instrumentos financeiros que se co-
mercializam nos mercados activos (tais como os deri-
vados com cotação oficial e os investimentos adqui-
ridos 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 utili-
zando técnicas de valorização. O Grupo utiliza uma va-
riedade de métodos e realiza hipóteses baseadas nas 
condições de mercado existentes em cada uma das 
datas do balanço. Para dívidas de 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 esti-
mados. O justo valor dos contratos de taxa de câmbio 
a prazo determina-se utilizando as taxas de câmbio a 
prazo cotadas no mercado na data do balanço. 

Assume-se que o valor contábil menos a provisão por 
deterioração do valor das contas a cobrar e a pagar se 
aproxima do justo valor. O justo valor dos passivos fi-
nanceiros para efeitos da apresentação de informação 
financeira é estimado ao descontar os fluxos contratu-
ais futuros de capital à taxa de juro corrente do mer-
cado de que pode dispor o Grupo para instrumentos 
financeiros semelhantes. 

Estimativas e 
julgamentos contabilísticos 

4

A preparação das contas anuais consolidadas de 
acordo com as NIIF -UE requer que a direcção rea-
lize estimativas e suposições que podem afectar as 
políticas contabilísticas adoptadas e o valor dos acti-
vos, 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 ac-
tivos e passivos não determináveis de outra maneira e 
de forma imediata. Os resultados reais podiam mani-
festar-se de forma diferente da estimada. 

As estimativas e previsões avaliam-se continuamente 
e baseiam-se na experiência histórica e noutros facto-
res, incluindo as expectativas de acontecimentos futu-
ros 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 estima-
tivas e pressupostos sobre a posição financeira ou o 
rendimento operativo for igualmente material. A seguir, 
apresentamos de forma detalhada as principais esti-
mativas realizadas pela direcção do Grupo. 

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 correspon-
dentes resultados reais. Em seguida, explicamos as 
estimativas e previsões que tenham um risco significa-
tivo 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, reali-
zando 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 7.1).

Imposto sobre os lucros

O Grupo está sujeito ao imposto sobre os lucros em 
muitas jurisdições. O requisito essencial é um grau im-
portante de previsão para determinar a provisão mun-

dial para o imposto sobre os lucros. Existem muitas 
transacções e cálculos para os quais a última deter-
minação de imposto é incerta durante o curso normal 
do negócio. O Grupo reconhece passivos para pro-
blemas fiscais antecipados com base em estimativas 
sobre eventuais necessidades de impostos adicionais. 
Quando o resultado fiscal final destes assuntos for di-
ferente 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 exis-
tem aspectos significativos que estejam sujeitos a es-
timativas 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 disponí-
veis para venda que não se negociaram nos mercados 
activos. 

Reconhecimento de receitas

O critério de reconhecimento de proveitos utilizado 
pelo Grupo para as actividades de construção e en-
genharia 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 reconheci-
mento de depósitos aplica-se apenas quando o resul-
tado 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 recupera-
ção 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 rea-
lização 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 realiza-
ção 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 estima-
do e varia o reconhecimento dos proveitos de forma 
consequente. Nos aspectos salientados, o historial do 
Grupo confirma que as suas estimativas são adequa-
das e razoáveis. 
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Vidas úteis dos elementos de Imobilizações 
corpóreas e Activos intangíveis

A gestão do Grupo determina as vidas úteis estimadas 
e os correspondentes cargos por amortização para as 
suas Imobilizações corpóreas e os seus Activos Intan-
gíveis. Esta estimação baseia-se em relação com o pe-
ríodo em que os elementos de Imobilizado vão gerar 
lucros económicos. O Grupo revisa em cada fecho as 
vidas úteis do imobilizado e se as estimativas diferem 
das previamente analisadas o efeito do câmbio conta-
biliza-se de forma prospectiva a partir do exercício em 
que se realiza o câmbio.

No caso de determinados activos intangíveis relativos 
a concessões administrativas de infra-estruturas de 
auto-estradas que se amortizam de maneira sistemáti-
ca em função do trânsito previsto na concessão, a di-
recção do Grupo actualiza anualmente as estimações 
de trânsito para tais concessões.

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 tendên-
cias 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 receber e activos financeiros

O Grupo realiza estimativas relacionadas com a co-
brança dos saldos em dívida pelos clientes nos pro-
jectos onde existam controvérsias por resolver ou li-
tígios em curso, originados pela desconformidade do 
trabalho executado ou pelo incumprimento de cláu-
sulas contratuais ligadas ao rendimento dos activos 
entregues aos clientes. Desta forma, o Grupo realiza 
estimativas para avaliar a recuperação dos activos fi-
nanceiros disponíveis para venda baseadas principal-
mente na saúde financeira e na perspectiva de negócio 
da sociedade participada num curto prazo.

Provisões

As provisões são reconhecidas quando existe a proba-
bilidade de uma obrigação presente, fruto de aconteci-
mentos passados, que dará lugar a uma saída de recur-
sos e o valor da obrigação pode ser estimado de forma 
fiável. Para cumprir os requisitos da norma contabilística 
são elaboradas as estimativas significativas necessá-
rias. A Direcção do Grupo realiza estimativas, avalian-
do toda a informação e os acontecimentos relevantes, 
tanto da probabilidade de ocorrência das contingências, 
como do valor do passivo a liquidar no futuro. 

Informação financeira 
por segmentos

5

O Grupo determinou os segmentos operativos basean-
do-se na informação que revisa o Comité de Direcção, 
e que se utilizam para a toma de decisões estratégicas.

O Comité considera como efeitos de segmentos ope-
rativos a existência de cinco grandes áreas de negó-
cio: Construção, Engenharia e Serviços Industriais, 
Concessões, Energias Renováveis, e Imobiliário. Além 
disso, o Comité realiza uma análise adicional desde o 
ponto de vista geográfico tendo em conta as zonas 
geográficas onde o Grupo concentra a sua actividade: 
Espanha, América Latina (principalmente México, Bra-
sil e Argentina), Ásia (principalmente Índia), e outros 
(que inclui principalmente actividades em distintos pa-
íses de África como Angola e Argélia).

Dado que o segmento “Energias Renováveis“ se en-
contra no início das suas operações, e considerando 
que não atinge os limites quantitativos estipulados na 
NIIF 8, decidiu-se não apresentar tal segmento por se-
parado, incluindo-se na coluna “Engenharia e Serviços 
Industriais”. As receitas ordinárias deste segmento ob-
têm-se da venda de combustíveis (biodiesel) a clientes 
externos.

Incluem-se dentro da coluna de “Outros, Corporati-
vo e Ajustamentos de Consolidação” os negócios do 
segmento “Imobiliário” dada e pouco significado em 
relação ao volume de operações do Grupo; as receitas 
ordinárias deste segmento obtêm-se da venda de pro-
moções imobiliárias.

Os segmentos “Construção” e “Engenharia e Serviços 
Industriais” obtêm as suas receitas ordinárias princi-
palmente da venda de serviços de construção, en-
quanto o segmento “Concessões” as obtêm da venda 
do serviço correspondente segundo o tipo de conces-
são a que se refira.

As receitas geradas entre segmentos provêm de ser-
viços de construção prestados por segmentos “Cons-
trução” e “Engenharia e Serviços Industriais” ao resto 
de segmentos ou ao sector Corporativo do Grupo. Tais 
receitas, que se correspondem com operações reali-
zadas em condições de mercado, são analisadas pelo 
Comité de Direcção segundo o descrito na linha “Tra-
balhos realizados pelo Grupo para o seu imobilizado”.

O Comité de Direcção analisa o rendimento dos seg-
mentos operativos em base a uma avaliação do resul-
tado de exploração de cada segmento. As receitas e 
despesas financeiras são analisadas, a nível de cada 
um dos segmentos, pelo seu impacto conjunto na li-
nha “Resultado financeiro líquido”; a análise detalhada 
efectua-se pela Tesouraria Central, que gere a posição 
de caixa do Grupo. Também, o Imposto sobre os Lu-
cros não é imputado a cada um dos segmentos, pois 
o Comité de Direcção analisa em forma agregada esta 
rubrica a nível de impacto no Grupo. 
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08. Relatório económico
 Contas anuais consolidadas

2010 Construção
Engenharia e 

Serviços
 Industriais

Concessões

Outros, 
Corporativo e 
Ajustamentos 

de 
Consolidação

Total

Receitas ordinárias de clientes externos 1.281.931 1.625.958 163.577 117.274 3.188.740

Receitas ordinárias do segmento 1.305.269 1.718.059 163.577 1.835 3.188.740

Trabalhos realizados pelo Grupo para 
o seu imobilizado

     -     -     - 1.017 1.017

Outras receitas de exploração      - 45.615 397 4.017 50.029

Total Receitas de Exploração 1.305.269 1.763.674 163.974 6.869 3.239.786

Amortização e encargos por imparidade (7.725) (33.829) (33.598) (11.540) (86.692)

Despesas de exploração (1.203.640) (1.642.826) (51.429) (47.497) (2.945.392)

Resultado de exploração 93.904 87.019 78.947 (52.168) 207.702

Resultado financeiro líquido 4.495 (21.374) (44.410) (54.432) (115.721)

Participação no resultado de empresas 
equivalência patrimonial

    -     - (6.562) (510) (7.072)

Resultado antes de impostos 98.399 65.645 27.975 (107.110) 84.909

Imposto sobre os lucros     -     -     - (20.949) (20.949)

Resultado do exercício     -     -     -     - 63.960

Total Activos 1.558.378 2.168.063 2.172.660 205.553 6.104.654

Os activos totais incluem:      

Investimentos em empresas equivalência 
patrimonial

    -     - 8.761 170.235 178.996

Adições aos activos não correntes 7.455 14.747 377.102 6.046 405.350

Total Passivos 1.309.446 1.666.576 1.951.108 406.450 5.333.580

A informação por segmentos que se fornece ao Co-
mité de Direcção para os segmentos sobre os que se 
deve informar ara o exercício terminado em 31 de De-
zembro de 2010 é a seguinte:

A informação por segmento que se fornece ao Comi-
té de Direcção para os segmentos sobre os quais se 
deve informar para o exercício findo a 31 de Dezembro 
de 2009 é a seguinte:

2009 Construção
Engenharia e 

Serviços 
Industriais

Concessões

Outros, 
Corporativo e 
Ajustamentos 

de 
Consolidação

Total

Receitas ordinárias de clientes externos 1.225.194 1.588.542 106.298 39.128 2.959.162

Receitas ordinárias do segmento 1.232.984 1.524.362 106.317 95.499 2.959.162

Trabalhos realizados pelo Grupo para o seu 
imobilizado

 -     22.467   -        -     22.467

Outras receitas de exploração -   105.296 435 (68.820) 36.911

Total Receitas de Exploração 1.232.984 1.652.125 106.752 26.679 3.018.540

Amortização e encargos por imparidade (7.516) (21.828) (27.515) (8.199) (65.058)

Despesas de exploração (1.150.241) (1.526.969) (32.505) (59.663) (2.769.378)

Resultado de exploração 75.227 103.328 46.732 (41.183) 184.104

Resultado financeiro líquido 7.650 (18.007) (25.844) (69.415) (105.616)

Participação no resultado de empresas equiv-
alência patrimonial

 -        -     (6.080) (5.932) (12.012)

Resultado antes de impostos 82.877 85.321 14.808 (116.530) 66.476

Imposto sobre os lucros  -  -  - (10.296) (10.296)

Resultado do exercício  -  -  -     -  56.180 

Total Activos 1.448.945 1.948.628 1.703.590 91.964 5.193.127

Os activos totais incluem:              

Investimentos em empresas equivalência patri-
monial

 -      -     13.791 43.268 57.059

Adições aos activos não correntes 8.774 31.726 613.228 6.620 660.348

Total Passivos 1.167.156 1.308.685 1.570.921 420.915 4.467.677

No ano 2010 e 2009 não se produziu nenhum encargo 
por imparidade do goodwill.

As receitas ordinárias decorrentes de clientes externos 
dos que se informa ao Comité de Direcção avaliam-se 
de acordo com critérios uniformes aos aplicados na 
conta de resultados.

Os montantes que se proporcionam ao Comité de Di-
recção relativos aos activos e passivos totais avaliam-
-se de acordo com critérios uniformes aos aplicados 
nas contas anuais consolidadas. Estes activos e pas-
sivos são atribuídos em função às actividades do seg-
mento e a localização física do activo.
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08. Relatório económico
 Contas anuais consolidadas

A Sociedade dominante tem o seu domicílio na Es-
panha, e como referido antes, o Grupo realiza negó-
cios fora da Espanha. Apresenta-se a informação por 
segmentos geográficos seguidamente, considerando 
o país de domicílio do cliente, correspondente ao exer-
cício terminado em 31 de Dezembro de 2010:

2010 Espanha América Latina Ásia

Outros e 
Ajustamentos 

de 
Consolidação

Total

Volume de negócios 1.588.804 865.835 201.710 532.391 3.188.740

Total activos 3.353.428 2.019.099 525.845 206.282 6.104.654

Os activos totais incluem:      

Activos não correntes 1.480.597 1.014.680 296.064 (987) 2.790.354

Total Passivos 3.609.985 1.254.800 388.989 79.806 5.333.580

2009 Espanha América Latina Ásia

Outros e 
Ajustamentos 

de 
Consolidação

Total

Volume de negócios 1.793.418 749.494 86.571 329.679 2.959.162

Total activos 2.958.047 1.661.282 390.962 182.836 5.193.127

Os activos totais incluem:      

Activos não correntes 1.414.879 1.089.850 245.102 7.161 2.756.992

Total Passivos 2.872.714 1.032.293 269.469 293.201 4.467.677

Apresenta-se seguidamente a informação por seg-
mentos geográficos, considerando o país de domicílio 
do cliente, correspondente ao exercício terminado em 
31 de Dezembro de 2009:

Durante o exercício 2010 e 2009 não existem receitas or-
dinárias procedentes de transacções com um só cliente 
que representam mais do 10% do total do Grupo.

Imobilizações corpóreas6

A discriminação e os movimentos das diversas cate-
gorias das imobilizações corpóreas são apresentados 
na tabela seguinte:

2010

Terrenos e 
cons-

truções

Instalações 
técnicas, 

máquinas e 
ferramentas

Mobiliário
Elementos 

de
 transporte

Equipamentos 
para 

processos de 
informação

Imobilizações 
em curso

Outras 
imobiliza-

ções
Total

Custo         

1 de Janeiro 121.546 142.625 9.390 21.860 16.949 581 5.172 318.123

Registos 3.247 8.845 833 1.472 1.898 4.397 380 21.072

Anulações (770) (9.197) (1.642) (3.157) (7.608) - (388) (22.762)

Imparidade (1.800) - - - - - - (1.800) 

Transferências 680 483 - - - - (823) 340

31 de Dezembro 122.903 142.756 8.581 20.175 11.239 4.978 4.341 314.973

Amortização 
acumulada

1 de Janeiro (5.043) (64.462) (4.716) (10.774) (11.895)  - (4.699) (101.589)

Amortizações (2.527) (20.501) (673) (2.466) (1.585)  - (504) (28.256)

Anulações 285 7.724 1.308 1.548 6.422  - 151 17.438

Encargo por 
imparidade 1.800 - - - -  -  - 1.800 

Transferências (1.048) (40) (145) (1.079) - - 1.780 (532)

31 de Dezembro (6.533) (77.279) (4.226) (12.771) (7.058) - (3.272) (111.139)

Valor contabilístico 
líquido

116.370 65.477 4.355 7.404 4.181 4.978 1.069 203.834
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2009

Terrenos 
e con-

struções

Instalações 
técnicas, 

máquinas e 
ferramentas

Mobiliário
Elementos 

de 
transporte

Equipamentos 
para processos 
de informação

Imobilizações 
em curso

Outras 
imobiliza-

ções Total

Amortização 
acumulada

        

1 de Janeiro 144.418 138.604 9.190 16.737 15.895 7.691 4.139 336.674

Registos 1.476 17.018 1.060 4.178 2.494 154 1.389 27.769

Anulações - (18.748) (848) (847) (899) - (159) (21.501)

Transferências (24.348) 5.751 (12) 1.792 (541) (7.264) (197) (24.819)

31 de Dezembro 121.546 142.625 9.390 21.860 16.949 581 5.172 318.123

Amortización 
acumulada

        

1 de Janeiro (4.587) (67.823) (4.199) (6.235) (11.154) - (3.892) (97.890)

Registos (1.128) (19.446) (571) (2.338) (1.329) - (703) (25.515)

Anulações - 18.353 815 491 728 - 153 20.540

Transferências 672 4.454 (761) (2.692) (140) - (257) 1.276

31 de diciembre (5.043) (64.462) (4.716) (10.774) (11.895) - (4.699) (101.589)

Valor contabilístico 
líquido

116.503 78.163 4.674 11.086 5.054 581 473 216.534

08. Relatório económico
 Contas anuais consolidadas

Dentro das imobilizações corpóreas existem elemen-
tos de transporte, máquinas e outras imobilizações no 
montante de 3.184 milhares de euros em 31 de De-
zembro de 2010, adquiridos em regime de arrenda-
mento financeiro (4.922 milhares de euros em 31 de 
Dezembro de 2009), segundo a seguinte composição:

2010 2009

Custo arrendamentos financeiros 
capitalizados

8.782 9.149

Depreciação acumulada (5.598) (4.227)

Montante líquido contábil 3.184 4.922

Os empréstimos bancários com entidades de créditos 
estão garantidos por terrenos e construções avaliadas 
em 68.765 milhares de euros (2009: 71.384 milhares de 
euros). O saldo de dívida garantida ascende a 37.841 
milhares de euros (2009: 39.476 milhares de euros).

Em 31 de Dezembro de 2010, o Grupo tem no estran-
geiro investimentos em imobilizações corpóreas num 
valor de custo de 39.963 milhares de euros (2009: 

30.092 milhares de euros) e uma amortização acumu-
lada de 17.637 milhares de euros (2009: 13.418 milha-
res de euros). 

Em 31 de Dezembro de 2010, elementos das imobi-
lizações corpóreas com um custo original de 44.055 
milhares de euros (2009: 46.265 milhares de euros) e 
uma amortização acumulada de 284 milhares de euros 
(2009: 197 milhares de euros) não estavam afectos à 
exploração, a maioria corresponde a imóveis que fo-
ram adquiridos em dações de pagamento. Durante os 
anos 2010 e 2009 não foram registados custos por de-
terioração em relação a estes bens.

A conta de resultados inclui despesas de aluguer, 
num montante de 100.241 milhares de euros (2009: 
112.704 milhares de euros), correspondentes ao alu-
guer de elementos das imobilizações corpóreas.

Durante o exercício 2010 foi deteriorado um terreno 
por montante de 1.800 milhares de euros em função 
do valor de mercado do próprio (2009: 0 milhares de 
euros).

O Grupo consolidado tem contratadas várias apólices 
de seguro para cobrir os riscos a que estão sujeitos os 
elementos das imobilizações corpóreas. A cobertura 
de estas apólices é considerada suficiente.

Goodwill e outros 
activos intangíveis

7

7.1. Goodwill

Mostram-se, a seguir, o detalhe e movimento dos 
goodwill, únicos activos intangíveis com vidas úteis 
indefinidas:

2010 2009

No início do exercício 486.192 486.662

Diferenças de câmbio 922 (470)

Encargos por deterioração - -

No fecho do exercício 487.114 486.192

O goodwill e os activos intangíveis com vidas úteis in-
definidas 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 2010 2009

Construção 154.578 154.578

Engenharia – México 24.510 24.510

Engenharia – Brasil 54.735 54.735

Engenharia – Argentina e outros 12.284 11.362

Engenharia – Espanha e outros 231.166 231.166

Energias renováveis 9.841 9.841

Total 487.114 486.192

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 apro-
vados pela Direcção, que cobrem um período de cinco 
anos, excepto no caso das Energias Renováveis, para 
as quais os fluxos são estimados para toda a vida do 
projecto. Os fluxos de caixa correspondentes ao perí-
odo posterior a estes cinco anos extrapolam-se usan-
do as taxas de crescimento residuais estimadas, que 
se indicam a seguir. A taxa de crescimento não ultra-
passa 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.
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Resultado de exploração (*)
Taxa de crescimento 

residual
Taxa de desconto

UGE 2010 2009 2010 2009 2010 2009

Construção 76.453 95.156 1% 1,7% 10,30% 10,00%

Engenharia – México 5.682 6.797 2% 2% 13,00% 13,40%

Engenharia – Brasil 7.669 12.507 2% 2% 14,00% 14,50%

Engenharia – Argentina e outros 11.564 10.421 2% 2% 18,00% 18,00%

Engenharia – Espanha e outros 122.550 82.936 1,7% 1,7% 10,50% 10,50%

Energias renováveis (5.886) 12.087 (**) (**) 12,00% 12,00%

08. Relatório económico
 Contas anuais consolidadas

As hipóteses-chave utilizadas para os cálculos do va-
lor em uso mais relevantes são as seguintes:

(*) Os dados inseridos abaixo da coluna de resultado de exploração referem-se à previsão para o ano seguinte. O Grupo geralmente estima 
    projecções em 5 anos sobre os seus planos de negócio.
(**) Não aplica.

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 pos-
síveis, 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 expec-
tativas 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.

Nos anos 2010 e 2009 não foram identificados encar-
gos por imparidade.

7.2. Outros activos intangíveis

O detalhe do movimento dos exercícios 2010 e 2009 
são os seguintes:

2010
Carteira de 
contratos

Concessões 
administrativas

Aplicações 
informáticas

Total

Custo

1 de Janeiro 11.116 38.039 18.364 67.519

Registos - 19.607 5.936 25.543

Anulações - - (1.329) (1.329)

Transferências - (5.239) (213) (5.452)

31 de Dezembro 11.116 52.407 22.758 86.281

     

Amortização acumulada     

1 de Janeiro (2.223) (2.152) (8.935) (13.310)

Amortizações (2.223) (1.166) (4.031) (7.420)

Anulações - - 1.168 1.168

Transferências - (225) 15 (210)

31 de Dezembro (4.446) (3.543) (11.783) (19.772)

2009
Carteira de 
contratos

Concessões 
administrativas

Aplicações 
informáticas

Total

Custo

1 de Janeiro 11.116 49.283 13.895 74.294

Registos - 16.671 6.507 23.178

Anulações - - (2.038) (2.038)

Transferências - (27.915) - (27.915)

31 de Dezembro 11.116 38.039 18.364 67.519

     

Amortização acumulada     

1 de Janeiro - (1.986) (7.371) (9.357)

Amortizações (2.223) (2.596) (2.463) (7.282)

Anulações - - 912 912

Transferências - 2.430 (13) 2.417

31 de Dezembro (2.223) (2.152) (8.935) (13.310)

Valor contabilístico líquido 8.893 35.887 9.429 54.209

Valor contabilístico líquido 6.670 48.864 10.975 66.509  
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Os projectos incluídos a 31 dezembro de 2010 nes-
ta rubrica estão basicamente referidas nas seguintes 
operações em regime de concessão:
 
- Concessão obtida em 2009 para a construção e ma-
nutenção de sete linhas de transmissão e cinco no-
vas subestações no estado de Texas (Estados Uni-
dos) de 421 quilómetros de comprimento realizada 
através do negócio conjunto Wind Energy Transmis-
sion Texa L.L.C. incluída no Anexo III. O período da 
concessão é ilimitado. Em 31 de Dezembro de 2010, 
os trabalhos encontram-se em a fase inicial de de-
senvolvimento, sendo o investimento total esperado 
de 464 milhões de euros aproximadamente.

- Concessões de estacionamentos que se encontram 
na sua totalidade no território espanhol obtidas em 
diferentes exercícios que em 31 de Dezembro de 
2010 não tinham disposto ainda do financiamento 
designadas a projectos.

- Outras concessões de prestação de serviços de inte-
resse público e de meio ambiente.

Estas concessões ao fecho do exercício não tinham 
disposto ainda do financiamento designada ao projec-
to; uma vez disposto das mesmas serão consideradas 
como activos intangíveis designados a projectos ou 
contas a receber segundo corresponder.

Adicionalmente durante 2010 foram transferidos a ac-
tivos intangíveis designados a projectos ao ter dispos-
to de financiamento designado a projecto as seguintes 
concessões:

- Concessão obtida em 2009 durante 19 anos para a am-
pliação, melhoria, operação e manutenção de uma au-
to-estrada de pedágio na Índia de 133 km (Surat-Hazira) 
através do negócio conjunto Soma Isolux Surat Hazira 
Tollway PVT, Limited incluída no Anexo III. O período da 
concessão é até 2028. Em 31 de Dezembro de 2009, os 
trabalhos encontram-se em a fase inicial de desenvol-
vimento, sendo o investimento total esperado de 404 
milhões de euros aproximadamente.

- Concessão obtida em 2009 durante 18 anos para 
a ampliação, melhoria, operação e manutenção de 
uma auto-estrada de pedágio na Índia de 94 km 
(Kishangarh-Aimer Beawar Highway) através do ne-
gócio conjunto Soma Isolux Kishangarh-Ajmer-Bea-
war Tollway PVT Limited incluída no Anexo III. O pe-
ríodo da concessão é até 2027. Em 31 de Dezembro 
de 2009, os trabalhos de construção encontravam-
-se em fase inicial, sendo o investimento total espe-
rado de 201 milhões de euros aproximadamente.

- Concessão obtida em 2009 durante 25 anos para 
a ampliação, melhoria, operação e manutenção de 
auto-estradas de pedágio no Brasil com comprimen-
to total de 681 quilómetros através da filial Viabahia 
Concessionaria de Rodovias, S.A. incluída no Anexo 
I. O período da concessão é até 2035. Em 31 de De-
zembro de 2009, começaram os trabalhos iniciais e 
de implementação dos sistemas de pedágio, sendo 
o investimento total esperado de 710 milhões de eu-
ros aproximadamente.

A rubrica Concessões Administrativas inclui os cus-
tos relacionados com a construção e/ou exploração 
de diversos activos (parques de estacionamento, es-
tações 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 de-
terminado. No final do período da concessão, o activo 
reverterá na sua totalidade para a entidade conceden-
te. O Grupo amortizará o activo capitalizado durante o 
período de duração da concessão.

A rubrica Aplicações informáticas compreende a pro-
priedade e o direito de uso das aplicações informá-
ticas adquiridas a terceiros. No saldo de Aplicações 
informáticas não se incluem montantes ligados ao 
desenvolvimento interno de programas informáticos.

Os empréstimos bancários com entidades de crédito 
estão garantidos por outros activos intangíveis, valora-
dos em 11.577 milhares de euros (2009: 3.132 milhares 
de euros). O saldo de dívida garantida ascende a 5.072 
milhares de euros (2009: 1.230 milhares de euros).

Imobilizações 
afectas a projectos

8

Incluídas no perímetro de consolidação encontram-se 
participações em diversas sociedades cujo objecto so-
cial 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 finan-
ciamento e ao atendimento da carga financeira, com 
exclusão ou bonificação quantificada de qualquer ou-
tro 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, exis-
tindo 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 finan-
ciamento de projecto que se aplicam univocamente 

2010 2009

Custo   

1 de Janeiro 1.449.248 680.248

Registos 355.506 596.117

Efeito diferenças de câmbio 130.893 149.153

Anulações (480.407)   - 

Transferências 4.799 23.730

31 de Dezembro 1.460.039 1.449.248

   

Amortização acumulada   

1 de Janeiro (55.576) (20.384)

Amortizações (39.505) (25.018)

Efeito diferenças de câmbio (2.871) (7.757)

Anulações 37.395    - 

Transferências 1.440 (2.417)

31 de Dezembro (59.117) (55.576)

Valor contabilístico líquido 1.400.922 1.393.672

a projectos empresariais específicos. Existem certos 
projectos, principalmente linhas de transmissão eléc-
trica, fábricas de processamento biodiesel e determi-
nadas auto-estradas, que se realizam juntamente com 
outros sócios. Noutros casos (projectos de estaciona-
mentos, determinadas auto-estradas, etc) o Grupo é o 
único titular de tais concessões. 

8.1. Activos intangíveis atribuídos a projectos

Devido às características dos projectos, grande parte 
das imobilizações atribuídas a projectos correspon-
dem ao conceito de Activos intangíveis – Concessões, 
e o seu tratamento contabilístico é explicado nas No-
tas 2.5, 2.6 e 2.21. É de mencionar que dentro desta 
rubrica se incluem 615.629 milhares de euros (2009: 
395.962 milhares de euros) que correspondem a imo-
bilizações em curso.

Em 31 de Dezembro de 2010, o Grupo tem no es-
trangeiro activos intangíveis atribuídos a projectos em  
valor contabilístico líquido de 1.168.226 milhares de 
euros (2009: 1.226.935 milhares de euros).
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Durante o exercício de 2010 foram capitalizados ju-
ros num montante de 52.075 milhares de euros (2009: 
39.747 milhares de euros), correspondentes aos juros 
vencidos no período de construção das rubricas das 
imobilizações, e que surgem de financiamentos direc-
tos recebidos para a construção dos respectivos bens.

Os projectos incluídos nesta rubrica referem-se basica-
mente às seguintes operações em regime de concessão:

 ❱ Concessão de linhas de transmissão eléctrica no 
Brasil por mais de 7.899 Km, e um investimento 
total aproximado de 1.617 milhões, por períodos 
de 30 anos, através de diversos negócios conjun-
tos principalmente a 33,33 % e a 50% incluídos no 
Anexo III, assim como através de duas sociedades 
dependentes ao 100% incluídas no Anexo I. Em 31 
de Dezembro de 2010, o Grupo dispõe de 7 con-
cessões nas que 4 se encontram em exploração, e 
outras 3 em fase de construção. Em 31 de Dezem-
bro de 2009 o Grupo dispunha de 15 concessões 
das que 11 se encontravam em exploração e outras 
4 em fase de construção ou recém adjudicadas.

 
Em Dezembro de 2010 o Grupo vendeu a parti-
cipação que tinha em 8 das concessionárias de 
linhas de transmissão eléctrica que explorava em 
31 de Dezembro de 2009 (Ver nota 24).
 

 ❱ Concessão de parques de estacionamento em 
Espanha, principalmente de rotação, por perío-
dos de até 50 anos, através de várias sociedades 
dependentes incluídas no Anexo I e III. Em 31 de 
Dezembro de 2010 uma parte das concessões 
estão em exploração, e outras em fase de cons-
trução. O número total de praças administradas 
durante o exercício 2010 foi de 16.044 e o inves-
timento total esperado é de 317 milhões de euros 
esperando atingir os 22.103 postos geridos para 
o exercício 2015.

 ❱ Concessão de uma auto-estrada no México, atra-
vés da sociedade dependente, a Concesionaria 
Autopista Monterrey-Saltillo, S.A.C.V. e Concesio-
naria Autopista Perote-Xalapa, S.A.C.V. Em 31 de 
Dezembro de 2010, esta concessão encontra-se 
na seguinte situação:

•	Concesionaria Autopista Monterrey-Saltillo, 
S.A.C.V. Concessão para a construção, activi-
dade e conservação obtida em 2006 e até 2036 
(com uma prorrogação adicional de até 15 anos)  
para um projecto de 95 Km, com um investimen-
to total estimado de 226 milhões de euros apro-
ximadamente. A concessão entrou parcialmente 
em exploração o exercício anterior, ampliando-
-se os troços em exploração no exercício actual, 
e estando aproximadamente um 78% em explo-
ração em 31 de Dezembro de 2010.

•	Concesionaria Autopista Perote-Xalapa, 
S.A.C.V Concessão para a construção, activi-
dade e conservação obtida em 2008 y até 2038 
para un traçado de 59,9 Km, com um investi-
mento total estimado de 453 milhões de euros 
aproximadamente. É previsível a sua posta em 
funcionamento durante o exercício 2011.

 ❱ Concessão obtida em 2007 para a melhoria, am-
pliação e manutenção de uma auto-estrada (de 

portagem) num lanço de 68 km (Auto-estrada 
A-4) através da Sociedad Concesionaria Autovía 
A-4 Madrid, S.A. incluída no Anexo 1. O período 
da concessão é até 2026. Em 31 de Dezembro 
de 2010 encontra-se em fase de exploração a to-
talidade da mesma. O investimento total é de 82 
milhões de euros aproximadamente.

 ❱ Concessão obtida em 2008 pelo período de 15 
anos para a ampliação, melhoria, operação e ma-
nutenção de uma auto-estrada (de portagem) na 
Índia de 291 km (Panipat-Jalandar) através da fi-
lial Soma-Isolux NH One Tollway Private Limited 
incluída no Anexo I. O período da concessão é 
até 2023. Em 2009, começaram os trabalhos de 
construção para a ampliação e melhoria do tra-
çado existente (os trabalhos de operação e ma-
nutenção estão a ser executados desde o início 
da concessão), sendo o investimento total espe-
rado de aproximadamente 739 milhões de euros. 
Em relação a esta concessão, durante o exercício 
2010 produziram se saídas de caixa de 167.869 
milhares de euros havendo-se produzido a ac-
tivação no exercício anterior. No exercício 2009 
produziu-se a activação por montante de 182.705 
milhares  de euros correspondentes a direitos de 
concessão administrativa que não tinham gerado 
efeito em fluxos de caixa deste exercício.

 ❱ Concessão obtida em 2009 durante 19 anos para 
a ampliação, melhoria, operação e manutenção 
de uma auto-estrada de pedágio na Índia de 133 
km (Surat-Hazira) através do negócio conjunto 
Soma Isolux Surat Hazira Tollway PVT, Limited 
incluída no Anexo III. O período da concessão é 
até 2028. Em 31 de Dezembro de 2010 começa-
ram os trabalhos de construção, sendo o inves-
timento total esperado de 404 milhões de euros 
aproximadamente. O começo de exploração está 
previsto para o exercício 2012. Esta concessão 
dispôs durante o exercício 2010 de financiamen-
to designado a projecto e foi transferida a activos 
intangíveis designados a projectos desde con-
cessões administrativas.

 ❱ Concessão obtida em 2009 durante 18 anos para 
a ampliação, melhoria, operação e manutenção de 
uma auto-estrada de pedágio na Índia de 94 km 
(Kishangarh-Aimer Beawar Highway) através do 
negócio conjunto Soma Isolux Kishangarh-Ajmer-
-Beawar Tollway PVT Limited incluída no Anexo 
III. O período da concessão é até 2027. Em 31 de 
Dezembro de 2010, começaram os trabalhos de 
construção sendo o investimento total esperado 
de 201 milhões de euros aproximadamente. O co-
meço de exploração está prevista para o exercício 
2012. Esta concessão dispôs durante o exercício 
2010 de financiamento designado a projecto e foi 
transferida a activos intangíveis designados a pro-
jectos desde concessões administrativas.

 ❱ Concessão obtida em 2009 durante 25 anos para 
a ampliação, melhoria, operação e manutenção 
de auto-estradas de pedágio no Brasil com com-
primento total de 681 quilómetros através da 
filial Viabahia Concessionaria de Rodovias, S.A. 
incluída no Anexo I. O período da concessão é até 
2035. Em 31 de Dezembro de 2010, começaram os 
trabalhos de exploração havendo-se realizado para-
lelamente os trabalhos iniciais e de implementação 

dos sistemas de portagem. O investimento total es-
perado de 710 milhões de euros aproximadamente. 
Esta concessão dispôs durante o exercício 2010 de 
financiamento designado a projecto e foi transferida 
a activos intangíveis designados a projectos desde 
concessões administrativas.

A maioria dos bens em concessão a ser controlados 
pelo organismo concedente à finalização do período 
de concessão, se bem é habitual que existam opções 
de renovação das concessões por períodos adicionais 
ao chegar o momento de vencimento das concessões.

8.2. Outras imobilizações atribuídas a projectos

Por outro lado, existem outras imobilizações atribuídas 
a projectos, segundo o detalhe apresentado a seguir:

2010 2009

Custo   

1 de Janeiro 287.787 275.120

Registos 3.229 13.270

Efeito Diferenças de Conversão 2.189   -

Anulações (19.840) (25.422)

Transferências 313 24.819

31 de Dezembro 273.678 287.787

   

Amortização acumulada   

1 de Janeiro (9.239) (720)

Amortizações (11.511) (7.243)

Efeito Diferenças de Conversão (45)  -

Anulações 16  -

Transferências (698) (1.276)

31 de Dezembro (21.477) (9.239)

Valor contabilístico líquido 252.201 278.548

Em nenhum dos dois anos foram capitalizados juros 
durante o período de construção de rubricas das imo-
bilizações, excepto no imobilizado proveniente da So-
ciedade Infinita Renovables, S.A. onde encontram-se 
capitalizadas despesas financeiras por 4.268 milhares 
de euros em 2009 (2010: 0 milhares de euros).

Em 31 de Dezembro de 2010 a rubrica inclui 214.929 
milhares de euros  (2009: 223.232 milhares de euros) 
associados com duas fábricas de produção de bio-
diesel (uma delas em Ferrol e a outra em Castellón) 
e administradas através da sua Sociedade vinculada 
Infinita Renovables, S.A. Estas fábricas começaram a 
ser exploradas no exercício 2009.
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As anulações do exercício correspondem principal-
mente à venda do Parque Eólico Cova da Serpe situ-
ado em Ourense (Galiza) mediante a transmissão da 
totalidade das participações da Sociedade concessio-
nária do mesmo.

Dentro do saldo da rubrica encontram-se elementos 
atribuídos a projectos situados no estrangeiro por va-
lor contabilístico líquido de 10.453 milhares de euros 
(2009: 28.874 milhares de euros).

8.3. Financiamento de projectos

O cancelamento dos financiamentos de projectos está 
previsto, à data de hoje, ser realizado segundo o se-
guinte calendário, de acordo com as previsões de cash-
-flow (fluxos de caixa) a gerar pelos projectos, e segun-
do o estabelecido nos contratos correspondentes:

2010  Não corrente 

Corrente 2012 2013 2014 Posteriores Subtotal Total

Vencimentos por ano 222.480 49.546 51.142 72.247 839.595 1.012.530 1.235.010

2009  Não corrente  

Corrente 2011 2012 2013 Posteriores Subtotal Total

Vencimentos por ano 141.735 40.152 56.226 66.916 665.041 828.335 970.070

Em 31 de Dezembro de 2010, existem dívidas num 
valor total de 835.482 milhares de euros (2009: 
595.924 milhares de euros), denominadas em moeda 
estrangeira, sendo o real brasileiro, as rupias índias e 
o peso mexicano as moedas de origem da maior parte 
do financiamento. 

Os financiamentos de projectos podem ter como ga-
rantias 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 construção e até a posta em funcionamento dos 
projectos, podem 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 corren-
tes, se aproximam do seu valor nos livros.

Investimentos por 
equivalência patrimonial

9

O detalhe e movimento dos investimentos em socie-
dades associadas são apresentados a seguir:

31/12/2010 31/12/2009

Saldo inicial 1 de Janeiro 57.059 57.837

Registos   - 10.965

Anulações   -   -

Transferências 128.875   -

Imparidades nos investimentos   - (4.714)

Resultado das sociedades em 
equivalência patrimonial

(7.072) (7.298)

Resultado das sociedades em 
equivalência patrimonial -Provisão 
responsabilidades

134 269

Saldo final 31 de Dezembro 178.996 57.059

As transferências do exercício 2010 correspondem 
com a transferência do investimento em Grupo T-Solar 
Global, S.A. (ver nota 10). Se bem o investimento nesta 
sociedade é a 31 de Dezembro de 2010 de 19,80%, 
o próprio não foi considerado como sociedade as-
sociada devido à existência de diversos factores que 
são evidencia da influencia significativa mantida pelo 
Grupo, incluindo entre outros a existência de opções 
de capitalização sobre contas a receber (ver Nota 12), 
participação de directivos do Grupo como Conselhei-
ros de Grupo T-Solar Global, S.A., a existência em 31 
de Dezembro de 2010 de acordos com outros accio-
nistas para a aquisição de acções de tal sociedade, e a 
vontade demonstrada pelo Grupo de adquirir uma po-
sição de controlo de tal sociedade. Neste sentido, na 
Nota 28 detalham-se as transacções realizadas com 
posterioridade ao fecho do exercício, encaminhadas 
a que o Grupo possa ter o controlo sobre a sociedade 
Grupo T-Solar Global, S.A. As operações e aspectos 
antes nomeados foram considerados pelo Grupo a 
efeitos da realização das análises da possível existên-
cia de perdas de imparidade sobre este investimento.

Os registos nos investimentos em empresas associa-
das no exercício 2009 corresponde principalmente ao 
aumento na participação da sociedade Pinares del 
Sur, S.L. mediante a assunção da ampliação de capital 
em 13.000 novas participações, aprovada pela Junta 
Geral de Sócios no 28 de Abril de 2009 pelo montante 
de 781 milhares de euros com um prémio de assunção 
de 5.740 milhares de euros.

A imparidade registada no exercício 2009 corresponde 
ao investimento na Sociedade Pinares del Sur, S.L. foi 
produto da imparidade do valor de mercado das pro-
moções imobiliárias da Sociedade.

A participação do Grupo nos seus negócios conjuntos 
consolidados pelo método de participação, nenhum 
das quais cota em Bolsa é a seguinte:

2010

Nome País de constituição Activos Passivos Receitas Resultados Participação

Alqlunia 5, S.L. Espanha 20.016 22.204 89 (2.704) 50,00%

Pinares del Sur, S.L. Espanha 39.786 33.993 5.564 (541) 50,00%

Las Cabezadas Aranjuez, S.L. Espanha 54.259 57.110 541 (1.164) 40,00%

Lanscape Corsan , S.L. Espanha 275 52 2 (2) 50,00%

2009

Nome País de constituição Activos Passivos Receitas Resultados Participação

Alqlunia 5, S.L. Espanha 22.173 21.656 146 (520) 50,00%

Pinares del Sur, S.L. Espanha 38.780 44.033 595 (2.150) 50,00%

Las Cabezadas Aranjuez, S.L. Espanha 55.656 57.343 801 (1.569) 40,00%

Lanscape Corsan , S.L. Espanha 277 52 12 (105) 50,00%
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A participação do Grupo nas suas principais associa-
das, nenhuma das quais cota em Bolsa, é a seguinte:

2010

Nome País de constituição Activos Passivos Receitas Resultados Participação

Autopista Madrid-Toledo, S.A. Espanha 498.396 420.612 11.821 (5.636) 25,50%

Grupo T-Solar Global, S.A. Espanha 1.281.982 1.120.418 115.285 (116.753) 19,80%

Gestión de Participes de 
Biorreciclajes, S.L.

Espanha 283 307  - - 33,33%

Proyectos Inmobiliarios 
Residenciales, S.L.

Espanha 7.122 9.965  - - 23,75%

2009

Nome País de constituição Activos Passivos Receitas Resultados Participação

Autopista Madrid-Toledo, S.A. Espanha 527.890 444.430 4.793 (18.649) 25,50%

Gestión de Participes de 
Biorreciclajes, S.L.

Espanha 283 307  -  - 33,33%

Proyectos Inmobiliarios 
Residenciales, S.L.

Espanha 7.122 9.965  -  - 23,75%

É de mencionar que para avaliar as suas participações, 
o Grupo realizou um processo de homogeneização, 
ajustando os valores anteriormente referidos na apli-
cação das políticas contabilísticas descritas na Nota 2.

Investimentos 
financeiros

10

O detalhe e movimento dos investimentos financeiros 
mostram-se a seguir:

2010 2009

Saldo inicial 143.006 101.946

Entradas 1.294 76.163

Saídas (55) (34.858)

Transferências (128.875)  -

Perdas por deterioração de valor 
(Nota 27)

(3.858) (245)

Saldo final 11.512 143.006

Menos parte não corrente (11.512) (143.006)

Parte corrente  -  -

Para a avaliação dos investimentos financeiros, classi-
ficam-se como activos financeiros disponíveis para a 
venda (Ver nota 2.9).

As transferências do exercício 2010 correspondem-se 
com a transferência do investimento em Grupo T-Solar 
Global, S.A. (Ver nota 9).

Os registos do ano 2009 devem-se principalmente aos 
contributos realizados à Sociedade Grupo T-Solar Glo-
tal, S.A. pelo montante de 72.580 milhares de euros 
e as anulações pela distribuição de livre disposição 
com pagamento em espécie de acções da Sociedade 
Grupo T-Solar Global, S.A., com data 21 de Dezembro 
de 2009, pelo montante de 34.857 milhares de euros 
(Ver nota 17). A percentagem de participação final em 
tal Sociedade em 31 de Dezembro de 2009 era de 
19,80%.

Os restantes activos financeiros disponíveis para ven-
da correspondem na sua totalidade a pequenos in-
vestimentos 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 ava-
liação 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 investimentos financeiros estão denominados, na 
sua totalidade, em Euros. A exposição máxima ao ris-
co de crédito em data de apresentação da informação 
é o valor contábil dos investimentos financeiros.

Os saldos dos instrumentos financeiros desta rubrica 
categorizam-se dentro do Grupo 3 por efeitos de proce-
dência da informação dos dados utilizados para deter-
minar o seu justo valor segundo a NIIF 7. (Ver nota 2.9).
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Os saldos no fecho dos exercícios de 2010 e 2009 
correspondentes aos instrumentos derivados são os 
seguintes:

2010 2009

Activos Passivos Activos Passivos

Permutas de taxas de juros – coberturas de fluxo de caixa 3.789 (47.337) 2.589 (23.020)

Permutas de taxas de juro – mantido para negociação  -  -  - (1.809)

Contratos a prazo de moeda estrangeira – coberturas de fluxo de caixa 2.803 (12.631) 141 (1.825)

Contratos a prazo de moeda estrangeira – mantido para negociação 2.404 (236) 1.579 (108)

Total 8.996 (60.204) 4.309 (26.762)

Menos parte não corrente:

Permutas de taxas de juros – coberturas de fluxo de caixa 3.789 (47.337) 2.589 (20.301)

Permutas de taxas de juro – mantido para negociação  -  -  -  -

Contratos a prazo de moeda estrangeira – coberturas de fluxo de caixa 498 (309) - (261)

Contratos a prazo de moeda estrangeira – mantido para negociação  -  - 86  -

4.287 (47.646) 2.675 (20.562)

Parte corrente 4.709 (12.559) 1.634 (6.200)

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 líquida não efectiva reconhecida como uma 
despesa na conta de resultados originada pela cober-
tura de fluxos de caixa ascende a 601 milhares de eu-
ros (2009: 2.661 milhares de euros) (ver nota 27).

A exposição máxima ao risco de crédito, à data de 
apresentação da informação, é o justo valor dos acti-
vos derivados do balanço.

Os saldos dos instrumentos financeiros desta rubrica 
categorizam-se dentro do Grupo 2 por efeitos de proce-
dência da informação dos dados utilizados para deter-
minar o seu justo valor segundo a NIIF 7. (Ver nota 2.9).

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), penden-
tes em 31 de Dezembro de 2009 eram de USD 7.498 
(2008: 45.345  milhares de dólares americanos). 
  
Espera-se que as transacções futuras altamente pro-
váveis cobertas denominadas em moeda estrangeira 
ocorram em diferentes datas dentro dos próximos 
doze meses. As perdas e ganhos reconhecidos na 
reserva de cobertura no património neto sobre os 
contratos a prazo de moeda estrangeira em 31 de De-
zembro de 2010 são reconhecidos na demonstração 
de resultados do exercício ou exercícios durante os 
quais a transacção coberta afecta a conta de perdas e 
ganhos. Isto acontece, normalmente, dentro dos doze 
meses seguintes à data do balanço, a não ser que o 
ganho ou perda fossem incluídos no montante inicial-
mente reconhecido pela compra de activos fixos, e 
neste caso, tal reconhecimento produz-se durante a 
vida do activo (entre cinco e dez anos). 

08. Relatório económico
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Denominação do prometo ou 
Sociedade do Grupo

Operação Moeda (**)
Data de vencimento 

final
Valor nocional 

(*)

Forward Isolux Ingeniería Compra CHF 11/01/2011 309

Forward Isolux Ingeniería Venda QAR 17/02/2011 (113.597)

Forward Isolux Ingeniería Compra USD 31/08/2012 71.347

Forward Isolux Ingeniería Venda USD 30/09/2011 (72.072)

Forward Isolux Ingeniería Venda MXN 19/01/2011 (9.837)

Forward Isolux Ingeniería Compra USD 29/04/2011 41.625

Forward Isolux Ingeniería Venda USD 18/01/2011 (12.421)

Forward Isolux Ingeniería/Tecna Compra USD 30/03/2012 12.380

Forward Isolux Ingeniería/Tecna Venda USD 30/04/2012 (53.385)

Forward Isolux México Compras USD 12/01/2011 13.235

Forward Isolux México Venda USD 14/01/2011 (9.498)

Forward Isolux Ingeniería/Tecna Compra USD 10/01/2011 7.307

Forward Isolux Ingeniería/Tecna Venda USD 18/01/2011 (6.016)

Apresentam-se seguidamente as características dos 
principais contratos a prazo em moeda estrangeira em 
vigor a 31 de Dezembro de 2010:

Apresentam-se seguidamente as características dos 
principais contratos a prazo em moeda estrangeira em 
vigor a 31 de Dezembro de 2009:

(*) Vigente a 31 de Dezembro de 2010
(**) USD: Dólar Americano; QAR: Rial do Qatar; CHF: Franco Suiço; MXN: Peso Mexicano

Denominação do prometo ou 
Sociedade do Grupo

Operação Moeda (**)
Data de vencimento 

final
Valor nocional 

(*)

Forward Isolux Ingeniería Vendas USD 30/07/2010 (6.016)

Forward Isolux Ingeniería Compras USD 30/08/2010 16.866

Forward Isolux Ingeniería Vendas USD 30/03/2012 (136.554)

Forward Isolux Ingeniería Compras USD 30/04/2012 118.136

Forward Isolux Ingeniería Compras USD 29/01/2010 (12.630)

Forward Isolux Ingeniería Vendas USD 12/01/2010 1.126

Forward Isolux Ingeniería Vendas MXN 19/11/2010 (23.103)

Forward Isolux Ingeniería Vendas QAR 07/02/2011 (165.375)

Forward Isolux Ingeniería Compras CHF 04/03/2010 2.239

Forward Isolux México Vendas USD 12/01/2011 (33.744)

Forward Isolux México Compras USD 20/01/2010 156

(*)Vigente em 31 de Dezembro de 2009
(**) USD: Dólar Americano; QUAR: Real Qatarí; CHF: Franco Suizo; MXC: Peso Mexicano
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08. Relatório económico
 Contas anuais consolidadas

Apesar de todas as operações vigentes em 31 de De-
zembro de 2010 e 2009 terem sido contratadas com o 
objectivo de cobertura, devido aos critérios de contra-
tação e designação existentes nas políticas do Grupo 
no momento da contratação das referidas operações, 
alguma das mesmas não cumpria os requisitos de co-
bertura estabelecidos pelas NIIF-UE.

Os ganhos e perdas brutos reconhecidos na reserva 
de cobertura no património líquido (livres de efeito 
fiscal e sócios externos) originados por cobertura de 
fluxos de caixa em 31 de Dezembro de 2010 ascen-
dem a (9.645) milhares de euros (2009: (2.586) milhares 
de euros), e irão sendo transferidos para a conta de 
resultados de forma contínua até à liquidação dos res-
pectivos contratos. As liquidações destes derivados 
geraram no exercício uma perda de 135 milhares de 
euros (2009: 601 milhares de euros).

Permutas de taxas de juro

Os montantes do principal nocional dos contratos de 
permuta de taxas de juro pendentes em 31 de Dezem-

Denominação
Data de 
contrato

Data de 
vencimento 

final
Valor nocional 

Taxa de juro 
fixa paga

Taxa 
de juro 
variável 
recebida

Grupo Isolux Corsán 11/09/2009 03/06/2012 50.000 milhares de euros 2,66% Euribor

Grupo Isolux Corsán 23/06/2009 23/06/2012 20.000 milhares de euros 2,44% Euribor

Grupo Isolux Corsán 24/02/2009 24/02/2012 20.000 milhares de euros 2,47% Euribor

Grupo Isolux Corsán 22/06/2009 18/06/2013 85.000 milhares de euros 1,80% Euribor

Grupo Isolux Corsán 10/09/2010 29/06/2015 532.000 milhares de euros 2,03% Euribor

Préstamo IC Concesiones 28/04/2010 03/06/2013 50.000 milhares de euros 1,97% Euribor

Préstamo Infinita Renovables 30/04/2007 30/12/2016 181.800 milhares de euros 3,79% Euribor

Préstamo Hixam 07/02/2007 29/12/2022 63.273 milhares de euros 4,36% Euribor

Préstamo Concesionaria Saltillo Monterrey 30/05/2007 30/05/2025
2.330.080 milhares de 

pesos mexicanos
8,20% TIIE (*)

Préstamo Sociedad Concesionaría Autovía A-4 01/08/2008 15/06/2025 58.165 milhares de euros 4,45% Euribor

Préstamo Concesionaria Perote-Xalapa 13/02/2008 14/01/2022
1.900.000 milhares de 

pesos mexicanos
8,20% TIIE(*)

Préstamo HIXAM II 13/01/2010 23/12/2025 30.466 milhares de euros 3,00% Euribor

Préstamo Sociedad Concesionaria Zona 8-A 26/07/2007 25/02/2024 7.607 milhares de euros 4,82% Euribor

bro de 2010 foram de 1.352.370 milhares de euros 
(2009: 811.756 milhares de euros).

Em 31 de Dezembro de 2010, para as operações nas 
que a taxa de juro é variável cobrado ao EURIBOR, as 
taxas de juro fixas variam entre 1,80% e 4,82% (2009: 
2,44% e 5,05%), enquanto as operações em que a 
taxa de juro variável recebido é o TIIE (juro variável uti-
lizado para um projecto no México), que a taxa de juro 
fixa acordada é de 8,20% (2009: 8,20 %). As perdas e 
os ganhos reconhecidos na reserva de cobertura no 
património líquido (líquidos de efeito fiscal e sócios 
externos) pelos contratos de permuta de taxas de 
juro a 31 de Dezembro de 2010 ascendem a (26.671) 
milhares de euros (2009: (11.095) milhares de euros) 
e irão sendo transferidos para a conta de resultados 
de forma contínua até ao reembolso dos empréstimos 
bancários. As liquidações destes derivados geraram 
uma perda de 21.815 milhares de euros (2009: 14.139 
milhares de euros).

Apresentam-se a seguir as características dos princi-
pais contratos de permutas de juros vigentes a 31 de 
Dezembro de 2010: 

 (*) Taxa de juro mexicana de referência de longo prazo

Apresentam-se a seguir as características dos princi-
pais contratos de permutas de juros vigentes a 31 de 
Dezembro de 2009: 

Denominação
Data de 
contrato

Data de 
vencimento 

final
Valor nocional 

Taxa de juro 
fixa paga

Taxa 
de juro 
variável 
recebida

Grupo Isolux Corsán 19/07/2007 28/02/2010 200.000 milhares de euros 2,89% Euribor

Grupo Isolux Corsán 03/10/2008 26/03/2010 305.000 milhares de euros 4,36% Euribor

Grupo Isolux Corsán 24/02/2009 24/02/2010 20.000 milhares de euros 2,47% Euribor

Grupo Isolux Corsán 23/06/2009 23/06/2012 30.000 milhares de euros 2,44% Euribor

Grupo Isolux Corsán 11/09/2009 03/06/2012 50.000 milhares de euros 2,66% Euribor

Préstamo HIXAM 07/02/2007 29/12/2022 65.302 milhares de euros 4,36% Euribor

Préstamo Sociedad Concesionaria Zona 8-A 26/07/2007 25/02/2024 8.807 milhares de euros 4,79% Euribor

Préstamo Infinita Renovables 30/04/2007 31/12/2012 131.634 milhares de euros 4,12% Euribor

Préstamo Concesionaria Saltillo Monterrey 30/05/2007 30/05/2025
2.330.080 milhares de 

pesos mexicanos
8,20% TIIE (*)

Préstamo Concesionaria Autopista 
Perote-Xalapa

13/02/2008 14/01/2022
2.226.085 milhares de 

pesos mexicanos
8,20% TIIE (*)

Préstamo Sociedad Concesionaria Autovía A-4 01/08/2008 15/06/2025 21.611 milhares de euros 5,05% Euribor

(*)Taxa de juro mexicana de referência de longo prazo

Durante o mês de Janeiro de 2010 foi renegociado o 
contrato de permuta da taxa de juro do empréstimo 
de Infinita Renovables S.A. Entre as condições mais 
significativas do novo contrato destaca que a data de 
vencimento é estabelecida em 30 de Dezembro de 
2016, o montante nocional coberto é de 181.800 mi-
lhares de euros e a taxa garantida é de 3,79% pago 
semestralmente.

Além disso, os derivados cobriam empréstimos de 
200 milhões e 305 milhões foram substituídos pelo de-
rivado que cobre o nocional de 532 milhões do finan-
ciamento com a modalidade “Forward Start Facility” 
nomeado na nota 19.1.
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Clientes e outras 
contas a receber

12

A discriminação da conta de clientes e outras conta 
a receber é apresentada na seguinte tabela seguinte:

08. Relatório económico
 Contas anuais consolidadas

31/12/2010 31/12/2009 01/01/2009

Não corrente 

Empréstimos associados 24.385 19.635 580

Clientes por vendas e prestação de serviços 39.466 41.238 21.226

Outras contas a receber 5.242 2.484 5.966

69.093 63.357 27.772

Corrente

Clientes por vendas e prestação de serviços 826.336 822.523 739.732

Clientes – Obra executada pendente de certificar 592.212 402.015 429.394

Menos: Provisão por perdas devido a deterioração das contas a receber (15.178) (10.645) (25.310)

Clientes – Líquido 1.403.370 1.213.893 1.143.816

Clientes empresas método de equivalência patrimonial 21.492 4.222 -

Empréstimo empresas método de equivalência patrimonial 55.258 1.910 13.961

Devedores vários 102.601 146.272 112.901

Administrações públicas 160.777 130.140 154.894

Adiantamento a fornecedores 144.360 119.936 38.402

Outros devedores 54.017 39.062 25.470

1.941.875 1.655.435 1.489.444

Não existe um efeito significativo sobre os valores ra-
zoáveis nas rubricas de clientes e outras contas a re-
ceber por registo a custo amortizado, pois os valores 
nominais consideram-se uma aproximação ao justo 
valor dos mesmos.

Em 31 de Dezembro, dentro da conta de Devedores 
diversos encontra-se um crédito concedido à Socie-
dade relacionada Grupo T-Solar Global, S.A. no mon-
tante de 50.888 milhares de euros, com data 30 de No-
vembro de 2009, amortizável em dois prazos, em 30 
de Maio de 2010 e em 30 de Novembro de 2010. Este 
crédito vence juros à taxa Euribor a seis meses acres-
cida de uma margem de 2,5% anual. Caso haja um au-
mento do Capital Social da devedora por entrada em 
dinheiro,, esta será obrigada a amortizar o crédito. Em 
qualquer altura o Grupo tem a opção de capitalizar a 
dívida mediante compensação da dívida que tem Gru-
po T-Solar Global, S.A. perante ao Grupo. O crédito 
foi prorrogado no exercício 2010 nos mesmos termos 
do anterior contrato sendo a nova data de vencimento 
o 30 de Novembro de 2011, mantendo-se vigente a 
cláusula antes nomeada. Em 31 de Dezembro de 2010 

encontra-se contabilizado na conta de Empréstimos 
sociedades por equivalência patrimonial.

Em 31 de Dezembro de 2010 deduziram-se 405.780 
milhares de euros (2008: 188.812 milhares de eu-
ros), que correspondem a créditos por contratos de 
método alemão e outras facturas cedidas a terceiros 
anteriormente ao seu vencimento. Os referidos acti-
vos foram cancelados no balanço, ao considerar que 
cumprem as condições estabelecidas na NIC (IAS) 39 
relativamente a cancelamentos de activos financeiros. 

Em 31 de Dezembro de 2010 dentro da rubrica de 
clientes por vendas e prestação de serviços existem 
operações que correspondem a efeitos abatidos ou 
facturas antecipadas para com instituições financei-
ras pelo montante de 59.233 milhares de euros (2009: 
50.013 milhares de euros).

O Grupo reconheceu uma perda de 15.692 milhares de 
euros devido a deterioração do valor das suas contas 
comerciais a receber durante o exercício fechado em 31 
de Dezembro de 2010 (2009: 3.732 milhares de euros). 

O movimento da provisão por perdas devido a dete-
rioração do valor de contas comerciais a receber foi 
o seguinte:

2010 2009

Saldo inicial 10.645 25.310

Dotações 15.692 3.732

Aplicações (6.288)  -

Restituições  - (18.397)

Transferências (4.871)  -

Saldo final 15.178 10.645

O resto das contas incluídas nas contas a receber não 
contém activos que tenham sofrido alguma deteriora-
ção 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 an-
teriormente. O Grupo não mantém nenhuma garantia 
como seguro.

O saldo de Clientes por vendas e prestação de servi-
ços inclui os seguintes montantes denominados nou-
tras moedas diferentes do euro:

2010 2009

Dólar dos EUA 87.691 72.782

Rial do Qatar 9.747 6.970

Real do Brasil 4.820 39.495

Dirham Marroquino 948 7.066

Peso Argentino 72.761 41.970

Peso mexicano 877 4.690

Dinar Argelino 5.093 6.583

Outras moedas 1.499 3.409

183.436 182.965

O montante total dos custos incorridos e lucros reco-
nhecidos (menos perdas reconhecidas) para todos os 
contratos de construção em curso à data do balanço 
era de 5.292.735 milhares de euros (2009: 8.319.547 
milhares de euros) e 403.358 milhares de euros (2009: 
798.707 milhares de euros), respectivamente.
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A discriminação da conta de existências é apresenta-
da na seguinte tabela:

08. Relatório económico
 Contas anuais consolidadas

31/12/2010 31/12/2009 01/01/2009

Promoções imobiliárias em curso 229.931 199.666 186.222

Matérias-primas e produtos 
acabados

113.499 101.705 95.501

Custos activos de projectos 84.430 56.413 51.802

427.860 357.784 333.525

O detalhe das promoções em curso em função do seu 
ciclo é o seguinte:

31/12/2010 31/12/2009 01/01/2009

Promoções imobiliárias em curso 
de ciclo curto

65.745 39.168 48.038

Promoções imobiliárias em curso 
de ciclo longo

164.186 160.498 138.184

229.931 199.666 186.222

Em 31 de Dezembro não existem compromissos de 
venda relativos a promoções imobiliárias em curso 
(2009: 4.970 milhares de euros). O Grupo recebeu 
adiantamentos no montante de 33 milhares de euros 
(2009: 1.239 milhares de euros), que se encontram in-
cluídos no passivo do balanço consolidado na rubrica 
de “Adiantamentos de clientes”. 

Durante o exercício de 2010 foram capitalizados juros 
por um montante de 362 milhares de euros (2009: 1.039 
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 2010 
deve-se principalmente ao aumento de bens imobiliá-
rios recebidos pela cobrança de créditos pelo Grupo. 
O montante dos bens recebidos pela cobrança de cré-
ditos no exercício 2010 é de 14.613 milhares de euros.

O montante das promoções imobiliárias em garan-
tia de financiamentos, recebidos a 31 de Dezembro 
de 2010 ascende a 36.798 milhares de euros (2009: 
45.736 milhares de euros).
 
Durante os anos 2010 foram deterioradas promoções 
imobiliárias em curso por montante de 3.840 milhares 
de euros em função dos valores de mercado das mes-
mas (2009: 0 euros).

Caixa, equivalentes 
a caixa e Activos 
financeiros a justo 
valor com variações 
em resultados

14

14.1. Caixa e equivalentes a caixa

A discriminação de saldos da conta Caixa e equivalen-
tes a caixa é a seguinte:

31/12/2010 31/12/2009 01/01/2009

Caixa e Bancos 427.880 316.295 193.617

Depósitos em Instituições de 
Crédito a Curto Prazo e outros

509.675 104.483 93.852

937.555 420.778 287.469

Este epígrafe incluye efectivo (efectivo en caja y deEs-
ta rubrica inclui caixa (em erário em caixa e depósitos à 
ordem) e equivalentes a caixa (isto é, os investimentos 
de curto prazo, altamente líquidos, sendo prontamente 
convertíveis para quantias conhecidas de Pinheiro ge-
ralmente num prazo máximo de três meses ou sendo 
superior sem restrições nem punições à disponibilida-
de e cujo valor está sujeito a um risco insignificante de 
alterações de valor).

Do montante total correspondente à conta Caixa 
e equivalentes de caixa procede um montante de 
179.368 milhares de euros (2009: 184.348 milhares de 
euros)  Uniões Temporárias de Empresas e de Negó-
cios Conjuntos a quantidade de 33.395 milhares de 
euros (2009: 51.659 milhares de euros). 

Caixa e equivalentes de caixa incluem saldos em mo-
eda distinta de euro por um total de 612.134 milhares 
de euros (2009: 177.819 milhares de euros).

Para efeito do estado de fluxos de caixa, o saldo de 
tesouraria compreende o saldo da rubrica de caixa e 
equivalentes a caixa.

Durante o exercício de 2009 produziu-se a activação 
de parte da concessão obtida de uma auto-estrada de 
portagem na Índia (Panipat-Jalandra) através da filial 
Soma-Isolux NH Tollway Private Limited, por montante 
de 182.705 milhares de euros que não gerou efeito nos 
fluxos de caixa. É por isso que as variações ocasiona-
das por esta operação que não afectaram os fluxos de 
caixa não tinham sido consideradas dentro do estado 
de fluxos de caixa de 2009.

No fecho do exercício 2010, dentro de “Caixa e Ban-
cos” são incluídos 12.920 milhares de euros (2009: 
23.640 milhares de euros) cuja disponibilidade é res-
tringida em função das condições do crédito que se 
obteve, para financiar o prometo de Hixam II.

14.2. Financeiros a justo valor com variações em 
resultados

A discriminação dos saldos dos activos financeiros a jus-
to valor com modificações nos resultados é a seguinte:

31/12/2010 31/12/2009

Depósitos em instituições 
de crédito de curto prazo 
e outros

2.300 504

2.300 504
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 ❱ a) Capital subscrito

O Capital subscrito da Sociedade dominante é com-
posto por 87.316.199 acções (2009: 87.316.199 ac-
ções) ordinárias ao portador, de 0,20 euros (2009: 0,20 
euros) de valor nominal cada uma, totalmente desem-
bolsadas ascendendo a um montante de 17.463 mi-
lhares de euros (2009: 17.463 milhares de euros). Não 
existem restrições para a sua livre transmissibilidade.

As sociedades que participam no capital social são as 
seguintes: 

08. Relatório económico
 Contas anuais consolidadas

2010 2009

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% 5.334.367 6,11%

Corporación Empresarial Cajasol, S.A.U. 13.629.406 15,61% 13.629.406 15,61%

Cartera Perseidas, S.L. 8.731.620 10,00% 8.731.620 10,00%

Charanne B.V. 2.182.905 2,50% 2.182.905 2,50%

Total 87.316.199 100,00% 87.316.199 100,00%

 ❱ b) Prémio de emissão

Esta reserva é de livre distribuição e ascende ao mon-
tante de 469.763 milhares de euros (2009: 470.634 mi-
lhares de euros). 

 ❱ c) Reserva legal

A Reserva legal foi registada em conformidade com 
o Artigo 274º da Lei das Sociedades de Capital, 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. O montante desta reserva em 31 
de Dezembro 2009 ascende a 3.493 milhares de euros 
e encontra-se totalmente constituída.

Não pode ser distribuída e, se for usada para compen-
sar perdas, no caso de não existirem outras reservas 
disponíveis suficientes para tal fim, deve ser reposta 
com lucros futuros.

Além disso, inclui-se nesta reserva aquela que surge 
de aplicar na Sociedade dominante o estipulado no 
artigo 273.4 da Lei de Sociedades de Capital: “Em 
qualquer caso, deverá dotar-se uma reserva indispo-
nível equivalente ao goodwill que apareça no activo 
do balanço, destinando-se para tal efeito um volume 
do lucro que represente, pelo menos, um cinco por 
cento do montante de tal goodwill. Se não existir lu-
cro, ou este for insuficiente, serão utilizadas reservas 
de livre disposição”. O saldo em 31 de Dezembro de 
2010 desta reserva ascende a 4.714 milhares de euros 
(2009: 2.357 milhares de euros).

Diferenças de 
conversão acumuladas 

16

A discriminação por sociedades / subgrupos da rubrica 
“Diferenças de conversão acumuladas” é a seguinte:

Sociedade ou subgrupo 2010 2009

Isolux de México S.A. de CV (545) (2.929)

Grupo Isolux Energía y Participaciones Ltda. 26.345 26.347

Isolux Proyectos, Ltda. 1.156 239

Powertec Proyectos, Ltda. 761 199

Isowat Mozambique, S.A. 1.452 1.519

Isolux Brasil Sociedade Anonima (813) 94

Isolux Corsan Polonia, Sp Zoo (214) (227)

Concesionaria Autopista Saltillo-Monterrey, S.A. de C.V. 3.701 (4.366)

Grupo Tecna (3.676) (5.793)

Líneas Mesopotámicas Argentinas, S.A. (10) 25

Concesionaria Autopista Perote-Xalapa, S.A. 601 (6.506)

Azul de Cortes, S.A. De C.V. 6.613 (651)

Soma-Isolux NH One Tollway Pvt Ltda. 5.983 (978)

Soma-Isolux Surat Hazira Tollway Pvt Ltd. 1.036  -

Soma-Isolux Kishangarh - Ajmer - Beawar Tollway Pvt. Ltd. 1.063  -

Isolux Corsán Argentina, S.A. (57) (106)

Agua Limpia Paulista, S.A. 183  -

Isolux Corsan India PVT (437)  -

ICI & soma Enterprise (525)  -

Viabahía Concessionaria de Rodovias, S.A. 3.099 884

Corsán Corvian Construcción, S.A. - Sucursales 478 563

Isolux Ingenieria, S.A.- Sucursales (6.645) 2.455

Outras (1.430) (277)

Total 38.119 10.492
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A proposta de distribuição do resultado de 2010 da 
Sociedade dominante a apresentar à Assembleia Ge-
ral de Accionistas, juntamente com a distribuição de 
2009 aprovada na Assembleia Geral de Accionistas de 
28 de Junho de 2010, é a seguinte:

08. Relatório económico
 Contas anuais consolidadas

2010 2009

Base de distribuição

Resultado do exercício 52.096 38.114

Distribuição

Reservas Voluntarias 19.739 11.757

Reserva Indisponível Fondo de 
Comercio (artigo 273.4 LSC)

2.357 2.357

Dividendos 30.000 24.000

Total 52.096 38.114

Em 21 de Dezembro de 2009 a Assembleia Geral de 
Accionistas da Sociedade aprovou a distribuição ex-
traordinária de reservas de livre disposição e prémio 
de emissão no montante de 34.857 milhares de euros 
mediante o contributo a favor dos seus accionistas da 
companhia Grupo T-Solar Global, S.A. (ver nota 10).

A evolução dos interesses minoritários durante o ano 
2010 é a seguinte:

Saldo inicial
Participação 

em resultados
Dividendos

Variação em 
participação 

e outros
Saldo final

Grupo Tecna 7.692 2.023 (617) 727 9.825

Interisolux Torrejón Viv. Joven, S.L. 12 - - - 12

Julitex, S.L. (47) (50) - - (97)

Interisolux Alcorcón Viv. Joven, S.L. 300 - - - 300

Agua Limpia Paulista, S.A. 146 (79) - 173 240

Viabahía Concessionaria de Rodovías, S.A. 5.208 204 - 15.471 20.883

Grupo Infinita Renovables 2.408 (3.892) - 2.011 527

Soma-Isolux NH One Tollway Pvt. Ltda. 35.034 3.500 - 4.451 42.985

Sociedad Concesionaria Auto. A4, S.A. 1.704 (901) - (750) 53

Total 52.457 805 (617) 22.080 74.728

A evolução dos interesses minoritários durante o ano 
2009 é a seguinte:

Saldo inicial
Participação em 

resultados
Dividendos

Variação em 
participação e 

outros
Saldo final

Grupo Tecna 6.093 3.348 (617) (1.132) 7.692

Interisolux Torrejón Viv. Joven, S.L. 350 301 (300) (339) 12

Julitex, S.L.  - (50)  - 3 (47)

Interisolux Alcorcón Viv. Joven, S.L. 300  -  -  - 300

Agua Limpia Paulista, S.A.  -  -  - 146 146

Viabahía Concessionaria de Rodovías, S.A.  -  -  - 5.208 5.208

Grupo Infinita Renovables 12.773 (10.341)  - (24) 2.408

Soma-Isolux NH One Tollway Pvt. Ltda. 302 1.853  - 32.879 35.034

Sociedad Concesionaria Auto. A4, S.A. 1.685 165  - (146) 1.704

Total 21.503 (4.724) (917) 36.595 52.457
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Fornecedores e 
outras contas a pagar

18

A discriminação da rubrica de Fornecedores e outras 
contas a pagar em 31 de Dezembro 2010, 31 de De-
zembro 2009 e 1 de Janeiro de 2009 é a seguinte:

08. Relatório económico
 Contas anuais consolidadas

31/12/2010 31/12/2009 01/01/2009

Não corrente

Receitas a distribuir – Subvenções oficiais 10.136 10.504 1.417

Outras contas a pagar 30.892 208.908 53.409

Total 41.028 219.412 54.826

Correntes

Fornecedores 1.136.644 883.665 655.296

Títulos a pagar 715.197 728.873 735.794

Adiantamento sobre facturação 238.929 218.851 180.342

Adiantamentos recebidos por trabalho de 
contratos

210.272 163.060 128.180

Segurança social e outros impostos 160.714 136.961 110.384

Outras Contas a pagar 97.415 60.468 65.647

Total 2.559.171 2.191.878 1.875.643

Dentro de outras contas a pagar não correntes em 31 
de Dezembro de 2010 são incluídos custos futuros 
por 14.836 milhares de euros (2009:182.705 milhares 
de euros) relativos ao activo intangível por direitos de 
concessão administrativa dados de alta no exercício 
2009 correspondentes à auto-estrada na Índia (Pani-
pat-Jarandar). Em relação à posição não corrente as 
Receitas a distribuir correspondem principalmente a 
subsídios a fundo perdido recebidas pela aquisição de 
elementos de imobilizações afectas a projectos.

Os valores nominais consideram-se uma aproximação 
ao justo valor dos mesmos.

Informação sobre os adiamentos de pagamentos fei-
tos a fornecedores. Disposição adicional terceira. De-
ver de informação da Lei 15/2010 de 5 de Julho.

Enquanto aos montantes prestes de pagamento a for-
necedores e o seu possível adiamento, segundo a Lei 
15/2010 de 5 de Julho, estabelece-se um prazo máxi-
mo de pagamento de 60 dias por parte das empresas 
para o pagamento aos fornecedores. A este efeito, 
estabelece-se um calendário de pagamento transitório 
que culminará 1 de Janeiro de 2013. De acordo com a 
disposição transitória segunda da nomeada Lei, a par-
tir da data de entrada em vigor e até 31 de Dezembro 
de 2011 o prazo de pagamento será de 120 dias.

Em cumprimento com a lei 15/2010 que altera a lei de 
medidas que lutam contra a morosidade ou incumpri-
mento dos prazos de pagamento, o Grupo encontra-se 
a analisar os modelos de contratos com os seus forne-
cedores naqueles casos em que seja aplicável a nova 
lei e tendo em conta que o Grupo utiliza, de um modo 
geral, como sistema de gestão de pagamentos a figura 
financeira de pagamento confirmado através de enti-
dades financeiras em virtude dos contratos subscritos 
com tal data, não existe nenhum montante de carácter 
significativo, dentro de tal montante, que acumule um 
adiamento superior ao prazo legal de pagamento. 

Empréstimos bancários19

31/12/2010 31/12/2009 01/01/2009

Não corrente

Promoções imobiliárias 16.905 11.869 23.677

Outros empréstimos hipotecários 58.180 52.527 45.229

Empréstimo sindicado 532.928 457.121 502.890

Apólices de Seguro de Crédito 127.592 30.228 20.360

Outros empréstimos 140.350 136.485 107.195

Passivos por Arrendamento Financeiro 1.609 2.831 4.339

877.564 691.061 703.690

Correntes

Dívidas por adiantamentos de créditos 73.750 31.942  -

Empréstimo sindicado 3.420 50.995  -

Empréstimos hipotecários 7.786 1.248 2.147

Apólices de seguro de crédito 268.271 119.853 116.109

Passivos por arrendamento Financeiro 1.246 1.899 1.843

Outros empréstimos 18.331 10.957 24.040

372.804 216.894 144.139

Total Empréstimos bancários 1.250.368 907.955 847.829

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 Imobiliza-
ções mencionado na Nota 6.

Quase todos os empréstimos estão referenciados ao 
Euribor, sendo contratualmente verificados em perío-
dos geralmente não superiores a 6 meses. É por este 
motivo que os valores razoáveis dos empréstimos 

bancários, quer correntes quer não correntes, se apro-
ximam aos seus valores contáveis.

A Sociedade tem contratadas várias apólices de cré-
dito, as quais se encontram geralmente classificadas 
a curto prazo dado que o respectivo vencimento nor-
malmente é anual, ainda que as mesmas estabeleçam 
cláusulas de renovação tácita.

A abertura por ano de vencimento dos empréstimos 
bancários não correntes em 31 de Dezembro de 2010 
e 2009 é a seguinte:

2010 2009

Conceito Entre 1 e 
5 anos

Mais de 5 
anos

Total Entre 1 e 
5 anos

Mais de 5 
añnos

Total

Promoções imobiliárias 970 15.935 16.905 3.769 8.100 11.869

Outros empréstimos hipotecários 16.202 41.978 58.180 20.642 31.885 52.527

Empréstimo sindicado 532.928  - 532.928 457.121  - 457.121

Apólice de Seguro de Crédito 122.160 5.432 127.592 30.228  - 30.228

Outros empréstimos 116.700 23.650 140.350 120.574 15.911 136.485

Passivos por arrendamento Financeiro 1.609  - 1.609 2.831  - 2.831

Total 668.936 208.628 877.564 635.165 55.896 691.061
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Os montantes correspondentes a Passivos por arren-
damento financeiro encontram-se descontados pelo 
seu valor actual. Os encargos financeiros futuros por 
arrendamento financeiro ascendem a 110 milhares de 
euros (2009: 114 milhares de euros).

19.1. Empréstimos sindicados

A 14 de Fevereiro de 2007, o Grupo celebrou um acor-
do para o outorgamento de uma linha de crédito por 
um valor de 200.000 milhares de euros. A disposição 
do empréstimo acordado em 31 de Dezembro de 2009 
ascende a 162.547 milhares de euros (2009: 201.335 
milhares de euros). Tal empréstimo pagava juros a uma 
taxa Euribor mais uma margem de 0,60% anual, em 
períodos de 1, 3 ou 6 meses. Com data 13 de Novem-
bro de 2009 este crédito foi renovado, a renovação foi 
subscrita por uma maioria das entidades financeiras 
(Nominal de 165.000 milhares de euros). Nesta renova-
ção estabelece-se a renúncia por parte das entidades 
que o subscrevem à cláusula de vencimento anteci-
pado fixa no dia 14 de Fevereiro de 2010 ficando por 
tanto, o vencimento para estas entidades o 14 de Fe-
vereiro de 2012 (sujeito a uma cláusula de vencimento 
antecipado o 14 de Fevereiro de 2011) e estabelece-se 
como interesse do empréstimo a aplicar a partir da tal 
data do Euribor mais uma margem do 2,5% anual.

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 princi-
pal propósito é o financiamento das actividades do 
Grupo, e à data de encerramento apresenta um saldo 
prestes de pagamento de 290.310 milhares de euros 
(2009: 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. Com data 13 
de Novembro de 2009 foi renovado este crédito, reno-
vação que foi subscrita por uma maioria das entidades 
financeiras (Nominal de 295.000 milhares de euros). 
Nesta renovação estabelece-se a renúncia por parte 
das entidades que o subscrevem à cláusula de venci-
mento antecipado fixa o 26 de Março de 2010 ficando 
por tanto o vencimento para estas entidades o 26 de 
Março de 2011 (ficando uma cláusula de vencimento 
antecipado o 26 de Março de 2011) e estabelece-se 
como juro do empréstimo a aplicar a partir de tal data 
do Euribor mais uma margem de 2.5% anual.

Com data 29 de Junho de 2010, o Grupo celebrou um 
novo acordo de crédito sindicado a longo prazo com 
a modalidade “Forward Start Facility” (disposição de 
14 de Fevereiro de 2011) que cancela os 2 acordos 
citados anteriormente, assim como outras linhas de 
crédito e empréstimos por 72.000 milhares de euros 
e pelo qual outorga-se um montante inicial máximo 
de 532.000 milhares de euros (ampliável até 700.000 
milhares de euros mediante a adesão de outras enti-
dades financeiras que mantêm o financiamento outor-
gado ao Grupo) estruturado num Troço a por montante 
de 345.800 milhares de euros e um Troço B de crédito 
“revolving” no montante de 186.200 milhares de euros 
(este último com a finalidade também de financiar as 
necessidades gerais de tesouraria do Grupo). Em 31 
de Dezembro de 2010 tal crédito sindicado foi amplia-
do até 552.000 milhares de euros (352.300 milhares 
de euros do Troço A e 189.700 milhares de euros do 
Troço B), sendo o saldo contábil dos créditos refundi-
dos neste, acordou em 31 de Dezembro de 2010 de 
452.857 milhares de euros. Os saldos dispostos deste 

crédito pagam um juro de Euribor mais uma diferencial 
variável que oscila entre 2,25% e 3% em função do 
valor de determinados rácios.  

De outro lado, estabelece-se a sujeição do emprésti-
mo ao cumprimento de rácios, segundo é usual para 
este tipo de operações. Em 31 de Dezembro de 2010, 
a direcção considera que não foi cumprido nenhum 
ratio em relação a este contrato.

Os vencimentos por ano deste crédito são os seguintes:

Data de vencimento Montante

29/12/2012 11.051

29/06/2013 44.168

29/12/2013 55.183

29/06/2014 66.215

29/12/2014 99.368

29/06/2015 276.015

Total 552.000

Com data 17 de Junho de 2010, o Grupo celebrou um 
acordó para o outorgamento de crédito por um valor 
nominal de 85.000 milhares de euros com Natixis, o 
ICO e KBC (estruturado num Troço A por 70.000 milha-
res de euros destinado ao financiamento de projectos 
de concessões de infra-estruturas em Índia que o Gru-
po desenvolve e um Troço B por 15.000 milhares de 
euros destinado ao financiamento de outros projectos 
do Grupo). Na data de fecho apresenta um montante 
prestes de pagamento de 83.491 milhares de euros. 
Tal empréstimo paga juros de Euribor mais 3% anual 
e O cancelamento é através de um único pagamento 
o 17 de Junho de 2015 (com possibilidade de amorti-
zação antecipada por expresso acordou entre as enti-
dades financeiras e o Grupo o 17 de Junho de 2013 e 
17 de Junho de 2015). Por outro lado estabelece-se a 
sujeição do empréstimo ao cumprimento de rácios, tal 
como o habitual para este tipo de operações. Em 31 de 
Dezembro de 2010 a direcção considera que não foi 
incumprido nenhum rácio em relação a este contrato. 
 

19.2. Outros Empréstimos

Dentro deste parágrafo são incluídas principalmente as 
seguintes dívidas:

Com data de 2 de Junho de 2008, o Grupo celebrou 
um acordo para a concessão de uma linha de crédi-
to por um valor de 100.000 milhares de euros com o 
Instituto de Crédito Oficial (ICO), cujo destino principal 
é o financiamento das actividades de concessões de 
infra-estruturas no México que o Grupo desenvolve. 
Na data do fecho apresenta um saldo pendente de pa-
gamento de 100.245 milhares de euros (2009: 100.527 
milhares de euros). O dito empréstimo paga juros à 
taxa Euribor mais uma margem de 1 % anual, em perí-
odos de 1, 3 ou 6 meses à escolha da parte devedora. 
O cancelamento será realizado através de um único 

pagamento em 30 de Junho de 2015. Este emprésti-
mo está sujeito, de acordo com o contrato, ao cum-
primento de rácios tal como o habitualmente utilizado 
para este tipo de operações. Em 31 de Dezembro de 
2010, a direcção considera que não se faltou ao cum-
primento de qualquer rácio em relação a este contrato.

Com data 16 de Dezembro de 2009 o Grupo celebrou 
um acordou o outorgamento de um empréstimo num 
montante total máximo de 25.000 milhares de euros por 
um prazo de sete anos com a Companhia Espanhola de 
Financiamento de Desenvolvimento, Cofides, S.A., cujo 
destino principal é o financiamento de um projecto de in-
fra-estruturas na Índia. Tal empréstimo paga juro de Euri-
bor mais um margem de 3,55%. À data de fecho de 2010 
apresenta um saldo prestes de pagamento de 22.640 mi-
lhares de euros (0 milhares de euros em 2009). A cencal-
ção   é mediante dez cotas iguais pagas semestralmente 
a partir de Junho 2012. Este empréstimo está sujeito ao 
cumprimento de rácios tal como o habitualmente utiliza-
do para este tipo de operações. Em 31 de Dezembro de 
2010, a direcção considera que não foi incumprido ne-
nhum rácio em relação a este contrato.

19.3. Apólices de crédito

A Sociedade tem múltiplas apólices de crédito contra-
tadas, as quais se encontram geralmente classificadas 
como de curto prazo dado que o seu vencimento cos-
tuma ser anual, se bem que estas apólices incluam cláu-
sulas de renovação tácita. Caso o seu vencimento seja 
superior a um ano, são classificadas como não correntes.

19.4. Outra informação

O montante em livros das dívidas com entidades de 
crédito do Grupo é expresso nas seguintes moedas:

2010 2009

Não corrente

Euro 845.605 690.488

Outras moedas 31.959 573

877.564 691.061

Corrente

Euro 274.040 199.289

Outras moedas 98.764 17.605

372.804 216.894

Total dívidas com entidades de crédito 1.250.368 907.955

O Grupo dispõe das seguintes linhas de crédito não 
dispostas:

2010 2009

Tipo variável:

- com vencimento a menos de um ano 143.825 236.750

- com vencimento superior a um ano 86.741 24.255

230.566 261.005
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O movimento bruto na conta de Impostos diferidos foi 
o seguinte:

Activos por impostos diferidos Passivos por impostos diferidos

2010 2009 2010 2009

1 de Janeiro 61.744 41.537 55.035 54.183

Encargo na demonstração de resultados 
(Nota 28)

43.853 21.727 10.128 1.151

Imposto imputado ao património líquido 10.289 (1.520) 1.589 (299)

31 de Dezembro 115.886 61.744 66.752 55.035

A composição dos Activos por impostos diferidos em 
cada encerramento de exercício é a seguinte:

2010 2009

Bases tributáveis negativas 39.037 22.040

Créditos fiscais pendentes 35.302 27.549

Diferenças temporárias 41.547 12.155

115.886 61.744

Os movimentos havidos durante os exercícios 2010 e 
2009 nos Activos e passivos por impostos diferidos 
foram os seguintes:

Passivos por Impostos Diferidos Reversões Dotações
Outros

 movimentos
Total

Em 1 de Janeiro de 2009 54.183

Encargo na conta de resultados (8.423) 11.089 (1.515) 1.151

Encargo sobre o património líquido (775) 476 - (299)

Em 31 de Dezembro de 2009    55.035

Encargo na conta de resultados (15.024) 20.084 5.068 10.128

Encargo sobre o património líquido - 1.589 - 1.589

Em 31 de Dezembro de 2010    66.752

Activos por impostos diferidos Reversões Dotações
Outros 

movimentos
Total

Em 1 de Janeiro de 2009 41.537

Encargo na conta de resultados (4.932) 31.991 (5.336) 21.723

Encargo sobre o património líquido (3.875) 2.355 - (1.520)

Em 31 de Dezembro de 2009    61.744

Encargo na conta de resultados (26.213) 57.591 12.475 43.853

Encargo sobre o património líquido - 10.289 - 10.289

Em 31 de Dezembro de 2010    115.886

Os activos/(passivos) Impostos diferidos sobre o patri-
mónio líquido durante o exercício foram os seguintes:

2010 2009

Reservas para o justo valor do património líquido:

Reserva para operações de cobertura  8.700 (1.221)

8.700 (1.221)

A composição de Impostos diferidos activos e passi-
vos originados em diferenças temporárias gera-se pe-
los seguintes conceitos:

2010 2009

Impostos diferidos activos

Originados em provisões 10.413 2.460

Originados em activos não correntes 13.650 3.105

Originados em avaliação de derivados financeiros  17.484 6.590

Total  41.547 12.155

Impostos diferidos passivos

Originados em valoração de existências (9.465) (9.465)

Originados em valoração de derivados financeiros (2.838) (747)

Originados em activos não correntes (20.180) (7.359)

Originados em clientes e outras contas a receber (8.175) (8.014)

Originados em investimentos financeiros (19.250) (19.250)

Outras origens (6.844) (10.200)

Total (66.752) (55.035)
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O Grupo tem créditos fiscais no fecho do exercício 
2010 activados e prestes de aplicação por bases tri-
butáveis negativas pelos seguintes montantes:

Pais

Ano de geração Espanha Argentina México Total

2007 2.767 - - 2.767

2008 2.255 81 54 2.390

2009 12.516 - 4.367 16.883

2010 13.971 2.486 540 16.997

39.037

O prazo de aplicação dos créditos fiscais activados 
gerados por bases tributáveis negativas em Espanha, 
Argentina e México é de 15 anos, 5 anos e 10 anos, 
respectivamente, desde a data de geração.

Os activos por impostos diferidos por créditos fiscais 
prestes de aplicar e bases tributáveis negativas reco-
nhecem-se na medida em que é provável a realização 
do correspondente lucro fiscal através de benefícios fis-
cais futuros. O Grupo reconheceu a totalidade dos cré-
ditos fiscais e bases tributáveis negativas sobre a base 
da estimativa de criação de benefícios fiscais futuros.

Provisões para outros 
passivos e despesas

21

21.1. Provisões para outros passivos e despesas 
– Não correntes

Provisões para 
conclusão de 

obras

Provisões para 
litígios e outros

Total

Saldo em 31 de Dezembro de 2008 13.952 20.031 33.983

Dotações 14.346 11.746 26.361

Reversões - - -

Aplicações (10.192) - (10.192)

Saldo em 31 de Dezembro de 2009 18.106 31.777 49.883

Dotações 4.155 6.887 11.042

Reversões - - -

Aplicações (9.758) (4.000) (13.758)

Saldo em 31 de Dezembro de 2010 12.503 34.664 47.167

 ❱ Provisões para conclusão de obras

O saldo desta conta, relacionada com os projectos que 
estejam concluídos ou substancialmente concluídos, cor-
responde à estimativa realizada pelo Grupo dos custos 
prováveis a incorrer antes da aceitação final por parte do 
cliente. Por outra parte, em certos casos poderiam surgir 
reclamações adicionais por parte dos clientes, que não 
são susceptíveis de quantificação objectiva à data de for-
mulação das presentes contas anuais consolidadas, em-
bora na opinião dos administradores não se espera que 
o resultado desta situação suponha perdas significativas 
superiores aos montantes provisionados.

 ❱ Provisões para litígios e outros

Corresponde a provisões constituídas para cobrir ou-
tros riscos e despesas, relacionados ou não com lití-
gios, nomeadamente as contingências de carácter fis-
cal 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 va-
lores provisionados.

21.2. Provisões para outros passivos e despesas 
– Correntes

Os saldos compreendidos nesta rubrica, calculados 
pelo montante de 52.099 milhares de euros (2009: 
34.969 milhares de euros), correspondem aos secto-
res 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. 
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Volume de negócios22

A informação relativa ao Volume de negócios por acti-
vidade e mercado é incluída na Nota 5.

Consumo e outras 
despesas externas

23

A conta Consumo e outras despesas externas, du-
rante os exercícios de 2010 e 2009, é composta da 
seguinte forma:

2010 2009

Matérias-primas e outros aprovisionamentos 921.782 1.004.321

Variação de existências não imobiliárias (39.811) (10.815)

Outras despesas externas 982.124 778.163

Total 1.864.095 1.771.669

Outras receitas 
e despesas

24

A conta relativa a ‘Outras receitas’ e despesas de ex-
ploração é distribuída da seguinte forma:

2010 2009

Outras receitas de exploração

Subvenções para a exploração 1.187 1.012

Outros lucros de exploração 43.808 55.032

Total 44.995 56.044

Outras despesas de exploração

Arrendamentos para fins comerciais 100.241 112.704

Outros serviços exteriores 524.141 451.220

Imparidade líquida de contas a receber (1.596) 12.497

Tributos 62.437 59.114

Total 685.223 635.535

No exercício 2010 a conta ‘Outras despesas’ de explo-
ração inclui lucros líquidos ganhos por venda de imo-
bilizações por um valor de 812 milhares de euros, no 
exercício 2009 não se registaram resultados por este 
conceito. 

Adicionalmente, em Dezembro de 2010, o Grupo rea-
lizou a venda de negócios conjuntos de 8 concessões 
de linhas de transmissão eléctrica no Brasil (ver nota 
8.1), o que significou uma entrada líquida de caixa de 
256.535 milhares de euros, um lucro líquido de explo-
ração de 26.562 milhares de euros e uma receita por 
diferenças de conversão realizadas de 33.026 milhares 
de euros que não significaram uma entra de caixa.

Despesa por benefícios 
para os Empregados

25

No exercício 2010 dentro de Ordenados e salários en-
contram-se incluídas indemnizações por despedimen-
to no montante de 11.376 milhares de euros (2009: 
7.050 milhares de euros).

A composição do Quadro médio empregado no Grupo 
foi a seguinte:

2010 2009

Ordenados e salários 304.022 289.194

Encargos com Segurança Social e outras 
despesas sociais

75.248 66.465

379.270 355.659

2010 2009

Categoria

Titulados 2.647 2.220

Administrativos 794 530

Operários 4.199 5.139

7.640 7.889

Adicionalmente, o número médio de pessoas empre-
gadas, no decurso do exercício, pelas sociedades in-
cluídas na consolidação pelo método proporcional foi 
de 1.374 (2009: 882).

Por outro lado, a Distribuição por sexos no fim do 
exercício, isto é, no dia 31 de Dezembro de 2010, do 
pessoal da Sociedade é a que se apresenta a seguir:

Homens Mulheres Total

Categoria

Conselheiros 13 - 13

Altos Directores 7 1 8

Directivos 137 17 154

Titulados 1.742 480 2.222

Administrativos 327 249 576

Operários 3.286 206 3.492

5.512 953 6.465
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A distribuição por sexos no fim do exercício, isto é, no 
dia 31 de Dezembro de 2009, do pessoal da socieda-
de é a que se apresenta a seguir:

Homens Mulheres Total

Categoria

Conselheiros 12 - 12

Altos Directores 10 - 10

Directores 103 8 111

Titulados 1.699 411 2.110

Administrativos 251 237 488

Operários 4.620 284 4.904

6.695 940 7.635

Arrendamento 
para fins comerciais

26

Os pagamentos mínimos futuros a pagar pelos Arren-
damentos para fins comerciais não canceláveis são os 
seguintes:

A despesa reconhecida na conta de resultados du-
rante o exercício correspondente a Arrendamentos 
comerciais ascende aos 100.241 milhares de euros 
(2009: 112.704 milhares de euros).

O Grupo arrenda, a um terceiro, o edifício onde se en-
contra 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 com-
pra a partir do quinto 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 anu-
ais 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 pa-
gamentos comprometidos até ao cumprimento dos 12 
anos inicialmente previstos.

2010 2009

Menos de 1 ano 11.166 13.525

Entre 1 e 5 anos 18.271 18.488

Mais de 5 anos 10.488 12.453

Total 39.925 44.466

Resultado 
financeiro líquido

27

2010 2009

Despesas por juros (139.158) (118.231)

Ganhos / (perdas) líquidos por transacções em moeda estrangeira - -

Ganhos / (perdas) pelo justo valor de instrumentos financeiros derivados - 2.661

Imparidade de investimentos disponíveis para a venda (Nota 10) (3.858) (245)

Outras despesas financeiras (28.727) (18.812)

Despesas financeiras (171.743) (139.949)

Rendimentos de juros e outros lucros financeiros 13.398 17.354

Reversão da imparidade de investimentos disponíveis para a venda (Nota 10) - -

Ganhos / (perdas) líquidos por transacções em moeda estrangeira 28.921 3.657

Ganhos / (perdas) líquidos pelo justo valor de instrumentos financeiros derivados 601 -

Outras Receitas financeiras 13.102 13.322

Receitas financeiras 56.022 34.333

Resultado financeiro líquido – Despesas (115.721) (105.616)

O lucro do exercício 2010 por transacções em moeda 
estrangeira inclui 33.026 milhares de euros pela venda 
de negócios conjuntos de 8 concessões de linhas de 
transmissão eléctrica no Brasil (ver nota 24).
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Imposto sobre os lucros28

Grupo Isolux Corsán, S.A. é a sociedade dominante 
do Grupo Fiscal 102/01, o que a autoriza a apresentar 
declaração consolidada na Espanha para todas as so-
ciedades incluídas dentro do Grupo Fiscal:

A despesa pelo imposto sobre sociedades é composto por:

2010 2009

Imposto corrente 54.674 30.888

Imposto diferido (Nota 20) (33.725) (20.572)

Total Gasto por Imposto 20.949 10.296

O imposto sobre o lucro do Grupo antes de impostos 
difere do montante teórico que tinha sido obtido atra-
vés da taxa contributiva aplicável aos benefícios das 
sociedades consolidadas da seguinte forma:

2010 2009

Lucro antes de impostos 84.909 66.476

Imposto calculado sobre a taxa contributiva aplicável aos benefícios da Sociedade dominante 25.472 19.943

Efeito em cota de despesas não deduzíveis a efeitos fiscais 2.453 2.596

Efeito gerado por diferença em taxas noutros países e outras diferenças em sociedades 
do exterior

2.440 1.436

Deduções geradas no exercício (3.437) (16.611)

Outros (5.979) 2.932

Despesa por imposto 20.949 10.296

A composição de deduções geradas em cada exercí-
cio é a que se apresenta a seguir:

2010 2009

Deduções por actividades exportadoras 3.437 15.142

Lucros reinvestidos - 1.469

Total 3.437 16.611

A taxa efectiva do imposto foi de 24,67 % (2009: 
15,49%), a qual difere da taxa aplicável à Socieda-
de dominante (30% nos anos 2009 e 2010), o que se 
deve principalmente ao efeito líquido gerado pela exis-
tência de despesas não dedutíveis 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, po-
dendo ser superiores ou inferiores à taxa contributiva 
em vigor em Espanha, e que por isso aumentariam ou 
diminuiriam a taxa contributiva efectiva. 

Com data 1 de Julho de 2010 comunicou-se à so-
ciedade Grupo Isolux Corsán, S.A. como sociedade 
dominante do grupo fiscal o início de actuações ins-
pectoras para o Imposto sobre Sociedades exercícios 
2005-2008.

Adicionalmente varias sociedades do Grupo Isolux 
Corsán encontram-se sujeitas a inspecção com ca-
rácter geral pelo Imposto sobre o Valor Acrescenta-
do (2006-2008) e o Imposto de Renda Pessoa Física 
(2006-2008), declaração anual de operações (2005-
2008) e declaração recapitulativa de entrega e aquisi-
ções intracomunitárias de bens (2005-2008).

Dos critérios que as autoridades fiscais puderam 
adoptar em relação com os exercícios abertos a ins-
pecção, poderiam derivar-se passivos fiscais de ca-
rácter contingente não susceptíveis de quantificação 
objectiva. Contudo, os Administradores da Sociedade 
dominante estimam que os passivos resultantes desta 
potencial revisão suponha perdas significativas supe-
riores aos montantes provisionados. 

Ficam abertos a inspecção os seguintes impostos 
para os exercícios mencionados a continuação:

Imposto Ejercicios

Imposto sobre Sociedades 2009 a 2010

Imposto sobre o Valor Acrescentado 2009 a 2010

Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Fiscais 2009 a 2010

Outros impostos Últimos 4 ejercicios

Como consequência, entre outras, das diferentes in-
terpretações possíveis da legislação fiscal em vigor, 
podem surgir passivos adicionais em resultado de 
uma inspecção. De qualquer forma, os administrado-
res da Sociedade dominante consideram que os res-
pectivos passivos, nesse caso, não afectariam signifi-
cativamente as contas anuais consolidadas.
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Ganhos por acção29

Básicos e Diluídos

Os resultados por acção básicos calculam-se dividin-
do o resultado atribuível aos accionistas da Sociedade 
pelo numero médio ponderado das acções ordinárias 
em circulação durante  o exercício.

Os resultados por acção diluídos calculam-se ajustan-
do o numero médio ponderado de acções ordinárias 
em circulação de modo a reflectir a conversão de to-
das as acções ordinárias potencialmente diluidoras. 
Dado que Sociedade não possui nenhuma classe de 
acções ordinárias potencialmente diluidoras, os resul-
tados por acção diluídos coincidem com os resultados 
por acção básicos.  

2010 2009

Resultado  atribuível aos accionistas da sociedade (Milhares de euros) 63.155 60.904

Nº médio ponderado de acções ordinárias em circulação 87.316.199 87.316.199

Resultados por acção básicos (euros por acção) 0,72 0,70

Dividendos por acção30

Os lucros distribuídos (ou propostos) em relação com 
os resultados dos exercícios 2010 e 2009 ascendem 
a 30.000 milhares de euros e 24.000 milhares de eu-
ros (ver Nota 17), respectivamente, o que supões um 
dividendo por acção de 0,34 euros e 0,27 euros, res-
pectivamente. Se no exercício 2009 se considerarem 
também as distribuições contra reservas acordadas 
por montante de 34.857 milhares de euros (ver Nota 
17), o total de dividendos seria de 58.847 milhares de 
euros em 2009, o que supões um dividendo por acção 
de 0,67 euros em 2009. 

Contingências e 
Garantias outorgadas

31

O Grupo tem passivos contingentes por avais ban-
cários e outras garantias relacionadas com o curso 
normal do negócio das quais não se prevê que surja 
qualquer passivo significativo adicional aos casos pe-
los quais se efectuaram provisões de acordo com o 
mencionado na Nota 21. No curso normal da activida-
de, e como é habitual entre as empresas dedicadas a 
actividades de engenharia e construção civil, o Grupo 
concedeu avais a terceiros no valor de 1.250 milhões 

de euros (2009: 1.369 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 gru-
po prestou garantias financeiras para sociedades vin-
culadas na Nota 33.

Compromissos32

Compromissos de compra de activos fixos

Não há investimentos significativos comprometidos na 
compra de activos à data do balanço, distintas daque-
las requeridas no curso ordinário dos negócios.

Compromissos de arrendamento para fins 
comerciais

O Grupo arrenda vários locais, escritórios e outros ele-
mentos de imobilizações corpóreas sob contratos não 
canceláveis de arrendamento para fins comerciais. Es-
tes arrendamentos têm termos variáveis, cláusulas por 
troços e direitos de renovação.

As despesas por arrendamento inseridas na conta de 
resultados durante o exercício, bem como a informa-
ção relacionada com os pagamentos mínimos futuros, 
foram incluídas na Nota 26.

Transacções com 
partes vinculadas

33

As operações com partes vinculadas durante os exer-
cícios de 2010 e 2009 são próprias do negócio cor-
rente 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 
2010 e 2009, as operações contratadas eram do 
tipo e pelos montantes descritos na seguinte tabela:

2010 2009

Concedido Disposto Concedido Disposto

Apólices de crédito 6.500 6.023 15.500 15.473

Créditos a longo prazo – Sindicado 15.000 15.000 15.000 15.000

Financiamento de Projectos 40.400 40.400 40.400 40.400

Garantias concedidas 2.000 1.403 6.000 1.561

Empréstimos hipotecários 18.330 18.330 19.072 19.072

Outros Empréstimos 8.486 8.486 8.227 8.227
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Por outro lado, durante o exercício 2010 venceu o 
derivado financeiro de permuta de taxa de juro para 
cobrir-se da evolução futura do Euribor por um valor 
nocional de 33.333 milhares de euros (2009: 33.333 
milhares de euros).

O Grupo tem ainda numerosas contas correntes aber-
tas, necessárias para a realização das suas operações 
correntes e gere uma parte da sua tesouraria através 
da contratação de activos financeiros mediante o Gru-
po Caja Castilla La Mancha.

Na conta de resultados de cada período estão inclu-
ídas as despesas e as receitas relacionadas com as 
operações atrás referidas, que resultam de condições 
de mercado.

 ❱ a.2. Operações realizadas com o Grupo Cor-
poración Caja Navarra

O Grupo apenas efectua com o Grupo Corpo-
ración Caja Navarra as operações relacionadas 
com a sua actividade bancária. No dia 31 de De-
zembro de 2010 e 2009, as operações contrata-
das eram do tipo e pelos montantes descritos na 
seguinte tabela:

2010 2009

Concedido Disposto Concedido Disposto

Apólices de crédito 15.000 14.958 15.000 3.526

Créditos a longo prazo – Sindicado 20.000 20.000 20.000 20.000

Avais outorgados 10.000 8.367 10.000 7.284

Outros Empréstimos 2.000 2.000 2.000 2.000

Por outro lado, durante o exercício 2010 venceu o 
derivado financeiro de permuta de taxa de juro para 
cobrir-se a evolução futura da Euribor, por um valor 
nocional de 33.333 milhares de euros (2009: 33.333 
milhares de euros).

A 31 de Dezembro de 2009 o Grupo tinha contratada 
uma linha de Cartas de Crédito Exportação com um 
limite de 25.000 milhares de euros estando disponível 
a quantia de 18.450 milhares de euros. A 31 de De-
zembro de 2010 o limite é de 5.000 milhares de euros, 
sendo a quantia disponível de 3.282 milhares de euros.

O Grupo tem ainda diversas contas correntes abertas, 
necessárias para a realização das suas operações cor-
rentes 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 inclu-
ídas as despesas e as receitas relacionadas com as 
operações atrás referidas, que resultam de condições 
de mercado.

 ❱ a.3. Operações realizadas com a Corporación 
Empresarial Cajasol S.A.U. 

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 Dezem-
bro de 2010 e 2009, as operações contratadas 
eram do tipo e pelos montantes descritos na se-
guinte tabela:

2010 2009

Concedido Disposto Concedido Disposto

Apólices de 
Crédito

15.000 14.964 15.000 14.985

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 (2009: 33.333 milhares de 
euros).

O Grupo tem ainda numerosas contas correntes aber-
tas, necessárias para a realização das suas operações 
correntes e gere uma parte da sua tesouraria através 
da contratação de activos financeiros mediante a Cor-
poración Empresarial Cajasol S.A.U.

Na conta de resultados de cada período estão inclu-
ídas as despesas e as receitas relacionadas com as 
operações atrás referidas, que resultam de condições 
de mercado.

 ❱ a.4. Operações realizadas com Charanne B.V.

A Sociedade realizou as seguintes operações 
com o accionista Charanne B.V. durante os 
anos 2009 e 2010:

•	 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%. Este 
empréstimo foi renovado por 1 ano e foi trans-
ferido à Sociedade Charanne B.V. durante o 
exercício 2009. Durante 2010 este empréstimo 
foi renovado por um ano adicional.

•	 Com data de 4 de Dezembro de 2008, pro-
duziu-se a compra por parte do Grupo de 
100% das acções que a Vista B.V. possuía 
da Sociedade Azul de Cortés, BV. Durante o 
exercício 2009 a dívida que mantinha o Gru-
po com esta Sociedade foi transferida à So-
ciedade Charanne B.V. O saldo prestes de 
pagamento em 31 de Dezembro de 2010 em 
relação a esta operação ascende a 11.076 
milhares de euros (22.152 milhares de euros 
em 31 de Dezembro de 2009).

As operações relacionadas foram realizadas em 
condições de mercado.

 ❱ a.5. Operações realizadas com Vista B.V.

O Grupo realizou as seguintes operações com o 
accionista Vista B.V. durante os exercícios 2009 
e 2010:

•	 Com data de 7 de Fevereiro de 2008, o Gru-
po 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%. Este empréstimo foi renovado por 1 
ano e foi transferido à Sociedade Charanne 
B.V. durante o exercício 2009.

•	 Com data de 4 de Dezembro de 2008, pro-
duziu-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 
13). O saldo pendente de pagamento em 
31 de Dezembro de 2008 em relação a esta 
operação ascende a 31.516 milhares de eu-
ros. Durante o exercício 2009 a dívida com 
esta Sociedade foi transferida à Sociedade 
Charanne B.V.

As operações relacionadas foram realizadas em 
condições de mercado.
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 ❱ b. Operações realizadas com os Consultores e 
os Directores da Sociedade

 ❱ b.1. Informação requerida pelos arts. 229 a 231 
da Lei de Sociedades de Capital

Os administradores da Sociedade dominante não 
têm qualquer assunto a informar no que se refere 
ao previsto nos artigos 229 a 231 da Lei de Socie-
dades de Capital, aprovada mediante Real Decre-
to Legislativo 1/2010 de 2 de Julho, excepto no 
que se refere aos seguintes cargos, funções de-
sempenhadas e participações indicadas, dentro 
das empresas que correspondem ao Grupo Isolux 
Corsán, tudo isso em 31 de Dezembro de 2010:

•	D.	Luis	Delso	Heras	é	membro	do	Conselho	
de Administração de Ghesa, Ingeniería y Tec-
nología, S.A., de Cable Submarino de Cana-
rias, S.A., de Corsán-Corviam Construcción, 
S.A., de Isolux Ingeniería, S.A. (Presidente) , 
de Isolux Wat Ingeniería, S.L. (Presidente) , de 
Isolux Corsán Concesiones, S.A. (Presidente), 
de Isolux Corsán Inmobiliaria, S.A. (Presidente) 
, de Infinita Renovables, S.A., de Grupo Iso-
lux Corsán Concesiones, S.L. (Presidente), de 
Isolux Corsán Concesiones de Infraestructu-
ras, S.L.(Presidente), de T-Solar Global, S.A. 
(Presidente) , de Grupo T-Solar Global, S.A., ye 
ainda de Las Cabezadas Aranjuez, S.L.

 

•	D.	 José	 Gomis	 Cañete	 é	 membro	 do	 Con-
selho de Administração de Corsán-Corviam 
Construcción, S.A. (Vice-presidente), de 
Isolux Ingeniería, S.A. (Vice-presidente), de 
Isolux Wat Ingeniería, S.L. (na sua condição 
de representante pessoa física de Construc-
ción Investments, S.a.r.l. – Vice-presidente), 
de Isolux Corsán Inmobiliaria, S.A. (na sua 
condição de representante pessoa física de 
Construcción Investments, S.a.r.l.,- Vice-pre-
sidente), de Isolux Corsán Concesiones, S.A. 
(na sua condição de representante pessoa 
física de Construcción Investments, S.a.r.l.- 
Vice-presidente); de Grupo Isolux Corsán 
Concesiones, S.L. (Vice-presidente);  de Iso-
lux Corsán Concesiones de Infraestructuras, 
S.L. (Vice-presidente); de Infinita Renovables, 
S.A. (Presidente); de T-Solar Global, S.A.; e 
do Grupo T-Solar Global S.A. (Presidente).

•	D.	Antonio	Portela	Álvarez	é	membro	do	Con-
selho de Administração de Desarrollo de Con-
cesiones y Servicios, Sercón, S.A .(Presidente) 
, de Infinita Renovables, S.A., de T-Solar Glo-
bal, S.A., de Corsán-Corviam Construcción, 
S.A. (Conselheiro-delegado), de Isolux Corsán 
Inmobiliaria, S.A. (Conselheiro-delegado), de 
Isolux Corsán Concesiones, S.A. (Conselhei-
ro-delegado), de Isolux Ingeniería, S.A. (Con-
selheiro-delegado), de Grupo Isolux Corsán 
Concesiones, S.L. (Conselheiro-delegado), de 
Isolux Corsán Concesiones de Infraestructu-
ras, S.L. (Conselheiro-delegado) e de Isolux 
Corsán Aparcamientos, S.L.(Presidente). 

Além disso, D. Antonio Portela Álvarez detém  
participação no capital social de Infinita Reno-
vables, S.A. (participação indirecta, através de 
outras sociedades, inferior a 10%) e em Aral, 
Gestión y Organización S.L. (33%).

•	Grupo	 Corporativo	 Empresarial	 de	 la	 Caja	
de Ahorros y Monte de Piedad de Navarra, 
S.A.U., detém  uma participação no capital 
social: Acciona Solar, S.A. (25%) e é membro 
do Conselho de Administração da citada so-
ciedade.

Sr. Juan Odériz San Martín (na sua condição 
de representante pessoa física de Grupo Cor-
porativo Empresarial de la Caja de Ahorros y 
Monte de Piedad de Navarra, S.A.U.), é mem-
bro do Conselho de Administração de Isolux 
Corsán Concesiones, S.A. e de Isolux Corsán 
Inmobiliaria, S.A. 

Além disso, D. Eduardo Lopez Milagro, Pro-
curador de Grupo Corporativo Empresarial da 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Navarra, 
S.A.U., é membro do Conselho de Administra-
ção de Acciona Solar, S.A. em representação 
de Grupo Corporativo Empresarial de la Caja de 
Ahorros y Monte de Piedad de Navarra, S.A.U.

•	D.	 Serafín	 González	 Morcillo	 é	 membro	 do	
Conselho de Administração de Isolux Wat In-
geniería, S.L., de Isolux Corsán Concesiones, 
S.A. e de Isolux Corsán Inmobiliaria, S.A. 

•	D.	 Francisco	 Moure	 Bourio,	 é	 membro	 do	
Conselho de Administração de Sociedad de 
Participación y Desarrollo Empresarial de la 
Corporación de Caja de Madrid, S.A. e de 
Técnicas y Proyectos S.A., é membro também 
do Conselho de Administração de Isolux Wat 
Ingeniería, S.L., de Isolux Corsán Inmobiliaria, 
S.A. e de Isolux Corsán Concesiones, S.A. 

•	D.	Juan	José	Ávila	González,	como	represen-
tante pessoa física de Caja Castilla La Mancha 
Corporación, S.A. é membro do Conselho de 
Administração de Industrializaciones Estra-
tégicas, S.A. (Presidente) e de Promociones 
Inmobiliarias Gaytan IV (Presidente). Além dis-
so, D. Juan Jose Avila Gonzalez, é membro 
do Conselho de Administração de Isolux Wat 
Ingeniería, S.L., de Isolux Corsán Inmobiliaria, 
S.A. e de Isolux Corsán Concesiones, S.A.

Caja Castilla La Mancha Corporación, S.A. é 
membro do Conselho de Administração de 
Grupo T-Solar Global, S.A.; de El Reino de Don 
Quijote de la Mancha, S.A.; de Obenque, S.A.; 
de Comtal Estruc, S.L; y de Las Cabezadas 
Aranjuez, S.L.

Adicionalmente detém participação social nas 
seguintes sociedades: CCM Iniciativas Indus-
triales, S.L. e filiais (100%); CCM Inmobiliaria 
Centrum 2004, S.L. e filiais (99,97%); CCM In-
mobiliaria del Sur 2004, S.L. y filiales (99,97%); 
Comtal Estruct, S.L. (30,77%); Construccio-
nes Sarrión, S.L. (5,26%); DHO Grupo Cons-
tructor Corporativo S.L. (10,53%); El Reino de 
Don Quijote de la Mancha, S.A. (12,80%); Las 
Cabezadas de Aranjuez S.L. (60%); Planes e 
Inversiones CLM, S.A. e  filiais (100%); Bami 
Newco, S.A. (1,45%); Midamarta S.L. (1%); Di-
verga Construcciones, S.L. (4,95%), Obenque 
S.A. (14,33%); Explotaciones Forestales y Cine-
geticas Alta-Baja (100%); Hormigones y Aridos 
Aricam, S.L. (25%); e de Desarrollo Industrial Ari-
cam, S.L. (4,74%).

•	Monte	de	Piedad	y	Caja	de	Ahorros	San	Fer-
nando de Huelva, Jerez y Sevilla (Cajasol), 
detém participação social na Gerens Hill In-
ternacional, S.A. directa (4,12%) e indirecta 
(0,15%). 

•	D.	Ángel	Serrano	Martínez-Estéllez	é	membro	
do Conselho de Administração de Corsán-
-Corviam Construcción, S.A., de Isolux Wat 
Ingeniería, S.L., de Isolux Corsán Inmobiliaria, 
S.A., de Isolux Corsán Concesiones, S.A. e 
de Grupo T-Solar Global, S.A.

•	D.	 José	Luis	Hernández	Sánchez,	 como	 re-
presentante pessoa física de Cartera Persei-
das, S.L. é membro do Conselho de Adminis-
tração de Isolux Corsán Inmobiliaria, S.A. e 
de Isolux Corsán Concesiones, S.A.

 ❱ b.2. Operações realizadas com Sociedades 
nas quais os Conselheiros do Grupo Isolux 
Corsán, S.A. são também Conselheiros ou Ad-
ministradores:

As operações e saldos com Sociedades nas 
quais os Consultores do Grupo Isolux Corsán, 
S.A. são também consultores ou administradores 
são apresentadas na seguinte tabela, acompa-
nhadas pelos respectivos saldos:

Cartera Perseidas, S.L. é membro do Conse-
lho de Administração de Grupo T-Solar Global, 
S.A.; de Isolux Corsán Inmobiliaria, S.A. e de 
Isolux Corsán Concesiones, S.A.

•	D.	Javier	Gómez-Navarro	Navarrete,	é	membro	
do Conselho de Administração de Técnicas 
Reunidas, S.A., de Isolux Corsán Inmobiliaria, 
S.A. e de Isolux Corsán Concesiones, S.A.  

A inclusão da informação anteriormente referida 
na memória das contas anuais consolidadas do 
Grupo Isolux Corsán, S.A. corresponde à análise 
detalhada das comunicações recebidas de todos 
os membros do Conselho de Administração do 
Grupo Isolux Corsán, S.A., indo ao encontro da 
interpretação teleológica dos Artigos 229-230 da 
Lei de Sociedades de Capital.

2010
Saldos 

devedores
Saldos 

credores
Despesas / 
Compras

Receitas 
financeiras

Facturação

Ciudad Real Aeropuerto, S.L. 15.189 - - - -

Synergy Industry and Technology, S.A. 809 - - - -

2009
Saldos 

devedores
Saldos 

credores
Despesas / 
Compras

Receitas 
financeiras

Facturação

Ciudad Real Aeropuerto, S.L. 15.189 - - - 1.460

Synergy Industry and Technology, S.A. 809 - - - -

Grupo T-Solar Global, S.A. 98.804 27.540 23.741 87 48.895

Em relação às operações com o Grupo T-Solar 
Global, S.A. deve-se referir  o seguinte para o 
exercício 2009:

•	Durante	 o	 exercício	 2009	 as	 principais	 tran-
sacções comerciais entre o Grupo e o Grupo 
T-Solar Global, S.A. correspondem à compra 
de placas do Grupo a Grupo T-Solar Global e 
as receitas a serviços prestados que se cor-
respondem com serviços relativos à constru-
ção, operação, manutenção e vigilância das 
solares centrais fotovoltaicas em virtude dos 
contratos de construção e contratos de ope-
ração e manutenção firmados entre as partes.

•	No	exercício	2009,	dentro	da	rubrica	de	Deve-
dores diversos encontra-se um crédito con-
cedido pelo Grupo à vinculada Grupo T-Solar 
Global, S.A. pelo montante de 50.888 milhares 
de euros, com data 30 de Novembro de 2009, 

com data de conclusão 30 de Novembro de 
2010, e que se amortiza em dois prazos no 
30 de Maio de 2010 e no 30 de Novembro de 
2010. Este crédito origina juros do Euribor a 
seis meses mais uma margem de 2,5% anual. 
Caso haja um aumento do Capital Social da 
devedora por entrada em dinheiro, esta será 
obrigada a amortizar o crédito. Em qualquer 
altura o Grupo tem a opção de capitalizar a 
dívida, mediante compensação da dívida do 
Grupo T-Solar Global, S.A. face ao Grupo.

•	O	total	de	avais	de	natureza	técnica	outorga-
dos por Grupo Isolux Corsán S.A. em 31 de 
Dezembro de 2009 ascende a 26.884 milha-
res de euros.

Todas as operações descritas no presente 
apartado foram realizadas em condições de 
mercado.
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 ❱ b.3. Remunerações pagas a Conselheiros e   
Directores do Grupo Isolux Corsán, S.A

2010 2009

Remunerações e ordenados (incluindo indemnizações) 4.678 5.050

Subsídios por assistência a reuniões do Conselho de Administração 630 558

5.308 5.608

Adicionalmente, alguns Conselheiros e Directivos 
são beneficiários do plano de incentivos indicado 
na Nota 34.

 ❱ b.4. Créditos concedidos a membros do      
Conselho de Administração

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%.

2010 2009

Saldo inicial 5.198 5.099

Juros debitados 99 99

Saldo final 5.297 5.198

 ❱ c. Operações realizadas com Sociedades inte-
gradas por equivalência patrimonial 

As operações e os saldos com Sociedades Asso-
ciadas, à data de 31 de Dezembro de 2010 e 31 
de Dezembro de 2009, são os seguintes:

2010 Saldos 
devedores

Saldos
 credores

Despesas / 
Compras

Rendimentos / 
Vendas

Autopista Madrid-Toledo Concesionaria, S.A. 4.450 - - -

Proyectos Inmobiliarios Residenciales, S.L. 1.315 - - -

Grupo T-Solar Global, S.A. 73.816 151 161 31.799

Alqlunia 5, S.A. 395 - - -

Pinares del Sur, S.L. 8.874 - - 1.952

Las Cabezadas de Aranjuez S.L 13.600 - - -

2009
Saldos 

devedores
Saldos

 credores
Despesas / 
Compras

Rendimentos / 
Vendas

Autopista Madrid-Toledo Concesionaria, S.A. 1.097 1 - 1.097

Proyectos Inmobiliarios Residenciales, S.L. 1.315 - - -

Alqlunia 5, S.A. 395 - - -

Pinares del Sur, S.L. 10.675 - - 4.303

Las Cabezadas de Aranjuez S.L 13.600 - - -

Em relação com as operações com Grupo T-Solar Glo-
bal, S.A. corresponde mencionar o seguinte no que diz 
respeito ao exercício 2010:

 ❱ Durante o exercício 2010 as principais transac-
ções comerciais entre o Grupo e o Grupo T-Solar 
Global, S.A. correspondem à compra de placas do 
Grupo a Grupo T-Solar Global e as receitas a servi-
ços prestados que se correspondem com serviços 
relativos à construção, operação, manutenção e 
vigilância das centrais solares fotovoltaicas em 
virtude de contratos de construção e contratos de 
operação e manutenção firmados entre as partes.

 ❱ No exercício 2009, dentro da conta de devedores 
vários, encontra-se um crédito concedido pelo 
Grupo à vinculada Grupo T-Solar Global, S.A. por 
montante de 50.888 milhares de euros, com data 
30 de Novembro de 2009, com data de finaliza-
ção 30 de Novembro de 2010, amortizável a dois 

prazos o 30 de Maio de 2010 e 30 de Novembro 
de 2010. Este crédito paga juros à taxa Euribor a 
seis meses acrescida de uma margem de 2,5% 
anual. Caso haja um aumento do Capital Social 
da devedora por entrada em dinheiro àda deve-
dora, esta seria obrigada a amortizar o crédito. 
Em qualquer altura o Grupo tem a opção de capi-
talizar a dívida mediante compensação da dívida 
ostentada pelo Grupo T-Solar Global, S.A, face 
ao Grupo. O crédito foi prorrogado no exercício 
2010 nos mesmos termos do anterior contrato 
sendo a nova data de vencimento a 30 de No-
vembro de 2011.

 ❱ O total de avais de natureza técnica outorgados 
pelo Grupo Isolux Corsán S.A. em 31 de Dezem-
bro de 2011 ascende a 19.277 milhares de euros.

Todas as operações descritas no presente apartado 
foram realizadas em condições de mercado.

Pagamentos 
baseados em acções 

34

Em 2006 os accionistas conceberam um plano de in-
centivos a 3 anos para os directores e membros do 
Conselho de Administração do Grupo, que serão liqui-
dados em 2009 pelos accionistas em caso de que se 
cumprissem certas premissas estabelecidas no acordo 
correspondente. Nos exercícios 2006, 2007 e 2008 o 
Grupo reconheceu a despesa correspondente e como 
contrapartida registou um aumento no Património Lí-
quido. No exercício 2010 o Grupo assumiu finalmente 
o pagamento sob os citados planos, reconhecendo-
-se directamente no Património Líquido o impacto por 
19.266 milhares de euros (montante acordado líquido 
de seu efeito fiscal).
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Negócios conjuntos35

O Grupo detém participações nos negócios conjun-
tos 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 consolidados pelo 
método de integração proporcional (Ver nota 2.2). Es-
tes montantes foram incluídos no balanço consolidado 
e na conta de lucros e perdas consolidada:

31/12/2010 31/12/2009 01/01/2009

Activos:

Activos não correntes 589.213 861.552 552.025

Activos correntes 209.740 147.224 56.261

798.953 1.008.776 608.286

Passivos:

Passivos não correntes 303.287 374.954 246.631

Passivos correntes 183.884 247.694 137.313

487.171 622.648 383.944

Activos líquidos 311.782 386.128 224.342

Rendimentos 359.089 285.289 -

Despesas (334.962) (261.908) -

Lucros após impostos 24.127 23.381 -

Não existem passivos contingentes correspondentes 
à participação do Grupo nos negócios conjuntos, nem 
passivos contingentes dos próprios negócios conjuntos. 

Uniões Temporais 
de Empresas (UTEs)

36

O Grupo detém participações nas UTE’s mencionadas 
no Anexo IV. Os montantes a seguir indicados represen-
tavam a participação do Grupo, segundo as percenta-
gens que lhe corresponde, nos activos e nos passivos, 
bem como os rendimentos e resultados das UTE’s. Es-
tes montantes foram incluídos no balanço consolidado 
e na conta de lucros e perdas consolidada:

2010 2009

Activos:

Activos não correntes 6.708 16.681

Activos correntes 493.239 471.673

499.947 488.354

Passivos:

Passivos não correntes 558 465

Passivos correntes 505.828 458.594

506.386 459.059

Activos líquidos (6.439) 29.295

Rendimentos 919.557 772.696

Despesas (925.996) (743.401)

Lucros após impostos (6.439) 29.295

Não existem passivos contingentes correspondentes 
à participação do Grupo nas UTEs, nem passivos con-
tingentes das próprias UTEs.  
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Meio ambiente37

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 nor-
mativa em vigor. Por conseguinte, não se considerou 
necessário registar qualquer provisão para riscos e 
despesas de carácter ambiental, nem existem contin-
gências relacionadas com a protecção e a melhoria do 
meio-ambiente. 

Factos posteriores 
à data do balanço

38

Com posterioridade a 31 de Dezembro de 2010 e em 
relação com o comentado na Nota 9, foram materia-
lizados acordos de aquisição de acções de Grupo 
T-Solar Global, S.A. a outros accionistas, incremen-
tando a participação em tal sociedade até 38,34%. 
Além disso, o Grupo aprovou na data a sua intenção 
de aportar fundos que lhe correspondem em relação 
com uma ampliação de capital decidida o passado 
23 de Fevereiro de 2011 pela Assembleia de Accio-
nistas de Grupo T-Solar Global, S.A. que se encontra 
no período de execução, estando sujeito o montante e 
percentagem a aportar a decisões prestes do resto de 
sócios. Por outro lado, foi aprovada a realização de um 
processo de fusão através do qual a nova sociedade 
constituída do Grupo, Grupo GTS Sociedades Solares 
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S.A., absorverá o Grupo T-Solar Global, S.A., operação 
que uma vez finalizada outorgará ao Grupo o controlo 
sobre a sociedade fusionada, pelo que Grupo T-Solar 
Global, S.A. passará a ser uma sociedade dependente 
do Grupo.

Com data 18 de Março de 2011, o Grupo firmou um 
acordou com a Morgan Stanley Infrastructure Part-
ner (MSIP), fundo americano de infra-estruturas, pelo 
qual se incorpora a MSIP como sócio estratégico no 
desenvolvimento do Grupo no negócio de Conces-
sões de Infraestructuras na Índia. A entrada do fundo 
permite fortalecer a posição financeira do Grupo em 
concessões de infra-estruturas na Índia favorecendo a 
entrada do Grupo em novos projectos.

Honorários dos 
revisores de contas

39

O montante referente aos honorários da Pricewa-
terhouseCoopers Auditores, S.L. pelos serviços de 
auditoria durante o exercício de 2010 ascende a 1.013 
milhares de euros (2009: 851 milhares de euros).

O montante referente aos honorários da Pricewa-
terhouseCoopers Auditores, S.L. pelos outros serviços 
prestados durante o exercício de 2010 ascende a 313 
milhares de euros (2009: 424 milhares de euros).

O montante dos honorários de outras sociedades que 
utilizam a marca de PricewaterhouseCoopers por outros 
serviços prestados durante o exercício de 2010 ascende 
a 414 milhares de euros (2009: 840 milhares de euros).

O montante referente aos honorários dos outros audi-
tores pelos serviços de auditoria durante o exercício 
de 2010 ascende a 369 milhares de euros (2009: 270 
milhares de euros).

Anexo I
Sociedades Dependentes incluídas no Perímetro de Consolidação

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

Elaborados Metálicos Emesa S.L. A Coruña  48.678 100,00 Isolux Ingeniería, S.A. IG Engenharia PwC

Watsegur, S.A. Madrid    8.847 100,00 Isolux Ingeniería, S.A. IG Engenharia PwC

Isolux Maroc, S.A. Casablanca    9.403 100,00 Isolux Ingeniería, S.A. IG Engenharia PwC

Isowat Mozambique, Lda.  Maputo    7.198 100,00 Isolux Ingeniería, S.A. IG Engenharia Não auditada

Isolux Corsán Polonia Sp zoo Varsóvia    3.984 100,00 Isolux Ingeniería, S.A. IG Engenharia Não auditada

Luxeol S.L. Madrid           3 70,00 Isolux Ingeniería, S.A. IG Concessões Não auditada

Isolux Ingeniería USA LLC  Houston - 100,00 Isolux Ingeniería, S.A. IG Engenharia Não auditada

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 PwC

Tecna Bolivia, S.A. (1) Sta. Cruz de la Sierra - 90,00 Tecna Proy. y Operaciones, S.A. IG Engenharia PwC

Tecna Brasil Ltda. (1) Rio de Janeiro - 98,95 Tecna Proy. y Operaciones, S.A. IG Engenharia PwC

Tecna del Ecuador, S.A. (1) Quito - 76,92 Tecna Proy. y Operaciones, S.A. IG Engenharia PwC

Medianito del Ecuador, S.A. (1) Quito - 76,90 Tecna Proy. y Operaciones, S.A. IG Engenharia PwC

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 Outros

Ven Tecna, S.A. (1) Caracas - 99,00 Tecna Proy. y Operaciones, S.A. IG Engenharia Outros

Tecninct Proyectos e Ingeniería S.A. de C.V. (1) México DF - 100,00 Tecna Proy. y Operaciones, S.A. IG Engenharia Outros

Energía de Asturias GIC, S.A. Avilés       250 100,00 Isolux Ingeniería, S.A. IG Engenharia Não auditada

Isolux Eólica, S.A Madrid         60 100,00 Isolux Ingeniería, S.A. IG Engenharia Não auditada

Sociedad Concesionaria Zona 8-A, S.A  Zaragoza        2.692 100,00 Isolux Ingeniería, S.A. IG Concessões PwC

Agua Limpia Paulista, S.A  Sao Paulo  342 40,00 Isolux Ingeniería, S.A. IG Engenharia PwC

Eolica Isolcor, S.L.  Madrid  3 100,00 Isolux Ingeniería, S.A. IG Engenharia Não auditada

Isolux Wat Ingeniería, S.L. Madrid  3 100,00 Isolux Ingeniería, S.A. IG Engenharia Não auditada

Isolux Corsán Servicios S.A. Madrid 13.174 100,00 Isolux Wat Ingeniería, S.L. IG Engenharia PwC

Global Vambru, S.L.  Madrid 9.265 100,00 Isolux Corsán Servicios S.A. IG Engenharia PwC

Powertec Española, S.A. Madrid 33.263 100,00 Isolux Wat Ingeniería, S.L. IG Engenharia Não auditada

Powertec Proyectos e Obras Ltda. Rio de Janeiro 388 100,00 Powertec Española, S.A. IG Engenharia Não auditada

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 de México, S.A. de C.V.  México DF 61.582 100,00 Corsán Corviam Const., S.A. IG Construção PwC

Isolux Corsán do Brasil S.A. Rio de Janeiro 11.828 100,00 Corsán Corviam Const., S.A. IG Construção Não auditada

Isolux Proyectos e Instalaciones LTDA. Rio de Janeiro 40.794 100,00 Corsán Corviam Const., S.A. IG Construção Não auditada

Isolux Corsán Argentina S.A. Bs. Aires 943 100,00 Corsán Corviam Const., S.A. IG Construção PwC

Isolux Corsán Argelie EURL Argel 10.167 100,00 Corsán Corviam Const., S.A. IG Construção Pwc

Denominação Social Sede

Participação

Sociedade Titular da 
Participação

Suposto 
pelo que 
consolida Actividade Auditor

Custo em 
milhares 

Euros 
2010

% Sobre 
Nominal
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Isolux Corsán India Engineering & Constuction Private LTD.  Haryana 1.602 100,00 Corsán Corviam Const., S.A. IG Construção PwC

Construcciones e Instalaciones del Noreste S.A. de C.V  México DF 3 100,00 Isolux de México, S.A. de C.V.  IG Construção PwC

Isolux Corsán Cyprus Limited  Nicósia 23 100,00 Corsán Corviam Const., S.A. IG Construção Não auditada

Isolux Corsán Panamá, S.A. (*) Cidade do Panamá - 100,00 Corsán Corviam Const., S.A. IG Construção Não auditada

Grupo Isolux Corsán Concesiones, S.L.  Madrid 95.003 100,00 Grupo Isolux Corsán, S.A. IG Concessões PwC

Isolux Corsán Concesiones, S.A. Madrid 530.496 100,00 Grupo Isolux Corsán Concesiones, S.L. IG Concessões PwC

Isolux Energia e Particip. Ltda. Rio de Janeiro 302.409 100,00 Isolux Corsán Concesiones, S.A. IG Concessões Deloitte

Linhas de Xingu Transmissora de Energía Rio de Janeiro 1.310 100,00 Isolux Energia e Particip. Ltda. IG Concessões Não auditada

Linhas de Macapa Transmissora de Energía Rio de Janeiro 1.292 100,00 Isolux Energia e Particip. Ltda. IG Concessões Não auditada

Conc. Aut. Monterrey-Saltillo, S.A.C.V. México DF 68.906 100,00 Isolux Corsán Concesiones, S.A. IG Concessões PwC

Soma-Isolux NH One Tollway Private Limited Haryana 52.876 61,00 Isolux Corsán Concesiones, S.A. IG Concessões Outros

Parque Eólico Cova da Serpe II, S.L. Madrid 3 100,00 Isolux Corsán Concesiones, S.A. IG Concessões Não auditada

Vias Administración y Logística, S.A. de C.V.  México DF - 100,00 Isolux Corsán Concesiones, S.A. IG Concessões PwC

Viabahia Concessionaria de Rodovias, S.A.  São Paulo 22.174 55,00 Isolux Corsán Concesiones, S.A. IG Concessões PwC

Iccenlux Corp.  Houston 7.190 100,00 Isolux Corsán Concesiones, S.A. IG Concessões E&Y

Isolux Corsán Concesiones de México, S.A. de C.V. (*) Mexico DF 3 100,00 Isolux Corsán Concesiones, S.A. IG Concessões Não auditada

Isolux Corsan Energy Cyprus Limited (*) Nicosia - 100,00 Isolux Corsán Concesiones, S.A. IG Concessões Não auditada

Isolux Corsan Power Concessions India Private Limited (*) Haryana - 100,00 Isolux Corsan Energy Cyprus Limited  IG Concessões Não auditada

Mainpuri Power Transmission Private Limited (*) Haryana - 73,00 Isolux Corsan Power Concessions India Private Limited  IG Concessões Não auditada

AB Alternative Investment, B.V. (*) La Haya 6 100,00 Isolux Corsán Concesiones, S.A. IG Concessões Não auditada

ICC Sanpiper, B.V. (*) Amesterdão 6 100,00 AB Alternative Investment, B.V.  IG Concessões Não auditada

Isolux Corsán Concesiones de Infraestructuras, S.L. (2) Madrid 34.500 100,00 Grupo Isolux Corsán Concesiones, S.L. IG Concessões PwC

Sociedad Concesionaria Autovía A-4 Madrid S.A. Madrid 4.824 48,75 Isolux Corsán Concesiones de Infraestruct., S.L IG Concessões PwC

Isolux Corsan Concessions Cyprus Limited  Nicosia 383 100,00 Isolux Corsán Concesiones de Infraestruct., S.L IG Concessões Não auditada

Isolux Corsán Concessions India Privated Limited (*) Haryana - 100,00 Isolux Corsan Concessions Cyprus Limited  IG Concessões Não auditada

Isolux Corsan NH1 Cyprus Limited  Nicósia 23 100,00 Isolux Corsán Concesiones de Infraestruct., S.L IG Concessões Outros

Isolux Corsán Mexicana de Infrestructuras, S.L. (4) Madrid 3 100,00 Isolux Corsán Concesiones de Infraestruct., S.L IG Concessões Não auditada

Isolux Corsán Brasileña de Infraestructuras, S.L. (*) Madrid 3 100,00 Isolux Corsán Concesiones de Infraestruct., S.L IG Concessões Não auditada

Isolux Corsán Participaciones de Infraestructura Ltda (*) São Paulo - 100,00 Isolux Corsán Concesiones de Infraestruct., S.L IG Concessões Não auditada

Isolux Corsán Participaciones en Viabahía Ltda (*) São Paulo - 100,00 Isolux Corsán Participaciones de Infraestruct. Ltda. IG Concessões Não auditada

Isolux Corsán Aparcamientos,  S.L.  Madrid 106.003 100,00 Grupo Isolux Corsán Concesiones, S.L. IG Concessões PwC

Isolux Corsán Aparcamientos Madrid, S.A. Madrid 4.652 100,00 Isolux Corsán Aparcamientos  S.L. IG Concessões Não auditada

Aparcamientos IC Zaragoza Torrero, S.L. Madrid 6 100,00 Isolux Corsán Aparcamientos  S.L. IG Concessões Não auditada

Aparcamientos IC Talavera II, S.L. Madrid 6 100,00 Isolux Corsán Aparcamientos  S.L. IG Concessões Não auditada

Aparcamientos IC Segovia II, S.L. Madrid 6 100,00 Isolux Corsán Aparcamientos  S.L. IG Concessões Não auditada

Explotaciones Las Madrigueras, S.L. Tenerife 1.651 100,00 Isolux Corsán Aparcamientos  S.L. IG Concessões Não auditada

Aparcamientos IC Ruiz de Alda S.A. Madrid 13.682 100,00 Isolux Corsán Aparcamientos  S.L. IG Concessões Não auditada

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 Aparcamientos, S.L. IG Concessões Não auditada

Gestión de Concesiones, S.A. La Línea 7.871 100,00 Hixam Gestión de Aparcamientos, S.L. IG Concessões Não auditada

Aparcamientos IC Talavera, S.L. Madrid 500 100,00 Hixam Gestión de Aparcamientos, S.L. IG Concessões Não auditada
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Aparcamientos Segovia, S.L. Segovia 1.215 100,00 Hixam Gestión de Aparcamientos, S.L. IG Concessões Não auditada

Aparcamientos IC Zaragoza, S.L. Madrid 3.571 100,00 Hixam Gestión de Aparcamientos, S.L. IG Concessões Não auditada

Aparcamientos Islas Canarias, S.L. Las Palmas 1.500 100,00 Hixam Gestión de Aparcamientos, S.L. IG Concessões Não auditada

Aparcamientos IC Toledanos, S.L. Madrid 682 100,00 Hixam Gestión de Aparcamientos, S.L. IG Concessões Não auditada

Hixam Gestión de Aparcamientos II, S.L. Madrid 9.400 100,00 Isolux Corsán Aparcamientos  S.L. IG Concessões PwC

Aparcamientos IC Ponzano, S.L.  Madrid 10.134 100,00 Hixam Gestión de Aparcamientos II, S.L. IG Concessões Não auditada

Aparcamientos IC Toledanos II, S.L.  Madrid 7.850 100,00 Hixam Gestión de Aparcamientos II, S.L. IG Concessões Não auditada

Aparcamientos IC Chiclana, S.L.  Madrid 2.426 100,00 Hixam Gestión de Aparcamientos II, S.L. IG Concessões Não auditada

Aparcamientos IC Hospital de Murcia, S.L. Madrid 6.411 100,00 Hixam Gestión de Aparcamientos II, S.L. IG Concessões Não auditada

Aparcamientos IC Córdoba, S.L. Madrid 2.247 100,00 Hixam Gestión de Aparcamientos II, S.L. IG Concessões Não auditada

Hixam Gestión de Aparcamientos III, S.L. (*) Madrid 3 100,00 Isolux Corsán Aparcamientos  S.L. IG Concessões Não auditada

Desarrollo de Concesiones y Servicios Sercon, S.A. Madrid 191 100,00 Grupo Isolux Corsán Concesiones, S.L. IG Concessões Não auditada

Isolux Corsán Inmobiliaria, S.A. Madrid 150.003 100,00 Grupo Isolux Corsán, S.A. IG Imobiliária PwC

Cost Wright, S.L. Madrid 33 100,00 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

Julitex, S.L. Las Palmas 3 80,00 Grupo Isolux Corsán, S.A. IG Imobiliária Não auditada

Olmosa, S.L. Madrid 66 100,00 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 Vivienda Joven, S.L. Madrid 108 90,00 Isolux Corsán Inmobiliaria, S.A. IG Imobiliária PwC

Interisolux Alcorcón Vivienda Joven, S.L. Madrid 1.200 80,00 Isolux Corsán Inmobiliaria, S.A. IG Imobiliária PwC

Acta, S.A. Lisboa 94 100,00 Grupo Isolux Corsán, S.A. IG Engenharia Outros

Azul de Cortes BV  Amsterdam 66.458 100,00 Grupo Isolux Corsán, S.A. IG Imobiliária Não auditada

Azul de Cortes, S. de R.L, de C.V. (3) La Paz - 100,00 Azul de Cortes BV  IG Imobiliária PwC

Bendía, S.A. Madrid 1.067 100,00 Grupo Isolux Corsán, 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

Infinita Renovables, S.A. Vigo 53.238 80,70 Grupo Isolux Corsán, S.A. IG Energias Renováveis PwC

Intal. y Montajes La Grela, S.A. La Coruña 104 100,00 Grupo Isolux Corsán, S.A. IG Engenharia Não auditada

Inversiones Blumen, S.L.  Madrid 10 100,00 Grupo Isolux Corsán, S.A. IG Engenharia Não auditada

Powertec Sistemas, S.A.  Madrid 3.013 100,00 Grupo Isolux Corsán, S.A. IG Engenharia Não auditada

Powertec Cataluña, S.A. Madrid 47 100,00 Grupo Isolux Corsán, S.A. IG Engenharia Não auditada

Unidad Mater. Avanz. Ibérica, S.A. Orense 180 100,00 Grupo Isolux Corsán, S.A. IG Engenharia Não auditada

Isolux Corsan Renovables, S.A. (*) Buenos Aires - 100,00 Grupo Isolux Corsán, S.A. IG Concessões Não auditada

Isolux Corsan Arabia Saudi LLC (*) Riade 73 70,00 Grupo Isolux Corsán, S.A. IG Engenharia Não auditada

Isolux Corsan Gulf LLC (*) Oran 310 100,00 Grupo Isolux Corsán, S.A. IG Engenharia Não auditada
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(*) Sociedades adquiridas ou criadas durante o exercício e/ou toma de participação adicional em sociedades já incluídas no perímetro de consolidação do ano anterior. A incorporação de estas     
        sociedades ao perímetro não gerou vendas adicionais neste ano.
(1) Custo incluído em Tecna Estudos e Projectos, S.A.
(2) Câmbio de denominação social no exercício 2009 (antes Aparcamientos IC Arona, S.L.)
(3) Câmbio de denominação social no exercício 2009 (antes Juandro Consultores S. de R.L.)
(4) Alteração de denominação social no exercício 2010 (antes Aparcamientos IC Elche, S.L.)
IG: Integração Global.
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Anexo II
Sociedades Associadas incluidas no Perímetro de Consolidação

Autopista Madrid Toledo Concesionaria, S.A. Madrid 25.274 25,50 Isolux Corsán Concesiones de Infraestruct., S.L MP Concessões Auren

Proyectos Inmobiliarios Residenciales, S.L. Madrid 1.278 23,75 Isolux Corsán Inmobiliaria, S.A. MP Imobiliária Não auditada

Gestión de Partícipes de Bioreciclaje, S.L. Cádiz 20 33,33 Global Vambru, S.L MP Concessões Outros

Grupo T-Solar Global, S.A.(*) Madrid 138.855 19,80 Grupo Isolux Corsán, S.A. MP Energias Renováveis PwC
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(*) Foi incorporado ao perímetro de consolidação durante o exercício.
MP: Método de participação.
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Anexo III
Negócios conjuntos incluídos no Perímetro de Consolidação

Constructora Autopista Perote Xalapa S.A. de C.V.  México DF 15 50,00 Isolux de México, S.A. de C.V.  IP Construção PwC

Indra Isolux de México S.A de C.V.  Mexico D.F 1 50,00 Isolux de México, S.A. de C.V. IP Construção Não auditada

Isolux Corsán India & Soma Enterprises Limited  Haryana - 50,00 Isolux Corsán India Engineering & Const. Private LTD. IP Construção Não auditada

ICI Soma JV (*) Haryana - 50,00 Isolux Corsán India Engineering & Const.Private LTD. IP Construção Não auditada

Carreteras Centrales de Argentina, S.A. (*) Buenos Aires 616 49,00 Corsán Corviam Const., S.A. IP Construção PwC

Porto Primavera Transmisora Energia  S.A. Rio de Janeiro 22.676 33,33 Isolux Energia e Particip. Ltda. IP Concessões Deloitte

Vila do Conde Transmisora Energia S.A. Rio de Janeiro 12.131 33,33 Isolux Energia e Particip. Ltda. IP Concessões Deloitte

Cachoeira Paulista T. Energia S.A. Rio de Janeiro 7.548 33,33 Isolux Energia e Particip. Ltda. IP Concessões Deloitte

Jauru Transmisora de Energía S.A.  Rio de Janeiro 28.060 33,33 Isolux Energia e Particip. Ltda. IP Concessões Deloitte

Integracao Electrica Norte e Nordeste, S.A.  Sao Paulo 72.971 50,00 Isolux Energia e Particip. Ltda. IP Concessões Não auditada

Isonor Transmission S.A.C. Perú  Lima 7.626 50,00 Isolux Corsán Concesiones, S.A. IP Concessões Não auditada

Caravelli Coteruse Transmisora de Energía S.A.C.  Lima 7.620 100,00 Isonor Transmisión S.A.C. IP Concessões Não auditada

Concesionaria Autopista Perote Xalapa S.A. de C.V. México DF 70.573 50,00 Isolux Corsán Concesiones, S.A. IP Concessões PwC

Soma Isolux Surat Hazira Tollway PVT, LTD  Haryana 11.667 50,00 Isolux Corsán Concesiones, S.A. IP Concessões Outros

Soma Isolux Kishangarh-Ajmer-Beawar Tollway PVT.LTD  Haryana 11.892 50,00 Isolux Corsán Concesiones, S.A. IP Concessões Outros

Wett Holdings LLC Delaware 7.182 50,00 Iccenlux Corp. IP Concessões Não auditada

Wett - Wind Energy Transmission Texas, LLC.  Austin 7.182 50,00 Wett Holdings IP Concessões E&Y

Parking Pio XII, S.L. Palencia 502 50,00 Isolux Corsán Aparcamientos, S.L. IP Concessões Não auditada

Emiso Cádiz S.A. Cádiz 4.500 50,00 Isolux Corsán Aparcamientos  S.L. IP Concessões Não auditada

Aparcamientos IC Sarrión  Madrid 3 51,00 Isolux Corsán Aparcamientos  S.L. IP Concessões Outros

Aparcamientos Los Bandos Salamanca, S.L  Madrid 4 70,00 Isolux Corsán Aparcamientos  S.L. IP Concessões Não auditada

Soma Isolux Varanasi Aurangabad Tollway Private Limited (*) Haryana - 50,00 Isolux Corsán Concesiones, S.A. IP Concessões Não auditada

Isolux Soma and Unitech JV (*) Haryana - 49,50 Isolux Ingeniería, S.A. IP Concessões Não auditada

Partícipes de Biorreciclaje, S.L.  Madrid 20 33,33 Global Vambru, S.L IP Concessões Outros

Bioreciclajes de Cádiz  S.A. (5) Cádiz - 98,00 Partícipes de Biorreciclaje, S.L. IP Concessões Outros

Lineas Mesopotanicas S.A. Bs. Aires 4 33,33 Grupo Isolux Corsán, S.A. IP Engenharia PwC

Lineas del Norte S.A. Bs. Aires - 33,33 Grupo Isolux Corsán, S.A. IP Engenharia PwC

Lineas de Comahue Cuyo, S.A.  Bs. Aires 6 33,34 Grupo Isolux Corsán, S.A. IP Engenharia PwC

Eclesur, S.A. (*) Buenos Aires 9 50,00 Grupo Isolux Corsán, S.A. IP Engenharia Não auditada

Empresa Concesionaria Líneas Eléctricas del Sur, S.A. (*) Buenos Aires 9 50,00 Grupo Isolux Corsán, S.A. IP Concessões Não auditada

Landscape Corsán, S.L. Madrid 6 50,00 Isolux Corsán Inmobiliaria, S.A. MP Imobiliária Não auditada

Pinares del Sur, S.L.  Cádiz 10.444 50,00 Isolux Corsán Inmobiliaria, S.A. MP Imobiliária PwC

Las Cabezadas de Aranjuez S.L. Madrid 32.791 40,00 Isolux Corsán Inmobiliaria, S.A. MP Imobiliária E&Y

Alqlunia5 S.A.  Toledo 750 50,00 Isolux Corsán Inmobiliaria, S.A. MP Imobiliária                Outros 
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(*) Sociedades adquiridas ou criadas durante o exercício e/ou tomadas de participação adicionais em sociedades já incluídas no perímetro de consolidação do ano anterior. A incorporação de       
        estas sociedades no perímetro de consolidação não gerou vendas adicionais no corrente ano.
(5) Custo incluído em Partícipes de Bioreciclaje S.L.
IP: Integração proporcional.
MP: Método de participação
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Anexo IV
UTEs em que participam Sociedades incluídas no Perímetro de Consolidação

Denominação da entidade
Porcentagem 

de participação Denominação da entidade
Porcentagem 

de participação

EDAR VILLAHERMOSA 70,00%

COLUNGA CARAVIA UTE 66,67%

CONSER INF LEON UTE 50,00%

ACCESO PTO. VALENCIA UTE 40,00%

CARRETERA A-222- MEDIANA  50,00%

PROMOCION RIVAS 97,00%

PASARELA PTE CASTRO 50,00%

UTE AUTOVIA RONDA-RINCON 50,00%

UTE EDAR CARBONERO 100,00%

PLAN DOTACION BDA. CEUTA 50,00%

CONSERVACIÓN  INFRAESTRUCTURA LEON 50,00%

UTE JUCAR VINALOPO 33,33%

CAMINO DE SANTIAGO 50,00%

AMPLIACIÓN PUERTO 1 FASE 25,00%

MEJORA ACCESO PUERTO 50,00%

CORREDOR DEL MORRAZO 50,00%

RONDA LOS OMEYAS UTE 33,34%

FFCC EL PORTAL UTE 70,00%

UTE MACÍAS PICAVEA 50,00%

RELLENO PARCELAS 23 34,00%

AUTOPISTA MADRID TOLEDO 36,00%

PRESA ARAUZO UTE 100,00%

ESTACION AGUAS RESIDUALES DE LA LINEA 50,00%

A-312 VARIANTE LINARES  50,00%

UTE LAS TERRAZAS    100,00%

MODERNIZACIÓN INST. RIEGO EN RIO BEMBEZAR CORDOBA 50,00%

CONVENTO SAN FRANCISCO II 50,00%

UTE PUNTO LIMPIO BENAVENTE 50,00%

UTE ZAMORA VERDE 33,00%

DUPLICACION CALZADA VARIANTE MARTOS EN A-316 50,00%

UTE  EL ESPARTAL II 55,00%

LINEA FERROVIARIA OSUNA AGUADULCE 50,00%

UTE VARIANTE CARTAMA 60,00%

OBRAS CENTRO TECNOLOGICO ARNEDO LA RIOJA 80,00%

REMODELACIÓN INTEGRAL ARRASATEKO KIROL ESPARRUA 50,00%

RESIDUOS SAN ROQUE 100,00%

ADECUACION ENTORNO CASA LES RADIOS 80,00%

UTE MUNICIPIOS COSTEROS 100,00%

REMODELACIÓN DARSENA INTERIOR PORTO VILANOVA 50,00%

UTE CONCESIONARIA EDAR LAXE CORSÁN  100,00%

UTE QUIEBRAJANO 50,00%

DUPLICACION M-501  50,00%

HOSPITAL DE BURGOS 10,00%

MEJORA RED SANEAMIENTO CASCO DE LA VILLA 70,00%

LINEA AEREA MADRID-SEGOVIA-VALDEASTILLAS 20,00%

UTE MUELLE BAIONA AMPLIACION DE PEIRAO 65,00%

UTE ACCESO CORUÑA 50,00%

UTE ABASTECIMIENTO LERIDA CANAL PIÑANA 70,00%

MEJORA ABASTECIMIENTO AGUA OVIEDO 100,00%

UTE HOSPITAL MILITAR 100,00%

UTE CATENARIA MALAGA 50,00%

UTE SANEAMIENTO MUNICIPIOS CORDOBA 50,00%

LINEA AVE CAMPOMANES 50,00%

UTE GUINOLUX 50,00%

UTE CLIMATIZACION ALCAZAR SAN JUAN 40,00%

UTE AUTOVIA A7 CONCENTAINA MURO DE ALCOY 50,00%

ACONDICIONAMIENTO TRAVESIA DE MARTOS 50,00%

LINEA 5 TRAMO 40,00%

UTE ARCO TRIUNFO 100,00%

UTE ENVASES PICASSENT 70,00%

UTE PRESA MELONARES 50,00%

UTE GUADALOPE 50,00%

UTE FLUMEN MODERNIZACIÓN RIEGOS 50,00%

UTE ATEWICC 3 SUPLIDOS 33,34%

UTE ALMAGRO 100,00%

AVE AMOREBIETA - ETXANO 50,00%

UTE RIO DUERO-TUNEL PINAR ANTEQUERA 45,00%

MONTAJE VIA ALTA VELOCIDAD VIA PRAT.S.JOAN 50,00%

UTE CENTROS PENITENCIARIOS ANDALUCIA ORIENTAL 100,00%

UTE LOMA LA LATA ON 75,00%

UTE MANSUB 2 CONSTROL Y SISTEMAS 25,00%

ADECUACIÓN PRESA BEMBEZAR Y RETORNILLO 50,00%

NUEVO APOYO TERMINAL BARCELONA UTE 75,00%

UTE VERDUGA  100,00%

CENTRO DE INSERCIÓN SOCIAL DE TENERIFE 100,00%

UTE E.D.A.R. TOMELLOSO 90,00%

Denominação da entidade
Porcentagem 

de participação Denominação da entidade
Porcentagem 

de participação

UTE ENVOLVENTE CRUZ ROJA 60,00%

UTE MURO 60,00%

UTE DEPUR.SESEÑA BOROX 90,00%

UTE VALENCIA I  50,00%

INSTALACIÓN DE ESTACIÓN L3 ROQUETES UTE 100,00%

UTE CERCANIAS MADRID LINEA C-3 PINTO 40,00%

CARRETERA LEÓN CEMBRANOS 65,00%

ACTUACIONES MEDIAMBIENTALES AVE 33,34%

UTE IDAM MONCOFA 45,00%

PLANTA DE VALORIZACIÓN ORGANICA ALGARVE 50,00%

UTE RIO TURBIO OFF ESPAÑA 91,00%

UTE REMODELACIÓN SOTSCENTRALS L-3 TMB 40,00%

ACONDICIONAMIENTO  CTRA A-495.GIBRALEON-S.BARTOLOME 60,00%

UTE CORELSA 50,00%

CANALIZACION AT PUERTO FERROL 40,00%

NUEVO VIAL DE CONEXIÓN CON CTRA. N-352 50,00%

UTE AVELE INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE 31,92%

UTE AVELE 2 INFRA.TRANSPORTE 32,32%

NUEVA AREA TERMINAL AEROPUERTO  DE SANTIAGO 55,00%

UTE GARABOLOS 80,00%

AUTOVÍA DEL DUERO-VARIANTE DE ARANDA 70,00%

MTTO. T4 BLOQUE 1, AENA 100,00%

MTTO.CENTRO URGENCIAS EXTRAHOSP.EL MOLAR 100,00%

UTE VALENCIA III 50,00%

UTE CABEZA DE BUEY 100,00%

UTE HOSPITAL VIRGEN DE LA SALUD 40,00%

CARRETERA PUERTO RICO-MOGAN 30,00%

UTE CORIA MORALEJA 60,00%

CARRIL MAÇANET-FORNELLS DE LA SELVA AP-7 55,00%

UTE INECAT 39,25%

UTE ANTEQUERA 70,00%

UTE VIA SAGRERA 50,00%

UTE DG POLICIA 100,00%

UTE CAJA DUERO 100,00%

MTTO. ALCALA-MECO 80,00%

UTE MANTENIMIENTO ALCALA MECO 20,00%

UTE VALENCIA V 50,00%

ENLACE MEIRAS  50,00%

CONSTRUCCIÓN ACCESOS A SOTO DE RIBERA 60,00%

UTE DCS LOMA LA LATA 50,00%

UTE ELECT. HOSPITAL PARAPLEJICOS  99,00%

SISTEMAS A4T1 50,00%

UTE U 11 SAN LAZARO 70,00%

HOSPITAL PARAPLEJICOS TOLEDO 80,00%

UTE COIN CASAPALMA  50,00%

ADECUACION CAMINO TORTILLA VARIANTE LINARES 50,00%

UTE AVE NUDO DE LA TRINIDAD MONTCADA 33,34%

UTE PLAZA SUR DELICIAS 50,00%

MANTENIMIENTO XUNTA DE GALICIA 70,00%

UTE DEPURADORA FERNAN NUÑEZ 50,00%

UTE MARBELLA 80,00%

UTE EDIFICIO MEDICINA C.JUSTICIA MADRID 50,00%

MTTO.EDIFICIOS Mº MEDIO AMBIENTE 100,00%

EMISARIO RIO PISUERGA 50,00%

TRAVESIA MARTOS II 50,00%

VIA DEL PRAT DE LLOBREGAT 25,00%

UTE ARITZETA 50,00%

LOMA LA LATA - OFF 75,00%

UTE ABASTECIMIENTO OROPESA 100,00%

AUTOVIA IV CENTENARIO FASE 1 TRAMO 1 70,00%

UTE MACEIRAS REDONDELA 50,00%

UTE PRESA SANTOLEA 50,00%

SANEAMIENTO PUERTO DEL CARMEN 70,00%

ACONDICIONAMIENTO CTRA. VALLEHERMOSO-ARURE 70,00%

UTE CABREIROS 70,00%

REDES BCN UTE 50,00%

ACOMETIDAS ATEWICC-4 33,33%

DRATYP IX 50,00%

T. RENFE 07 - CENTRO 50,00%

T. RENFE 07 - NORTE 50,00%

UTE REGADÍO DURATON 100,00%

LINEA DE TRANSMISION CAPANDA 33,00%

CAPANDA 33,33%

UTE MIERA 50,00%

UTE JEREZ GTOS GRALES 10,00%

UTE HOSPITAL ALCAZAR 40,00%

UTE GIRONA 33,00%

UTE EDAR VIC 50,00%

LINEA 9 METRO BARCELONA 20,00%

RED ACCESO RURAL EN CATALUÑA 50,00%

CONSTRUCCIÓN SUBESTACIÓN PLAN TRAMONTANA 50,00%

UTE ALP PLANOLES SUPLIDOS 33,33%

U.T.E. PALOS 99,90%

INTEGRACIÓN SISTEMA CONTROL DEL TSA 33,33%

TELEMANDO DE ENERGIA 50,00%

UTE BENIDORM 49,00%

SAVE 3, SUPLIDOS  26,20%

MTTO. INTEGRAL BASE 80,00%
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Denominação da entidade
Porcentagem 

de participação Denominação da entidade
Porcentagem 

de participação

MANTENIMIENTO INSTALACIONES EDIFICIO ADUANA 100,00%

AEROPUERTO CIUDAD REAL UTE 65,00%

UTE QUINTANA 50,00%

SS/EE LINEA 3 METRO SUPLIDOS 50,00%

MANTENIMIENTO SANITARIO GUADALQUIVIR 80,00%

UTE COMAVE, SUPLIDOS 28,33%

VODAFONE CDC LEGANES  50,00%

PLANTA DE COMPOSTAJE EN ARANDA 50,00%

UTE LEVATEL 50,00%

LUCALA 33,33%

UTE ENARSA OFF 50,00%

MUSEO DE AMERICA 100,00%

BARRIADA PR.ALFONSO 50,00%

UTE EDAR LA CHINA 50,00%

SEDE ADMINISTRATIVA HOSPITAL MILITAR SEVILLA 100,00%

GALERIAS BARAJAS 100,00%

CSIC EN LA CARTUJA 100,00%

UTE ARQUITECTURA L-5 43,50%

REFORMA HOSPITALIZACIÓN HOSPITAL MILITAR SEVILLA 100,00%

UTE PLANTA COMPRESORA 50,00%

CALLES POLA DE LENA 100,00%

AMPLIACION HOSPITAL UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 50,00%

PUENTE PISUERGA UTE 50,00%

EUBA-IURRETA UTE 50,00%

UTE LOECHES 50,00%

AZUCARERA PRAVIA UTE 60,00%

TUNEL STA.Mª CABEZA 51,00%

SEGURIDAD UNID.MADRES DE YESERIAS 100,00%

TERCERA RONDA CIRCUNV.LA CORUÑA-POCOMACO 80,00%

UTE AVE PINAR II 64,29%

MANIPE ASTURIAS 100,00%

UTE CORONA F.ABAJON 50,00%

REHABILITACIÓN CUARTEL TENIENTE RUIZ 42,50%

OBRAS TRES APARCAMIENTOS EN CEUTA 42,50%

BEATRIZ DE BOBADILLA 100,00%

RAMBLA ALBOX 70,00%

OBRAS EDIF. FACULTAD MEDICINA DE GRANADA 50,00%

MTTO.COMUNICACION.L9 20,00%

UTE TUNEL BIELSA 50,00%

METRO-R.METTAS/VAPES 50,00%

PRESA GUADALMELLATO 60,00%

PCI L2 METRO BCN 50,00%

INSTAL . L5 METRO BCN 16,00%

UTE LAVAPINOS PUENTE - GRANADA 80,00%

UTE HOSPITAL DE LAFERRERE 40,00%

BALSA DE VICARIO 70,00%

UTE PLANTA TRATAMIENTO VALLADOLID 30,00%

UTE ZAMORA LIMPIA 30,00%

UTE AYUNTAMIENTO MORALEJA 60,00%

UTE AYUNTAMIENTO JARAIZ DE LA VERA 50,00%

UTE AGUAS CILLEROS 60,00%

UTE ZONA VERDE 60,00%

UTE MONUMENTO  HISTORICO 60,00%

UTE ALICANTE I 40,00%

UTE AVICO  25,00%

DCS RIO TURBIO C&S 50,00%

UTE AVE PORTO-MIAMAN 75,00%

SANEAMIENTO CASTRILLON UTE 55,00%

UTE RIO TURBIO ON 91,00%

UTE TORIO-BERNESGA 50,00%

UTE CEUTA APARCAMIENTO 50,00%

08. Relatório económico
 Anexos

09. RELATÓRIO DE 
GESTÃO 2010



264 265

relatório
anual
2010

09. Relatório de gestão

Entorno Económico1

O produto interno bruto (PIB) da economia espanho-
la sofreu uma recessão anual de 0,2% durante 2010, 
sensivelmente inferior da 3,7% sofrida no ano 2009; 
pelo contrário a Zona Euro, durante 2010 teve um 
crescimento de 1,7%. 

Esta recessão tem a sua origem, em grande medida, 
na depreciação da procura interna, originada princi-
palmente pela diminuição do consumo  das adminis-
trações públicas e da formação bruta de capital fixo. 

No que diz respeito ao emprego, diminuiu 2,3% re-
lativamente ao ano anterior, produzindo-se um forte 
aumento da taxa de desemprego, que passou de 18% 
em 2009 ao 20,0% em 2010. O índice de preços de 
consumo fechou no ano de 2010, em 1,8%, um valor 
superior ao -0,3% com que terminou no ano 2009.

Em relação ao investimento, a formação bruta do ca-
pital fixo caiu 7,2% em 2010, com uma diminuição de 
2,7% no investimento de bens de equipamento e um 
retrocesso da construção de 10,9%.

As previsões económicas para o ano de 2011 prevêem 
uma queda sensível do comportamento da economia 
espanhola, com um aumento prevista do PIB de 0,7%, 
uma queda do emprego de 0,3%, uma inflação previs-
ta de 2,3%, uma descida da formação bruta do capital 
fixo de 1,7% e um défice público próximo dos 6,4%.

As previsões económicas dos países onde o Grupo 
concentra as suas inversões são bastante mais posi-
tivas; a margem de crescimento estimado do produto 
interior bruto no exercício 2011 no Brasil oscila entre 
4,13%, na Índia de 8,37%, no México de 3,92% e nos 
Estados Unidos é de 2,31%. A importância de estas 
cifras deve-se à maior internacionalização do Grupo.

Desenvolvimento e 
evolução do Grupo 
durante o exercício de 2009

2

No que diz respeito à área de concessões, é de assina-
lar um forte crescimento nos investimentos nos diver-
sos sectores nos quais opera nesta área. Seguidamente 
informamos os seguintes factos relevantes:

 ❱ Estacionamentos: Sempre no território nacional;

•	 Começaram a funcionar novas concessões de 
estacionamentos. 

•	 Investimentos em novas concessões a arran-
car em exercícios posteriores.

•	 Recuperação de níveis de ocupação anteriores 
à crise nos estacionamentos já operativos. 

 
 ❱ Infraestructuras de energia: 

•	 Começo de funcionamento de novas conces-
sões de transmissão de energia no Brasil.

•	 Investimentos significativos de investimentos 
em concessões de desenvolvimento no Brasil.  

•	 Desinvestimento por venda de participação 
em 8 transmitoras  no Brasil. 

•	 Início dos investimentos nos Estados Unidos. 

 ❱ Auto-estradas: 

•	 Obtenção de nova concessão de Auto-estrada 
na Índia (Varanasi) de 192 Quilómetros.

•	 Entrada na exploração de auto-estrada BR116 
no Brasil de 681 Quilómetros.

•	 Investimentos significativos em concessões na 
Índia, Brasil, México e Espanha.

Em Construção foi continuada a nossa presença na-
cional em sectores tradicionais como os de infra-es-
truturas terrestres (ferro carril e estradas) dando um 
forte impulso à nossa presença no mercado exterior 
onde se estão a desenvolver grandes projectos de 
infra-estruturas de países tais como México, Argélia e 
Índia.

Na área de Engenharia e Serviços, o exercício foi ca-
racterizado por uma maior presença internacional cen-
trada em grandes projectos internacionais no Sector 
da Transmissão e Geração de Energia em países tais 
como Brasil, Argentina, México, Angola e Itália.

Enquanto a área das Engenharias Renováveis, 2010 
foi o primeiro exercício completo de produção das fá-
bricas de biodiesel que o Grupo explora em Castellón 
e Ferrol.

Em geral, é de destacar a cada vez mais forte e im-
portante presença do Grupo no exterior, chegando em 
2010 a supor mais do 50% da actividade do Grupo, 
consolidando-se a posição de liderança no mercado 
nacional.

Evolução dos 
negócios durante 2010

2.1. Principais Indicadores Financeiros

A evolução dos principais indicadores financeiros do Gru-
po durante os exercícios 2010 e 2009 são as seguintes:

Principais Indicadores Financeiros
Dados em milhares de euros

2010 2009 Variação

Total Receitas de Exploração 3.239.786 3.018.540 7,33%

Resultado Consolidado (Antes de Int. Minoritários) 63.960 56.180 13,85%

Resultado de Exploração 207.702 184.104 12,82%

Resultado Bruto de Exploração  - EBITDA (1) 311.198 255.677 21,72%

Resultado Financeiro Líquido (115.721) (105.616) 9,52%

Dívida Associada a Projectos (2) 1.235.010 970.070 27,31%

Dívida Líquida com Entidades de Crédito  (3) 310.513 486.673 -36,20%

Carteira (Milhões de Euros) 30.180 25.839 16,80%

(1) Resultado de Exploração sem considerar amortizações, encargos por perda por imparidade e variação de 
provisões de tráfico.

(2) Inclui Financiamento de Projectos de Curto e Longo Prazo.
(3) Inclui as dívidas líquidas com entidades de crédito de caixa, equivalente de caixa e depósitos em 

entidades de crédito a curto prazo. 

Observa-se um sensível aumento das receitas de ex-
ploração (7,33%) do EBITDA (21,72%) e do resultado 
consolidado (13,85%). É de destacar o forte aumento 
da Carteira em 16,80%. 
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2.2. Resultados do Grupo

 2.2.1. Evolução da Conta de Resultados

A evolução da Conta de Ganhos e Perdas dos exercí-
cios de 2010 e 2009, bem como a variação das mag-
nitudes mais significativos é a seguinte:

Dados em milhares de euros 2010 2009 Variação

Total Receitas de Exploração 3.239.786 3.018.540 7,33%

   Volume de Negócios 3.188.740 2.959.162

   Outras Receitas de Exploração (1) 46.012 78.511

   Variação de Existências 5.034 (19.133)

Despesas Externas e de Exploração (2.549.318) (2.407.204)

Despesas de Pessoal (379.270) (355.659)

Resultado Bruto de Exploração (EBITDA) 311.198 255.677 21,72%

% Sobre Volume de Negócios 9,61% 8,62%

Amortizações e cargos por perdas por deterioração (86.692) (65.058)

Variação Provisões Tráfico (16.804) (6.515)

Resultado de Exploração 207.702 184.104 12,82%

% Sobre Volume de Negócios 6,51% 6,22%

Resultado Financeiro Líquido (115.721) (105.616) 9,57%

Participação no resultado de sociedades equivalência patrimonial (7.072) (12.012)

Resultado Antes de Impostos 84.909 66.476 27,73%

Imposto sobre os lucros (20.949) (10.296)

Resultado do Exercício 63.960 56.180 13,85%

Resultado Atribuído a Sócios Externos 805 (4.724)

Resultado Atribuído aos Accionistas da Sociedade 63.155 60.904 3,70%

(1) Inclui os trabalhos realizados por o Grupo para o seu imobilizado.

2.2.2. Evolução e Composição do Volume de 
        Negócios

A evolução e a composição durante os exercícios de 
2010 e 2009 do Volume de Negócios é a seguinte:

Dados em milhares de euros 2010 % Sobre Total 2009 % Sobre Total % 2009-2010

Construção 1.305.269 41,0% 1.232.984 41,7% 5,9%

Engenharia e 
Serviços Industriais

1.718.059 53,9% 1.524.362 51,5% 12,7%

Concessões 163.577 5,1% 106.317 3,6% 53,9%

Outros (1) 1.835 - 95.499 - -

Total 3.188.740 2.959.162 7,8%

(1) Inclui outros negócios e ajustamentos de consolidação.

Quanto à composição por mercados nacionais e inter-
nacionais, o volume de negócios do Grupo mostrou a 
seguinte evolução.

Dados em milhares de euros 2010 % Sobre Total 2009 % Sobre Total % 2009-2010

Mercado Nacional 1.588.804 49,8% 1.793.418 60,6% (11,4%)

Mercado Internacional 1.599.936 50,2% 1.165.744 39,4% 37,2%

   América 865.835 54,1% 749.494 64,3% 15,5%

   Resto Mundo 734.101 45,9% 416.250 35,7% 76,4%

Total 3.188.740 2.959.162 7,8%

2.2.3. Evolução e Composição da Margem Bruta    
       de Exploração (EBITDA)

A evolução e composição da Margem Bruta de Ex-
ploração durante os exercícios de 2010 e 2009 foi a 
seguinte:

(1) Inclui outros negócios e ajustamentos de consolidação.

Dados em milhares de euros 2010 % Sobre Total 2009 % Sobre Total % 2009-2010

Construção 104.712 33,6% 85.771 33,8% 22,1%

Engenharia e 
Serviços Industriais

135.015 43,4% 128.378 50,2% 5,2%

Concessões 112.545 36,1% 74.162 29,0% 51,8%

Outros (1) (41.074) - (32.634) - -

Total 311.198 255.677 21,72%
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Previsões para 
o Exercício 2011

3

A contratação do Grupo Isolux Corsán durante o exer-
cício de 2010 superou os 5.977 milhões de euros, dos 
quais 22% correspondem ao mercado nacional e 78% 
ao mercado internacional.

Discrimina-se seguidamente a composição da Contra-
tação de 2010, por Área de Negócios.

Dados em milhares de euros 2010 % Sobre Total

Construção 1.313.262 21,97%

Engenharia e Serviços Industriais 1.882.913 31,50%

Concessões 2.780.874 46,53%

Total 5.977.049

A carteira total do Grupo a 31 de Dezembro de 2010 
está situada em 30.179,9 milhões de euros, dos quais 
18% correspondem ao mercado nacional e 82% ao 
internacional. 

A seguir, discrimina-se a carteira por Área de Negócios 
e a sua evolução em relação a 2009.

Dados em milhares de euros 2010 % Sobre Total 2009 % Sobre Total % 2009-2010

Construção 3.626.434 12,0% 3.380.824 13,1% 7,3%

Engenharia e serviços
 Industriais

2.731.978 9,1% 2.110.281 8,2% 29,5%

Concessões 23.613.190 78,2% 20.138.020 77,9% 17,3%

Outros sectores 208.312 0,7% 210.147 0,8% (0,9%)

Total 30.179.914 25.839.272 16,8%

Embora o actual enquadramento macroeconómico 
tanto em Espanha como a nível mundial, a carteira do 
Grupo, antecipa um razoável e moderado optimismo 
sobre o exercício de 2011. O Grupo Isolux Corsán pre-
vê aumentar o volume de negócio mantendo os seus 
rácios de rentabilidade e geração de caixa durante o 
exercício 2011.

Entre as adjudicações do Grupo dos primeiros meses de 
2011, destacam-se pela sua importância as seguintes:

 ❱ Construção de estação rectificadora 3.150 MW (Porto 
Velho) e estação inversora de 2.950 MW (Araraquara) 
no Brasil.

 ❱ Remodelação do Mercado Central de Tarragona e ex-
ploração de estacionamento. 

 ❱ Construção de edifício de escritórios sede da agência 
EFE em Madrid.

 ❱ Construção de 2 parques solares fotovoltaicos em Itália 
para a Sunedison.

 ❱ Estacionamentos dos novos tribunais de Las Palmas 
de Gran Canaria (700 lugares).

 ❱  Fábrica de Generação  Kulhna de 150 MW em Bangladesh.

Acções Próprias4
Não se registou qualquer movimento de acções pró-
prias durante o exercício.

Actividades de pesquisa 
e desenvolvimento

5

As actividades de concepção, desenho 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 pro-
jectos, são desenvolvidas geralmente pelo pessoal li-
gado aos diversos departamentos do Grupo e estão 
enquadradas nos diversos programas de ajudas go-
vernamentais, tanto a nível nacional como autonómico.

Recursos Humanos6
O quadro médio do Grupo no exercício de 2010 si-
tuou-se em 7.640 pessoas face a 7.889 pessoas de 
quadro médio agregado no exercício 2009. A compo-
sição do quadro médio de empregados por categoria 
profissional é a seguinte:

Categoria 2010 2009

Titulados 2.647 2.220

Administrativos 794 530

Operários 4.199 5.139

7.640 7.889
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Uso de Instrumentos 
Financeiros

7

As actividades realizadas pelas empresas do Grupo 
estão expostas a diferentes riscos financeiros. As po-
líticas aplicadas pelo Grupo Isolux Corsán em relação 
a estes riscos são baseadas no estabelecimento de 
derivados financeiros de cobertura de taxas de câm-
bio e taxas de juros.

As operações com derivados financeiros a 31 de De-
zembro de 2010 são as seguintes:

 ❱ a) Operações de cobertura de taxas de câmbio

Para cobrir o risco de câmbio, o Grupo tem contra-
tadas operações de cobertura através das quais se 
assegura:

1. Vender e comprar a prazo dólares dos Estados 
Unidos (USD) com diferentes datas e por dife-
rentes taxas de câmbio por um montante total 
de 161.328 milhares de USD e 132.660 milhares 
de USD respectivamente.

2. Vender a prazo USD contra pesos mexicanos 
com diferentes datas e taxas de câmbio por 
um montante total de 9.498 milhares de USD e 
13.235 milhares de USD respectivamente.

 
3. Comprar a prazo francos suíços contra euros 

com diferentes datas e por diferentes taxas de 
câmbio por um montante total de 309 milhares 
de francos suíços respectivamente.

4. Vender a prazo, pesos mexicanos contra euros 
com diferentes datas e por diferentes taxas de 
câmbio por um montante total de 9.837 milha-
res de pesos mexicanos.

O efeito de estas operações foi avaliado no encerra-
mento do exercício.

 ❱ b) Operações de cobertura de taxa de juros

Em 31 de Dezembro de 2010, o Grupo tem subscrito 
com várias entidades financeiras contratos de cober-
tura de taxas de juros (swap) contratados a 10 de Se-
tembro de 2010, com data da vigência efectiva de 14 
de Fevereiro de 2011 e com data de vencimento 29 de 
Junho de 2015, que asseguram uma taxa de 2,025% 
para a dívida de 532.000 milhares de euros, em rela-
ção com empréstimos sindicados a longo prazo reno-
vados, ampliados e refundidos com data 29 de Junho 
de 2010 num único contrato de 552.000 milhares de 
euros que cancela estes e cuja entrada em vigor é de 
14 de Fevereiro de 2011.

O cancelamento deste empréstimo é efectuado atra-
vés do seguinte calendário de amortizações:

Data de vencimento 2010

29/12/2012 11.051

29/06/2013 44.168

29/12/2013 55.183

29/06/2014 66.215

29/12/2014 99.368

29/06/2015 276.015

Total 552.000

Além disso, no ano de 2010 realizaram-se as seguintes 
operações de coberturas de taxas de juros:

 ❱ Empréstimo HIXAM:

Data contrato:  7 de Fevereiro de 2007
Montante nocional:  63.273 milhares de euros
Taxa de juro:  4,36%
Vencimento  29 de Dezembro de 2022

 ❱ Empréstimo HIXAM II:

Data contrato:  13 de Janeiro de 2010
Montante nocional:  30.466 milhares de euros
Taxa de juro:  3,00%
Vencimento  23 de Dezembro de 2025

 ❱ Empréstimo Sociedad Concesionaria Zona 8A:

Data:   26 de Julho de 2007
Montante nocional:  7.607 milhares de euros
Taxa de juro:  4,815%
Vencimento  25 de Fevereiro de 2024

 ❱ Empréstimo Infinita Renovables:

Data:   1 de Fevereiro de 2010
Montante nocional:  181.800 milhares de euros
Taxa de juro:  4,115%
Vencimento  30 de Dezembro de 2016

 ❱ Empréstimo Concesionaria Saltillo - Monterrey S.A 
de C.V.:

Data:   30 de Maio de 2007
Montante nocional:  2.330.080 milhares de      
   pesos mexicanos
Taxa de juro:   8,20%
Vencimento  30 de Maio de 2025

 ❱ Empréstimo Concesionaria Perote-Xalapa S.A de 
C.V.:

Data:   13 de Fevereiro de 2008
Montante nocional:  1.900.000 milhares de 
   pesos mexicanos
Taxa de juro:   8,20%
Vencimento  14 de Janeiro de 2022

 ❱ Empréstimo Sociedad Concesionaria Autovía A4 
Madrid S.A.:

Data:   30 de Julho de 2008
Montante nocional:  29.082 milhares de euros
Taxa de juro:   5,05481%
Vencimento  15 de Junho de 2025

 ❱ Empréstimo Sociedad Concesionaria Autovía A4 
Madrid S.A.:

Data:   30 de Julho de 2008
Montante nocional:  29.082 milhares de euros
Taxa de juro:   5,058%
Vencimento  16 de Junho de 2025

 ❱ Outros Empréstimo / Créditos do Grupo::

Data:   24 de Fevereiro de 2009
Montante nocional:  20.000 milhares de euros
Taxa de juro:   2,47%
Vencimento  24 de Fevereiro de 2010

Data:   23 de Junho de 2009
Montante nocional:  20.000 milhares de euros
Taxa de juro:   2,44%
Vencimento  23 de Junho de 2012

Data:   29 de Maio de 2009
Montante nocional:  50.000 milhares de euros
Taxa de juro:   2,66%
Vencimento  3 de Junho de 2012

Data:   29 de Abril de 2010
Montante nocional:  50.000 milhares de euros
Taxa de juro:   1,97%
Vencimento  3 de Junho de 2013

Data:   22 de Junho de 2010
Montante nocional:  85.000 milhares de euros
Taxa de juro:   1,80%
Vencimento  18 de Junho de 2013
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