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Composição
Órgãos Sociais
A actual composição dos órgãos sociais da Empresa resulta da Assembleia Geral realizada a 10 de
Março de 2004. Todos os novos membros eram já anteriormente membros dos Órgãos Sociais, excepto
o Exmo. Sr. Eng. Juvenal Silva Peneda.

MESA DA ASSEMBLEIA GERAL
Presidente • Eng. António Bragança Fernandes
Vice-Presidente • Dr. José Macedo de Vieira
Secretário • Sr. José Barbosa Mota

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Presidente • Major Valentim dos Santos de Loureiro
Vogais • Dr. Rui Fernando da Silva Rio (Presidente em exercício)
Eng. Mário Hermenegildo Moreira de Almeida
José Narciso Rodrigues de Miranda
Prof. Manuel de Oliveira Marques (Presidente da Comissão Executiva)
Eng. José Manuel Duarte Vieira (Comissão Executiva)
Eng. Juvenal Silva Peneda (Comissão Executiva)

FISCAL ÚNICO
Efectivo • Sociedade de Revisores Oficiais de Contas: António Magalhães & Carlos Santos, SROC,
representada pelo Dr. Carlos Alberto Freitas dos Santos
Suplente • Dr. José Rodrigues de Jesus – R.O.C.
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Estrutura
Societária
No decurso do exercício não ocorreram alterações na estrutura societária da Empresa, mantendo-se o
seu capital social representado por 1.000.000 de acções de valor nominal de 5 euros e distribuído da
seguinte forma:

Accionistas

%

Área Metropolitana do Porto

59,9993

STCP

25,0000

Estado Português

10,0000

CP

5,0000

Câmara Municipal de Gondomar

0,0001

Câmara Municipal da Maia

0,0001

Câmara Municipal de Matosinhos

0,0001

Câmara Municipal do Porto

0,0001

Câmara Municipal da Póvoa de Varzim

0,0001

Câmara Municipal de Vila do Conde

0,0001

Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia

0,0001

Linha D. St.º Ovídio – Hospital de S. João.
Av. da República 2005

Estrutura
Organizacional
O início da exploração comercial da primeira linha do sistema, em 7 de Dezembro de 2002 e, mais tarde,
a aprovação pelo Governo das primeiras obras integradas na segunda fase, obrigaram ao abraçar de
novas actividades e, portanto, à criação de novas unidades na organização da Empresa. Como consequência,
alargou-se o quadro de efectivos e o leque funcional das actividades internas.
Tornou-se pois necessário adequar a estrutura organizacional da Empresa à nova realidade e prepará-la
para os desenvolvimentos futuros, nomeadamente o alargamento da exploração, os quais se prendem com
as capacidades de gestão e de controlo adequadas, a concretização de novos projectos de expansão do
Sistema e a construção dos principais “interfaces”. A estrutura organizacional é a seguinte:

Conselho
de Administração

Comissão Executiva

Secretariado

Gabinete de
Comunicação e Imagem

Planeamento e
Controlo de Gestão

Gabinete Jurídico

Gabinete Técnico

Infraestruturas
M1

Infraestruturas
M2

Interfaces

Equipamentos
e Sistemas

Obras de Arte

Exploração

Administrativo
e Financeiro

Operação
Guindais
Transportes
Alternativos
Fiscalização
Publicidade
Espaços
Comerciais
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Mensagem
do Presidente
Em Abril de 2004, por razões alheias à estrutura accionista da Empresa Metro do Porto, o Senhor
Presidente do Conselho de Administração viu-se impedido, temporariamente, de exercer o respectivo
cargo, situação que esperamos se resolva da forma mais célere possível.
A inauguração a 5 de Junho do troço da Linha Azul, entre a Trindade e o Estádio do Dragão, constituiu
o marco público mais significativo ocorrido durante o ano de 2004, por se tratar do primeiro troço
subterrâneo do Metro e permitir a sua ligação a outras redes de transporte ferroviário de âmbito
nacional, através da estação de Campanhã. O sucesso da operação Euro 2004 e a aprovação do
projecto de ligação da linha da Póvoa ao Aeroporto Francisco Sá Carneiro são outros dos factos
mais relevantes ocorridos no exercício.
O Relatório que se segue dá abundante e qualificada informação sobre todos os aspectos da vida
económica da Sociedade, com particular ênfase para o desenvolvimento de cada um dos projectos em
curso e para os novos troços que se encontram em fase de concurso ou de estudo e desenvolvimento
dos projectos de engenharia. Assinala, com igual grau de profundidade, os aspectos financeiros,
nomeadamente no que concerne à identificação das fontes de financiamento, exploração comercial
e situação patrimonial da Empresa.
Neste segundo ano de exploração da Linha Azul, alargada a partir de Junho de 2004 com mais
cinco estações, ressalta o forte crescimento da procura, elevando para mais de 9,8 milhões de
passageiros (9.843.039) transportados, o que corresponde a um aumento de 65,2% relativamente
ao ano anterior.
Num quadro económico global desfavorável, a Empresa manteve um elevado nível de investimento,
cujo volume se cifrou nos 372 milhões de euros, valor que representa um aumento de 23,1%
relativamente ao exercício de 2003, sendo que em termos acumulados o investimento total atinge
1,4 mil milhões de euros, para um investimento previsível de 2,2 mil milhões de euros.
Os números anteriormente apresentados mostram a pujança deste projecto e mais que justificam
o porquê do Sistema de Metro Ligeiro da Área Metropolitana do Porto ser o maior projecto de
investimento com financiamento público na área dos transportes, que contribuirá, definitivamente,
para elevar a mobilidade nesta área, criando melhores condições para o desenvolvimento económico
e para a qualidade de vida das nossas populações.

Rede esquemática do
Metro do Porto 2005

Uma pequena mas importante nota para realçar o significativo envolvimento da Empresa na salvaguarda
e defesa do património edificado, da arqueologia (Mamoa de Vilar – Póvoa; Quinta de Cónegos e
Necrópole da Forca – Maia; Trincheira de S. Bento e Mãe d’Água de Mijavelhas – Porto) e no cumprimento
escrupuloso das normas ambientais, nomeadamente no que respeita aos resíduos provenientes
do desenvolvimento da empreitada. Esta opção de salvaguarda e promoção do nosso Património
contribui, ainda, para reforçar a imagem da Metro do Porto e elevar os níveis de adesão da população
ao projecto, condição necessária ao êxito do mesmo.
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O sucesso alcançado em 2004, reforçado com os elevados níveis de adesão da população, a conclusão
dos troços previstos para o ano de 2005 (troço Senhora da Hora – Maia: 1.º Semestre; troço Trindade
– Santo Ovídio: 1.º Semestre; troço Trindade – Hospital de S. João: 2.º Semestre; Linha do
Aeroporto: 2.º Semestre) dão-nos redobrada confiança para encarar o ano de 2005 como o ano em
que verdadeiramente se pode falar na existência de uma rede de metro a operar na Área
Metropolitana do Porto, permitindo que mais de 1,3 milhões de pessoas possam usufruir deste
meio de transporte, que ligará os municípios do Porto, Vila Nova de Gaia, Matosinhos, Maia, Vila do
Conde, Póvoa de Varzim e Trofa.
O ano de 2005 será também marcado pelo lançamento de novas frentes de obra, previstas para a
segunda fase do projecto, como o importante prolongamento da linha Azul até Gondomar e a linha
Matosinhos – Boavista, cujo estudo de viabilidade teve início em 2002, com os primeiros trabalhos
já executados na zona envolvente à Praça Mouzinho de Albuquerque e da Casa da Música.
Outros projectos estão em estudo, em colaboração com as respectivas autarquias, como a ligação da
Casa da Música à Quinta do Cedro; a extensão da linha do Hospital de S. João à Maia e o prolongamento
da linha de Matosinhos a Leça da Palmeira, servindo a Exponor.
Será com a concretização de todos estes projectos que o Metro do Porto se impõe como elemento
estruturante da Área Metropolitana do Porto. As obras que se encontram no terreno e as projectadas
constituem a afirmação e a garantia da contínua e progressiva revolução nas condições de
mobilidade das populações metropolitanas. Constitui ainda um forte factor de potenciamento do
desenvolvimento económico desta região e da sua afirmação no contexto mais vasto do Noroeste
Peninsular e do País.
Por fim, uma palavra de apreço para os colaboradores da Empresa. O trabalho realizado constitui
a maior garantia de que a Equipa do Metro do Porto vai continuar a dedicar o seu melhor esforço e
saber ao cumprimento das metas estabelecidas e ao sucesso do projecto.

Rui Fernando da Silva Rio
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Linha D – St.º Ovídio –
Hospital de S. João.
Ponte Luís I

Relatório de Gestão
do Exercício

1. Factos Marcantes do Exercício
A inauguração do troço entre as estações da Trindade e do Estádio do Dragão, no dia 5 de Junho de 2004,
marcou a actividade da Empresa no ano transacto, e foi assinalada por cerimónia a que presidiu o
Senhor Primeiro Ministro.
Este troço para além de incluir o primeiro túnel construído com tuneladora englobou a construção de
duas estações enterradas “mineiras” (Bolhão e Heroísmo), uma estação enterrada “a céu aberto”,
uma estação integrada com CP (Campanhã) e uma nova estação inserida no complexo do novo
estádio nas Antas. De salientar que o troço Campanhã – Antas foi construído num tempo recorde
de 9 meses incluindo uma importante área de expropriações.
Na mesma inauguração, a Metro do Porto colocou ao serviço o primeiro troço com o sistema de
sinalização ferroviário reformulado, que garante uma melhoria significativa de segurança de exploração.
Para além de elevar para 15,6 km a extensão do sistema em serviço, este evento destacou-se pelo
seu simbolismo: a abertura do primeiro troço subterrâneo.
Este período ficou igualmente marcado pelo arranque da operação comercial do Funicular dos
Guindais, a qual teve lugar a 20 de Fevereiro de 2004.
Foi aprovada em 24 de Março a candidatura ao Fundo de Coesão do projecto de ligação do Aeroporto
Francisco Sá Carneiro à linha da Póvoa, em via dupla, permitindo a ligação do sistema de metro
ligeiro à rede transeuropeia de transportes. A comparticipação comunitária neste projecto é de
cerca de 74 milhões de euros.
O Metro do Porto recebeu as visitas do Senhor Primeiro-Ministro (13 de Março e 5 de Junho), do
Senhor Secretário de Estado dos Transportes (6 de Fevereiro) e do Senhor Ministro das Obras
Públicas Transportes e Comunicação (5 de Novembro).

Linha C. Futura Estação
Parque Maia

A Metro do Porto preparou uma operação especial para o período de realização do Euro 2004,
assegurando elevadas frequências antes e depois dos jogos, bem como um dispositivo de segurança
e uma equipa de apoio aos clientes. O sucesso desta operação reflectiu-se no número total de
validações, com destaque para a estação Estádio do Dragão que registou, nos jogos realizados,
131.534 validações. Do lado da operação e do acompanhamento aos clientes, a fluidez assegurada
após a realização de todos os eventos assegurou tempos de espera muito adequados.
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2. Actividade Comercial
A actividade comercial da Metro do Porto visou proporcionar um serviço de transporte de qualidade
integrado num sistema intermodal cada vez mais desenvolvido. Para tal procurou-se a conclusão da
implementação da fase I do projecto intermodal iniciado em 2003 e a criação das condições necessárias
para a sua extensão a todos os operadores de transporte público da Área Metropolitana do Porto.

2.1 Intermodalidade
Foi efectuada em 6 de Outubro uma revisão do tarifário intermodal aplicável aos títulos de assinatura,
através do Despacho Normativo nº 39-A/2004.
Na sequência dos estudos desenvolvidos em conjunto com a ANTROP, foi acordada uma ampliação
do zonamento Andante para quarenta e seis zonas, com vista a viabilizar a adesão de operadores
privados de modo rodoviário.
Face a este alargamento da rede, a gare intermodal de Campanhã passou a assumir um papel de
maior relevo no sistema de transportes da Área Metropolitana do Porto, constituindo uma plataforma
de rebatimento de quatro (futuramente cinco) modos de transporte: o Metro, o autocarro urbano
e suburbano, o comboio, o táxi e, futuramente, o transporte individual, através dos parques de
estacionamento actualmente em fase de construção.
A 20 de Fevereiro, data do início da sua operação, foi integrado em regime de utilização exclusiva
do sistema Andante o Funicular dos Guindais.

2.2 Produtos
Concluiu-se em 31 de Março a campanha de troca do cartão CTS personalizado (suporte inicial das
assinaturas) pelo cartão Andante Gold.
A Empresa associou-se ao Euro 2004 através de um conjunto de acções levadas a efeito durante
todo o período em que se realizaram jogos de futebol no Estádio do Dragão e no Estádio do Bessa XXI.
Para além destas acções, foi introduzido um novo título, o Euro, que permitiu viajar em toda a rede
intermodal Andante até às 24 horas do dia em se verificou a primeira validação (Euro 1 dia) ou até
às 24 horas do terceiro dia posterior ao dia da primeira validação (Euro 3 dias).
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Em 2004 iniciou-se também a comercialização do produto Andante pro, destinado a empresas,
tendo como primeiros clientes a Metro do Porto e a Transdev.

2.3 Perspectivas para 2005
Prevê-se para 2005 a conclusão da primeira fase de implementação do sistema intermodal. Inerente à
conclusão da primeira fase do sistema intermodal, será implementado um novo modelo de repartição da
receita. Com o objectivo de preparar uma forte campanha de comunicação relativa ao alargamento da
rede intermodal, será desenvolvido um estudo das percepções dos clientes do sistema Andante.
Perspectiva-se para 2005 a implementação do conceito Park&Ride, inicialmente no ParqueMetro
da estação Estádio do Dragão, podendo vir a ser estendido a mais parques de estacionamento. Este
conceito visa motivar os utilizadores de transporte individual para estacionarem as suas viaturas
nos parques de estacionamento aderentes, beneficiando de uma tarifa reduzida de estacionamento.

2.4 Operação
Linha Azul

A 6 de Junho, após o arranque da operação comercial entre as estações da Trindade e do Estádio
do Dragão, o serviço de transporte assegurado pela Metro do Porto passou a abranger um
percurso de 15.649 metros (mais 3.823 metros), compreendendo um total de vinte e duas estações
(mais cinco estações).

Prof. Mário Coutinho
dos Santos
Exploração

Foram oferecidos, durante o ano de 2004, 1.941 milhares de veículos km (equivalentes a simples),
a que correspondem 417,8 milhões de lugares km. Estes números reflectem um acréscimo de
oferta de 44,5% face ao primeiro ano de operação comercial do sistema. Para este crescimento
contribuiu naturalmente o crescimento da rede em exploração comercial.
O tempo médio de ligação entre a Trindade e Matosinhos foi de 30,3 minutos, correspondendo a
uma velocidade média de 23,4 km/h (22,4 km/h em 2003) e, entre a Trindade e a Sr.ª da Hora, foi de
12,1 minutos, equivalente a uma velocidade média de 28,9 km/h (26,6 km/h em 2003). Desde a
abertura do troço Estádio do Dragão – Trindade, os tempos médios de ligação do Estádio do Dragão
a Matosinhos e à Sr.ª da Hora foram, respectivamente, de 38,6 e 20,8 minutos.

Veículos km

Km/h
29,5

200.000

27,5
150.000
25,5
23,5

100.000

21,5
50.000
19,5
17,5

0
Jan

Fev

Mar

Veículos km 2003

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Veículos km 2004

Velocidade Trindade <-> Sra da Hora 2003

Velocidade Trindade <-> Matosinhos 2003

Velocidade Trindade <-> Sra da Hora 2004

Velocidade Trindade <-> Matosinhos 2004
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Os tempos gerais médios de espera foram de 3,1 minutos, no período entre as 7h e as 11h, e de
3,0 minutos entre as 17h e as 21h.

min

mil validações

Tempo Médio de Espera

1.000

6,8

900
800

5,8

700
600

4,8

500
400

3,8

300
200

2,8

100
1,8
00h-6h

7h-8h

Validações

9h-10h

11h-12h

13h-14h

15h-16h

17h-18h

19h-20h

21h-22h

0
23h-00h

Tempo Médio de Espera

Registou-se um total de 19 acidentes, número 9,5% inferior ao verificado em igual período de 2003.
Esta redução, associada ao crescimento do nível de oferta, levou à diminuição da taxa de acidentes
por 10.000 kms para 0,10 (versus 0,15 no período homólogo).
As frequências teóricas de passagem foram respeitadas, com um atraso inferior a 1 minuto, em
cerca de 94,3% das viagens, e em 96,2% com um atraso inferior a 3 minutos.
O ano de 2004 encerrou com o recorde mensal de validações desde o arranque da operação comercial
(1.084.817 no mês de Dezembro), elevando para 9.843.039 o número total acumulado de validações
(crescimento de 65,2%). O sistema apresentou uma média de 26.894 validações diárias, sendo de
32.045 por dia útil e de 15.359 por dia não útil.
O último estudo de procura realizado não apresenta estimativas para uma situação como a actual,
em que apenas está em funcionamento (e há pouco tempo) uma pequena parte do sistema, além
de não ter ainda ocorrido a esperada reconfiguração da oferta de transporte público rodoviário
(para abastecer o metro). Por isso devem ser observadas sob esta luz quaisquer comparações
entre o tráfego efectivo e as estimativas desse estudo.
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Excluindo o efeito dos transportes alternativos, a procura de Dezembro representa 49% da procura de
cruzeiro estimada, para os troços actualmente em operação, no último estudo realizado. O gráfico
seguinte compara as cargas efectivas e de referência por troço (dia médio, sentido Matosinhos – Dragão).

Carga efectiva vs carga de referência Dezembro 04 DIA
Previsão

25.000

Dez-04

20.000
15.000
75%

89%

81%

82%

65%

56%

56%

48%

35%

43%

43%

28%

40%

10.000

53%

33%

39%

35%

5.000

43%
63%

26%
15%

0
Heroismo

24 Agosto

Bolhão

Trindade

Lapa

Carolina Michaelis

Casa da Música

Francos

Ramalde

Viso

Sete Bicas

Srª. da Hora

Vasco da Gama

Estádio do Mar

H. Pedro Hispano

Parque de Real

Câmara de Matosinhos

Matosinhos Sul

Brito Capelo

Mercado

Sr. de Matosinhos

Na hora de ponta da manhã, as cargas de referência já estão a ser atingidas desde Setembro de 2004
no troço central da linha, entre Sete Bicas e Trindade. Por exemplo, em Novembro, observaram-se
valores superiores a 110% desde Ramalde até à Trindade:

140%

100%

60%

20%
Mai 04
Viso

Jun 04
Ramalde

Jul 04

Ago 04

Francos

Set 04
Casa da Música

Out 04

Nov 04

Carolina Michaelis

Dez 04
Lapa

O gráfico seguinte evidencia a estabilidade no número de validações nos primeiros cinco meses de 2004,
com um primeiro pico de procura no mês de Junho. Para tal terão contribuído três acontecimentos:
a abertura do troço entre as estações Estádio do Dragão e Trindade, a efeméride do Euro 2004 (320 mil
validações em 7 dias de jogos realizados no Porto) e a operação especial de S. João (35 mil validações
entre as 20h de 23 de Junho e as 6h de 24 de Junho).
O mês de Agosto apresentou uma natural quebra de procura associada ao período de férias, tendo
sido retomado de novo, a partir de Setembro, um crescimento sustentado do número de validações.
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Este facto é visível nos sucessivos máximos históricos de utilização do sistema alcançados nos dois
últimos meses do ano.
Validações
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0
Jan

Fev

Mar

Abr

Média dia útil

Mai

Jun

Média global

Jul

Set

Média dia não útil

Out
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A entrada no sistema ocorreu preferencialmente nas estações da Trindade (14,8% das validações),
Viso (9,3%) e da Casa da Música (9,1%). Estes números ficaram bastante abaixo dos valores de 2003
(23,7%, 12,5% e 9,8%, respectivamente) graças à entrada em operação do novo troço e à importância
das estações do Bolhão e do Estádio do Dragão).

Validações por Estação
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O número anual de viagens nos pares origem – destino do Metro do Porto com maior procura estão
representados no gráfico seguinte:

Trindade - Viso

Trindade - Sr.ª Hora

Sr.ª Hora - Trindade

Viso - Trindade

Linha B. Pedras Rubras
0
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O percurso médio efectuado no sistema é estimado em 4.725 metros por passageiro, o que
representa um crescimento de 6,4% face a 2003. Para esta evolução terá contribuído o crescimento da
rede em exploração (até Maio de 2004, o percurso médio era de 4.418 metros, face a 4.443 metros
em 2003).
Do número de 46,5 milhões de passageiros km registado em 2004 (mais 75,7% que em 2003), resulta
uma taxa de ocupação global de 11,1% (mais 2 pp), sendo de realçar a tendência ascendente desta
taxa. O pico de ocupação ocorreu em Junho de 2004, com uma taxa de ocupação de 12,8%.
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Nas horas de ponta, da manhã e da tarde (períodos 8h – 9h e 17h – 19h), a taxa de ocupação atingiu os
valores mais elevados (17,9% e 18,0%, respectivamente), sendo que no sentido Matosinhos – Dragão,
se apresentou mais elevada na ponta da manhã. Na ponta da tarde registou-se, como esperado, um
maior nível de ocupação no sentido Dragão – Matosinhos.
Os troços que, em média diária, apresentaram níveis de utilização superiores são Senhora da Hora
– Vasco da Gama (15,4%), Vasco da Gama – Estádio do Mar (14,5%) e Estádio do Mar – Hospital
Pedro Hispano (13,5%), no sentido Dragão – Matosinhos, e Francos – Casa da Música (12,5%),
Ramalde – Francos (12,2%) e Casa da Música – Carolina Michaelis (11,7%) no sentido oposto.
O número de zonas percorridas foi, em média, de 1,9 zonas por validação, a que correspondeu um
acumulado de 18,7 milhões de passageiros zona.
Funicular dos Guindais

O Funicular dos Guindais liga, de forma directa, as zonas da Batalha e da Ribeira, num percurso de
280 metros, tendo a operação comercial arrancado a 20 de Fevereiro de 2004.
Foram realizadas 28.004 viagens, a que equivale um total de 7.841 kms percorridos. Com uma
lotação máxima de 25 lugares por viagem, a oferta assegurada equivale a um total de 392.056 lugares
km oferecidos.
Registou-se desde a data da inauguração, um total de 223.743 validações, 53,5% das quais em dias
não laborais. Ao contrário do Sistema de Metro Ligeiro, constata-se uma utilização preferencial
deste serviço em dias de descanso, com uma média global de utilização de 611 viagens. Em dia útil
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este número é de 473 viagens, registando-se em dia não útil uma utilização média 94,6% superior
(média de 921 viagens). O pico de procura foi atingido em Junho, com um total de 32.733 viagens.
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A procura de serviço em 2004 correspondeu a um total de 62.648 passageiros km. A este número
correspondeu uma taxa de ocupação de 16,0%, com um pico de 23,1% registado em Agosto.
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Registou-se em 2004 uma redução do número médio mensal de validações (em todos os operadores
Andante) por cartão multiviagem de 26,1%, acompanhada por um crescimento do número médio de
validações por assinatura (37,9%). Tal comportamento sugere uma fidelização dos clientes ao
sistema. Ao longo de 2004, registaram-se números médios mensais de validações por cartão de
3,75 e 44,70, respectivamente para multiviagens e assinaturas.
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3. Construção e Equipamento do Sistema
3.1 Planeamento de Aberturas
As datas de entrada em operação previstas para o conjunto do sistema são as seguintes;
Linha A – Matosinhos – Estádio do Dragão

Troço Matosinhos – Trindade: em operação desde 7 de Dezembro
Troço Trindade – Estádio do Dragão: em operação desde 5 de Junho
Linha B – Estádio do Dragão – Póvoa de Varzim

Eng. Luís Meireles
Infraestruturas M1

Troço Senhora da Hora – Pedras Rubras: Março de 2005
Troço Pedras Rubras – Azurara: 1.º semestre de 2005
Troço Azurara – Póvoa de Varzim: 2.º semestre de 2005
Linha C – Estádio de Dragão – Trofa

Troço Senhora da Hora – Maia (Fórum): 1.º semestre de 2005
Troço Maia (Fórum) – Maia (ISMAI): 2.º semestre de 2005
A data de entrada em operação do troço Maia (ISMAI) – Trofa encontra-se dependente da data de
decisão do Governo quanto ao projecto de duplicação deste troço.
Linha D – St.º Ovídio – Hospital de S. João

Troço St.º Ovídio – Trindade: 1.º semestre de 2005
Troço Trindade – Hospital de S. João: 2.º semestre de 2005
Linha do Aeroporto: 2.º semestre de 2005

3.2 Evolução dos Trabalhos
3.2.1 Linhas
Linha A – Matosinhos – Estádio do Dragão
Troço Trindade – Campanhã

Este troço, que contempla três estações subterrâneas (uma das quais construída a céu aberto – 24
de Agosto – e as restantes mineiras – Bolhão e Heroísmo) abriu à exploração comercial em 6 de
Junho de 2004. Foram também realizados os trabalhos de inserção urbana à superfície nestas
estações com uma melhoria considerável de mobilidade e urbanismo.

Linha C. Viaduto Maia Sul

Nesta abertura é de salientar em termos de engenharia os seguintes factos:
• construção de duas estações mineiras, as primeiras construídas no subsolo do Porto, com
um volume de escavação de 51.300 m3 no caso do Heroísmo, e de 39.800 m3 no caso do Bolhão,
integrada numa complexa envolvente urbana;
• construção do primeiro túnel com tuneladora EPB introduzindo-se novos processos construtivos, que constituem hoje uma solução inovadora com este tipo de equipamento;
• reconstrução do achado arqueológico de Arca d’Água, na estação do Campo 24 de Agosto,
e integração em piso próprio, que constitui uma mais valia patrimonial para o concelho do Porto;
• construção, no âmbito de um acordo MP / CMP / REFER da estação intermodal de
Campanhã; pela primeira vez em Portugal existe uma estação intermodal sem qualquer separação ferroviária dos dois modos ferroviários – o metro ligeiro e o comboio.
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Troço Campanhã – Estádio do Dragão

Os trabalhos de construção da extensão entre as estações de Campanhã e do Dragão (num total 1,4 kms)
foram iniciados em Setembro de 2003 e concluídos em Maio, tendo a sua inauguração ocorrido em
5 de Junho de 2004. A linha insere-se sob a Via de Cintura Interna da cidade do Porto e sobre a linha
ferroviária desnivelada para Leixões da REFER, até à estação Estádio do Dragão, construída com
três vias, de modo a poder ser utilizada como apoio em alturas de actos desportivos, terminus parcial
e gare. Provisoriamente, o terminus será efectuado na estação Estádio do Dragão, aguardando o
prolongamento da linha até Gondomar. Foi montada nesta estação uma subestação móvel, a retirar
quando da construção do prolongamento a Gondomar, passando a ser utilizada como reserva e
emergência ou ainda em terminus provisórios.
Troço Trindade – Senhor de Matosinhos

Prosseguiram em 2004 os trabalhos de inserção urbana complementar desta linha, que se encontra
em exploração desde Dezembro de 2002. Em Ramalde, foram concluídas duas passagens inferiores
rodoviárias e três passagens inferiores pedonais. Foram ainda iniciadas as obras de inserção urbana
complementares no centro de Matosinhos.
Linha B – Estádio do Dragão – Póvoa de Varzim

Os trabalhos nesta linha foram iniciados em Junho de 2003, com a execução das fundações e pilares
da nova ponte sobre o rio Leça, que foi concluída em 2004. A duplicação do traçado desta linha obrigou
à substituição de obras de arte ali existentes, tendo sido concluídos em 2004 os trabalhos de
montagem de via férrea até Pedras Rubras.
Em relação à plataforma da linha, os trabalhos de terraplenagens, drenagens e muros estenderam-se
até ao Mindelo. Estes trabalhos continuam em curso, tendo-se realizado ao longo do traçado diversas
outras obras de arte de pequeno porte.
O complexo e volumoso trabalho de expropriações registou alguns atrasos, que se reflectiram no
ritmo das consignações, condicionando o avanço dos trabalhos nalguns pontos de obra.
Iniciaram-se, no final do ano de 2004, as obras de inserção urbana complementar envolvente às
estações de Esposade, Crestins, Pedras Rubras e Lidador.
Linha C – Estádio do Dragão – Trofa

Os trabalhos desta linha iniciaram-se em 31 de Março de 2004, tendo-se realizado um conjunto
muito significativo de obras de arte, entre as quais se destacam os trabalhos na ponte sobre o Rio
Leça e do viaduto Maia – Sul. Foram construídas ainda seis outras obras de arte menos expressivas. Tem especial significado o viaduto de Maia Sul com um comprimento de 497,2 metros, em
curva e com uma estrutura mista betão / metálico com grandes exigências de inserção urbanística
e paisagística.
Entre as estações de Fonte do Cuco e do Fórum da Maia, foram realizados trabalhos significativos
de movimento de terras, plataforma ferroviária, muros de suporte e subestações de tracção.
Foram retomados em 2004 os trabalhos no centro da cidade da Maia, com a instalação de via duplicada a norte do Fórum e com a construção da estação e subestações de tracção do Fórum da Maia.
Iniciaram-se os trabalhos entre o Fórum da Maia e o ISMAI, com a montagem de estaleiro em
Mandim e movimento de terras.
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Linha D – St.º Ovídio – Hospital de S. João

Prosseguiram, em 2004, os trabalhos de construção em simultâneo de oito estações enterradas,
correspondendo a um volume total de escavação aproximado de 450 mil m3. No final de 2004 estão já
em fase de acabamentos algumas das oito estações.
Foram concluídos os trabalhos de inserção urbana entre a Ponte Luís I e a Câmara Municipal de
Gaia, e do lado poente entre a Câmara Municipal de Gaia e a Rua dos Combatentes.
Eng. Vitor Farinha da Silva
Obras de Arte

É de salientar também no exercício de 2004 os complexos trabalhos de reformulação da Ponte Luís I,
com reforço do tabuleiro superior, reparação e novas ligações pedonais.
Foi também iniciada a instalação de via ferroviária urbana na zona central da Avenida da República,
entre a Ponte Luís I e a Câmara Municipal de Gaia.
Todos os trabalhos desta linha tiveram uma aceleração decisiva em 2004, razão pela qual é possível
perspectivar a sua abertura para meados de 2005.
Linha do Aeroporto

Tendo sido concluído o projecto de execução para a empreitada da linha do Aeroporto, foi lançado
o concurso público para a construção desta linha no primeiro trimestre de 2004. A abertura pública
das propostas ocorreu no dia 15 de Junho.
Durante o segundo semestre procedeu-se à avaliação das propostas apresentadas tendo sido
concluído o processo de adjudicação. Estão previstos oito meses para a construção desta linha.
Linha de Gondomar

Foram desenvolvidos os projectos do troço Estádio do Dragão – Gondomar, tendo a fase de
ante–projecto sido concluída em Março de 2004.
Concluiu-se ainda o projecto de execução de plataforma e via e inserção urbana desta linha, encontrando-se em fase de conclusão os projectos da rede de tracção, rede de energia (média tensão e baixa
tensão) e sistemas de ajuda à exploração. Desta linha faz parte também a construção de um túnel
de 900 metros, que já está preparado para ser objecto de concurso.
Está praticamente concluído o processo de identificação das parcelas a ocupar, de modo a permitir
a instrução dos respectivos processos de expropriação.
Linha da Boavista

A partir do estudo de viabilidade desenvolvido em 2002 e 2003, dos estudos de mobilidade e procura
para o canal da Avenida da Boavista e a ligação a Matosinhos, e com a colaboração das Câmaras
Municipais do Porto e de Matosinhos, foi estabilizado o programa base desta linha. Após o acordo
das autarquias, foi iniciado o projecto, dando-se prioridade à zona envolvente da Praça Mouzinho de
Albuquerque e da Casa da Música.
Foi dada particular atenção à ligação entre a actual estação da Casa da Música (integrada na Linha A)
e a futura estação término da linha da Boavista, por forma a oferecer a comodidade e rapidez
necessárias à transferência entre linhas. Foi ainda tomada em consideração a futura estação da
linha Boavista – Laborim, localizada entre as outras duas estações.
Tendo em vista a integração dos diferentes projectos, o estudo desenvolvido contou com a colaboração da Sociedade Porto 2001 – Casa da Música.
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Por decisão do Governo e do Conselho de Administração da Metro do Porto, a primeira etapa da obra de
inserção urbana na envolvente da Praça Mouzinho de Albuquerque e da Casa da Música foi colocada a concurso em Dezembro de 2003, tendo sido adjudicadas as duas primeiras fases em Fevereiro e Abril de 2004.

Linha F. Boavista.
A proposta

Encontra-se assim concluída a construção da estrutura do futuro túnel pedonal, na Rotunda da
Boavista, bem como a requalificação urbana desta.
O projecto de arquitectura da linha da Boavista, da autoria dos Arquitectos Álvaro Siza Vieira e
Eduardo Souto Moura, encontra-se desenvolvido até à fase de estudo prévio, encontrando-se igualmente
em adiantado estado de desenvolvimento o estudo prévio de engenharia.
A proposta formal para a construção da linha da Boavista, preparada de modo a dar cumprimento
à Resolução do Conselho de Ministros n.º 129/03, de 31 de Julho, foi remetida ao Governo em 30 de
Dezembro de 2004.
Prolongamento da Linha D até Laborim

Foram desenvolvidos os estudos realizados em 2002 e 2003, tendo sido dada particular atenção à
funcionalidade deste prolongamento e futuras expansões da rede nesta zona.
Foi ainda estudada a ligação deste prolongamento ao futuro parque de manutenção e oficinas de Laborim,
onde se prevê criar uma infra-estrutura de parqueamento e manutenção para cerca de 56 veículos.
Prevê-se a inclusão neste projecto da construção de um túnel rodoviário ente o actual nó do IC2 e
a EN 222, encontrando-se este projecto em fase de conclusão.
Linha da Boavista – Laborim

Após a consolidação, em estreita colaboração com a Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, do corredor
desta linha, e tendo já sido adjudicado o projecto do troço entre Laborim e o centro comercial Gaia
Shopping, foi adjudicado no primeiro semestre o projecto entre este e a nova ponte sobre o Rio Douro.
Dada a complexidade desta linha, prevê-se que a fase de projecto decorra ainda durante 2005.
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Linha Hospital de S. João – Maia

Foram desenvolvidos, em estreita colaboração com a Câmara Municipal da Maia, os estudos que permitem
definir o corredor desta linha. Esta linha visa sobretudo responder à procura actual e futura, viabilizando
futuros desenvolvimentos de outras linhas na parte oriental do concelho da Maia.
Extensão da Linha A a Leça da Palmeira

Em estreita colaboração com a Câmara Municipal de Matosinhos, foi estabilizado o traçado
desta linha e desenvolvido o estudo prévio de inserção urbana, da autoria do Arquitecto José
Bernardo Távora. Trata-se de um prolongamento da actual linha A a partir do seu terminus no
Senhor de Matosinhos até à estação Belchior Robles, rua do Sol Poente em Leça da Palmeira,
e que servirá a Exponor.
3.2.2 Estações em construção

O troço Pólo Universitário – Ponte Luís I, desenvolvido em túnel, contempla oito estações subterrâneas,
das quais cinco são construídas a céu aberto – Pólo Universitário, Salgueiros, Trindade, Aliados e
S. Bento – e três mineiras – Lima, Marquês e Faria Guimarães. Conta-se ainda com a construção
de duas trincheiras, nas extremidades do túnel – Salgueiros e Av. Vímara Peres.
Trincheira de Salgueiros

Após a conclusão do túnel, em Outubro de 2003, procedeu-se à desmobilização do estaleiro de apoio.
Estação do Pólo Universitário

Esta estação, com um único nível, está localizada em espaço aberto do Pólo Universitário. Iniciada
a sua construção em Junho de 2003, foi concluída em 2004 a execução das estruturas de betão
armado. No final do ano iniciaram-se os trabalhos de acabamentos desta estação.
Estação de Salgueiros

Localizada em espaço aberto nos terrenos do antigo estádio de Vidal Pinheiro, os poços de ataque
desta estação desenvolvem-se sob a forma de um oito, pela junção de dois poços. Em 2004
concluíram-se os trabalhos de betão armado e iniciaram-se as execuções de alvenarias, azulejos
e pinturas desta estação.
Estação dos Combatentes

Esta estação tem todo o seu corpo principal em subterrâneo e possui três poços como frentes de
ataque. No final de 2004 ficaram praticamente concluídos os trabalhos das estruturas internas.
Estação do Marquês

Inserida no Jardim da Praça do Marquês de Pombal, esta estação é subterrânea do tipo misto, visto
que o seu corpo principal está inserido num espaço elíptico, ao qual se associam duas galerias
subterrâneas com 17 metros de comprimento cada. Foram concluídos os trabalhos de estruturas
de betão armado e iniciaram-se os trabalhos de acabamentos da estação. Os trabalhos das
instalações electromecânicas apresentam já um progresso significativo.
Estação de Faria Guimarães

Esta estação encontra-se em pleno tecido urbano do Porto, desenvolvendo-se segundo o alinhamento
do túnel na Rua Faria Guimarães, com o centro de estação localizado no cruzamento das ruas
Fonseca Cardoso, e Faria Guimarães e do Paraíso.
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De todas as estações em execução nesta primeira fase do sistema, esta é a que apresenta o maior
volume de escavação subterrânea, pois toda a estação é construída em sub-solo, sendo acedida por
três poços: poço da rua Fonseca Cardoso, poço da rua Faria Guimarães e poço da rua do Paraíso.
Após os desvios de redes iniciados em 2002, a escavação do poço da rua do Paraíso foi iniciada em
Março de 2003. Ao longo de 2004 foi feita a escavação do sub-solo, bem como a execução de estruturas
internas. Prevê-se que estes trabalhos estejam concluídos nos primeiros meses de 2005, de forma
a iniciarem-se os trabalhos de acabamento.

Estação da Trindade

Esta estação está localizada em espaço aberto em terrenos da antiga estação da Trindade, anterior
terminus das linhas da CP da Póvoa e da Trofa.
Dado que nesta estação se situava o portal de entrada da tuneladora que escavou em direcção à
Ponte Luís I, foi necessária a suspensão dos trabalhos durante o ano de 2003, tendo os mesmos
sido concluídos em 2004. Foram ainda concluídas as estruturas internas da estação e iniciados os
trabalhos de acabamentos.
Estação dos Aliados

Construída a céu aberto, esta estação desenvolve-se na placa central da Avenida dos Aliados.
Foram realizados os trabalhos de estruturas internas e iniciados os acabamentos. As obras relacionadas
com instalações electromecânicas foram objecto de intervenções muito significativas.
Estação de S. Bento

Esta estação, construída a céu aberto, desenvolve-se na Praça Almeida Garrett e na Avenida
Afonso Henriques.
Foram realizadas as estruturas internas e iniciados os acabamentos e os trabalhos de conclusão
dos acessos à estação.
No final de 2004 efectuou-se o desvio de trânsito intermédio que permitiu desmontar a ponte metálica
provisória sobre a área da estação.

3.2.3 Túneis
Túnel Linha Azul (A)

Foram concluídos, no primeiro trimestre, os trabalhos de colocação dos postes de catenária e dos
carris, nos troços Heroísmo – Campanhã e Bolhão – Trindade do túnel Campanhã – Trindade. Os
trabalhos de montagem dos caminhos de cabos, do sistema de incêndios, do sistema de bombagem,
da catenária e do sistema de iluminação terminaram em Abril de 2004. Este túnel encontra-se em
exploração desde 5 de Junho de 2004.
Túnel Linha Amarela (D)

Linha D. Pólo Universitário

Os trabalhos de enchimento, prévios à colocação da plataforma de via, do túnel Pólo Universitário
– Ponte Luís I foram concluídos no primeiro trimestre de 2004 nos troços Pólo Universitário – Lima,
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Marquês – Aliados e S. Bento – Ponte Luís I (Trincheira). Em Março, foi executado o enchimento do
túnel no troço Aliados – S. Bento, tendo sido concluído, em Dezembro, o enchimento do túnel entre
a estação do Lima e do Marquês.
No quarto trimestre de 2004 foi iniciada a colocação dos postes de catenária e dos carris.
No túnel J – túnel de via única de ligação entre as linhas A (Matosinhos – Estádio do Dragão) e D
(St.º Ovídio – Hospital de S. João) – concluiu-se, no último trimestre de 2004, a colocação de via (carril).

3.2.4 Electromecânica
Ventilação

Foram concluídos os ensaios de desenfumagem do túnel Trindade – Campanhã e das estações
subterrâneas do respectivo troço. Foram consequentemente validadas as estratégias de evacuação
em túnel ou estação subterrânea. Estas soluções técnicas de salvaguarda da segurança do sistema
foram acompanhadas e validadas pelo LNEC – Laboratório Nacional de Engenharia Civil.
Sinalização

Foi instalado, ensaiado e posto a funcionar o sistema de encravamentos electrónicos controlando o troço
Trindade – Campanhã, interligado com o sistema existente (a ”relais”) no troço Trindade – Sr.ª da Hora.
No que se refere às restantes especialidades de electromecânica, tais como telecomunicações,
bilhética, iluminação e força motriz, escadas mecânicas e elevadores, alimentação de subestações
e catenária, foram executados os projectos correspondentes, para as estações e troços de túneis
da extensão Trindade – Estádio do Dragão.
Energia de Emergência

Foi provisoriamente instalado na estação da Trindade um gerador de emergência, de modo a ser
possível retirar veículos eventualmente imobilizados no túnel ou accionar ventiladores de desenfumagem, em caso de falha total de fornecimento de energia à rede de média tensão.

3.2.5 Material Circulante

Foi concluído no ano transacto o fabrico dos 72 veículos Eurotram previstos no contrato inicial.
O Conselho de Administração deliberou anular o concurso público de fornecimento, manutenção e
financiamento de material circulante para as linhas B (Póvoa) e C (Trofa), lançado em Agosto de 2003.
Esta decisão resultou da ponderação da conjuntura orçamental da Empresa e do Estado e decorreu do
facto de o montante da proposta, à qual se projectava a adjudicação, ultrapassar expressivamente
a verba inscrita no orçamento da Empresa para o fornecimento em apreço.
Nessa sequência, e após reformulação, foi lançado em 14 de Janeiro de 2005 um novo concurso
para a aquisição de um lote único de 30 veículos, com preço de referência concordante com o
montante previsto no orçamento de investimento da Empresa.

3.2.6 PMOs
PMO Guifões

Durante o ano de 2004 foram realizados alguns trabalhos de que resultaram francas melhorias
funcionais no complexo de Guifões e, nomeadamente, na estrutura oficinal.
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PM Bonjoia

Foi construído na Bonjoia (troço Campanhã-Dragão) um parque de máquinas para quatro veículos
duplos, que servirá de apoio à exploração nos períodos fora da hora de ponta. Por outro lado, foram
asseguradas as condições estruturais para a construção futura de uma estação.

3.2.7 Património e Arqueologia
Património Edificado

Na frente de obra da estação do Bolhão, foi iniciada a remoção da gaze de protecção do revestimento
de azulejos da Capela das Almas.
Realce-se o enriquecimento do património azulejar da cidade com a conclusão desta frente de
obra, por via da colocação de um painel de azulejos da autoria do pintor Júlio Resende, alusivo às
actividades do Mercado do Bolhão.
Arqueologia

Na linha da Póvoa, foram lançados trabalhos de apoio à avaliação da envolvente da designada
Mamoa de Vilar. Na linha da Trofa, na zona do viatudo Maia Sul – Quinta dos Cónegos, procedeu-se
ao reconhecimento de uma intervenção paisagística integrável na época romântica. Foram ainda
realizados trabalhos na zona do Castelo da Maia.
Neste último troço, no sítio designado de Necrópole da Forca, enquanto se investigava a existência
de um cemitério romano de incineração identificado nos anos quarenta (e de onde provêm um conjunto considerável de vasos existente no núcleo Museológico da Maia), encontrou-se um povoado
pré-histórico com cerca de 5000 anos a vinte metros da obra.
No centro histórico do Porto, na Trincheira de S. Bento, cumpriu-se a exigência do IPPAR e do IPA
para que se procedesse a uma sondagem de esclarecimento dos resultados da campanha de 2003,
na zona norte da Avenida Vímara Peres.
Na Avenida dos Aliados, no Porto, a par da escavação dos acessos à estação, concluiu-se o registo
do Bairro do Laranjal.
Na envolvente à estação de S. Bento, foi concluído o reconhecimento do subsolo após a retoma dos
desvios de redes.
Finalmente, e a par do acabamento da estação do Campo 24 de Agosto, entre o dia 4 de Fevereiro
e o dia 13 de Março de 2004, procedeu-se à remontagem da Mãe d’Água de Mijavelhas, bem como
à sua musealização. Neste local, são exibidos diaporamas com a reportagem da escavação e da
remontagem e ainda de um modelo virtual do sítio entre os séculos XIV e XXI, integrando, portanto,
a alteração provocada pela construção do Metro do Porto.

3.2.8 Ambiente

Foi promovida no ano transacto uma série de trabalhos de apoio à aprovação dos respectivos relatórios de conformidade ambiental dos projectos de execução das linhas da Póvoa e da Trofa.
Foi apresentado e aprovado pela Comissão de Avaliação do Ministério do Ambiente o Relatório de
Conformidade Ambiental do projecto de execução da obra de duplicação da linha da Póvoa, respeitante à inserção urbana, estacionamentos, interfaces e paisagismo.
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De acordo com a solicitação do Instituto de Resíduos, foi elaborada e entregue a esta instituição a
listagem de todos os tipos de resíduos de construção e demolição, resultantes da empreitada de
construção do projecto do Sistema de Metro Ligeiro, assim como as suas quantidades e destinos
finais referentes aos anos de 2001 a 2004.

Linha C. Fórum (Maia)

Foram efectuadas as visitas periódicas de acompanhamento das diferentes frentes de obra pela
Comissão de Coordenação do Desenvolvimento Regional Norte (CCDRN).

4. Interfaces
ParqueMetro

O interface da estação do Estádio do Dragão (ParqueMetro), projectado pelo Arquitecto Manuel
Salgado, foi concluído com as condições básicas de funcionamento no início de Junho de 2004, o
que possibilitou o seu uso no decorrer do Euro 2004.
No final do ano, foi preparado o concurso para a aquisição de equipamentos de controle de
acessos, a lançar no início de 2005, que visa equipar o Parque Metro com um sistema de acessos
integrado com o sistema Andante.
Campanhã

A Metro do Porto colaborou com a INVESFER na definição e construção do interface de Campanhã,
da autoria do Arquitecto Carlos Calapez. A primeira fase deste interface (lado nascente) encontra-se
concluída, permitindo aos passageiros a intermodalidade entre a rede metro, rede CP, STCP e o
transporte individual.
Quinta do Cedro

A passagem da linha de metro sob a IC2 tem vindo a reter particular atenção de modo a viabilizar o futuro
interface da Quinta do Cedro. Este projecto, da autoria do Arquitecto Eduardo Leira, tem vindo a ser enriquecido com as contribuições da Câmara Municipal de Gaia e do Instituto de Estradas de Portugal.
Santo Ovidio (EN 222)

Este interface, a construir na confluência da Avenida da República, e da EN 222, em Vila Nova de
Gaia, da autoria do Arquitecto Rogério Cavaca, encontra-se concluído na fase de definição do
programa de trabalhos, incorporando os comentários da Autarquia.

5. Comunicação e Imagem
Responsabilidade Social

A Metro do Porto depositou um especial cuidado no acompanhamento dos comerciantes e outros
residentes afectados pelo avanço das obras, em todas as frentes da extensa rede em construção.
Foram também acompanhados os moradores junto às estações subterrâneas, tendo-se procedido a
uma série de realojamentos durante a fase de obra.
Aos comerciantes e moradores das zonas afectadas pela construção da linha Azul foi oferecida uma
viagem pré-inaugural da extensão da linha, bem como um título de transporte com 120 viagens.
Em colaboração com a APOR (Agência para a Modernização do Porto), a Metro do Porto contribuiu
para recuperação da fachada da sede do Ateneu Comercial do Porto (instituição emblemática da

32

METRO DO PORTO Relatório e Contas 2004

Dr. Nuno Ortigão de Oliveira
Gabinete de Comunicação
e Imagem

cidade), bem como, na Avenida dos Aliados, das estátuas “A Menina Nua/Juventude” e “Os Meninos/
Abundância”, do escultor Henrique Moreira.
Gestão da Marca

Em 2004, foi oficialmente registada como marca a identidade corporativa da Metro do Porto. Pretendeu-se,
com esta medida, viabilizar a futura realização de receitas alternativas, provenientes de uma eventual
área de negócio ligada ao merchandising da marca Metro do Porto.
Foi desenvolvido o projecto de Informação a Clientes (sinalética) que visou alargar o conceito da
marca a uma nova linguagem de comunicação com os utentes do Metro. Desde a cor das sete
linhas do sistema, passando pela representação esquemática da rede e das diferentes linhas, bem
como por todos os suportes de sinalética existente nas estações, os nossos clientes entram num
novo e mais coerente universo visual Metro do Porto. Como resultado deste projecto, e coincidindo
com a abertura da extensão da linha A, foram alterados mais de quatrocentos suportes de Informação
aos Clientes (sinalética).
No último trimestre, este projecto foi reconhecido a nível nacional sendo incluído numa Exposição
1990/2004 de Arquitectura e Design Português em Milão, cuja inauguração contou com a presença
de Sua Excelência o Senhor Presidente da República. O projecto foi apresentado em conjunto com
os projectos de arquitectura e design considerados mais relevantes dos últimos catorze anos.
Comunicação Comercial

Foram promovidas diversas acções de comunicação relacionadas com a abertura do troço da linha A,
entre as estações da Trindade e Estádio do Dragão. Estas acções iniciaram-se com o lançamento de um
novo anúncio destinado a salas de cinema, passando pela publicação de um suplemento exclusivo no jornal
diário com maior tiragem nacional e prosseguindo com a campanha do jogo inaugural do Euro 2004.
Ainda neste âmbito, e tendo em vista um teste à capacidade de resposta da estação Estádio do
Dragão, foi promovido um concerto de música rock, com entrada gratuita, no dia 6 de Junho.
No decorrer do ano de 2004, foram lançadas dez campanhas publicitárias que, na sua maioria,
associavam o serviço da linha A a fenómenos de potencial crescimento de procura. A exemplo de
2003, a operação especial das festas da cidade revelou-se um sucesso, expresso no maior número
de validações, desde a abertura, num espaço de vinte e quatro horas.
Pela primeira vez, a Metro do Porto assinalou o Dia Mundial do Cidadão com Deficiência, através
de uma campanha que demonstrou estar todo o sistema preparado para receber pessoas com
mobilidade reduzida.
Em colaboração com a Transdev, foi lançado um mapa das cidades do Porto e de Matosinhos com
a indicação da localização das estações de Metro, Funicular dos Guindais e parques de estacionamento. Este destinava-se aos turistas que nos visitaram durante a realização do Euro 2004. Foi
igualmente publicada a segunda edição do Roteiro da linha A e a primeira versão em inglês.
Foram efectuadas duas acções de comunicação devido à interrupção do serviço comercial da linha A
e para acompanhamento do serviço experimental do Parque Metro, junto à estação Estádio do Dragão.
No último trimestre foi lançado o segundo Inquérito do perfil de cliente Metro do Porto, cujos resultados
serão divulgados durante o primeiro trimestre de 2005. Este inquérito será muito importante para
o conhecimento dos nossos clientes.
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A apresentação do filme “Metro a Metro”, realizado pela SIC – Noticias, que teve lugar a 2 de Junho, no
Teatro Rivoli, sobre a escavação dos túneis do Metro na cidade do Porto, revelou-se um grande sucesso,
quer nos conteúdos, quer como meio de promoção da engenharia portuguesa, revelando uma visão
positiva associada às obras.
Durante o ano foram efectuadas diversas acções regulares de comunicação, com particular destaque
para as obras da linha D (Amarela – Stº Ovídio / Hospital S. João) e da futura linha F (Matosinhos –
Boavista). Também foram iniciadas as acções de comunicação nas linhas B (Vermelha – Póvoa) e C
(Verde – Trofa). A estas acções juntam-se quatro edições do Infometro, publicação onde é transmitida
toda a informação sobre o avanço de obra, bem como as características de operação de algumas linhas.
Relações Públicas

A cerimónia de inauguração da extensão da Linha A – Azul, entre as estações da Trindade e Estádio do
Dragão, que contou com a presença de Sua Excelência o Primeiro-Ministro, revelou-se o facto mais
relevante do ano.
Prosseguiu o «Projecto Escolas», em parceria com a STCP e a com a Transdev, possibilitando aos
estudantes da Área Metropolitana do Porto um contacto pedagógico com a realidade dos transportes
públicos. Esta acção decorreu entre 12 de Janeiro e 22 de Maio, tendo sido realizadas 272 viagens, envolvendo 185 estabelecimentos de ensino públicos e privados, 18.586 jovens estudantes e 1.655 professores.
No âmbito do «Projecto Escolas», os jovens receberam informação básica sobre o Metro do Porto,
em matéria de funcionalidades do sistema, comportamentos de segurança, ambiente e cidadania.
Paralelamente, foram efectuadas visitas a cerca de 20 escolas e organizadas algumas visitas guiadas
ao PCC (Posto de Comando Central).
Também neste âmbito, é de assinalar o projecto “Pinta o Muro”, promovido pela Escola Secundária
de Paranhos e apoiado pela Metro do Porto. Como resultado desta acção, foi decorado o tapume da
Estação Salgueiros, com desenhos dos alunos desta escola.
O site www.metrodoporto.pt registou, em 2004, um crescimento de tráfego na ordem dos 90%. Foram
efectuadas mais de 215 mil visitas e registados 19,3 milhões de hits. Para além das novas funcionalidades
incorporadas, dois eventos contribuíram para o aumento do número de acessos ao site: a abertura
do novo troço da linha Azul e a realização do Euro 2004. A newsletter digital «Vaivém» chegou ao
final de 2004 com mais de 2.300 utilizadores registados.
No âmbito da animação das estações, promovemos, em articulação com o Teatro Nacional São João,
uma importante exposição do coreógrafo grego Dionisius Fotopoulos, na estação Campo 24 de
Agosto. Na estação Casa da Música, decorreram duas exposições, do Espaço T e da Escola Superior
de Educação de Santa Maria da Feira. Foram ainda realizados espectáculos de teatro nas estações
Estádio do Dragão e Heroísmo, no âmbito do apoio da Metro do Porto ao Festival de Teatro Cómico
da Maia. Também neste domínio, são de referir as actuações ao vivo nas nossas estações durante
o Festival Intercéltico, as actuações no âmbito do Matosinhos em Jazz e o concerto de Natal pelo
Coro Anima Mea, no dia 22 de Dezembro.
A Empresa apoiou a realização do 9º Congresso de Geotecnia, que teve lugar em Aveiro, patrocinando
ainda o “IO 2004”, realizado pela Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, o seminário
“Cumprir Quioto: Desafios e Obstáculos” e o workshop FEUP “Bridges for High Speed Railways”.
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Funicular dos Guindais

O Funicular dos Guindais foi inaugurado no dia 20 de Fevereiro, tendo sido lançada a identidade
corporativa deste novo produto da Empresa. Foi igualmente implementada toda a sinalética de
apoio à operação e informação aos clientes, e realizada a campanha publicitária de lançamento.

6. Recursos Humanos
Em cumprimento das Bases de Concessão do Sistema de Metro Ligeiro da Área Metropolitana do
Porto e como resultado do acordo de Accionistas assinado, em Setembro de 1998 com o Estado
Português, a Área Metropolitana do Porto, a CP e a REFER, a Metro do Porto procedeu à integração de
255 funcionários afectos à exploração ferroviária das linhas da Póvoa e Trofa.
No final de 2003, mantinham-se integrados na Metro do Porto 52 funcionários. Durante o ano 31 pessoas
abandonaram a Empresa, sendo 11 por resgate do contrato de trabalho, 11 readmitidas na empresa
de origem (CP) e 9 por revogação do contrato de trabalho.

2004
CP

Acumulado

REFER

TOTAL

CP

REFER

TOTAL

1

10

11

19

38

57

MP

0

0

0

2

2

4

Normetro

1

10

11

17

36

53

Resgates

Revogações
Readmitidos CP
Pendentes
Total

2

7

9

60

84

144

11

0

11

33

0

33

-

-

-

4

17

21

14

17

31

116

139

255

A estrutura de pessoal (excluindo funcionários CP e REFER) apresenta um reforço dos elementos
afectos ao departamento M2. De referir também a constituição do Departamento de Exploração
responsável pela operação do Sistema de Metro Ligeiro e do Funicular dos Guindais.

Estrutura Pessoal (excluindo funcionários CP e REFER)

54
47
36
31

28

20
9

9

13
3

Estrutura
2002
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M1
2003

M2
2004
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3

4

Obras Arte

0

0

4

Exploração

5

8

9

TIP, ACE

Linha B. Pedras Rubras –
Estádio do Dragão

A Metro do Porto mantém-se caracterizada pela juventude dos seus colaboradores (36,2 anos de
idade média se excluirmos os trabalhadores da CP e da REFER) e pelo seu elevado nível de formação
(58,4% de licenciados, 76,9% se excluirmos os trabalhadores da CP e da REFER).
A tabela infra retrata o reforço do número de colaboradores da Metro (crescimento de 15,3%) e a
resolução dos casos pendentes CP/REFER. O maior peso dos quadros técnicos na estrutura de pessoal
resulta destes dois factos.

Efectivo Total (final)
Excluindo CP / REFER

2002

2003

2004

04/03

231

150

133

-11,3%

80

98

112

14,3%

Efectivo Total Médio

243

206

141

-31,6%

Quadros Técnicos

24%

34%

61%

27 pp.

7. Actividade Económica Financeira
7.1 Enquadramento Macroeconómico
O ano de 2004 foi marcado por uma tendência de retoma económica gradual, mais intensa na União
Económica e Monetária e no primeiro semestre. O esmorecimento do crescimento no segundo
semestre pode explicar-se pela manutenção em alta da cotação do crude e a continuada apreciação
do Euro face ao Dólar (atingindo o primeiro máximos históricos consecutivos em Dezembro).
As perspectivas económicas para 2005 revelam-se por isso menos optimistas, com uma previsão
de crescimento da ordem dos 2,0% para a Zona Euro (previsões de Outubro da OCDE e previsões de
Outono da Comissão Europeia) e de 2,3% para a União Europeia (Comissão Europeia).
O crescimento estimado para 2004 para a Zona Euro varia entre os 1,8% e 2,1% (OCDE e Comissão
Europeia, respectivamente). Para a União Europeia, as previsões da Comissão Europeia apontam
um crescimento de 2,5%.
A nível político, o ano de 2004 representou uma nova fase no projecto europeu, com a adesão, em Maio,
de um bloco de dez novos membros. Estes países, com uma população total de 75 milhões de habitantes
(20% da população da União Europeia alargada), representavam apenas 6% do PIB europeu em 2003.
Este alargamento estimula uma concorrência acrescida, não só nos mercados mas também na
captação dos fundos estruturais provenientes da União Europeia. Este processo coloca ainda novos
desafios no que diz respeito ao mercado de trabalho, dada a maior disponibilidade de uma mão de
obra qualificada e a baixo custo.
A economia portuguesa apresentou em 2004 sinais ligeiros de saída da recessão, impulsionada
pelos aumentos das exportações e da procura interna privada. No primeiro semestre, a recuperação
foi mais acentuada, reflectindo sobretudo a influência de factores como o Euro 2004 e o dinamismo
dos sectores exportadores. Estima-se um crescimento do PIB entre 1,3% a 1,5% (Comissão Europeia
e OCDE). Ambas as instituições apontam para um crescimento de 2,2% em 2005. Para 2006, as previsões
de Novembro da OCDE apontam para um crescimento real do PIB de 2,6% (2,4% segundo previsões
da Comissão Europeia).
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Após uma tendência ascendente desde 2000, a taxa de desemprego ter-se-á mantido estável em 2004
(na casa dos 6,4%), prevendo-se uma ligeira redução para 2006 (6,1% de acordo com as fontes já
citadas). Em 2005, as previsões apontam em sentidos dispares. As previsões de Novembro da OCDE
sustentam um crescimento do desemprego para 6,6%, sendo que a Comissão Europeia aponta para
uma redução para os 6,2%.
A exemplo do ocorrido em 2003, os níveis de confiança caíram no final do ano, afastando-se do nível
máximo de 2004 (registado em Agosto). A instável situação política e económica resultante da
dissolução do Parlamento e consequente convocação de eleições antecipadas, bem como a evolução
do preço do petróleo e da cotação do Euro, representam os principais factores de risco para as
previsões de crescimento da economia nacional.
A nível das finanças públicas, e apesar do crescimento acima do previsto da receita orçamental, a
evolução no mesmo sentido da despesa pública invalidou a desejada consolidação orçamental.
Para cumprir a meta imposta pelo Pacto de Estabilidade e Crescimento, o Governo recorreu de novo
a receitas extraordinárias. Após o veto por parte do Eurostat de uma operação de sale and lease-back
sobre imóveis do Estado, a solução encontrada passou pelo reforço da transferência para o sector
público de uma parcela dos activos e responsabilidades dos fundos de pensões da Caixa Geral de
Depósitos, a que acrescem os 600 milhões de euros resultante de operação similar com a ANA, a
Nave e a Imprensa Nacional Casa da Moeda. As receitas extraordinárias totais ascenderão em 2004
aos 3 mil milhões de euros.
Deste grau de comprometimento das metas orçamentais e da falta de progresso na implementação
da reforma fiscal resultou a revisão em baixa do outlook do rating da República Portuguesa, de estável
para negativo, em Outubro último, por parte da Standard & Poor’s,

7.2 Investimento
A Empresa manteve em 2004 um elevado nível de investimento, que ascendeu a 372 milhões de euros.
O ano de 2004 revelou-se assim o de maior esforço de investimento por parte da Metro do Porto.
Face ao exercício precedente, o volume de investimento aumentou em 23,1%. Em termos acumulados,
o investimento no Sistema de Metro Ligeiro atingiu os 1,4 mil milhões de euros.
Nos montantes de investimento citados inclui-se o valor dos veículos de metro ligeiro, objecto de
operações de sale and lease back, num montante já contratado de 250 milhões de euros, dos quais
31,25 milhões de euros em 2004.

7.3 Financiamento
FEDER – FUNDO EUROPEU DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
Foi recebido em Dezembro o saldo de encerramento do Quadro Comunitário de Apoio II – QCA II
(situação que se mantinha em suspenso desde Março de 2001) no montante de 13,7 milhões de euros.

Prof. Joaquim Carmona
Planeamento e Controlo
de Gestão

Este valor é inferior em 1,3 milhões de euros à verba prevista. Esta quebra resulta de uma redução
global de 8,4% da verba de encerramento do subprograma “Transportes”. Esta redução decorre
quer de diferenças entre as taxas médias de comparticipação efectivamente aplicadas e as taxas
médias previstas, quer de variações cambiais durante o período de 1994 a 1999.
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Ao longo do exercício foram instruídos três pedidos de pagamento ao abrigo do QCA III, com um
total de comparticipação de 60,8 milhões de euros. Foram recebidos cerca de 38,8 milhões de euros
ao abrigo deste programa, dos quais 6,4 milhões referentes ao nono pedido de desembolso
apresentado ainda em 2003.
O quadro seguinte representa a evolução do financiamento obtido do FEDER – QCA III:
(valores em milhares de euros)

Pedidos

Período de Investimento Compartici- Desembolso

Valor

Investimento

Elegível

pação

Situação a 31.12.2003

Out00 – Jul03

461.680

177.516

171.126

6.3901

10º Pedido

Ago03 – Dez03

54.767

21.058

21.058

0

11º Pedido

Jan04 – Abr04

29.633

11.394

11.394

0

12º Pedido

Abr04 – Ago04

73.792

28.373

0

28.373

619.872

238.341

209.968

28.373

1

em Dívida

Este valor foi recebido a 5 de Janeiro de 2004

PIDDAC – Programa de Investimento e de Despesas de Investimento da Administração Central

O capítulo 50 do Orçamento de Estado para 2004 prevê a atribuição de 15 milhões de euros ao
projecto “Sistema de Metro Ligeiro da AMP e Obras Complementares”. Ao longo do ano foram
transferidos 12.750 mil euros. A diferença corresponde à verba alvo de cativação.
(valores em milhares de euros)

PIDDAC

1996/99

2000

2001

2002

2003

2004

Total

30.338

11.192

15.488

17.740

12.392

12.750

99.900

Metro Ligeiro

23.928

5.914

6.066

7.052

9.060

12.750

64.770

Ponte Infante

6.410

5.277

9.421

10.688

3.332

0

35.128

BEI – Banco Europeu de Investimento

Com um último desembolso de 73,9 milhões de euros em Abril de 2004, o contrato de financiamento
inicial ficou integralmente utilizado.
(valores em milhares de euros)

Data do Contrato

Contrato

Utilizado

Disponível

em 2004
BEI I
Tranche A

16 Dezembro 98

99.760

0

0

Tranche B

26 de Março 01

100.000

0

0

Tranche C

5 de Novembro 01

100.000

0

0

Tranche D

15 de Maio 02

243.930

73.930

0

543.690

73.930

0

Sub-Total
BEI II
Tranche A

29 de Novembro 04

120.000

120.000

0

Tranche B

16 de Dezembro 04

80.000

0

80.000

Sub-Total

200.000

120.000

80.000

Total

743.690

193.930

80.000
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Foi formalizado com o Banco Europeu de Investimento uma nova linha de financiamento no montante
global de 260 milhões de euros, tendo em vista o financiamento dos projectos de duplicação das
linhas da Póvoa e da Trofa. Destes, 200 milhões de euros foram já contratados em 2004.
Fundo de Coesão

Foi aprovada em Março a candidatura ao Fundo de Coesão do projecto de Ligação do Aeroporto Francisco
Sá Carneiro à Linha da Póvoa duplicada. Este projecto irá beneficiar da taxa de comparticipação no
máximo de 75%, no montante máximo de contribuição de 74 milhões de euros.
Foi recebido em Setembro metade do montante de adiantamento previsto na Decisão da Comissão
Europeia de aprovação da comparticipação do projecto candidatado (7,4 milhões de euros).
Foi instruído em Dezembro um primeiro pedido de pagamento com referência ao período de Outubro
de 2003 a Junho de 2004. Este pedido contempla um total de comparticipação de 5,1 milhões de euros.
Iniciou-se em Dezembro uma Auditoria de Acompanhamento do Programa Operacional de
Acessibilidades e Transportes (POAT), cujo processo se encontra ainda em curso.
Financiamento Intercalar

Foram sendo renegociadas as linhas de crédito de curto prazo junto de diversas instituições financeiras.
No final do exercício, a Empresa dispunha de 150 milhões de euros de facilidades de curto prazo,
utilizando 17,4 milhões de euros.
Project Finance e o Financiamento da Fase II
A Resolução de Conselho de Ministros n.º 126/2003, de 28 de Agosto, incumbiu a Metro do Porto de
apresentar um modelo de financiamento do tipo parceria público-privado para a linha Antas –
Gondomar. A Comissão de Acompanhamento prevista no Decreto-Lei n.º 86/2003, de 26 de Abril, foi
nomeada através do Despacho Conjunto dos Ministérios das Finanças e das Obras Públicas,
Transportes e Habitação n.º 49/2004, de 30 de Janeiro.

A Metro do Porto procedeu em 31 de Março à notificação prevista no n.º 6 do artigo 8.º desse
Decreto-Lei. Para o efeito, a Metro do Porto remeteu à Comissão de Acompanhamento da Parceria
Público-Privado Antas – Gondomar o dossier completo desta parceria, contendo nomeadamente o
Caderno de Encargos e o Programa de Concurso. Aguardam-se os pareceres dessa Comissão e o
despacho do Governo.
Notação de Rating Internacional

Iniciou-se o processo de obtenção de notação de rating internacional para a Metro do Porto,

7.4 Situação Patrimonial
A exemplo do ocorrido em 2003, foram integradas no exercício de 2004 as contas do TIP, ACE, pelo
método de consolidação proporcional. Este ACE é detido em partes iguais pela Metro do Porto,
Sociedade de Transportes Colectivos do Porto, SA e Caminhos de Ferro Portugueses, EP.
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A evolução das principais rubricas de balanço resulta do nível de investimento assumido pela
Empresa bem como da estrutura de financiamento adoptada.
(valores em milhares de euros)

Balanço

2003

Imobilizado

780.117

1.104.047

41,5%

Existências

188

147

-21,7%

Dividas de Terceiros – Curto Prazo

67.628

61.293

-9,4%

Disponibilidades

34.116

17.547

-48,6%

Acréscimos e Diferimentos
Activo
Capital Social
Prestações Acessórias
Prestações do Concedente
Resultados Transitados

2004

Var 04/03

268.030

299.328

11,7%

1.150.079

1.482.362

28,9%

5.000

5.000

0,0%

179

179

0,0%

273.025

332.128

21,6%

-3.600

-29.632

723,1%

Resultado Líquido do Exercício

-26.032

-37.949

45,8%

Situação Líquida

248.573

269.726

8,5%

0

18.000

100,0%

Dividas a Terceiros – Médio e Longo Prazo

682.283

898.875

31,7%

Dividas a Terceiros – Curto Prazo

113.705

179.672

58,0%

Acréscimos e Diferimentos

105.518

116.089

10,0%

Passivo

901.506

1.212.636

34,5%

1.150.079

1.482.362

28,9%

Provisões

Situação Líquida e Passivo

Do lado do activo, a principal evolução está relacionada com o nível de investimento da Metro do
Porto, tendo-se registado um incremento do imobilizado em 41,5% face ao final do ano transacto.
A evolução da rubrica Custos Diferidos reflecte a operação de locação operacional celebrada em
Novembro 2004, nomeadamente a facturação antecipada das rendas e relevadas nesta conta por
contrapartida de Outros Credores.
A evolução das prestações do concedente reflecte as comparticipações PIDDAC, FEDER e Fundo de
Coesão recebidas em 2004.
A evolução das dívidas a terceiros de médio e longo prazo reflecte os desembolsos junto do Banco
Europeu de Investimento e da supra referida operação de locação estruturada.
As dívidas de terceiros a curto prazo incluem um adiantamento à Normetro de 2 euros por veículo km
produzido para obstar aos efeitos das alterações introduzidas no programa de operação do Metro
sobre a tesouraria da empresa responsável pela operação no ACE – a Transdev. Este adiantamento
abarcou todo o período de operação e ascendeu a 6,6 milhões de euros.
A evolução da estrutura do activo face ao final de 2003 é condicionada, tanto pelo volume de investimento,
como pela operação de leasing operacional contratada em Novembro de 2004.
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Estrutura do Activo

2004

2003
23%

20%

1%
4%

3%

0%
68%

6%

75%

0%

Existências

Imobilizado

Dívidas de Terceiros
Curto Prazo

Disponibilidades

Acréscimos
e Diderendos

Mantém-se a situação de não entrega pelo accionista Estado das prestações acessórias de capital
previstas no Despacho Conjunto dos Ministros das Finanças e do Equipamento Social de 28 de Junho
de 2001. Este determina a realização de prestações no montante de 49,9 milhões de euros. Tal valor
seria atribuído ao longo de 4 anos, de acordo com a repartição anual reflectida na tabela seguinte:
(valores em euros)

2001

2002

2003

2004

Total

7.481.968

12.469.947

14.963.937

14.963.937

49.879.790

O passivo de médio e longo prazo é resultado da estrutura de financiamento adoptada para o projecto.
Este montante é composto pelos contratos de financiamento com o Banco Europeu de Investimento
e pelas rendas vincendas dos contratos de operação de locação operacional.
Não existem dívidas em mora ao Estado e outros entes públicos, incluindo à Segurança Social.

Estrutura do Passivo

2003
12%

2004

0%

10%

13%

75%

Provisões
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1%

15%

Dívidas de Terceiros
Médio e Longo Prazo
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74%

Dívidas de Terceiros
Curto Prazo

Acréscimos
e Diderendos

7.5 Resultados
O reforço da componente operacional na actividade da Empresa, a par da manutenção de um forte
volume de investimento, sustenta as evoluções registadas na Demonstração de Resultados da Empresa.
(valores em milhares de euros)

Demonstração dos Resultados

2003

2004

Prestações de Serviços

4.760

8.822

Subsídios à Exploração

0

4.730

-

32.869

31.950

-2,8%

1.189

870

-26,8%

41

93

125,2%

Trabalhos para a Própria Empresa
Proveitos Financeiros
Proveitos Suplementares
Outros Proveitos

Var 04/03
85,3%

138

1.592

1056,4%

Proveitos

38.996

48.058

23,2%

Fornecimentos e Serviços Externos

29.458

43.100

46,3%

8.308

6.168

-25,8%

Custos com Pessoal
Amortizações

9.388

16.600

76,8%

17.380

19.291

11,0%

Custos Extraordinários

145

145

-0,1%

Outros Custos

348

704

102,1%

65.028

86.008

32,3%

-26.032

-37.949

45,8%

Custos Financeiros

Custos
Resultado Líquido do Exercício

A receita proveniente do serviço público de transporte da Linha Azul (excluindo publicidade) ascendeu,
em 2004, a 5,3 milhões de euros (mais 90,3% que no período homólogo). A este valor corresponde
uma receita de 53,19 cêntimos por validação (subida de 14,6%) e de 11,26 cêntimos por passageiro km
(mais 7,7%). Por lugar km oferecido este valor é de 1,25 cêntimos (mais 31,4%), sendo de 28,06 cêntimos
por passageiro zona (aumento de 5,7%).
A Resolução de Conselho de Ministros n.º 87/2004, de 3 de Junho de 2004, aprovou a distribuição
da dotação orçamental para as indemnizações compensatórias de 2004, a qual prevê a atribuição à
Metro do Porto de uma verba de 4.967.022 euros. O Orçamento para 2004 da Metro do Porto, remetido
à Tutela em Janeiro de 2004, contemplava uma verba de 9.910.000 euros (incluindo 3.532.000 euros
de indemnizações compensatórias ainda não atribuídas referentes ao exercício de 2003).
Quanto ao Funicular dos Guindais, em serviço comercial desde 20 de Fevereiro, este apresenta uma
receita de 121,8 mil euros. A este valor correspondem receita de 31,07 cêntimos por lugar km,
1,94 euros por passageiro km e 54,45 cêntimos por validação.

Mobilidade para todos.
Eliminar barreiras.
Facilitar acessos

Na rubrica Prestações de Serviços estão ainda contabilizados 2.965 mil euros relativos a serviços
de manutenção prestados ao abrigo dos contratos de locação operacional celebrados para o
material circulante.

A conta de exploração da Linha Azul evidencia uma margem bruta negativa de 6,6 milhões de euros
e uma margem líquida deficitária em 33,9 milhões de euros. O custo das vendas e prestações
ascende a 11,9 milhões de euros, dos quais 98,2% relativos ao contrato de operação Normetro
(11,7 milhões de euros). Face ao período homólogo, as margens bruta e líquida registaram agravamentos
de 2,3% e 30,4%, respectivamente.
As indemnizações compensatórias, atribuídas apenas em 2004, afectam as comparações com o
período homólogo. Se eliminarmos o impacto destes subsídios, a margem líquida viria agravada em
13,9% (para evolução face ao período homólogo de 48,5%).
O Sistema de Metro Ligeiro apresenta um custo operacional de 2,85 cêntimos por lugar km oferecido
(agravamento de 10,6% face ao período homólogo) e de 25,57 cêntimos por passageiro km transportado
(menos 25,6% que em igual período de 2003).
A conta de exploração do Funicular dos Guindais evidencia uma margem bruta negativa em
380,8 mil euros e uma margem líquida negativa em 602,5 mil euros. A operação comercial da
Transmontagne é responsável pela quase totalidade do custo das vendas e prestações de serviços,
com um total de 497,5 mil euros.
O Funicular dos Guindais apresenta um custo operacional de 1,28 euros por lugar km oferecido e
de 8,02 euros por passageiro km transportado.
Face a igual periodo de 2003, a rubrica Custos com Pessoal registou uma redução de 25,8% (menos
2,1 milhões de euros). Esta evolução é na quase totalidade explicada pela redução nas Indemnizações
por Rescisão (883 mil euros versus 2.895 mil euros).

8. Perspectivas para 2005
A crescente capacidade de captação de passageiros por parte do sistema de metro ligeiro será
reforçada com o efeito de rede que será assegurado pelo cronograma de abertura de linhas para 2005.
Aguarda-se a aprovação da construção do troço da linha da Trofa, em via duplicada, entre a Maia
(ISMAI) e Pateiras (Trofa).
Marcando um impulso definitivo às obras da segunda fase do sistema, aguarda-se o lançamento
dos concursos públicos internacionais relativos à parceria público-privado da linha de Gondomar,
bem como a aprovação da construção da linha Matosinhos – Boavista.
Em termos de financiamento, estima-se para o primeiro trimestre a contratação da terceira tranche
do novo contrato de financiamento com o Banco Europeu de Investimento, BEI II.
Para o primeiro semestre aguarda-se a emissão de dívida estruturada a médio longo prazo, por
forma a suprir as necessidades de financiamento decorrentes das alterações ao projecto inicial.
Aguarda-se também a celebração do contrato programa previsto nas Bases da Concessão.
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Tendo em vista o reforço do financiamento a fundo perdido do projecto para valores condizentes
com as projecções iniciais, inciar-se-á a preparação de uma candidatura da Metro do Porto no
âmbito de um futuro QCA IV.

9. Proposta de Aplicação de Resultados
O Conselho de Administração propõe que o resultado líquido apurado no exercício, no valor negativo de
37.949.388 euros, seja integralmente transferido para a conta de Resultados Transitados.
Porto, 9 de Fevereiro de 2005

O Conselho de Administração
Administrador no exercício de Presidente do Conselho de Administração
Dr. Rui Fernando da Silva Rio
Vogais
José Narciso Rodrigues de Miranda
Eng. Mário Hermenegildo Moreira de Almeida
Prof. Manuel de Oliveira Marques
Eng. José Manuel Duarte Vieira
Eng. Juvenal Silva Peneda
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Contas do Exercício
de 2004

Balanço em 31 de Dezembro de 2004

(valores em euros)

ACTIVO

Exercícios
2004

2003

Nota

Activo

Amortizações

Activo

Activo

Anexo

Bruto

e Provisões

Líquido

Líquido

IMOBILIZADO:
Imobilizações Incorpóreas:
Despesas de instalação

37.571.111

Imobilizações em curso

156.245.629
10

193.816.740

1.391.025

36.180.086

21.957.798

156.245.629

137.657.008

1.391.025

192.425.715

159.614.806

Imobilizações Corpóreas:
Terrenos e recursos naturais

25.233.755

25.233.755

6.767.158

Edifícios e outras construções

394.258.679

20.937.905

373.320.774

199.491.510

Equipamento básico

33.417.210

2.891.629

30.525.582

21.675.474

Equipamento transporte

790.170

423.104

367.065

348.453

Ferramentas e utensílios

256.999

78.164

178.835

64.344

1.705.353

1.209.021

496.332

707.401

Equipamento administrativo
Outras imobilizações corpóreas
Imobilizações em curso
Adiantamentos p/c. imobilizações corpóreas

6.063.305

6.063.305

5.549.402

381.078.511

381.078.511

337.628.663

94.185.652
10

936.989.634

25.539.823

94.185.652

48.167.916

911.449.811

620.400.320

Investimentos Financeiros:
Partes de capital em empresas do grupo
Partes de capital em empresas associadas
16

3.210

3.210

3.994

167.851

167.851

97.896

171.062

171.062

101.890

CIRCULANTE:
Existências:
Mercadorias

147.209

147.209

188.037

147.209

147.209

188.037

11.872.135

11.872.135

3.811.502

6.621.784

6.621.784

42.323.805

42.323.805

1.784

1.784

1.784

177.250

177.250

180.583

Dívidas de Terceiros – Curto Prazo:
Clientes, c/c
Adiantamentos a fornecedores
Estado e outros entes públicos
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Accionistas (Sócios)
Subscritores de capital
Outros devedores

48.447.971

296.320

296.320

15.185.963

61.293.078

61.293.078

67.627.803

17.505.908

17.505.908

34.071.888

41.559

41.559

44.200

17.547.467

17.547.467

34.116.088

Depósitos Bancários e Caixa:
Depósitos bancários
Caixa
ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS:
Acréscimos de proveitos
Custos diferidos

51

47.488

47.488

299.280.304

299.280.304

268.029.758

299.327.792

299.327.792

268.029.758

TOTAL DE AMORTIZAÇÕES

26.930.848

TOTAL DE PROVISÕES
TOTAL DO ACTIVO
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1.509.292.981

26.930.848 1.482.362.133 1.150.078.701

(valores em euros)

SITUAÇÃO LÍQUIDA E PASSIVO

Exercícios
Nota Anexo

2004

2003

5.000.000

5.000.000

CAPITAL PRÓPRIO:
Capital
Prestações Acessórias

179.033

179.033

Resultados transitados

-29.631.703

-3.600.089

Subtotal
Resultado líquido do exercício
Subtotal
Prestações do concedente (Al.4 da Base XXVII)

-24.452.670

1.578.944

-37.949.388

-26.031.614

-62.402.058

-24.452.670

332.127.866

273.025.428

40

269.725.808

248.572.758

34

18.000.000

Dívidas a instituições de crédito

52

663.689.708

Outros credores

53

235.185.061

212.523.795

898.874.769

682.283.374

Total da Situação Líquida
PASSIVO:
Provisões para Riscos e Encargos:
Outras provisões para riscos e encargos

18.000.000

Dívidas a Terceiros – Médio e Longo Prazo:
469.759.579

Dívidas a Terceiros – Curto Prazo:
Dívidas a instituições de crédito

52

Fornecedores, c/c

53

16.517.027

4.670.882

Fornecedores de imobilizado c/c

53

130.882.624

97.129.685

176.896

219.000

53

14.663.866

11.685.120

179.672.413

113.704.687

Estado e outros entes públicos
Outros credores

17.432.000

Acréscimos e Diferimentos:
Acréscimos de custos

54

16.340.024

8.527.813

Proveitos diferidos

55

99.749.119

96.990.068

116.089.143

105.517.881

Total do Passivo

1.212.636.325

901.505.942

TOTAL DA SITUAÇÃO LÍQUIDA E DO PASSIVO

1.482.362.133 1.150.078.701

O Técnico Oficial de Contas
Vitor Manuel Gomes de Carvalho

O Conselho de Administração
Administrador no exercício de Presidente do Conselho de Administração
Dr. Rui Fernando da Silva Rio
Vogais
José Narciso Rodrigues de Miranda
Eng. Mário Hermenegildo Moreira de Almeida
Prof. Manuel de Oliveira Marques
Eng. José Manuel Duarte Vieira
Eng. Juvenal Silva Peneda
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Demonstração dos Resultados por Naturezas do Exercício findo em 31 de Dezembro de 2004

(valores em euros)

Exercícios
2004

2003

CUSTOS E PERDAS
Custo das mercad. vendidas e matérias consumidas:
Mercadorias

172.283

Fornecimentos e serviços externos

172.283

81.980

43.100.227

81.980
29.457.578

Custos com o pessoal:
Remunerações

3.882.056

4.004.958

Encargos sociais:
Pensões

0

Outros

2.285.933

Amortizações do imobilizado corpóreo e incorpóreo

16.599.560

Provisões

0

Impostos

488.276

Outros custos e perdas operacionais

8.714

(A)
Perdas em empresas do grupo e associadas

0
6.167.989

4.303.308

8.308.265

9.388.395
16.599.560

0

9.388.395

202.341
496.990

7.784

66.537.050
878

210.125
47.446.344

1.780

Juros e custos similares:
Outros

19.290.125
(C)

19.291.002

17.378.524

85.828.052

Custos e perdas extraordinários
(E)
Imposto sobre o rendimento do exercício
(G)
Resultado líquido do exercício

17.380.304
64.826.648

145.053

145.164

85.973.105

64.971.812

34.466

56.183

86.007.571

65.027.995

-37.949.388

-26.031.614

48.058.182

38.996.382

PROVEITOS E GANHOS
Vendas:
Mercadorias

245.934

Prestações de Serviços

8.822.304

Trabalhos para a própria empresa
Subsídios à exploração
Proveitos suplementares
Outros proveitos e ganhos operacionais

4.759.930

31.949.514
0

93.330

41.450

15.000

4.838.827

0

45.856.579
69.956

4.862.162
32.868.799

4.730.497

(B)
Ganhos em empresas do grupo e associadas

102.232
9.068.238

41.450
37.772.411

49.602

Outros juros e proveitos similares:
Outros

800.304
(D)

Proveitos e ganhos extraordinários
(F)

870.259
46.726.838

1.138.913

1.188.515
38.960.926

1.331.344

35.455

48.058.182

38.996.382

Resumo:
Resultados Operacionais: (B) - (A)

-20.680.471

-9.673.932

Resultados Financeiros: (D-B) - (C-A)

-18.420.743

-16.191.789

Resultados Correntes: (D) - (C)

-39.101.214

-25.865.721

Resultados Antes Impostos: (F) - (E)

-37.914.923

-25.975.430

Resultados Líquido Exercício: (F) - (G)

-37.949.388

-26.031.614

O Técnico Oficial de Contas
Vitor Manuel Gomes de Carvalho

O Conselho de Administração
Administrador no exercício de Presidente do Conselho de Administração
Dr. Rui Fernando da Silva Rio
Vogais
José Narciso Rodrigues de Miranda
Eng. Mário Hermenegildo Moreira de Almeida
Prof. Manuel de Oliveira Marques
Eng. José Manuel Duarte Vieira
Eng. Juvenal Silva Peneda
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Demonstração dos Resultados por Funções do Exercício findo em 31 de Dezembro de 2004

(valores em euros)

Exercícios
2004
Vendas e prestações de serviços
Custo das vendas e prestações de serviços
Resultados Brutos
Outros proveitos e ganhos operacionais

2003

9.068.239

4.862.162

-23.436.825

-15.932.080

-14.368.586

-11.069.918

4.838.827

41.450

Custos de distribuição

-172.246

0

Custos administrativos

-8.091.541

-9.759.881

Outros custos e perdas operacionais
Resultados Operacionais
Custo líquido de financiamento
Ganhos (perdas) em filiais e associadas
Ganhos (perdas) em outros investimentos
Resultados Correntes
Impostos sobre resultados correntes

-13.736.414

-3.004.234

-31.529.961

-23.792.584

-6.454.039

-2.230.669

69.078

47.822

0

0

-37.914.922

-25.975.431

-34.466

-56.183

-37.949.388

-26.031.614

Resultados extraordinários

0

0

Impostos sobre os resultados extraordinários

0

0

Resultados Líquidos

-37.949.388

-26.031.614

Resultado por Acção

-37,95

-26,03

Resultados Correntes Após Impostos

O Técnico Oficial de Contas
Vitor Manuel Gomes de Carvalho

O Conselho de Administração
Administrador no exercício de Presidente do Conselho de Administração
Dr. Rui Fernando da Silva Rio
Vogais
José Narciso Rodrigues de Miranda
Eng. Mário Hermenegildo Moreira de Almeida
Prof. Manuel de Oliveira Marques
Eng. José Manuel Duarte Vieira
Eng. Juvenal Silva Peneda
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Demonstração dos Fluxos de Caixa do Exercício findo em 31 de Dezembro de 2004

Unidade Euros

Exercícios
2004

2003

ACTIVIDADES OPERACIONAIS:
Recebimentos de clientes
Pagamentos a fornecedores
Pagamentos ao pessoal
FLUXO GERADO PELAS OPERAÇÕES
Pagamento/Recebimento do IR
Outros Pag./Receb. Relativos à activ. operacional
FLUXOS GERADOS ANTES DAS RUB. EXTRAORDINÁRIAS
Recebimentos relac. com rub. extraordinárias
Pagamentos relac. com rub. extraordinárias
FLUXOS DAS ACTIVIDADES OPERACIONAIS (1)

8.769.804

3.438.918

-5.486.614

-7.257.412

-6.255.702

-8.374.674

-2.972.512

-12.193.169

4.055

-157.046

5.256.288

10.196.903

5.260.343

10.039.857

79.751

35.432

-145.053

-145.162

2.222.529

-2.263.042

31.296.089

144.843.195

ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO:
Recebimentos provenientes de:
Imobilizações corpóreas
Imobilizações incorpóreas

0

0

Subsídios de investimento

60.382.608

109.018.431

Dividendos

28.000

0

91.706.697

253.861.626

Pagamentos respeitantes a:
Investimentos financeiros
Imobilizações corpóreas
Imobilizações incorpóreas
Amortiz. contratos locação financeira
FLUXOS DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO (2)

94

10.954

296.373.489

348.186.107

9.025.395

14.089.209

144.179

131.072

305.543.156

362.417.342

-213.836.459 -108.555.716

ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO:
Recebimentos provenientes de:
Empréstimos obtidos

211.362.129

100.000.000

211.362.129

100.000.000

0

10.000.000

Pagamentos respeitantes a:
Empréstimos obtidos
Juros e custos similares
FLUXOS DAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO (3)
VARIAÇÃO DE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES (4)=(1)+(2)+(3)

16.316.819

10.763.126

16.316.819

20.763.126

195.045.310

79.236.874

-16.568.621

-31.581.884

CAIXA E SEUS EQUIVALENTES NO INÍCIO DO PERÍODO

34.116.088

65.697.972

CAIXA E SEUS EQUIVALENTES NO FIM DO PERÍODO

17.547.467

34.116.088

O Técnico Oficial de Contas
Vitor Manuel Gomes de Carvalho

O Conselho de Administração
Administrador no exercício de Presidente do Conselho de Administração
Dr. Rui Fernando da Silva Rio
Vogais
José Narciso Rodrigues de Miranda
Eng. Mário Hermenegildo Moreira de Almeida
Prof. Manuel de Oliveira Marques
Eng. José Manuel Duarte Vieira
Eng. Juvenal Silva Peneda
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Anexo à Demonstração dos Fluxos de Caixa exo à Demonstração dos fluxos de
As notas seguintes têm como referência a numeração definida na Directriz Contabilística nº 14/93,
estando ausentes todos os pontos aí definidos que não são aplicáveis à empresa, ou cujo conteúdo
não é relevante para o completo entendimento da demonstração apresentada.
2 – Discriminação dos componentes de caixa e seus equivalentes:

2004
Numerário
Depósitos bancários imediatamente mobilizáveis

2003

41.559

44.200

17.505.908

34.071.888

17.547.467

34.116.088

Equivalentes a caixa:
Caixa e seus equivalentes
Outras disponibilidades
Disponibilidades constantes do balanço

0

0

17.547.467

34.116.088

3 – Informações respeitantes a actividades financeiras não monetárias
a) Foi realizado em 2004 um desembolso no valor 73.930.128 euros, correspondentes ao saldo disponível
da tranche D, da primeira linha de financiamento da empresa junto do Banco Europeu de Investimento.
b) Durante o exercício foi contratado também com o Banco Europeu de Investimento, um financiamento de 200 milhões de euros, com fiança da República Portuguesa, do qual foi efectuado um
primeiro desembolso no valor 120 milhões de euros.
c) Em 2004 foi recebida a quantia de 31,25 milhões de euros, decorrentes da operação de venda seguida
de locação operacional de 9 veículos de Metro Ligeiro.
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Anexo ao Balanço
e à Demonstração
dos Resultados

Anexo ao Balanço e à Demonstração de Resultados
0. Introdução
A Metro do Porto, SA foi criada pelo Decreto-Lei nº 71/93, de 10 de Março, que instituiu o primeiro
regime jurídico de exploração de um Sistema de Metro Ligeiro na Área Metropolitana do Porto (AMP),
consagrando a exploração do sistema a criar, em regime exclusivo, a uma sociedade anónima de
capitais públicos.
A sociedade Metro do Porto, S.A., inicialmente tendo a firma de Metro da Área Metropolitana do
Porto, S.A., foi constituída em 6 de Agosto de 1993, tendo por objecto a exploração de um sistema
de metro ligeiro na AMP.
O Decreto-Lei nº 394-A/98, de 15 de Dezembro, revoga o decreto-lei nº 71/93, de 10 de Março e veio
conferir à sociedade Metro do Porto, S.A., o estatuto de concessionária por um período de 50 anos,
regulamentar as Bases da Concessão (anexo I), definir as regras de actuação dos accionistas
(anexo II – Acordo Parassocial dos Accionistas da Metro do Porto, S.A.) e definir os novos Estatutos
da Empresa (anexo III). O regime legal da concessão é alterado pela Lei 161/99, de 14 de Setembro,
o qual aprova as bases da concessão e pelo Decreto-Lei nº 261/2001, de 16 de Setembro de 2001,
e recentemente pelo Decreto-Lei nº 249/2002, de 19 de Novembro, com vista a permitir operações
de leasing do material circulante afecto ao sistema.
Para a prossecução do seu objecto, tem a sociedade que realizar estudos, concepção, planeamento,
projectos e a construção das infra-estruturas necessárias à realização do empreendimento, bem
como proceder à aquisição de equipamentos e de material circulante. Tais tarefas têm constituído
a actividade principal da Empresa, às quais se somou em 2003, o início da exploração comercial do
Sistema de Metro Ligeiro, com a operação da Linha Azul. Em 2004, a exploração comercial sofreu
um significativo aumento de expressão, fruto da abertura do troço Trindade – Estádio do Dragão e
do consistente aumento mensal da procura.

Linha D – Estação Salgueiros
e Pólo Universitário

O financiamento do investimento e da actividade da Sociedade é, nos termos da Base XIII do Decreto-Lei n.º 394-A/98, assegurado pelo Estado através de dotação de Orçamento de Estado, fundos de
origem comunitária e através de garantias de empréstimos contraídos pela concessionária.

METRO DO PORTO Relatório e Contas 2004

59

A Sociedade possui as seguintes participações:

TIP – Transportes Intermodais do Porto, A.C.E
Metro do Porto, Consultoria Unipessoal, Lda
Nortrem, ACE
Transpublicidade, SA

33,333%
100,000%
0,009%
40,000%

As notas seguintes têm como referência a numeração definida no Plano Oficial de Contabilidade,
estando ausentes os pontos não aplicáveis à empresa, ou cuja informação não seja relevante. Cada
nota viu o seu conteúdo tratado de acordo com o recomendado pelas IAS, sempre que este
normativo se demonstre mais completo e esclarecedor para o correcto entendimento das contas da
sociedade. Os pontos finais, do nº 49 ao 57, foram criados para responder a uma maior clareza na
apresentação de contas que se pretende obter.

2. Valores Comparativos
Swap de cobertura do risco de taxa de juro

No exercício de 2003, as perdas decorrentes da utilização do swap de cobertura do risco contratado
em 27/03/2003 com o Banco Comercial Português, foram registadas na rubrica Custos e Perdas
Financeiras. Entendemos modificar o critério de contabilização, por se tratar de um contrato de
cobertura do risco de taxa de juro directamente relacionado com um contrato de aluguer operacional do
material circulante. Por consequência, a perda decorrente da utilização deste instrumento derivado
foi registada neste exercício na rubrica Fornecimentos e Serviços Externos.

3. Políticas Contabilísticas
As políticas contabilísticas mais significativas utilizadas na determinação do resultado do exercício
e apresentação da situação financeira são as seguintes:
3.1 Bases de Apresentação

As demonstrações financeiras da Metro do Porto foram preparadas de acordo com os princípios
contabilísticos geralmente aceites em Portugal, segundo o princípio do custo histórico, sendo supletivamente adoptadas divulgações requeridas pela Normas Internacionais de Relato Financeiro (IAS/IFRS).
3.2 Reconhecimento do Rédito
a) Prestação de serviços

Os proveitos gerados pela utilização do título de transporte são registados mensalmente, de acordo
com as validações registadas no sistema de bilhética. Esta informação é prestada pelo TIP, ACE,
entidade responsável pelo tratamento de toda a informação da rede de vendas e pela correspondente
repartição de receitas, e de acordo com os critérios definidos pelas Agrupadas do referido ACE.
Os proveitos gerados pela manutenção dos veículos de metro ligeiro abrangidos pelos contratos de
leasing operacional são duodecimalizados em paralelo com as respectivas rendas.
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Os proveitos decorrentes do uso do título de transporte nos transportes alternativos assegurados
nas linhas da Póvoa e Trofa, foram creditados na conta de registo deste serviço de transporte, para
correspondente diminuição do seu custo.
b) Indemnizações compensatórias

Durante o exercício foram registados na conta Subsídios à Exploração 4,7 milhões de euros de
Indemnizações Compensatórias, destinadas a compensar o acréscimo de custo de exploração pela
prestação de serviço social de transporte e a perda de receita pela utilização de preços sociais nos
títulos de transporte, tal como previsto nas Bases da Concessão.
3.3 Gestão dos Riscos Financeiros

A exposição da Sociedade a riscos financeiros não é significativa e inclui principalmente variações
de taxas de juro.
i) Risco cambial

O risco cambial é muito reduzido, uma vez que os empréstimos estão denominados em euros, e o
valor das compras em moeda diferente do euro não tem qualquer significado.
ii) Risco da taxa de juro

Os empréstimos do BEI vencem juros a taxas variáveis e fixas revisíveis, conforme explicitado na nota 29.
iii) Risco de crédito

Não aplicável.
iv) Risco de liquidez

O modelo de financiamento da Empresa tem por base os fundos públicos com origem no Estado e
na União Europeia e financiamento de longo prazo com recurso ao Banco Europeu de Investimento
e a operações de leasing estruturado.
A Empresa detêm apenas um swap de cobertura do risco de taxa de juro.
3.4 Transacções em Moeda Diferente do Euro

As transacções em moeda diferente do euro são convertidas em euros à taxa de câmbio em vigor
na data da transacção. Na data do balanço, os activos e passivos expressos em moeda diferente do
euro são convertidos à taxa de câmbio em vigor a essa data e as diferenças de câmbio resultantes
dessa conversão são reconhecidas como resultados do exercício.
3.5 Imobilizações Corpóreas

O imobilizado corpóreo é valorizado ao custo de aquisição e/ou construção, líquido das
amortizações acumuladas e das perdas por imparidade. Os encargos financeiros durante o período
da construção são capitalizados.
Os contratos de locação financeira relativamente aos quais a Empresa assume substancialmente todos
os riscos e vantagens inerentes à posse do activo locado são classificados como locações financeiras.
Os contratos de locação financeira são registados na data do seu início como activo e passivo, pelo
menor entre o justo valor do bem e o valor actual das rendas de locação vincendas. Os activos
adquiridos em locação financeira são amortizados de acordo com a política estabelecida pela
Empresa para as imobilizações corpóreas.
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As rendas são constituídas pelo custo financeiro e pela amortização do capital. Os custos
financeiros são imputados aos respectivos períodos durante o prazo da locação, segundo uma taxa
de juro periódica constante sobre o investimento líquido remanescente do locador.
Os custos com a manutenção e reparação que não aumentam a vida útil das imobilizações são
registados como custos do exercício em que ocorrem.
As amortizações são calculadas sobre os valores de aquisição ou construção, pelo método das
quotas constantes. As taxas anuais aplicadas reflectem o menor período entre o prazo da
concessão (50 anos) e a vida útil económica dos bens e resumem-se como segue:
• Edifícios e outras construções:
- Edifícios: 30 anos
- Passagens inferiores: 50 anos
- Túneis: 50 anos
- Via: 25 anos
• Equipamento básico: 20 anos
O Imobilizado em Curso compreende todos os fornecimentos relativos à construção das infraestruturas de Metro Ligeiro, os trabalhos especializados, os fornecimentos e serviços externos
relacionados com o desenvolvimento dos projectos e ainda trabalhos para a própria empresa.
3.6 Imobilizações Incorpóreas

As imobilizações incorpóreas encontram-se registadas pelo custo de aquisição, deduzido das
amortizações acumuladas e de perdas por imparidade.
As amortizações são calculadas sobre os valores de aquisição, pelo método das quotas constantes.
As taxas anuais reflectem o período entre o início de utilização e o prazo da concessão (50 anos).
3.7 Investimentos Financeiros

Os investimentos financeiros em empresas do grupo e associadas são valorizados pelo método da
equivalência patrimonial. As participações relativamente às quais a Empresa não assegura uma
influência significativa sobre a sua actividade, são valorizadas pelo menor entre custo de aquisição
e valor de realização.
A participação em agrupamentos complementares de empresas (ACE) é integrada nas contas da
Empresa pelo método da consolidação proporcional.
3.8 Imparidade dos Activos

Os activos da empresa são analisados à data de cada balanço, por forma a avaliar indicações de
eventuais perdas por imparidade. Em 31 de Dezembro de 2004 não existem situações de imparidade
de activos.
3.9 Provisões

São constituídas provisões sempre que a Empresa tem uma obrigação presente (legal ou implícita)
resultante de um acontecimento passado e é provável que uma diminuição, razoavelmente
estimável, de recursos incorporando benefícios económicos será exigida para liquidar a obrigação.
A análise das perdas contingentes é efectuada na data de cada balanço.
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Em 31 de Dezembro de 2004 considerou-se a existência de passivos contingentes, os quais podem
representar perdas futuras, pelo que foi constituída provisão no montante de 18 milhões de euros.
3.10 Especialização de Exercícios

A contabilização de custos e de proveitos tem como base o princípio da especialização dos exercícios,
pelo qual estes são reconhecidos no momento em que são gerados, independentemente do seu
pagamento ou recebimento.
3.11 Impostos sobre o Rendimento

O Imposto sobre o Rendimento é calculado com base no resultado tributável e considera a tributação diferida.
Os impostos diferidos são calculados com base no método da responsabilidade de balanço, sobre
as diferenças temporárias entre os valores contabilísticos dos activos e passivos e a respectiva base
de tributação.
Somente são reconhecidos impostos diferidos activos quando existe uma segurança razoável de
que serão gerados lucros futuros contra os quais os activos poderão ser utilizados.
3.12 Locações Operacionais

Os contratos de locação relativamente aos quais a Empresa não assume substancialmente todos
os riscos e vantagens inerentes à posse do bem são classificados como locações operacionais.
Os encargos com as rendas associadas aos contratos de locação operacional são reconhecidos
como custo do exercício a que respeitam.
3.13 Financiamento do Imobilizado

Os recursos não reembolsáveis atribuídos à empresa para financiamento do imobilizado afecto ao
Sistema de Metro Ligeiro, previstos no Decreto-Lei n.º 394-A/98 e nas suas posteriores actualizações,
foram registados até 2002 como Proveitos Diferidos. Procedeu-se em 2003 à reclassificação desses
recursos, os quais passam a integrar os Capitais Permanentes da Empresa, tendo sido registados
como “Prestações do Concedente”, por se entender ser a forma mais correcta de os relevar.
Os fundos com origem no Orçamento de Estado atribuídos em PIDDAC, para suportar o investimento na Ponte do Infante, foram contabilizados como Proveitos Diferidos, sendo utilizados em
função da reintegração do investimento.

6. Impostos
A Empresa encontra-se sujeita ao pagamento de Imposto sobre o Rendimento do Exercício,
acrescido de derrama, e existe tributação autónoma fruto dos custos com viaturas ligeiras e das
despesas de representação.
Nos termos da legislação em vigor, os prejuízos fiscais são reportáveis durante um período de seis
anos após a sua ocorrência e dedutíveis aos lucros fiscais gerados durante o período respectivo.
Não foram reconhecidos impostos diferidos activos, relativamente às perdas fiscais, por questão
de prudência.
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Os prejuízos fiscais disponíveis para utilização futura são os seguintes:

Ano do prejuízo

Utilizável até

Valor

2000

510.045

2006

2001

870.512

2007

2002

991.013

2008

2003

26.210.687

2009

2004

37.641.483

2010

Total

66.223.740

7. Número Médio de Pessoas
O número médio de pessoas ao serviço da Empresa, no exercício, foi de 141 (206 em 2003), sendo
de 133 no final do exercício, dos quais 21 são trabalhadores transferidos da CP e da REFER.

8. Movimentos nas Contas de Despesas de Instalação e Despesas de Investigação e
Desenvolvimento
Foram registados na conta Despesas de Instalação os valores referentes a estudos, projectos e
gestão do projecto, correspondentes ao investimento em 2004 na Linha Azul, em exploração. A
passagem de imobilizado em curso para firme foi realizada pelo peso orçamental relativo destes
investimentos incorpóreos face ao investimento directo no Sistema.

10. Movimentos nas Rubricas do Activo Imobilizado
ACTIVO BRUTO
valores em euros

Rubricas

Saldo Inicial

Aumento

Diminuição

Transferência

Saldo Final

Investimentos Financeiros:
Partes capital em empresas do grupo
Partes capital em empresas associadas
Outras empresas
Total

3.994

0

784

0

3.210

97.896

69.956

0

0

167.851

0

94

94

0

0

101.890

70.050

878

0

171.061

Imobilizações Incorpóreas:
Despesas de instalação

22.424.689

37.756

0

15.108.666

37.571.111

Imobilizações em curso

137.657.008

41.695.924

0

-23.107.303

156.245.629

Total

160.081.697

41.733.680

0

-7.998.637

193.816.740

Imobilizações Corpóreas:
Terrenos

6.767.158

0

0

18.466.598

25.233.755

Edifícios

207.036.366

1.904.846

0

185.317.467

394.258.679

Equipamento básico

22.894.418

339.680

0

10.183.112

33.417.210

Equipamento de transporte

743.047

203.360

156.237

0

790.170

Ferramentas e utensílios

101.853

155.146

0

0

256.999

1.514.525

194.453

3.625

0

1.705.353

0

513.903

6.063.305

15.592.392 -206.482.443

381.078.511

Equipamento administrativo
Outras
Imobilizações em curso
Adiantamentos imob. corpóreas
Total
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5.549.402

0

337.628.663

265.524.684

48.167.916

115.478.529

69.460.793

0

94.185.652

630.403.347

383.800.698

85.213.047

7.998.637

936.989.634

AMORTIZAÇÕES E PROVISÕES
valores em euros

Rubricas

Saldo Inicial

Reforço

Regularizações Saldo Final

Imobilizações Incorpóreas:
Despesas de instalação

466.891

924.134

0

1.391.025

Total

466.891

924.134

0

1.391.025

Edifícios

7.544.857

13.393.048

0

20.937.905

Equipamento básico

1.218.945

1.672.684

0

2.891.629

394.594

166.603

138.093

423.104

37.508

40.656

0

78.164

807.124

405.051

3.154

1.209.021

10.003.028

15.678.042

141.247

25.539.823

Imobilizações Corpóreas:

Equipamento de transporte
Ferramentas e utensílios
Equipamento administrativo
Total

Em 2004 foi transferido para imobilizado firme o investimento relativo aos troços da Linha Azul
concluídos no exercício e o investimento realizado na Ponte Infante D. Henrique.
Foi realizada a alienação de 9 unidades de material circulante, e simultânea tomada em aluguer
operacional, as quais se encontravam registadas em imobilizado em curso. Esta alienação não
gerou nenhuma mais valia para a Empresa.
Os valores do investimento directo relativos aos troços T4, T5, T6, T17, T20 e PMO da Linha Azul foram
registados no imobilizado corpóreo nas rubricas terrenos e recursos naturais, edifícios e outras
construções e equipamento básico. Os valores do investimento directo relativo à Ponte Infante D. Henrique
foram registados no imobilizado corpóreo na rubrica terrenos e recursos naturais e edifícios e outras
construções. A transferência líquida de 7.998.637 euros com origem no imobilizado incorpóreo refere-se
a custos financeiros e de fiscalização de obra que acrescem ao valor do imobilizado corpóreo.

11. Capitalização de Custos Financeiros Ocorridos no Exercício
Foram capitalizados na conta de Imobilizações em Curso 12.605.053 euros correspondentes a
10.610.369 euros de encargos financeiros dos financiamentos do Banco Europeu de Investimento e
1.994.684 euros de juros de empréstimos intercalares.

14. Imobilizações Corpóreas e em Curso
a) Todas as imobilizações estão afectas à actividade da Empresa e disponíveis para a exploração.
Não existem imobilizações localizadas no estrangeiro.
b) De acordo com o disposto no Decreto-Lei n.º 394-A/98, todos os bens que integram o
estabelecimento da Metro do Porto, S.A. e os afectos ao sistema, são reversíveis para o
Estado, no fim do período da Concessão, que é de 50 anos. Os valores financiados que
satisfazem os requisitos do n.º IV da Base XXVII são considerados como afectos a interesse do
Concedente.
c) No exercício, foram capitalizados os proveitos financeiros resultantes das aplicações
financeiras efectuadas. Assim, verifica-se uma redução de 707.428 euros no valor dos custos
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financeiros capitalizados no exercício registando-se, em consequência, um saldo final em 31
de Dezembro de 2004 de 9.874.128 euros.
Os encargos financeiros capitalizados são os seguintes:
• Anos anteriores
• No exercício

31.209.522 euros
3.445.340 euros

15. Bens Utilizados em Regime de Locação Financeira
Os bens utilizados pela Empresa em regime de locação financeira são veículos ligeiros e
equipamento informático, os quais se encontram registados no activo pelo valor de 790.170 e
148.344 euros, respectivamente.

16. Firma e Sede das Empresas do Grupo, Associadas e Outras Participações

Valor da

Capitais
Designação social

Sede

%

Próprios
(2004)

Resultado

participação

(2004)

financeira em
31.12.2004

Metro Consultoria, Lda

Av. Fernão Magalhães, 1862, 7º – Porto

100,00

3.999

-784

3.210

Transpublicidade, SA

Av. Fernão Magalhães, 1862, 13º – Porto

40,00

256.243

174.889

167.851

Nortrem, ACE

R. Gen. Firmino Miguel, nº 3 – Lisboa

0,009

a)

a)

0

TIP, ACE

Av. Fernão Magalhães, 1862, 9º – Porto

33,33

b)

b)

0

a) o resultado negativo do exercício anulou o valor da participação
b) as contas deste ACE estão integradas através da aplicação do método da consolidação proporcional

28. Dívidas em Mora ao Estado e Outros Entes Públicos
Não existe qualquer dívida em mora ao Estado e Outros Entes Públicos.

29. Valor das Dívidas a Terceiros a Mais de Cinco Anos
A divida existente na Empresa a mais de 5 anos tem exclusivamente origem no Banco Europeu de
Investimento. No exercício foram utilizados recursos provenientes de dois contratos de financiamento:
• a tranche D do contrato inicial de financiamento do Sistema de Metro Ligeiro da AMP;
• um novo contrato de financiamento destinado a apoiar os projectos de duplicação das linhas
da Póvoa e da Trofa, do qual foram contratadas duas tranches, tendo sido apenas
desembolsado o valor referente à tranche A.
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valores em euros

Contrato

Valor do

Valor Utilizado

Valor

Contrato

em 2004

em Dívida

BEI I
Tranche A

99.759.579

0

99.759.579

Tranche B

100.000.000

0

100.000.000

Tranche C

100.000.000

0

100.000.000

Tranche D

243.930.128

73.930.128

243.930.128

Tranche A

120.000.000

120.000.000

120.000.000

Tranche B

80.000.000

0

0

743.689.708

193.930.128

663.689.708

BEI II

Total

Os empréstimos obtidos junto do BEI são realizados em Euros, em regime de taxa variável BEI (que
é consistentemente mais baixa que a Euribor para igual período) e em regime de taxa fixa revisivel.
Todos os desembolsos de fundos BEI em 2004 foram realizados a taxa variável BEI.
Os Contratos de Financiamento com o BEI beneficiam de Garantia Pessoal da República
Portuguesa, por um período de 20 anos a contar da data desta.
Em 2003 foi tomada a opção pelo regime de taxa fixa revisivel para as tranches B e C. A tranche B
foi fixada até 15 de Março de 2009 e a tranche C até 15 de Setembro de 2009.
Do montante global da tranche D, encontra-se em regime de taxa fixa revisivel até 15 Março de 2010
o valor de 100 milhões de euros.
Os empréstimos obtidos junto do BEI classificados a médio e longo prazo apresentam o seguinte
plano de reembolsos:
Contrato BEI I:
Tranche A: 10 prestações anuais consecutivas com início no ano de 2009
Tranche B e C: 10 prestações anuais consecutivas com início no ano de 2012
Tranche D: 10 prestações anuais consecutivas com início no ano de 2013
Contrato BEI II:
Tranche A: 13 prestações anuais consecutivas com início no ano de 2013

31. Compromissos Financeiros
Os compromissos financeiros mais relevantes assumidos pela Empresa dizem respeito aos contratos de
empreitada de obra pública referentes à realização do Sistema de Metro Ligeiro, bem como aos contratos
de prestação de serviços de Fiscalização, e assumem no fim do exercício a seguinte configuração:

Entidade

Valor

Valor

do Contrato

Realizado

Normetro – Contrato Base

845.997.409

615.783.860

Normetro – Aditamentos

359.819.327

218.783.860
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32. Garantias Prestadas
Para caução ao pagamento do valor provável das indemnizações a pagar pela Empresa pela expropriação
de prédios destinados a serem utilizados na construção da rede de Metro Ligeiro, foram emitidas
garantias bancárias. No fim do exercício existem 34.003.335 euros em garantias bancárias emitidas a
favor de terceiros, dos quais 24.939.587 euros prestadas em 2004 (num total de 852 processos).

34. Provisões
As provisões apresentam a seguinte configuração:

Contas

Saldo Inicial

Aumento

Redução

Saldo Final

Provisões para riscos e encargos
Processos judiciais em curso

0

18.000.000

0

18.000.000

Total

0

18.000.000

0

18.000.000

A provisão para riscos e encargos refere-se à estimativa de perdas com um processo judicial em
curso cuja perda foi considerada provável, tendo-se obtido para o efeito uma estimativa dos
consultores legais.

35. Realização do Capital Social
O Capital Social está integralmente subscrito, e realizado.

36. Número de Acções e Valor Nominal
O capital da Empresa divide-se em 1.000.000 de acções escriturais sujeitas ao regime das acções
nominativas, de valor nominal unitário de 5 euros.

37. Composição do Capital Social
Em 31 de Dezembro de 2004 e de 2003, era a seguinte a composição do capital social da Empresa:

2004

2003

59,9993%

59,9993%

STCP

25%

25%

Estado Português

10%

10%

Área Metropolitana do Porto

CP – Caminhos de Ferro Portugueses
Câmaras Municipais de Gondomar, Maia, Matosinhos, Porto, Póvoa de Varzim, Vila do Conde e Vila Nova de Gaia
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5%

5%

0,0007%

0,0007%

40. Variação da Situação Líquida
valores em euros

Saldo Inicial
Capital
Prestações Acessórias
Resultados Transitados

Aumentos

Diminuições

Saldo Final

5.000.000

0

0

179.033

0

0

5.000.000
179.033

-3.600.089

-26.031.614

0

-29.631.703

Resultado Líquido Exercício

-26.031.614

-37.949.388

-26.031.614

-37.949.388

Total

-24.452.670

-63.981.002

-26.031.614

-62.402.058

Prestações do Concedente

273.025.428

60.361.518

1.259.079

332.127.866

Total

248.572.758

-3.619.484

-24.772.535

269.725.809

43. Remunerações Atribuídas aos Membros dos Orgãos Sociais
A remuneração auferida pelos Órgãos Sociais da Empresa em 2004, foi de:
• Conselho de Administração
• Fiscal Único

875.179 euros
17.950 euros

45. Resultados Financeiros
valores em euros

2004

2003

Custos e Perdas
Juros suportados
Perdas em empresas do grupo associadas
Diferenças de câmbio desfavoráveis
Outros custos e perdas financeiros
Resultados financeiros
Total

17.619.602

16.354.039

878

1.780

0

47

1.670.523

1.024.438

-18.420.743

-16.191.789

870.259

1.188.515

Proveitos e Ganhos
Juros obtidos

162.902

560.276

Ganhos em empresas do grupo associadas

69.956

49.602

Rendimentos de participações de capital

28.000

0

1.154

10

Diferenças de câmbio favoráveis
Descontos de pronto pagamento

0

1.633

Outros proveitos e ganhos financeiros

608.248

576.994

Total

870.259

1.188.515

METRO DO PORTO Relatório e Contas 2004

69

46. Resultados Extraordinários
valores em euros

2004

2003

Custos e Perdas
Donativos

125.926

144.335

0

378

Multas e penalidades

3.197

367

Correcções relativas a exercícios anteriores

5.410

0

10.520

85

Resultados extraordinários

1.186.291

-109.711

Total

1.331.344

35.454

21.124

13.410

Perdas em imobilizado

Outros custos ou perdas

Proveitos e Ganhos
Ganhos em imobilizações
Correcções a exercícios anteriores

0

1.945

Outros proveitos ou ganhos

1.310.220

20.099

Total

1.331.344

35.454

A rubrica Outros Proveitos corresponde a subsídios recebidos com origem em dotações do
Orçamento de Estado para construção da Ponte Infante D. Henrique, sendo transferidos para
resultados em função das depreciações.

48. A Sociedade Recebeu as Seguintes Garantias Bancárias dos seus Fornecedores:
A Normetro – Agrupamento do Metropolitano do Porto, ACE, adjudicatária do contrato de projecto
e construção do Sistema de Metro Ligeiro do Porto prestou nos termos contratuais, cauções de
exacto e pontual cumprimento das obrigações assumidas, a favor do Metro do Porto, sob a forma
de garantia bancária, no valor acumulado de 129.439.409 euros.
A Cinclus-GIBB-Tyco, consórcio adjudicatária do contrato de prestação de serviços de fiscalização
e controlo da construção do Sistema de Metro Ligeiro do Porto prestou, nos termos contratuais,
cauções do exacto e pontual cumprimento das obrigações assumidas, a favor do Metro do Porto,
sob a forma de garantia bancária, no montante acumulado de 2.952.565 euros.
Outros fornecedores de imobilizado da Metro do Porto prestaram, nos termos contratuais, cauções
do exacto e pontual cumprimento das obrigações assumidas, a favor da Empresa, sob a forma de
garantia bancária, no montante de 8.163.360 euros.
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49. Estado e Outros Entes Públicos
Os saldos a receber do Estado apresentam a seguinte composição:
valores em euros

2004
Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) a recuperar
Impostos e Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas – IRC

2003

42.268.164

48.293.220

43.386

135.516

Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares – IRS

7.681

7.681

Contribuições para a Segurança Social a recuperar

5.201

5.201

42.324.432

48.441.618

51. Custos Diferidos
Os Custos Diferidos apresentam a seguinte composição:

2004

2003

Locação operacional veículos – 1º contrato

111.863.339

116.590.163

Locação operacional veículos – 2º contrato

83.892.113

87.263.841

Locação operacional veículos – 3º contrato

62.504.796

64.148.155

Locação operacional veículos – 4º contrato

40.969.049

0

51.007

27.599

299.280.304

268.029.758

Outros custos diferidos
Total

A Sociedade procedeu à venda seguida de locação operacional de veículos do Sistema de Metro Ligeiro.
Em 2002 foi realizada a primeira operação, abrangendo 28 veículos. Em 2003 foi realizada uma nova
operação, em duas tranches, de 20 e 15 veículos. Em 2004 foi realizada uma nova operação, sobre
9 veículos. A locação operacional é celebrada por um período de 20 anos, sendo as rendas parcialmente
facturadas no início do contrato. O montante total facturado é relevado em Custos Diferidos por
contrapartida de Outros Credores. As rendas são reconhecidas como encargos do período respectivo.

52. Empréstimos Bancários
Os empréstimos bancários são exigíveis como segue:

2004
Curto Prazo
Médio e Longo Prazo

2003

17.432.000

0

663.689.708

469.759.579

681.121.708

469.759.579

O endividamento a médio e longo prazo é integralmente composto por dívida contraída junto do
Banco Europeu de Investimentos, nas condições descritas na nota 29.
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53. Outros Credores
Os saldos desta rubrica assumem a seguinte representação:

Saldos mais representativos
NORTREM – Aluguer Material Ferroviário, ACE

2004

2003

245.341.815

219.365.015

Normetro, ACE

5.809.081

73.708.439

ENSITRANS

2.134.611

2.413.676

CINCLUS – Fornecimentos

1.860.957

1.879.927

ACA CONSTRUÇÕES – Alberto Couto Alves, SA

1.476.770

0

124.108.317

23.971.543

380.731.551

321.338.600

Outros credores

Por rubrica do Balanço:

2004

2003

Outros credores – médio e longo prazo

235.185.061

Fornecedores de imobilizado – curto prazo

130.882.624

97.129.685

14.663.866

11.685.120

380.731.551

321.338.600

Outros credores – curto prazo
Total

212.523.795

A dívida à Nortrem, ACE refere-se às rendas vincendas dos quatro contratos de locação
operacional, sendo devida em 40 prestações semestrais. As rendas a vencer durante o ano de 2005
foram relevadas em dívida de curto prazo.

54. Acréscimos de Custos

2004
Remunerações a liquidar
Especialização de juros
Outros

2003

639.983

388.774

7.654.891

7.072.169

8.045.150

1.066.870

16.340.024

8.527.813

A rubrica Outros contempla 6.060.000 euros de indemnizações a liquidar aos comerciantes com
estabelecimento comercial abrangido pela frente de obra.
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55. Proveitos Diferidos

2004

2003

Subsídios ao investimento

32.578.423

35.198.438

Manutenção veículos metro ligeiro

55.874.112

49.886.798

Bonificação de juros

5.383.377

5.776.085

NPV US CBL

5.913.207

6.128.747

99.749.119

96.990.068

Total

Movimentos no Exercício (a menos):
• Parcela transferida para resultados: 1.243.215 euros
• Transferência para situação líquida (prestações do concedente) 1.368.926
A transferência de proveitos diferidos para situação líquida deve-se a uma reclassificação do
subsídio recebido.

56. Leasing Operacional de Material Circulante – 2004
Foi realizado no exercício um novo contrato de locação operacional – LEP (Leasing Estruturado
Português) relativo a 9 veículos de metro ligeiro, o qual regista dívida no balanço na conta 2724,
fruto de facturação antecipada de rendas, pelo montante de 40.969.049 euros.
A primeira operação de locação realizada pela MP mereceu o prémio de “Deal of The Year 2002”,
atribuído pela Asset Finance Internacional, pelas suas características inovadoras.
Esta locação foi alvo de Despacho de Autorização do MOPTH, da Locação Operacional e de
Alienação de Material Circulante, e de Concessão de Garantia Pessoal do Estado, em 11 de Dezembro
de 2002. Mereceu também autorização, por Despacho do Sr. Secretário de Estado do Tesouro e das
Finanças, de 12 de Dezembro, a concessão de garantia do Estado às obrigações a contrair pela
Metro do Porto, SA.
A DGCI – Direcção-Geral dos Impostos, consultada por motivo da locação realizada em 2002, em
23 de Abril de 2002, por ofício dirigido à empresa, confirma a classificação destas operações como
locação operacional.
A operação é considerada como operacional, uma vez que a locação objecto dos Contratos de
Aluguer não será mera função dos termos financeiros referentes ao montante do valor de aquisição
dos equipamentos, taxa de juro da operação e respectivo prazo, dado não ser a mesma qualificável
como uma operação de leasing financeiro nos termos da legislação em vigor conforme decorre dos
elementos que a caracterizam.
Foi contratado a 27 de Março de 2003, com o Banco Comercial Português, um swap de taxa de juro
referente ao contrato de leasing operacional celebrado em 2002.
Com data de início a 13 de Junho de 2003, o swap contrata uma taxa fixa de 4,76% (prestações
semestrais) para a totalidade do referido contrato, que à data da assinatura ascendia a 96.242.430 euros.
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57. Contingências
Os litígios em que a Sociedade está envolvida à data de 31 de Dezembro de 2004 resumem-se como segue:

Acções movidas por

Valor total da contingência

Clientes

0

Administração Fiscal

0

(a)

Colaboradores

0

(b)

Comerciantes

(a)

0

(c)

178.838.324

(d)

Expropriações

903.288

(e)

Terceiros

343.570

(f)

Normetro

Notas:
a) Inexistente
b) Acções judiciais movidas por treze trabalhadores transferidos da CP e da Refer, reclamando a
manutenção das regalias dos anteriores acordos colectivos de trabalho.
c) Existem quatro processos movidos por comerciantes. Contudo, não existe expectativa de
encargos adicionais para a Empresa.
d) A Normetro reclamou sobrecustos decorrentes de prorrogação de prazos, de obras de escavação
de túneis e estações enterradas, o qual foi submetido a um processo de arbitragem, mediante
compromisso arbitral celebrado em Julho. O montante reclamado é de 68.957.058 euros.
Posteriormente, perante nova reclamação de 109.881.266 euros por sobrecustos na construção
de estações e prorrogações de prazos, foi celebrado em Dezembro de 2003 um aditamento ao
referido compromisso arbitral.
e) Relativamente aos processos expropriativos conduzidos pela empresa, existem 30 processos em
arbitragem judicial, envolvendo a definição do montante indemnizatório.
f) Acções cíveis movidas para indemnização de danos provocados pela realização das obras de
construção do metro.
Atendendo à experiência da empresa em anteriores processos, julgamos que os processos judiciais
em curso não traduzirão responsabilidades futuras para a empresa, além das provisões já
constituídas.
A eventual existência de contingências futuras desfavoráveis à empresa, não consubstanciarão
factos patrimoniais concorrentes para o resultado, uma vez que se trata de factos relacionados com
obra, e por isso se poderão traduzir em acréscimos ao investimento.
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Certificação Legal das Contas

Introdução
1. Examinámos as demonstrações financeiras da “METRO DO PORTO, S.A.”, as quais compreendem
o Balanço em 31 de Dezembro de 2004, (que evidencia um total de 1.482.362.133 euros e um total de
situação líquida de 269.725.808 euros, incluindo um resultado líquido negativo de 37.949.388 euros), as
Demonstrações dos resultados por naturezas e por funções e a Demonstração dos fluxos de
caixa do exercício findo naquela data, e os correspondentes Anexos.

Responsabilidades
2. É da responsabilidade do Conselho de Administração a preparação de demonstrações financeiras
que apresentem de forma verdadeira e apropriada a posição financeira da Empresa, o resultado
das suas operações e os fluxos de caixa, bem como a adopção de políticas e critérios contabilísticos
adequados e a manutenção de um sistema de controlo interno apropriado.
3. A nossa responsabilidade consiste em expressar uma opinião profissional e independente, baseada
no nosso exame daquelas demonstrações financeiras.

Âmbito
4. O exame a que procedemos foi efectuado de acordo com as Normas Técnicas e as Directrizes de
Revisão/Auditoria da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, as quais exigem que o mesmo seja
planeado e executado com o objectivo de obter um grau de segurança aceitável sobre se as
demonstrações financeiras estão isentas de distorções materialmente relevantes. Para tanto o
referido exame incluiu:
• a verificação, numa base de amostragem, do suporte das quantias e divulgações constantes
das demonstrações financeiras e a avaliação das estimativas, baseadas em juízos e critérios
definidos pelo Conselho de Administração, utilizadas na sua preparação;
• a apreciação sobre se são adequadas as políticas contabilísticas adoptadas e a sua divulgação,
tendo em conta as circunstâncias;
• a verificação da aplicabilidade do princípio da continuidade; e
• a apreciação sobre se é adequada, em termos globais, a apresentação das demonstrações financeiras.
5. Entendemos que o exame efectuado proporciona uma base aceitável para a expressão da nossa opinião.

Opinião
6. Em nossa opinião, as referidas demonstrações financeiras apresentam de forma verdadeira e
apropriada, em todos os aspectos materialmente relevantes, a posição financeira da “METRO DO
PORTO, S.A.” em 31 de Dezembro de 2004, o resultado das suas operações e os fluxos de caixa no
exercício findo naquela data, em conformidade com os princípios contabilísticos geralmente aceites.
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Ênfases
7. Sem afectar a opinião expressa no parágrafo anterior, chamamos a atenção para as situações seguintes:
7.1 A Empresa tinha reconhecido, até ao exercício de 2002, os subsídios recebidos, a fundo perdido,
para financiamento do imobilizado afecto ao Sistema de Metro Ligeiro como Proveitos Diferidos.
A partir de 2003, alterou essa contabilização para a rubrica de “Prestações do Concedente”,
conforme notas nºs. 3.13 e 40 do Anexo.
7.2 A Empresa celebrou, em 2003, um contrato de swap de taxa de juro, no montante de € 96.242.430,
relacionado com o contrato de leasing operacional, celebrado em 2002, conforme notas nºs. 2,
3.3 e 56 do Anexo.
7.3 A Empresa presta um serviço público de transportes, com tarifas fixadas administrativamente
que atendem a considerações de ordem social, situação que influencia, de forma determinante,
os resultados negativos da exploração.
As indemnizações compensatórias recebidas, na quantia líquida de milhares de euros 4.730,
ficaram muito aquém da importância necessária para compensar os referidos resultados.

Porto, 16 de Fevereiro de 2005
António Magalhães & Carlos Santos – SROC, representada
por Dr. Carlos Alberto Freitas dos Santos – R.O.C. nº 177
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Relatório e Parecer do Fiscal Único
Senhores Accionistas da
METRO DO PORTO, S.A.

De harmonia com a lei e com o mandato que nos confiaram, apresentamos o relatório sobre a
acção fiscalizadora e o parecer sobre o relatório de gestão e as demonstrações financeiras da
sociedade METRO DO PORTO, S.A., elaborados pelo Conselho de Administração, relativos ao
exercício findo em 31 de Dezembro de 2004.
Destacamos, como facto mais relevante do último exercício, a entrada em exploração, em 5 de
Junho, do lanço entre as estações da Trindade e do Estádio do Dragão, cuja complexidade de
construção se revestiu de características especiais.
No decurso do exercício, acompanhámos com a extensão e periodicidade, que considerámos
apropriadas, a evolução da actividade da empresa, o cumprimento da legislação e do contrato de
sociedade e, com suporte em testes, a conformidade dos registos contabilísticos com os documentos
que lhes deram origem.
Recebemos do Conselho de Administração e dos Serviços da Empresa todas as informações e
esclarecimentos que lhes solicitámos, o que mereceu o nosso reconhecimento, e que permitiu
acompanhar de forma mais eficaz a gestão.
No âmbito das competências que são atribuídas ao Fiscal Único, verificámos que:
• O Relatório de Gestão, contendo as menções que a lei impõe, esclarece, com adequada evidência,
a forma como decorreu a actividade da empresa no ano findo, prevendo também a sua evolução
e incluindo uma proposta de aplicação dos resultados.
• As demonstrações financeiras, que compreendem o Balanço, Demonstração dos Resultados por
naturezas, Demonstração dos Resultados por funções, Demonstração dos Fluxos de Caixa e
respectivos Anexos, mostram uma noção clara da situação patrimonial da empresa e do modo
como foram obtidos os resultados do exercício.
Emitimos, como nos competia, a Certificação Legal das Contas, que faz parte integrante deste
documento.
Como consequência do acima exposto, somos de parecer que:
1.º – sejam aprovados o Relatório de Gestão e as Demonstrações Financeiras do exercício de 2004.
2.º – seja aprovada a proposta de aplicação dos resultados.

Porto, 25 de Fevereiro de 2005
O Fiscal Único
António Magalhães & Carlos Santos – S.R.O.C., representada por
Dr. Carlos Alberto Freitas dos Santos – R.O.C. nº177
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Relatório de Auditoria
Aos Accionistas da
Metro do Porto, S.A.

1. Efectuámos a auditoria ao Balanço da Metro do Porto, S.A., à data de 31 de Dezembro de 2004,
bem como às Demonstrações dos Resultados por naturezas e por funções e dos Fluxos de caixa
do exercício findo naquela data e aos respectivos Anexos. Estas Demonstrações Financeiras são
da responsabilidade do Conselho de Administração da Sociedade, competindo-nos como
auditores a emissão de uma opinião sobre estas, baseada na nossa auditoria.
2. A nossa auditoria foi conduzida de acordo com as Normas Internacionais de Auditoria. Estas
normas exigem que planeemos e executemos a auditoria por forma a obtermos segurança
aceitável sobre se as referidas Demonstrações Financeiras contêm, ou não contêm, distorções
materialmente relevantes. Uma auditoria inclui o exame, numa base de teste, das evidências que
suportam os valores e informações constantes das Demonstrações Financeiras. Adicionalmente,
uma auditoria inclui a apreciação dos princípios contabilísticos adoptados e avaliação das
estimativas significativas efectuadas pela Administração bem como a apreciação da apresentação
das Demonstrações Financeiras. Em nosso entender, a auditoria efectuada constitui base suficiente
para a emissão da nossa opinião.
3. A Sociedade regista os apoios e subsídios recebidos do Estado e da União Europeia relacionados
com activos na conta Prestações do concedente (alínea 4 da Base XXVII), integrada na rubrica de
Capital Próprio. Em nossa opinião, estes subsídios deveriam ser registados em Proveitos
Diferidos e reconhecidos como proveitos em função das depreciações dos bens subsidiados. O
valor registado na conta Prestações do concedente é, em 31 de Dezembro de 2004, de 333.387 milhares
de euros (273.025 milhares de euros em 31 de Dezembro de 2003), não nos tendo sido possível
proceder à quantificação do efeito em proveitos diferidos (passivo) e em resultados.
4. Em nossa opinião, excepto quanto aos efeitos do mencionado no ponto 3 acima, as Demonstrações
Financeiras apresentam de forma apropriada, em todos os seus aspectos relevantes, a situação
financeira da Metro do Porto, S.A., em 31 de Dezembro de 2004, bem como os resultados das
suas operações e os fluxos de caixa no exercício findo naquela data, de acordo com os princípios
contabilísticos geralmente aceites em Portugal.

Porto, 4 de Fevereiro de 2005
PricewaterhouseCoopers
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