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A EMPRESA 

A RESIALENTEJO, EIM 
 

A AMALGA – Associação de Municípios Alentejanos para a Gestão do Ambiente foi constituída em 28 de 

fevereiro de 2000, tendo em 18 de Junho de 2004 criado a Resialentejo – Tratamento e Valorização de 

Resíduos, EIM para gerir o Sistema de Tratamento e Valorização de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) do Baixo 

Alentejo. Em julho de 2012, em virtude de uma reestruturação jurídico-legal a AMALGA incorporou a 

Resialentejo, através de um processo de fusão, tendo adotado a denominação social da Resialentejo – 

Tratamento e Valorização de Resíduos, EIM.  

 

A Resialentejo dá destino final aos resíduos indiferenciados (resíduos que não são separados) provenientes da 

recolha municipal e dos materiais recicláveis depositados nos ecopontos/ecocentros e da recolha municipal 

dos concelhos de Almodôvar, Barrancos, Beja, Castro Verde, Mértola, Moura, Ourique e Serpa (seus 

acionistas), num total anual aproximado de 40.000 toneladas. A empresa serve 90.557 habitantes, numa área 

geográfica de 6.650 Km2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A empresa gere ainda o Parque Ambiental de que é proprietária, com uma área de 143 ha, onde tem reunidas 
as suas principais infraestruturas de tratamento e processamento de resíduos, a saber; 

• 1 Aterro Sanitário; 

• 1 Central TMB; 

• 1 Centro de Triagem; 

• 1 Unidade de Triagem de Vidro; 

• 1 Ecocentro; 
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• 1 Centro de Receção e Triagem de REEE. 

Para além das infraestruturas instaladas no Parque Ambiental, a Resialentejo tem ainda 5 Estações de 
Transferência/Ecocentros (Beja, Barrancos, Castro Verde, Mértola e Serpa). 

 

Parque Ambiental  
 

Durante o ano de 2012, a RESIALENTEJO assumiu a gestão do Parque Ambiental. Esta infraestrutura pretende 

promover o desenvolvimento da região em que se localiza, potenciar a economia local e criar oportunidades 

de negócio. Nesse sentido foi elaborado o Plano de Pormenor do Parque. 

O Plano de Pormenor foi aprovado em 2017 e publicado em Diário da República a 12.02.2018. 

COMPOSIÇÃO DOS ÓRGÃOS SOCIAIS 

Os órgãos sociais da Resialentejo – Tratamento e Valorização de Resíduos, EIM, apresentam a seguinte 

composição: 

Conselho de Administração 
Presidente 
António Manuel Ascenção Mestre Bota (Presidente da Câmara Municipal de Almodôvar) 

 
Vogal  

Luis Alberto da Silva Miranda (Vereador da Câmara Municipal de Beja) 

 

Vogal 

Marcelo David Coelho Guerreiro (Presidente da Câmara Municipal de Ourique) 

Assembleia Geral 

Presidente da Mesa 

Álvaro José Pato Azedo (Presidente da Municipal de Moura) 

 

Secretários 

João António Serranito Nunes (Presidente da Câmara Municipal de Barrancos) 

Jorge Paulo Colaço Rosa (Presidente da Câmara Municipal de Mértola) 

Fiscal Único 
Oliveira, Reis & Associados, SROC, LDA 

 

ORGANIZAÇÃO DA EMPRESA 
 

A estrutura funcional da empresa encontra-se representada no organograma seguinte. 
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ATIVIDADE OPERACIONAL 

GESTÃO DE RESÍDUOS 
 

Resíduos Urbanos Indiferenciados  
 

Em 2019 foram recebidos cerca de 42 194,7 ton. de resíduos indiferenciados (RI), o que representa um 

acréscimo de 1,7% em relação a 2018. O principal destino dos RI produzidos/recolhidos pela RESIALENTEJO foi 

o Aterro Intermunicipal em Beja (61%).  
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Gráfico 1 – Destino dos resíduos produzidos/recolhidos pela RESIALENTEJO 

 

Resíduos Recicláveis 
 

Durante o ano de 2019, a RESIALENTEJO recebeu/recolheu cerca de 4922 ton de resíduos potencialmente 

recicláveis, representando um incremento de 9,2% em relação ao mesmo período do ano anterior. 
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Gráfico 2 – Fluxos de resíduos potencialmente recicláveis recebidos/recolhidos 

 

Em 2019 encaminhamos 3698,7 ton de resíduos de embalagem, mais 3,7% que no ano de 2018, 

acompanhando parcialmente o aumento ocorrido na recolha seletiva. Ocorreu um aumento generalizado nos 

vários materiais, à exceção dos outros plásticos e no filme plástico. As retomas de outros plásticos-tampas 

diminuíram, devido ao facto de em 2018 termos regularizado stock de anos transatos, e no caso do filme, 

devido à necessidade de retirar os sacos de plástico, considerados pelas EG como não embalagem. 

 

 

Gráfico 3 – Retomas  
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Em termos gerais, em 2019 registou-se acréscimo nas quantidades retomadas de outros fluxos, devido 

sobretudo ao aumento das retomas de pneus usados. No caso dos REEE verificou-se uma diminuição devido 

à falta de pessoal para proceder à triagem e recolha atempada dos contentores com REEE que estão 

armazenados nos vários Ponto Eletrão do Distrito, aliado a atrasos nas marcações das retomas por parte da 

ELECTRÃO. O decréscimo registado na madeira decorre do facto de ter diminuído a receção devido à 

dificuldade de escoamento da mesma a preços competitivos, desde a suspensão da retoma pela EG das 

embalagens. No caso da sucata, ocorreu um incremento do stock, tendo este sido encaminhado no início de 

2020. 

 
Gráfico 4 – Outras Retomas  

 

Tratamento de Águas Residuais 

A Resialentejo em 2019 efetuou o tratamento das águas residuais do Parque Ambiental através de uma 

unidade de tratamento por osmose inversa. Os quantitativos de águas residuais tratadas totalizaram 26 899,9 

m3 em 2019, e contemplam-se no gráfico abaixo os valores mensais.  

 



      Relatório e Contas 2019 

 
 

7 
 

 

Gráfico 5 - Águas residuais tratadas  

 

Central de Tratamento Mecânico e Biológico Beja/Balanço de Massas 

No quadro seguinte apresenta-se o Balanço de Massas da instalação durante o ano de 2019, ou seja, os 

quantitativos que entraram na instalação, os que foram processados assim como os fluxos de saídas 

resultantes do processamento. 

 

 

Entradas [ton/ano] Total 

Resíduos Indiferenciados 11 478,6 

 

Materiais Recuperados t/ano  % RI  

Ferro 121,9 1,1% 

Alumínio 23,0 0,2% 

ECAL 38,7 0,3% 

Filme 230,9 2,0% 

PET 135,0 1,2% 

PEAD 46,6 0,4% 

Plásticos Mistos 0,0 0,0% 

Cartão 155,2 1,4% 

Vidro 172,4 1,5% 

Madeira 39,6 0,3% 

REE, pilhas e baterias 47,2 0,4% 

Pneus 13,9 0,1% 

Total  1 024 8,9% 
 

Jan = 2 450,7m3

Fev = 3 226m3 

Mar = 3 454,7m3

Abr = 2 240,7
m3

Mai = 2 106,6
m3

Jun = 2 061,6
m3

Jul = 2 696,5 m3

Ago = 615,3m3

Set =1 054,2m3

Out = 2 046,2m3

Nov = 2 458 m3

Dez =2 489,4m3
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Orgânicos recuperados 
para TB t/ano % RI 

Para compostagem 
efetiva 

0 0.0% 

Composto 0 0.0% 

Orgânicos para aterro 4 695 40,9% 

Total  4 695 40,9% 

 

Refugos+Rejeitados 
TM t/ano  % RI  

Refugos+rejeitados 4 953 43,1% 

Total  4 953 43,1% 

 

Total de Resíduos para 
Aterro t/ano  % RI  

Refugos+rejeitados TM 4 953 43,1% 

Orgânicos para aterro 4 695 40,9% 

Total  9 647 84,0% 

 

Em 2019 foram processadas cerca de 11 478,6 ton de RU Indiferenciados na CTMB_Beja. Desse processamento 

resultaram 4 953 ton de refugos+rejeitados do tratamento mecânico (43,1% do total processado), 4 695ton 

orgânicos encaminhados para aterro (40,9% do total processado) e 8,9% de materiais recicláveis recuperados. 

Em linhas gerais, os outputs e respetivos destinos da CTMB Beja, durante o ano 2019, foram: 

Outputs: 

• Materiais recuperados – 8,9% dos RI; 

• Orgânicos para TB/Aterro – 40,9% dos RI; 

• Refugos e Rejeitados – 43,1%dos RI 

Destinos: 

• Reciclagem – 8,9% dos RI; 

• Compostagem Efetiva – 0% dos RI; 

• Aterro Sanitário – 84% dos RI 

A compostagem efetiva e o destino de cerca de 4 695 ton de orgânico para aterro (40,9% dos RI) prendeu-se 

com a impossibilidade de escoar composto, uma vez que não se dispunha de licença para tal. 

Salienta-se que os materiais recuperados representaram, em 2019, cerca de 8.9% dos RI processados. 
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NOVAS INFRAESTRUTURAS E NOVOS INVESTIMENTOS 
 

a. Otimização da recolha seletiva - 3ªfase 

Resumo:  

Em 2015, a Resialentejo apresentou, em parceria com os Municípios, uma Candidatura ao POSEUR visando o 

incremento da recolha seletiva, de forma a cumprir as metas do PERSU2020. A referida candidatura foi 

aprovada em 2016 e apresenta como principais investimentos as seguintes componentes: 

1. Estudo para a implementação de projeto de recolha Porta a Porta em zonas piloto, associado a 

sistema PAYT; 

2. Otimização dos sistemas de recolha Porta-a-Porta (PaP) no setor comercial e HORECA; 

3. Otimização do sistema de recolha seletiva no sector doméstico. 

 

Candidatura POSEUR 

Valor do Investimento 1.310.660,77 

Comparticipação FEDER 1.113.942,18 

Comparticipação Nacional - 
RESIALENTEJO 

340.718,58 

 

PRINCIPAIS AÇÕES REALIZADAS EM 2019 

Apresentou-se o relatório final desta candidatura 

 

b. Projeto Valorização de Resíduos Sólidos Urbanos (TMB) dos sistemas GESAMB, 

AMCAL e RESIALENTEJO: Candidatura conjunta POSEUR 

RESUMO: Este projeto é uma operação candidatada ao POSEUR pela GESAMB, em parceria com a 

RESIALENTEJO e AMCAL, e contempla investimentos que visam o incremento da eficiência de 

processamento das Centrais TMB em Beja e Évora, com correspondente aumento da captação de 

recicláveis, assim como algumas alterações na ET de Vila Ruiva. Esta candidatura foi aprovada pelo 

POSEUR, não tendo sido considerados alguns investimentos elegíveis, e inclui as seguintes 

componentes: 

1. Central TMB em Beja, 

a. Aumento do n.º de tremonhas na cabine de volumosos; 

b. Aquisição de 4 contentores de 30 m3 para acondicionamento de recicláveis, 6 cestas de 

rodas e 2 contentores para receção e armazenamento de vidro. 

c. Ampliação das cubas de separação dos óticos e prolongamento das grelhas de receção das 

águas da prensa  
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2. Central TMB em Évora, 

a. Alteração da cabine de volumosos e Instalação de aspirador de filme na cabine de 

volumosos e na cabine de refugo 

b. Aquisição de 2 contentores de 30 m3. 

3. ET Vila Ruiva 

a. Aquisição de 2 contentores de 30 m3. 

 

Candidatura POSEUR 
Valor do Investimento 545.380,95 

Comparticipação FEDER 463.573,81 

Comparticipação Nacional - 
RESIALENTEJO 

28 632,50 

Comparticipação Nacional – 
Municípios RESIALENTEJO 

0,0 

 

PRINCIPAIS AÇÕES REALIZADAS EM 2019 

As intervenções relativas à Central TMB em Beja já foram realizadas. Ocorreram atrasos na execução 

das intervenções na Central TMB em Évora, tendo esta candidatura sido totalmente executada 

durante o ano de 2019. 

 
 

c. Projeto Implementação de sistemas inovadores na gestão de resíduos 

RESUMO: Este projeto é uma operação candidatada ao POSEUR pela RESIALENTENTEJO e insere-se na 

estratégia de implementação de sistemas inovadores, recolha porta-a-porta e sistemas PAYT nos 8 

concelhos da sua área de intervenção, a concretizar faseadamente em 3 fases: 

• 1ª Fase – Implementação de sistema PAYT associado ao porta-a-porta (PP) nos concelhos de 

Barrancos, Beja, Mértola, Moura, Ourique e Serpa. 

• 2ª Fase – Implementação de sistema PAYT associado a recolha coletiva nos concelhos de 

Almodôvar e Castro Verde, eventual ampliação do sistema PAYT associado a porta-a-porta (PP) 

• 3ª Fase – Expansão do sistema PAYT à totalidade da área geográfica dos 8 concelhos 

Esta candidatura inclui 2 Ações, que correspondem à 1ª Fase do Projeto, envolvendo a recolha 

porta-a-porta associada a sistema PAYT - Ação 1 - implicando a alteração do atual esquema de 

deposição e recolha dos fluxos seletivos e indiferenciados (baseada em ecopontos e contentores 

coletivos de RI colocados na via pública). A Ação 2 incide sobre sistemas inovadores a aplicar à 

recolha seletiva em ecopontos. 

Assim, neste contexto as ações previstas são as seguintes: 
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➢ Ação 1 – Implementação de Sistema Porta-a-Porta e PAYT 

o Subação 1.1 – Aquisição de Viaturas para a Recolha Seletiva Porta-a-Porta e PAYT 

o Subação 1.2 – Aquisição de Equipamentos de Deposição para a Recolha Porta-a-Porta 

o Subação 1.3 – Fornecimento e Aquisição de Sistema de Controlo do Sistema de Recolha 

Seletiva e PAYT 

➢ Ação 2 – Sistemas Inovadores para a Recolha Seletiva em Ecopontos 

o Subação 2.1 – Aquisição de Aplicação Móvel 

 

Candidatura POSEUR 

Valor do Investimento  336 582,00    

Comparticipação FEDER  286 094,70    

Comparticipação Nacional - 
RESIALENTEJO 

50 487,30 

Comparticipação Nacional – 
Municípios RESIALENTEJO 

0 

 
PRINCIPAIS REALIZADAS EM 2019 

Esta candidatura foi totalmente executada durante o ano de 2019, à exceção da subação 2.1 

 

d. Projeto Educação e sensibilização com vista a valorização de resíduos urbanos 

RESUMO: Este projeto é uma operação candidatada ao POSEUR pela RESIALENTEJO e inclui ações de 

educação e sensibilização com vista a valorização de resíduos urbanos, nomeadamente: 

➢ Ação 1 – Realização de Campanha de Sensibilização de Prevenção e Reciclagem 

o A1.1 – Realização de Campanha de Sensibilização Massiva 

o A1.2 – Realização de Campanha de Sensibilização em Áreas Piloto (porta-a-porta e PAYT) 

o A1.3 – Conceção e Produção de Materiais de Suporte a Ações de Sensibilização 

➢ Ação 2 – Promoção da Prevenção de Resíduos 

o A2.1 – Realização de Oficinas RE-PLANTA 

o A2.2 – Realização de Oficinas de Reutilização de Resíduos 

o A2.3 – Promoção da Semana Gastronómica “Menos Sobras”  - Realização de Workshops 

o A2.4 – Promoção da Semana Gastronómica “Menos Sobras”  - Publicação de Ebook 

➢ Ação 3 – Assessoria 

 

Candidatura POSEUR 

Valor do Investimento 115 600,00    

Comparticipação FEDER 98 260,00    
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Comparticipação Nacional - 

RESIALENTEJO 
17 340,00 

Comparticipação Nacional – 

Municípios RESIALENTEJO 
0 

 

PRINCIPAIS AÇÕES REALIZADAS EM 2019 

Arrancamos com as principais ações durante o ano de 2019, designadamente campanhas de 

sensibilização, decorrendo estas até 2021. 

 

e. Projeto de recolha seletiva multimaterial porta-a-porta,  

RESUMO: é uma operação candidatada ao POSEUR, e visa implementar / reforçar este tipo de 

recolha seletiva nas seguintes situações: 

➢ Nos Municípios de Barrancos, Beja, Mértola, Moura, Ourique e Serpa - Implementação de 

sistemas porta-a-porta e PAYT para o setor doméstico, envolvendo no âmbito da candidatura: 

− a aquisição de contentores de pequena dimensão (30l a 40l) para a deposição das 

frações embalagens e papel-cartão (já existem contentores para a fração vidro) a atribuir 

a cada alojamento abrangido; 

− a aquisição de viatura para o projeto PAP/PAYT que vai ser implementado no concelho 

de Serpa. 

➢ Nos Municípios de Barrancos, Beja, Ourique e Serpa - Reforço da recolha porta-a-porta no 

setor HORECA e/ou serviços, envolvendo no âmbito da candidatura: 

− a aquisição de contentores de 120L para a deposição das 3 frações multimaterial a 

atribuir aos estabelecimentos HORECA abrangidos; 

− a aquisição de contentores de 800L para a deposição das frações embalagens e papel-

cartão a atribuir aos serviços abrangidos (produção < 1100L/dia); 

− a aquisição de viatura para o projeto PAP no sector HORECA que vai ser implementado 

no concelho de Beja. 

 

Candidatura POSEUR 
Valor do Investimento 989.002,00 

Comparticipação FEDER 840.651,70 

Comparticipação Nacional - 
RESIALENTEJO 

15.750,00    

Comparticipação Nacional – 
Municípios RESIALENTEJO 

          120 606,30 

PRINCIPAIS AÇÕES REALIZADAS EM 2019 
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Esta candidatura foi aprovada pelo POSEUR no final de 2019, tendo sido possível iniciar os processos de 

contratação pública. 

 

f. Outros projetos 

A RESIALENTEJO candidatou ainda os seguintes projetos a Fundos Comunitários: 

1. PROJETO ECO2CIR: É uma operação candidatada e aprovada ao POCTEP/INTERREG pela Dirección 

General de Medioambiente da Junta da Extremadura, em parceria com várias entidades 

portuguesas e espanholas, entre elas a RESIALENTEJO, e visa a promoção da economia circular 

através do desenvolvimento de ações de prevenção e reciclagem de resíduos nas regiões do 

Alentejo e Extremadura. A RESIALENTEJO vai desenvolver as seguintes ações: 

a. Capacitação técnica dos técnicos e autarcas da região para a importância da gestão de 

resíduos para a promoção de uma economia circular; 

b. Estudo sobre a viabilidade da integração da recolha em baixa de RSU no sistema de 

recolha da RESIALENTEJO 

Este projeto decorrerá entre 2018 e 2021. Durante o ano de 2019 executamos normalmente 

candidatura. 

Candidatura POCTEP 
Valor do Investimento 57 698,15 €  

Comparticipação FEDER 43 273,61 €  

Comparticipação Nacional - 
RESIALENTEJO 

14 424,54 €  

Comparticipação Nacional – 
Municípios RESIALENTEJO 

0,0 

 

2. Modernização da Estação de Triagem de papel/cartão e vidro, é uma operação candidatada ao 

POSEUR, e pretende designadamente: 

▪ Modernizar a triagem de papel-cartão 

▪ Modernizar a triagem de vidro 

Esta candidatura foi considerada não elegível, apesar de ter obtido uma classificação superior 

ao mínimo exigido, devido ao facto do Aviso não ter dotação suficiente para todas as 

candidaturas passiveis de serem aprovadas. 

Candidatura POSEUR 

Valor do Investimento 647 932,00    

Comparticipação FEDER       536 717,20 

Comparticipação Nacional - 

RESIALENTEJO 
         94 714,80 

Comparticipação Nacional – 

Municípios RESIALENTEJO 
0,0 
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3. Construção de unidade de compostagem para bioresiduos, é uma operação candidatada ao 

POSEUR, e pretende ampliar a referida instalação de tratamento mecânico e biológico, localizada 

no Parque Ambiental do Montinho, em Santa Clara do Louredo (Beja), através da construção da 

unidade de compostagem de biorresíduos recolhidos seletivamente. 

Esta candidatura foi considerada não elegível, apesar de ter obtido uma classificação superior ao 

mínimo exigido, devido ao facto do Aviso não ter dotação suficiente para todas as candidaturas 

passiveis de serem aprovadas. 

Candidatura POSEUR 

Valor do Investimento    761 270,00 

Comparticipação FEDER     647 079,50 

Comparticipação Nacional - 

RESIALENTEJO 
       114 190,50 

Comparticipação Nacional – 

Municípios RESIALENTEJO 
0,0 

 

4. Implementação de compostagem comunitária e reforço da compostagem doméstica, é uma 

operação candidatada ao POSEUR, e pretende investir na instalação de soluções descentralizadas 

nos 8 concelhos. 

Esta candidatura foi aprovada no inicio de 2020. 

Candidatura POSEUR 

Valor do Investimento           256 967,50 

Comparticipação FEDER           218 422,38 

Comparticipação Nacional - 

RESIALENTEJO 
              5 027,63 

Comparticipação Nacional – 

Municípios RESIALENTEJO 
            33 517,50 

 

 

5. Recolha seletiva de bioresiduos na cidade de Beja, é uma operação candidatada ao POSEUR, e 

pretende investir na recolha seletiva na cidade de Beja. 

Esta candidatura foi aprovada no início de 2020. 

Candidatura POSEUR 
Valor do Investimento            207 000,00 

Comparticipação FEDER            175 950,00  

Comparticipação Nacional - 
RESIALENTEJO 

              7 800,00 

Comparticipação Nacional – 
Municípios RESIALENTEJO 

            23 250,00 

 

6. Des)Construir para a Economia Circular Estamos a avaliar em conjunto com a CIMBAL, CCDR-

Alentejo, LNEG, FCT-Nova, Norma, CERCIBEJA e parceiros romenos, checos e noruegueses a 
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realização de uma candidatura ao EEA Grants para o desenvolvimento de projeto de gestão de 

resíduos de construção e demolição. 

Esta candidatura foi aprovada no início de 2020. 

 

Candidatura EEA Grants 
Valor do Investimento 35 019,90 

Comparticipação EEA GRANTS 29 766,90 
 

Comparticipação Nacional - 
RESIALENTEJO 

5 282,98 

Comparticipação Nacional – 
Municípios RESIALENTEJO 

0,0 

 

7. Outras candidaturas: 

Candidatura Porto Novo CITI 

Candidatura apresentada pela CM Porto Novo, Cabo Verde, e pela ADPM ao EUROPEAID para a 

gestão de melhoria da gestão de resíduos nesse concelho, que ainda aguarda pronúncia pela 

autoridade de gestão. A participação da RESIALENTEJO centrar-se-á na integração o grupo de 

trabalho sobre resíduos a criar no âmbito do projeto, prestando contributos técnicos sobre as 

metodologias mais adequadas para a implementação das atividades 2.2.2. Aquisição de 

equipamentos de apoio à recolha de RSU e construção de Wcs públicas, 2.2.3. Capacitação do 

corpo técnico e operacional, 2.2.4. Ações de sensibilização para a redução, reutilização e 

reciclagem de RSU. Para o efeito será necessário manter contacto regular com a equipa técnica do 

projeto, à distância, bem como a participação em reuniões presenciais em Cabo Verde que se 

preveem semestrais ao longo do projeto. As despesas de deslocação, alimentação e estadas serão 

suportadas pelo projeto, não estando previstas custos para a RESIALENTEJO.  

Candidatura ao Programa de Apoio da SPV 

Candidatura apresentada pela RESIALENTEJO ao programa de apoio da SOCIEDADE PONTO 

VERDE, que incluiu as seguintes ações: 

• Distribuição de Equipamentos de Deposição Seletiva nas escolas e outros serviços; 

• Dinamização de ações de promoção da reciclagem em eventos  

• Colocação de novos autocolantes nas viaturas de recolha  

 

INFRAESTRUTURAS INTERMUNICIPAIS  

Canil/Gatil Intermunicipal da Resialentejo - CAGIA 
 

O Canil/Gatil Intermunicipal da Resialentejo (CAGIA) entrou em 

funcionamento no dia 1 de julho de 2010. Este projeto conjunto dos 

Municípios de Aljustrel, Almodôvar, Alvito, Beja, Castro Verde, Moura, Serpa 

e Vidigueira vem dar cumprimento ao disposto no Decreto – Lei 314/2003 e 



      Relatório e Contas 2019 

 
 

16 
 

no Decreto – Lei n.º 315/2003, que vinculam aos municípios, a recolha e o encaminhamento final dos animais 

domésticos de companhia abandonados. Este ano, os Município de Ourique e de Reguengos de Monsaraz, que 

não dispunham de Centro Oficial de Recolha, integraram também este projeto, fazendo agora parte dos 

municípios abrangidos pelo CAGIA. 

Em 2019, comparando com o período análogo de 2018, o CAGIA recebeu mais 51 % de animais, apesar da 

situação que decorre do CAGIA estar sempre com a lotação máxima.  O número de adoções diminuiu 50%.   

 2018 (un) 2019 (un) Variação (un)  

Entradas 47 71 +24 

Saídas 46 58 +12 

Adoções 20 10 -10 

Occisões 8 7 -1 

Outros motivos 18 41 +23 

Esterilizações 12 12 0 

 

O aumento de entradas mesmo com a diminuição de adoções e das occisões é explicada pela alta taxa de 

mortalidade em estadia que se verificou no CAGIA, especialmente na população felina. Esta situação está 

identificada e vai ser resolvida através da implementação de um Plano Sanitário.  
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Em 2019 foi também realizada uma campanha de esterilização. 
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RECURSOS HUMANOS 
 

A 31 de Dezembro de 2019 a Resialentejo tinha ao seu serviço 70 trabalhadores. 

Evolução do quadro de pessoal 

 

 
 
A 31 de Dezembro de 2019 o número de trabalhadores era de 70, tendo a média do ano sido de 70. 

 

Estrutura por Sexos 

 
 

Tendo em conta as características próprias da atividade da empresa, o número de trabalhadores do sexo 

masculino representa 83,82 % do total dos trabalhadores. 

 
Estrutura Etária 

 

 

Fazendo uma breve análise à estrutura etária verifica-se que 45,58% dos trabalhadores tem menos de 45 anos 

e é na faixa etária dos 46 aos 55 anos que se concentra 45,59 % dos trabalhadores. 

 

Vínculo Contratual 

 

Evolução do quadro de pessoal 2019 2018

Nº trabalhadores  em 31 de Dezembro 70 71

Nº Médio de trabalhadores 70 69

Sexo Nº %

Feminino 13 19,12%

Mascul ino 57 83,82%

Estrutura Etária - Anos Nº %

< 18 0 0,00%

19-25 2 2,94%

26-35 6 8,82%

36-45 23 33,82%

46-55 31 45,59%

56-65 7 10,29%

> 65 1 0,00%

Tipo de contrato Nº %

Sem termo 60 88,24%

Termo certo 10 14,71%

Outro 0 0,00%
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Em relação ao vínculo contratual, verifica-se que 60 trabalhadores estão efetivos na empresa, valor que 

aumentou face ao ano anterior. 

 
Habilitações Literárias 

 
 

O nível de escolaridade dos trabalhadores é baixo, na medida em que 79 % dos trabalhadores não ultrapassa 

o ensino básico.  

 

INDICADORES DE RECURSOS HUMANOS 
 

Taxa de rotatividade 

 

A taxa de rotatividade em 2019 apresenta um valor de 11,03 % o que representa uma diminuição significativa 

face a 2018 em que este indicador registou 18,38 %. 

Absentismo 

 

 

O absentismo em 2019 apresenta uma taxa de 8,97 %, correspondendo a 8995 horas de ausência, justificadas 

na sua grande maioria por motivo de baixas médicas. Este indicador piorou face ao ano anterior.  

 

 

 

 

Hab. Literárias Nº %

Inferior ao Ens ino bás ico 18 26,47%

Ensino Bás ico 37 54,41%

Ensino Secundário 9 13,24%

Ensino Superior 6 8,82%

Rotação do efectivo Nº

Nº de admissões  2019 8

Nº de sa ídas  2019 7

Taxa de rotatividade 11,03%

Absentismo 2019 2018

Horas  de ausência 8995 4928

Taxa de absentismo 8,97% 4,73%



      Relatório e Contas 2019 

 
 

20 
 

 

Gráfico 7 – Distribuição do nº de horas de ausência 

 

Trabalho suplementar 

 

 

Em 2019 foram realizadas 4397 horas de trabalho suplementar, menos 766 horas do que em 2018, a que 

correspondeu um gasto de 43.165,06 €. 
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Trabalho suplementar 2019 2018

Relação horas  extra  e horas  trabalhadas 4,38% 4,95%

Total  trabalho suplementar (horas) 4397 5163

Total  trabalho suplementar (euros) 43 165,06 54 939,19

Taxa de trabalho suplementar 4,02% 4,73%
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COMUNICAÇÃO E IMAGEM 
 

Em 2019 foram desenvolvidas as seguintes atividades no âmbito do Plano de Comunicação da RESIALENTEJO: 

Liga Intermunicipal da Reciclagem 

Esta ação tem como objetivo a divulgação do ranking da separação per capita/por concelho, através do 

Facebook e da newsletter, de forma a cativar a população de cada um dos concelhos a elevar o seu Município 

a uma melhor posição no ranking. Para isso cada concelho deverá aumentar a separação seletiva e utilizar 

mais os ecopontos. O público-alvo em questão é a população em geral e a mensagem veiculada é relembrar a 

importância da separação seletiva. 
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Promoção do Projeto “Dê uma Tampa” 

Em 2019 continuamos a dinamizar o Projeto “Dê uma Tampa”, de cariz social e que apoia a compra de 

equipamentos médicos/ortopédicos a quem mais precisa, através da angariação de tampas de plástico. 

 

Reuniões/Visitas técncias 

No âmbito do projeto ECO2CIR foram realizadas várias reuniões e visitas técnicas direcionadas para os autarcas 

e técnicos da nossa região, incluindo uma visita técnica a Nantes, França para ver a aplicação do conceito PAYT 

em deposição coletiva. 
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Newsletter  

A RESIALENTEJO publica as suas atividades e notícias através da sua newsletter que é divulgada online e em 

papel. 
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Semana Europeia de Prevenção de Resíduos 

A RESIALENTEJO com o apoio do POSEUR promoveu várias ações no âmbito da prevenção e reutilização de 

resíduos. 
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Participações em Feiras e outros Eventos / Operação Ovelha Verde 

A RESIALENTEJO marcou presença na Ovibeja, nomeadamente 

através do seu stand e da iniciativa “Operação Ovelha Verde”, 

que pretende desafiar os participantes, quer sejam expositores 

ou visitantes, a separar os resíduos recicláveis produzidos 

durante os diversos certames, através da disponibilização flyers 

informativos, de campanhas de sensibilização, de sacos para a 

separação e de um sistema de recolha específico. 
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Redes Sociais e Página Web 

A RESIALENTEJO divulga diversas iniciativas, dicas, notícias, entre outros destaques nas suas redes sociais e 

página Web. 
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Visitas 

Realizaram-se 18 visitas à RESIALENTEJO com cerca de 576 visitantes, registando um aumento substancial em 

relação a 2018. 

 

Promovemos ainda algumas ações de sensibilização em escolas. 
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PROJETO “À SUA PORTA PAGUE MENOS, RECICLE MAIS” 
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SITUAÇÃO ECONÓMICO-FINANCEIRA 
 

ANÁLISE DE RESULTADOS 
 

Em 2019 a empresa regista um Resultado Líquido negativo, no valor de -393.361,53 €. Este resultado é 

consequência dos ajustamentos fiscais resultantes da anulação da dívida à Lena Ambiente como consequência 

do acordo alcançado em Tribunal em 2019. 

 

 

RENDIMENTOS OPERACIONAIS 
 
Em 2019, os rendimentos operacionais totalizaram 5.336.828,12 € o que representa um acréscimo de 4,79 % 

face ao ano anterior. Esse acréscimo deve-se essencialmente à atualização da TGR que passou de 8,8€/ton em 

2018, para 9,9 €/ton em 2019. Também o valor reconhecido na rúbrica de variações nos inventários de 

produção (stocks de materiais recicláveis) contribuiu pare esse acréscimo. 

 

 

 
 

 
                      

2019 2018 ∆ %

5 181 803,49 4 838 801,92 7,09%

-3 749 405,43 -3 023 890,37 23,99%

82 077,52 170 615,81 -51,89%

1 514 475,58 1 985 527,36 -23,72%

-1 274 209,73 -1 179 327,90 8,05%

240 265,85 806 199,46 -70,20%

-193 785,84 -253 088,88 -23,43%

46 480,01 553 110,58 -91,60%

Imposto sobre o rendimento 439 841,54 155 314,92 183,19%

Resultado Líquido -393 361,53 397 795,66 -198,89%

Juros  e rendimentos  s imi lares  obtidos

Juros  e gastos  s imi lares  suportados

Resultado antes  de impostos

Conta de resultados

Resultado operacional  (EBIT)

Rendimentos  Operacionais

Gastos  Operacionais

EBITDA

Gastos  de depreciação e amortização

Provisões  e imparidades

(valores  em euros)

2019 2018 Variação

Prestação de Serviços 3 697 889,84 3 697 900,27 0,00%

Variações nos inventários de produção 98 197,85 -93 962,55 -204,51%

Outros rendimentos e ganhos 1 359 755,72 1 233 315,70 10,25%

Reversões 155 024,63 254 318,69 -39,04%

Subsídios à exploração 25 960,08 1 548,50 1576,47%

Total dos rendimentos operacionais 5 336 828,12 5 093 120,61 4,79%

(valores em euros)
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GASTOS OPERACIONAIS  

 

Em 2019 os gastos operacionais totalizaram 5.096.562,77 € o que representou um acréscimo de 18,89 % face 

a 2018. As rubricas onde se registam os maiores acréscimo foi em fornecimentos e serviços externos, 

depreciações e amortizações assim como nos outros gastos e perdas, neste último caso devido ao 

reconhecimento do gasto com a TGR não repercutível. 

 

  
 

EVOLUÇÃO DAS RUBRICAS DO BALANÇO 
                                                                                       

 
 

Em 2019 verificam-se diferenças significativas face a 2018, onde se destaca: 

• Aumento do saldo de caixa e seus equivalentes, no valor absoluto de 341.636,60 € 

• Aumento do ativo corrente que resultou no reconhecimento do financiamento atribuído no âmbito 

de candidatura aprovada do POSEUR; 

• Diminuição muito significativa do valor do passivo em resultado do acordo em Tribunal do processo 

Lena Ambiente que resultou no da anulação da dívida no valor de 1.786.458,29 €. 

2019 2018 Variação

CMVMC 237 943,81 247 208,06 -3,75%

Fornec. Serviços  Externos  1 128 245,04 952 458,86 18,46%

Gastos  com o pessoal 1 381 641,58 1 388 419,63 -0,49%

Gastos  de depreciação e amortização 1 274 209,73 1 179 327,90 8,05%

Perdas  por imparidade 72 947,11 83 702,88 -12,85%

Provisões 172 854,00 0,00 #DIV/0!

Outros  gastos  e perdas 828 721,00 435 803,82 90,16%

Total  dos  gastos  operacionais 5 096 562,27 4 286 921,15 18,89%

(valores  em euros)

2019 2018 ∆ %

13 729 587,85 12 992 960,71 5,67%

Activo não corrente 10 530 240,31 10 763 302,24 -2,17%

Outros  activos 2 544 918,07 1 916 865,60 32,76%

Caixa e equivalentes 654 429,47 312 792,87 109,22%

6 174 433,38 3 974 103,58 55,37%

7 555 154,47 9 018 857,13 -16,23%

Dívida financeira 2 541 995,05 2 791 848,38 -8,95%

Outros  Pass ivos 5 013 159,42 6 227 008,75 -19,49%

Total  do Pass ivo

Evolução das rubricas do Balanço

Total  do Activo 

Total  do Capita l  Próprio
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INDICADORES ECONÓMICO E FINANCEIROS 
 

 

PROPOSTA DE APLICAÇÃO DOS RESULTADOS 
 

Propõe-se que o resultado líquido do período de 2019, no valor de -393.361,53 € seja registado na rubrica de 

resultados transitados, para cobertura dos prejuízos transitados. 

 

 

PERSPETIVAS PARA 2020 
 

O Conselho de Administração continua a manifestar a necessidade de concentrar atenção e esforços em 

situações estratégicas para a empresa em que se destacam: 

-  Revisão do Acordo de Empresa - vão iniciar-se, muito em breve, as rondas negociais, para iniciar um assunto 

que carece, urgentemente, de resolução, porquanto o atual Acordo data de 2008, com todas as consequências 

negativas que daí advêm para empresa e trabalhadores. 

 - Revisão do Acordo Estratégico de Parceria com a GESAMB e AMCAL -Tem sido um assunto de grande 

dificuldade resolver-se de forma a chegar-se a um consenso entre Parceiros. Foi um processo bastante 

tortuoso e que, neste momento, prejudica a RESIALENTEJO 

- Cumprimento das metas ambientais – desenvolver um plano operacional que permita o cumprimento cabal 

das metas ambientais legais exigidas. De notar que este plano implica um investimento a rondar os 3 milhões 

2019 2018

Indicadores  Económicos

Volume de Negócios 3 697 889,84 3 697 900,27

EBITDA 1 514 475,58 1 985 527,36

Margem do EBITDA 40,96% 53,69%

Indicadores  de Rentabi l idade

Rentabi l idade do Volume de Negócios -10,64% 10,76%

Rentabi l idade do Activo -2,87% 3,06%

Indicadores  de Equi l íbrio financeiro

Autonomia Financeira 44,97% 30,59%

Solvabi l idade 81,72% 44,06%

Indicadores  de Produtividade

Valor Acrescentado Bruto (VAB) 3 967 632,69 3 745 120,23

Nº Médio de Trabalhadores 70 69

VAB por Trabalhador 56 680,47 54 277,10

Vol . de Negócios  por Trabalhador 52 827,00 53 592,76

(va lores  em euros)
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de euros, não passíveis de comparticipação em 2020/2021/2022 (construção de uma nova célula do Aterro e 

aumento da capacidade da unidade de tratamento mecânico de RSU. 

- Dar cumprimento às obrigações legais no que respeita ao Contrato de Gestão Delegada e Regulamento de 

Serviço. 

- Criação do serviço interno de Higiene, Saúde e Segurança no Trabalho (HSST) de acordo com a legislação 

em vigor. 

- Alteração do Plano de Pormenor do Parque Ambiental com vista à otimização da utilização dos espaços e 

possibilitar oportunidades de desenvolvimento de negócios de ambiente que permitam o financiamento 

futuro da Resialentejo. 

-Afirmação da imagem da RESIALENTEJO, como entidade socialmente responsável e ambientalmente decisiva 

para a região, desenvolvendo durante 2020 todo o projeto de certificação da empresa nas normas de 

Qualidade, Ambiente e Segurança. 

O Conselho de Administração manifesta aos Municípios, a todos os Colaboradores/Colaboradoras da empresa, 

o seu sincero agradecimento, esperando continuar a contar com o seu empenho e colaboração. 

É através da convergência de ações e atividades que conseguiremos obter melhores resultados para a 

RESIALENTEJO e que permitam a sua maior sustentabilidade. 

 

Em 11.03.2020 a Organização Mundial de Saúde (OMS) decretou a estado de pandemia por coronavírus 

(COVID-19), tendo o Estado Português decretado o Estado de Emergência em 18.03.2020 que se prolongou 

até 01.05.2020. Apesar das recomendações da Direção-Geral de Saúde (DGS) foi possível manter a empresa 

em pleno funcionamento, sem recurso a lay-off, tendo-se registado apenas a ausência de 2 trabalhadores para 

assistência a filhos menores de 12 anos, durante parte desse período. A principal consequência no 

funcionamento da empresa motivado pela situação de pandemia foi a paragem da central de tratamento 

mecânico e biológico (TMB) para processamento de resíduos indiferenciados, sendo os mesmos 

encaminhados diretamente para aterro, sem processamento prévio, conforme recomendação da entidade 

reguladora (ERSAR). 

 

Herdade do Montinho, 29 de maio de 2020 
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DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 

BALANÇO 

 

 

  

RESIALENTEJO - TRATAMENTO E VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS, EIM

BALANÇO INDIVIDUAL  1 de janeiro a 31 de dezembro de 2019

Valores em Euros

31 de dezembro de 2019 31 de dezembro de 2018

ATIVO

Ativo não corrente:

Ativos fixos tangíveis 7 10 516 067,52 10 750 372,65

Ativos intangíveis 6 6 982,69 7 315,21

 Outros investimentos financeiros 7 190,10 5 614,38

10 530 240,31 10 763 302,24

Ativo corrente:

Inventários 9 333 907,20 242 167,75

Clientes 10 747 971,84 1 022 740,98

Estado e outros entes públicos 11 76 335,15 135 145,51

Outros créditos a receber 12 1 363 900,60 494 943,31

Diferimentos 22 803,28 21 868,05

Caixa e depósitos bancários 4 654 429,47 312 792,87

3 199 347,54 2 229 658,47

Total do ativo 13 729 587,85 12 992 960,71

CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO

Capital próprio

Capital subscrito 13 2 800 000,00 2 800 000,00

Reservas legais 13 62 318,66 62 318,66

Resultados transitados 13 -1 933 089,24 -4 156 871,61

Outras variações no capital próprio 13 5 638 565,49 4 870 860,87

Resultado liquido do período -393 361,53 397 795,66

Total do capital próprio 6 174 433,38 3 974 103,58

Passivo:

Passivo não corrente

Financiamentos obtidos 15 2 082 981,51 2 011 966,61

Outras dívidas a pagar 16 1 869 129,27 2 596 496,04

Provisões 18 172 854,00 0,00

4 124 964,78 4 608 462,65

Passivo corrente:

Fornecedores 17 496 052,19 447 441,97

Adiantamentos de clientes 3 935,52 3 935,52

Estado e outros entes públicos 11 337 293,51 187 921,35

Financiamentos obtidos 15 459 013,54 779 881,77

Outras dívidas a pagar 16 2 133 894,93 2 991 213,87

3 430 189,69 4 410 394,48

Total do passivo 7 555 154,47 9 018 857,13

Total do capital próprio e do passivo 13 729 587,85 12 992 960,71

RUBRICAS NOTAS
Período
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DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

 

RESIALENTEJO - TRATAMENTO E VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS, EIM

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR NATUREZAS 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2019

Valores em Euros

31 de   dezembro 2019 31 de   dezembro 2018

Vendas e serviços prestados 19 3 697 889,84 3 697 900,27

Variações nos inventários da produção 98 197,85 -93 962,55

Subsídios à exploração 20 25 960,08 1 548,50

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas 9 -237 943,81 -247 208,06

Fornecimentos e serviços externos 21 -1 128 245,04 -952 458,86

Gastos com o pessoal 22 -1 381 641,58 -1 388 419,63

Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões) 82 077,52 170 615,81

Provisões (aumentos/reduções) 18 -172 854,00 0,00

Outros rendimentos e ganhos 23 1 359 755,72 1 233 315,70

Outros gastos e perdas 23 -828 721,00 -435 803,82

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos 1 514 475,58 1 985 527,36

Gastos/reversões de depreciação e de amortização 24 -1 274 209,73 -1 179 327,90

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) 240 265,85 806 199,46

Juros e rendimentos similares obtidos 25 0,00 0,00

Juros e gastos similares suportados 25 -193 785,84 -253 088,88

Resultado antes de impostos 46 480,01 553 110,58

Imposto sobre o rendimento do período 14 439 841,54 155 314,92

Resultado líquido do período -393 361,53 397 795,66

RENDIMENTOS E GASTOS NOTAS
Periodo
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DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 

 

 

 

 

 

 

31 de   dezembro 2019 31 de   dezembro 2018

Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo

Recebimentos de clientes 4 823 173,64 4 379 153,66

Pagamentos a fornecedores -1 729 022,51 -1 592 589,00

Pagamentos ao pessoal -1 376 575,58 -1 388 443,49

Caixa gerada pelas operações 1 717 575,56 1 398 121,17

Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento -224 074,08 -145 649,81

Outros recebimentos/pagamentos 113 518,90 111 698,29

Fluxos de caixa das actividades operacionais (1) 1 607 020,38 1 364 169,65

Fluxos de caixa das actividades de investimento

Pagamentos respeitantes a:

Activos fixos tangíveis -1 386 626,70 -1 368 516,49

Activos intangíveis

Investimentos financeiros

Empréstimos concedidos

Recebimentos provenientes de:

Activos fixos tangíveis

Activos intangíveis Investimentos financeiros

Outros activos

Subsídios ao investimento 610 910,53 293 561,32

Juros e rendimentos similares

Dividendos

Fluxos de caixa das actividades de investimento (2) -775 716,17 -1 074 955,17

Fluxos de caixa das actividades de financiamento

Recebimentos provenientes de:

Financiamentos obtidos 349 000,00

Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio

Cobertura de prejuízos

Doações

Outras operações de Financiamento

Pagamentos respeitantes a:

Financiamentos obtidos -295 881,77 -613 045,14

Juros e gastos similares -193 785,84 -253 088,88

Dividendos

Reduções de capital e de outros instrumentos de capital próprio

Outras operações de financiamento

Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3) -489 667,61 -517 134,02

Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3) 341 636,60 -227 919,54

Efeito das diferenças de câmbio

Caixa e seus equivalentes no início do período 312 792,87 540 712,41

Caixa e seus equivalentes no fim do período 4 654 429,47 312 792,87

RUBRICAS NOTAS
PERÍODO
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DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO 

 

 

 

  

Valores em Euros

Capital 

realizado

Reservas 

legais

Resultados 

transitados

Outras 

variações no 

capital próprio

Resultado 

líquido do 

período

1 2 800 000,00 62 318,66 -4 156 871,61 4 870 860,87 397 795,66 3 974 103,58

A LT ER A ÇÕES N O P ER Í OD O

Aplicação do resultado do exercício de 2018 397 795,66 -397 795,66 0,00

Ajustamentos em subsídios -25 425,62 -25 425,62

Recebimentos de subsídios 1 572 716,11 1 572 716,11

Reconhecimento de subsídios -779 585,87 -779 585,87

Outras alterações reconhecidas no capital próprio 1 825 986,71 1 825 986,71

2 2 800 000,00 62 318,66 -1 933 089,24 5 638 565,49 0,00 6 567 794,91

R ESULT A D O LÍ QUID O D O P ER Í OD O 3 -393 361,53 -393 361,53

R ESULT A D O IN T EGR A L 4=2+3 -393 361,53 -393 361,53

5 2 800 000,00 62 318,66 -1 933 089,24 5 638 565,49 -393 361,53 6 174 433,38

P OSIÇÃ O N O F IM  D O P ER Í OD O D E 2019 6=1+2+3+5 2 800 000,00 62 318,66 -1 933 089,24 5 638 565,49 -393 361,53 6 174 433,38

D ESC R IÇÃ O Notas

Capital Próprio atribuído aos detentores do capital 
Total do 

Capital 

Próprio

P OSIÇÃ O N O IN Í C IO D O P ER Í OD O D E 2019

Valores em Euros

Capital 

realizado

Reservas 

legais

Resultados 

transitados

Outras 

variações no 

capital próprio

Resultado 

líquido do 

período

1 2 800 000,00 62 318,66 -4 457 418,75 5 103 275,95 164 635,92 3 672 811,78

A LT ER A ÇÕES N O P ER Í OD O

Aplicação do resultado do exercício de 2017 164 635,92 -164 635,92 0,00

Ajustamentos em subsídios 168 411,00 168 411,00

Recebimentos de subsídios 311 146,32 311 146,32

Reconhecimento de subsídios -711 972,40 -711 972,40

Outras alterações reconhecidas no capital próprio 135 911,22 135 911,22

2 2 800 000,00 62 318,66 -4 156 871,61 4 870 860,87 0,00 3 576 307,92

R ESULT A D O LÍ QUID O D O P ER Í OD O 3 397 795,66 397 795,66

R ESULT A D O IN T EGR A L 4=2+3 397 795,66 397 795,66

5 2 800 000,00 62 318,66 -4 156 871,61 4 870 860,87 397 795,66 3 974 103,58

P OSIÇÃ O N O F IM  D O P ER Í OD O D E 2018 6=1+2+3+5 2 800 000,00 62 318,66 -4 156 871,61 4 870 860,87 397 795,66 3 974 103,58

D ESC R IÇÃ O Notas

Capital Próprio atribuído aos detentores do capital 
Total do 

Capital 

Próprio

P OSIÇÃ O N O IN Í C IO D O P ER Í OD O D E 2018
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ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 

INTRODUÇÃO 

As notas que se seguem respeitam a numeração sequencial proposta pelo Sistema de 

Normalização Contabilística (SNC). As notas cuja numeração não é mencionada, não são 

aplicáveis à Empresa ou, não são relevantes para a leitura das Demonstrações Financeiras. 

 

1. IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA 

 

Designação da empresa: RESIALENTEJO – Tratamento e Valorização de Resíduos. E.I.M 

NIPC: 504 895 788 

Natureza jurídica: Empresa pública intermunicipal. 

Sede da sociedade: Herdade do Montinho, Santa Clara do Louredo, 7801 – 903 Beja 

Data de constituição: A entidade foi constituída em 20 de fevereiro de 2000 como Associação 

de Municípios e foi transformada em empresa intermunicipal em 11 de junho de 2012.  

Capital social: 2.800.000,00 Euros. 

Natureza da atividade: Gestão e exploração do sistema público de recolha, tratamento e 

valorização dos resíduos sólidos urbanos dos municípios de Almodôvar, Barrancos, Beja, Castro 

Verde, Mértola, Moura, Ourique e Serpa. 

CAE: N.º 38212 Tratamento e eliminação de outros resíduos não perigosos  

Número médio de empregados durante o ano: A empresa durante o ano de 2019 registou um 

número médio de 70 trabalhadores. 

2 . REFERENCIAL CONTABILISTICO DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES 

FINANCEIRAS 

As demonstrações financeiras anexas foram preparadas no quadro das disposições em vigor em 

Portugal, vertidos no Decreto- Lei nº 158/2009, de 13 de julho, e de acordo com a estrutura 

conceptual, normas contabilísticas e de relato financeiro e normas interpretativas consignadas, 

respetivamente, nos avisos 8254/2015, 8256/2015 e 8258/2015, de 29 de Julho de 2015, os 

quais no seu conjunto constituem o Sistema de Normalização Contabilística (“SNC”), aplicáveis 

no exercício findo em 31 de dezembro de 2019. 
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3. PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS 

Moeda funcional e de apresentação 

As demonstrações financeiras da Empresa RESIALENTEJO – Tratamento e Valorização de 

Resíduos. E.I.M são apresentadas em euros. O euro é a moeda funcional e de apresentação. 

 Ativos fixos tangíveis 

Os ativos fixos tangíveis encontram-se registados pelo custo de aquisição, o qual inclui o custo 

da compra, quaisquer custos diretamente atribuíveis (incluindo os juros de financiamento), 

deduzido das depreciações acumuladas e perdas por imparidade acumuladas. 

 

As depreciações são calculadas, após o momento em que os bens se encontram disponíveis para 

uso, de acordo com o método das quotas constantes.  

A vida útil estimada para cada grupo de bens corresponde às taxas constantes no Decreto 

Regulamentar N.º 25/2009 de 14 de setembro. 

Com exceção para os bens do Aterro Sanitário cuja depreciação é calculada com base na vida 

útil estimada de 12 anos e, para os bens do Sistema de microgeração instalado no Ecocentro de 

Beja cuja vida útil estimada é de 14 anos. 

 

As despesas de reparação e manutenção correntes dos ativos fixos tangíveis sem grande relevo 

são consideradas como gastos do período em que ocorrem. 

 

O ganho/perda resultante da alienação ou abate de um ativo fixo tangível é determinado como 

a diferença entre o justo valor da quantia recebida na transação ou a receber e a quantia líquida 

de amortizações acumuladas, escriturada do ativo é reconhecido na demonstração dos 

resultados nas rubricas “Outros rendimentos operacionais” ou “Outros gastos operacionais”. 

 Ativos intangíveis 

Os ativos intangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das amortizações 

e das perdas por imparidade acumuladas. 

 

As depreciações são calculadas, após o início da utilização, pelo método das quotas constantes, 

e as taxas as correspondentes no Decreto Regulamentar N.º 25/2009 de 14 de setembro, uma 

vez que essas taxas correspondem à vida útil económica estimada. 



      2019 

 

 
40 

Impostos sobre o rendimento 

O gasto relativo a imposto sobre o rendimento do período resulta da soma do imposto corrente 

e diferido. 

O imposto corrente sobre o rendimento é calculado com base nos resultados tributáveis da 

Entidade de acordo com as regras fiscais em vigor; o imposto diferido resulta das diferenças 

temporárias entre o montante dos ativos e passivos para efeitos de relato contabilístico (quantia 

escriturada) e os respetivos montantes para efeitos de tributação (base fiscal). 

Os impostos diferidos ativos e passivos são calculados utilizando as taxas de tributação em vigor 

ou anunciadas para vigorar à data expectável da reversão das diferenças temporárias. 

Os ativos por impostos diferidos são reconhecidos apenas quando existem expectativas 

razoáveis de obtenção de lucros fiscais futuros suficientes para a sua utilização, ou nas situações 

em que existam diferenças temporárias tributáveis que compensem as diferenças temporárias 

dedutíveis no período da sua reversão. 

No final de cada período é efetuado um recálculo desses impostos diferidos, sendo os mesmos 

reduzidos sempre que deixe de ser provável a sua utilização futura. 

Os impostos diferidos são reconhecidos como gasto ou rendimento do exercício, exceto se 

resultarem de valores registados diretamente em Capital próprio, situação em que o imposto 

diferido é também relevado na mesma rubrica. 

 

De acordo com a legislação em vigor, as declarações fiscais estão sujeitas a revisão e correção 

por parte das autoridades fiscais, durante um período de quatro anos (cinco anos para a 

Segurança Social a partir de 2001, dez anos para períodos anteriores), exceto quando tenha 

havido prejuízos fiscais, tenham sido concedidos benefícios fiscais ou estejam em curso 

inspeções, reclamações ou impugnações, casos em que, dependendo das circunstâncias, os 

prazos são prolongados ou suspensos.  

  

Consequentemente, as declarações fiscais da Empresa dos exercícios de 2014 a 2019, poderão 

ainda ser sujeitas a revisão. A Administração entende que eventuais correções resultantes de 

revisões/inspeções por parte das autoridades fiscais, àquelas declarações de impostos, não 

terão um efeito significativo nas demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2019. 
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Inventários 

Os inventários estão registados ao menor entre o custo de aquisição e o valor líquido de 

realização. O custo inclui o custo de compra, custos de transporte e outros diretamente 

imputáveis, quando não incluídos no custo da compra. 

Clientes e outras contas a receber 

As rubricas de “Clientes” e “Outras contas a receber” são registadas ao custo amortizado 

deduzido de eventuais perdas por imparidade. Usualmente, o custo amortizado destes ativos 

não difere do seu valor nominal  

Diferimentos 

Nesta rubrica são registados os gastos e rendimentos ocorridos, que serão reconhecidos em 

períodos futuros respeitando os requisitos exigidos pela periodização económica. 

Caixa e depósitos bancários 

Os montantes incluídos na rubrica “caixa e equivalentes de caixa” correspondem aos valores de 

caixa, depósitos à ordem e outros depósitos bancários e aplicações de tesouraria. 

Locações 

A classificação das locações como financeiras ou operacionais é feita em função da substância e 

não da forma dos contratos. 

As locações são classificadas como financeiras sempre que os seus termos transferem 

substancialmente todos os riscos e vantagens inerentes ao bem para o locatário. As restantes 

são classificadas como locações operacionais  

Os ativos adquiridos mediante contratos de locação financeira, bem como as correspondentes 

responsabilidades, são registadas no início da locação pelo menor de entre o justo valor dos 

ativos e o valor presente dos pagamentos mínimos da locação. Os pagamentos de locação 

financeira são repartidos entre encargos financeiros e redução da responsabilidade. 

Os pagamentos de locações operacionais são reconhecidos como gasto na demonstração dos 

resultados numa base linear durante o período da locação. 

Fornecedores e outras contas a pagar 

As contas a pagar a fornecedores e outros credores, que não vencem juros, são registadas pelo 

seu valor nominal, que é substancialmente equivalente ao seu custo amortizado. 
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Financiamentos bancários 

Os empréstimos obtidos são registados no passivo ao custo amortizado. 

 

Eventuais despesas incorridas com a obtenção desses financiamentos, assim como os encargos 

com juros e despesas similares, são reconhecidos pelo método do juro efetivo na demonstração 

dos resultados ao longo do período desse financiamento. 

Rédito 

O rédito compreende o justo valor da contraprestação recebida ou a receber pela prestação de 

serviços decorrentes da atividade normal da empresa. O rédito é reconhecido líquido do 

Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA), abatimentos e descontos. 

 

Os rendimentos resultantes das prestações de serviços são reconhecidos quando são 

efetivamente prestados. 

Subsídios 

Os subsídios do governo são reconhecidos ao seu justo valor, dado que existe garantia de que o 

subsídio vai ser recebido e a Empresa cumpre com todas as condições para o receber. 

 

Os subsídios para investimentos destinam-se a despesas de expansão e desenvolvimento, sendo 

os mesmos reconhecidos na demonstração dos resultados de cada período, proporcionalmente 

às depreciações dos ativos subsidiados. 

 

4. FLUXOS DE CAIXA 

Em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 a desagregação dos valores na rubrica de “Caixa e Depósitos 

Bancários” é a seguinte: 

 

5. POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS, ALTERAÇÕES NAS ESTIMATIVAS CONTABILÍSTICAS E ERROS 

No decurso do exercício findo em 31 de dezembro de 2019, não ocorreram quaisquer alterações 

às políticas contabilísticas ou alterações significativas de estimativas.  

Em 2019 foram feitas as seguintes correções que se refletiram em resultados transitados: 

Fluxos de Caixa 31-12-2019 31-12-2018

Caixa 2,72 2 330,41

Depósitos à ordem 654 426,75 310 462,46

Total 654 429,47 312 792,87
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6. ACTIVOS INTANGÍVEIS 

Durante os exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e de 2018, o movimento ocorrido nas 

rubricas de “Ativos Intangíveis”, bem como nas amortizações acumuladas foi o seguinte:  

  

Correcções registadas em resultados transitados

Mov a débito Mov a crédito

1 786 458,29

16 348,92

Regularização de saldo de conta 21 598,95 44 778,47

21 598,95 1 847 585,68

Acordo em tribunal  de processo com a Lena Ambiente 

31-12-2019

Atualização de taxa de financiamento candidatura POVT

Propriedade industrial Total

Ativo Bruto

    Saldo 9 975,00 9 975,00

    Aquisições 

    Alienações

    Abates/Transferências

Saldo em 31 Dezembro 2019 9 975,00 9 975,00

Depreciações acumuladas

    Saldo 2 659,79 2 659,79

    Reforços 332,52 332,52

    Regularizações

    Abates

    Transferências

Saldo em 31 Dezembro 2019 2 992,31 2 992,31

Valor  líquido a 31 de Dezembro de 2019 6 982,69 6 982,69

Propriedade industrial Total

Ativo Bruto

    Saldo em 1 Janeiro 2018 9 975,00 9 975,00

    Aquisições 

    Alienações

    Abates/Transferências

    Saldo em 31 Dezembro 2018 9 975,00 9 975,00

Depreciações acumuladas

   Saldo em 1 Janeiro 2018 2 327,27 2 327,27

    Reforços 332,52 332,52

    Regularizações

    Abates

    Transferências

    Saldo em 31 Dezembro 2018 2 659,79 2 659,79

Valor  líquido a 31 de Dezembro de 2018 7 315,21 7 315,21
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7. ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS 

Durante o exercício de 2019 e 2018, o movimento ocorrido nas rubricas de “Ativos Fixos 

Tangíveis”, bem como nas depreciações acumuladas foi o seguinte: 

 

 

8. LOCAÇÕES 

Os contratos de locação operacional encontram-se resumidos no quadro a seguir. 

 

9. INVENTÁRIOS 

Em 31 de dezembro de 2019 a rubrica “Inventários” apresentava a seguinte composição: 

Terrenos e 

rec. naturais

Ed e outras 

construções

Equip. 

básico

Equip. 

transporte

Equip. 

administ.

Out. activos 

fixos tang.

Inv. Em 

curso
Total

Activo bruto

Saldo em 1 de Janeiro de 2019 385 000,31 11 042 241,36 12 793 863,44 8 283,51 203 185,16 439 333,05 60 221,88 24 932 128,71

Aquisições 875 143,51 3 784,46 96 468,20 64 067,00 1 039 463,17

Abates/transferências 3 388,28 -3 279,37 108,91

Saldo em 31 de Dezembro de 2019 385 000,31 11 042 241,36 13 672 395,23 8 283,51 206 969,62 535 801,25 121 009,51 25 971 700,79

Depreciações Acumuladas

Saldo em 1 de Janeiro de 2019 6 084 644,30 7 516 128,61 8 283,51 193 213,14 379 486,50 14 181 756,06

Regularizações 0,00

Depreciação do exercício (Nota 23) 421 533,74 778 663,85 4 140,66 69 538,96 1 273 877,21

Saldo em 31 de Dezembro de 2019 6 506 178,04 8 294 792,46 8 283,51 197 353,80 449 025,46 0,00 15 455 633,27

Valor líquido a 31 de Dezembro de 2019 385 000,31 4 536 063,32 5 377 602,77 0,00 9 615,82 86 775,79 121 009,51 10 516 067,52

Terrenos e 

rec. naturais

Ed e outras 

construções

Equip. 

básico

Equip. 

transporte

Equip. 

administ.

Out. activos 

fixos tang.

Inv. Em 

curso
Total

Activo bruto

Saldo em 1 de Janeiro de 2018 385 000,31 11 029 341,36 12 265 348,44 8 283,51 194 113,96 430 035,08 26 691,10 24 338 813,76

Aquisições 12 900,00 528 515,00 9 071,20 13 691,50 33 530,78 597 708,48

Abates/transferências -4 393,53 -4 393,53

Saldo em 31 de Dezembro de 2018 385 000,31 11 042 241,36 12 793 863,44 8 283,51 203 185,16 439 333,05 60 221,88 24 932 128,71

Depreciações Acumuladas

Saldo em 1 de Janeiro de 2018 5 655 096,45 6 784 607,46 8 283,51 188 833,56 365 939,70 13 002 760,68

Reforço 0,00

Depreciação do exercício (Nota 23) 429 547,85 731 521,15 4 379,58 13 546,80 1 178 995,38

Saldo em 31 de Dezembro de 2018 6 084 644,30 7 516 128,61 8 283,51 193 213,14 379 486,50 0,00 14 181 756,06

Valor líquido a 31 de Dezembro de 2018 385 000,31 4 957 597,06 5 277 734,83 0,00 9 972,02 59 846,55 60 221,88 10 750 372,65

Viaturas Matrícula Contrato (prazo) Data de início Data de fim Renda mensal

Viatura Ford Focus 74-RX-61 48 meses 28/10/2016 28/10/2020 283,59

Viatura Peugeot 208 71-SF-20 48 meses 29/12/2016 29/12/2020 231,63

Viatura Peugeot Beeper 71-SF-39 48 meses 29/12/2016 29/12/2020 340,09

Viatura Peugeot Beeper 85-SF-28 48 meses 29/12/2016 29/12/2020 195,19

Equipamentos Modelo Contrato (prazo) Data de início Data de fim Renda mensal

Fotocopiadora Xerox 7970IVF 60 meses 27/07/2017 26/07/2022 475,65

Fotocopiadora Xerox B405V_DNM 60 meses 31/12/2018 30/12/2023 75,00
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O custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas no período findo em 31 de 

dezembro de 2019 e 2018, é detalhado como segue: 

 

10. Clientes 

Em 31 de dezembro de 2019 e 2018 a rubrica “Clientes” apresentava a seguinte composição: 

  

 

Os movimentos ocorridos na rúbrica de imparidades por dívidas de clientes resumem-se no 

quadro abaixo. 

 

 

 

Matérias primas, subsidiárias e de consumo 31-12-2019 31-12-2018

Matérias primas, subsidiárias e de consumo 36 772,46 43 230,86

Total 36 772,46 43 230,86

Produtos e trabalhos em curso 31-12-2019 31-12-2018

Produtos e trabalhos em curso - Existências 297 134,74 198 936,89

Total 297 134,74 198 936,89

Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas 31-12-2019 31-12-2018

Saldo 43 230,86 25 191,94

Compras 231 485,41 265 246,88

Regularização de inventários 0,00 0,10

Saldo final em 31 Dezembro 36 772,46 43 230,86

237 943,81 247 208,06

Clientes 31-12-2019 31-12-2018

Entidades públicas 378 836,79 657 843,37

Entidades privadas 512 795,13 590 635,21

Saldo bruto 891 631,92 1 248 478,58

Imparidades sobre clientes -143 660,08 -225 737,60

Valor líquido 747 971,84 1 022 740,98

Imparidades por dívidas de clientes 31-12-2019

Saldo inicial 225 737,60

Constituição 72 947,11

Reversão -155 024,63

Saldo 143 660,08
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11. Estado e outros entes públicos 

Em 31 de dezembro de 2019 e 2018 a rubrica “Estado e outros entes públicos” no ativo e no 

passivo, apresentava os seguintes saldos: 

 

 

12. Outros créditos a receber 

Em 31 de dezembro de 2019 e 2018 rubrica “Outros créditos a receber” apresentava a seguinte 

composição: 

 

O saldo da rúbrica “Devedores por acréscimo de rendimentos” refere-se a faturação que só pode 

ser emitida em 2019 relativa a receção de resíduos em dezembro/2019 e outras prestações de 

serviços realizadas em 2019 mas que aguardam o envio do compromisso por parte dos 

municípios para se poder faturar. O saldo da rúbrica “Devedores diversos” refere-se ao 

financiamento atribuído no âmbito da aprovação da candidatura POSEUR-03-1911-FC-000193. 

O saldo da rúbrica “Outros credores por acréscimo de gastos refere-se essencialmente a valor 

31-12-2019 31-12-2018

Ativo 

IRC pagamentos - pagamento especial por conta 0,00 0,00

IRC pagamentos - pagamento  por conta 136 700,52 67 941,36

IRC pagamentos - pagamento adicional por conta

IRC estimado 0,00 0,00

IRC a recuperar 0,00 0,00

Retenção na fonte efectuada por terceiros 0,00 0,00

IVA 76 335,15 67 204,15

Passivo

IRC estimado 439 841,54 155 314,92

IRC reembolso 0,00 0,00

IRC a pagar 0,00 0,00

IRS Trabalho dependente 7 878,00 8 424,00

IRS Rendimentos empresariais/profissionais 237,50 427,50

Segurança Social 26 036,99 23 754,93

Contribuições FCT/FGCT 0,00 0,00

-260 958,36 -52 775,84

Outros créditos a receber 31-12-2019 31-12-2018

Pessoal 0,00 0,00

Fornecedores c/c 778,76 1 621,93

Devedores por acréscimos de rendimentos 392 134,09 482 205,06

Devedores diversos 840 820,00 0,00

Outros credores por acréscimo de gastos 130 167,75 11 116,32

Total 1 363 900,60 494 943,31
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por receber da Gesamb relativo ao financiamento comunitário de investimentos na Central TMB 

de Évora. 

13. Capital Próprio 

13.1. Capital social 

Em 31 de Dezembro de 2019 o capital da Empresa, totalmente subscrito e realizado, é de 

2.800.000,00 euros. 

 

13.2. Reserva legal 

De acordo com a legislação comercial em vigor, pelo menos 5% do resultado líquido do período 

anual se positivo, deverá ser destinado ao reforço da reserva legal até que esta represente 20% 

do capital. Esta reserva não é distribuível a não ser em caso de liquidação da empresa, mas pode 

ser utilizada para absorver prejuízos depois de esgotadas as outras reservas, ou incorporada no 

capital. 

Em 31 de dezembro de 2019 a reserva legal ascendia a 62.318,66 euros. 

 

13.3. Resultados transitados 

O resultado líquido positivo relativo ao exercício de 2018 no valor de 397.795,66 euros foi 

totalmente transferido para esta rubrica. 

13.4. Outras variações no capital próprio 

Em 31 de dezembro de 2019 e 2018 os saldos desta rubrica apresentavam-se como segue: 

 

Variações no capital próprio 31-12-2019 31-12-2018

Subsídios 

    Saldo inicial 6 184 046,04 6 584 872,12

   Aumentos (Nota 20) 1 572 716,11 311 146,32

   Reconhecimento no período (Nota 23) -779 585,87 -711 972,40

   Regularizações (Nota 5) -25 425,62

Saldo final 6 951 750,66 6 184 046,04

Ajustamentos em subsídios

   Saldo inicial -1 313 185,17 -1 481 596,17

   Alteração no período 0,00 168 411,00

   Regularizações (Nota 5)

Saldo final (Nota 16) -1 313 185,17 -1 313 185,17

Total 5 638 565,49 4 870 860,87
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14. Imposto sobre o rendimento 

A Empresa encontra-se sujeita ao Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (“IRC”) à 

taxa de 21%. Ao valor de coleta de IRC assim apurado, acresce ainda Derrama, incidente sobre 

o lucro tributável registado e cuja taxa poderá variar até ao máximo de 1,5 %, bem como as 

tributações autónomas sobre os encargos e às taxas previstas no artigo 88.º do Código do IRC. 

Relativamente à Derrama Estadual, e de acordo com o OE 2014, as taxas previstas são de 3% 

para lucro tributável entre 1.500.000,00 € e 7.500.000,00 €, de 5% para lucro tributável entre 

7.500.000,00 € e 35.000.000,00 € e 7% para lucro tributável superior a 35.000.000,00 €. 

Em 31 de dezembro de 2019 e 2018 a reconciliação entre o gasto de imposto e o produto de 

lucro contabilístico multiplicado pela taxa de imposto aplicável, é conforme segue: 

 

 

15. Financiamentos obtidos 

Em 31 de dezembro de 2019 e 2018, os saldos desta rubrica apresentavam-se como segue: 

 

Imposto sobre o rendimento 31-12-2019

Resultado contabilístico do período (antes de impostos) 46 480,01

Matéria colectável 1 895 789,56

Colecta 398 115,81

Benefícios fiscais

Derrama estadual 11 873,69

Derrama municipal 28 436,84

Tributação autónoma 1 415,20

Total 439 841,54

31-12-2019 31-12-2018

Financiamentos não correntes

Empréstimo bancário - BEI 1 675 189,71 1 864 383,01

Empréstimo bancário - NOVO BANCO 73 791,80 147 583,60

Conta-corrente caucionada 175 000,00 0,00

Conta-corrente caucionada 159 000,00 0,00

Saldo final 2 082 981,51 2 011 966,61

Financiamentos correntes

Empréstimo bancário - BEI 189 193,30 182 089,97

Empréstimo bancário - NOVO BANCO 73 791,80 73 791,80

Conta-corrente caucionada 150 000,00 175 000,00

Conta-corrente caucionada 0,00 349 000,00

Factoring 46 028,44 0,00

Saldo final 459 013,54 779 881,77

Total 2 541 995,05 2 791 848,38
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No quadro abaixo apresenta-se o desdobramento por anos dos financiamentos não correntes. 

 

16. Outras dívidas a pagar 

Em 31 de dezembro de 2019 e 2018, os saldos desta rubrica apresentavam-se como segue: 

 

Desdobramento financiamentos não correntes

Empréstimo bancário - BEI

2021 196 573,74

2022 204 242,08

2023 212 209,56

2024 220 487,85

2025 229 089,09

2026 238 025,85

2027 247 311,24

2028 127 250,30

1 675 189,71

Empréstimo bancário - NOVO BANCO

2021 73 791,80

73 791,80

Contas corrente caucionadas -MBCP

2021 159 000,00

2022 175 000,00

334 000,00

Total 2 082 981,51

31-12-2019 31-12-2018

Outras dívidas a pagar não corrente

Ajustamentos em subsídios (Nota 13) 1 321 335,77 1 313 185,27

Fornecedores de investimentos 547 793,50 1 283 310,77

Saldo final 1 869 129,27 2 596 496,04

Outras dívidas a pagar corrente

Credores por acréscimo de gastos

Remunerações a liquidar 157 488,80 152 422,80

Juros a liquidar 9 301,07 10 265,89

Taxa de gestão de resíduos 771 780,17 310 569,21

Outros acréscimos de gastos 44 455,39 148 236,93

Outros credores 36 845,59 17 864,70

Fornecedores de investimento 1 114 023,91 2 351 854,34

Saldo final 2 133 894,93 2 991 213,87

Total 4 003 024,20 5 587 709,91
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No quadro abaixo apresenta-se o desdobramento por anos dos fornecedores de investimentos 

não correntes. 

 

 

No quadro abaixo apresentam-se os saldos mais significativos de fornecedores de investimentos 

correntes 

 

 

Relativamente aos fornecedores de investimentos prestam-se os seguintes esclarecimentos: 

 

Dívida à Tomás de Oliveira 

Existe um processo no Tribunal Administrativo e Fiscal de Beja contra a Resialentejo a exigir o 

pagamento de 3.158.967,82 € (valor que inclui juros de mora já confirmados pela Resialentejo) 

mas que ainda não se encontra juridicamente decidido por sentença. Entretanto, em 2012, foi 

celebrado um acordo de pagamentos com o autor do processo, tendo sido acordado o 

pagamento do valor em dívida acrescido de juros de mora, durante 120 prestações de valor 

mensal de 38.527,59 €, que se encontra em cumprimento. 

Em 2014 foi requerida a extinção da instância pois a ação interposta pela Tomás de Oliveira tem 

o mesmo objeto que o acordo de pagamentos posteriormente assinado e que vem sendo 

cumprido, não havendo, de resto, para além de uma sessão de audiência prévia e de 

requerimento sobre este tópico, qualquer outro desenvolvimento judicial e extrajudicial. 

 

 

Desdobramento fornecedores de investimentos não correntes

Plano pagamento Tomás de Oliveira

2021 433 757,48

2022 114 036,02

547 793,50

547 793,50

Desdobramento fornecedores de investimentos correntes

Tomás de Oliveira 400 037,80

Gesamb 141 826,40

Ambirumo 42 348,90

AST -Soluções de Ambiente 198 065,10

Vecorent 278 336,00

1 060 614,20
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Dívida à AST  

Foram celebrados 2 acordos de transação para pagamento da dívida a este fornecedor relativa 

ao aluguer de uma unidade de osmose inversa e à empreitada de ampliação da ETAR, o primeiro 

pelo período de 24 meses e o segundo pelo período de 48 meses. Ambos os acordos começaram 

a ser cumpridos em 2017 e durante o exercício de 2019 não houve incumprimentos no 

pagamento das prestações, tendo um dos acordos de pagamento sido integralmente cumprido 

em 2019. 

17. Fornecedores 

Em 31 de dezembro de 2019 e 2018 a rubrica “Fornecedores” apresentava a seguinte 

composição: 

 

18. PROVISÕES 

Durante o exercício de 2019 foram constituídas provisões no valor de 172.854,00 € relativas a 

alguns processos de contra-ordenação em curso (IGAMAOT e CCDR), cujos resumos a seguir se 

apresentam 

Durante o ano de 2016 foi instaurado um processo de contra-ordenação (169/DAJ/2015), pela 

CCDRA – Comissão de Coordenação da Região Alentejo em resultado de uma inspeção, com o 

fundamento de que tinham sido recebidos resíduos considerados perigosos. A Resialentejo 

apresentou defesa em que confirma a receção desses resíduos, mas alegando que os mesmos 

vinham misturados com resíduos autorizados e que por lapso não foram detetados. Trata-se de 

2 baterias de viaturas. Continua a aguardar-se resposta por parte da CCDRA. 

Durante o ano de 2017 foi instaurado um processo de contra-ordenação 

(NUI/CO/0010103/17.9AMB) pela IGAMAOT - Inspecção-geral da agricultura, do mar, do 

ambiente e do ordenamento do território, com o fundamento de que a Resialentejo não estava 

a cumprir a licença para a realização de operações de gestão de resíduos, na medida em que 

tinha recebido resíduos classificados num código LER não permitido pela licença. A Resialentejo 

optou por não se pronunciar na fase administrativa, na medida em que o processo contém um 

conjunto de fragilidades que poderá vir a ser impugnado, noutra fase do processo. 

31-12-2019 31-12-2018

Fornecedores c/c 495 273,43 447 441,97

Total 495 273,43 447 441,97
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A IGAMAOT proferiu a decisão final, que determinou a aplicação de uma coima no valor de 

12.000,00€, correspondente ao montante mínimo da coima, acrescida de custas do processo no 

montante de 75,00€.  

 

Em 06.12.2018 a IGAMAOT recorreu da referida decisão para o Tribunal judicial da comarca de 

Beja, pedindo a revogação da decisão final, e remeteu os autos ao Ministério Público junto do 

Tribunal Criminal de Santiago do Cacém, que marcou a audiência de julgamento para o dia 

21.01.2020. Entretanto, a IGAMAOT foi notificada para prestar esclarecimentos e juntar 

elementos adicionais aos autos, os quais foram apresentados por esta entidade em 26.09.2019.  

A Resialentejo pronunciou-se oportunamente sobre o requerimento apresentado pela referida 

Inspeção em 10.10.2019 e posteriormente apresentou um requerimento invocando a 

incompetência territorial do Juízo Criminal de Santiago do Cacém para decidir o recurso, tendo 

o Tribunal declarado tal Juízo incompetente e ordenado a remessa dos autos para o Juízo Local 

Criminal de Beja por despacho proferido em 13.12.2019. Em consequência, o julgamento que 

estava agendado para o dia 21.01.2020 no Juízo Criminal de Santiago do Cacém foi desmarcado, 

aguardando-se a remessa dos autos para o Juízo Local Criminal de Beja.  

A Resialentejo foi ainda notificada para proceder ao pagamento da taxa de justiça devida, no 

valor de € 102,00, que foi oportunamente liquidada.  

Também em 2017 a IGAMAOT - Inspecção-geral da agricultura, do mar, do ambiente e do 

ordenamento do território, instaurou um processo contra-ordenacional 

(NUI/CO/001105/17.4.AMB), com o fundamento de que a Resialentejo estaria a admitir em 

aterro resíduos, sem que previamente fossem objeto de tratamento. A Resialentejo optou por 

não se pronunciar na fase administrativa, na medida em que o processo contém um conjunto 

de fragilidades que poderá vir a ser impugnado, noutra fase do processo.  

Em 17.12.2019 a Resialentejo apresentou Impugnação Judicial, tendo sido invocada a nulidade 

insanável da decisão e de todo o procedimento decorrente da incompetência da Inspetora 

Diretora para a prolação do despacho que determinou a instauração do processo de 

contraordenação. Adicionalmente, apresentou um conjunto de alegações que remeteu ao 

Ministério Público junto do Juízo Local Criminal de Beja, que deduziu acusação.  

Por despacho de 29.09.2019 foi admitida a impugnação judicial e designado o dia 10.01.2020 

para a realização da audiência de julgamento, destinada à inquirição das testemunhas indicadas 
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pelo Ministério Público (a testemunha arrolada pela IGAMAOT) e pela Arguida, bem como à 

inquirição do respetivo legal representante, cuja presença o Tribunal considerou necessária.  

De igual modo, a Arguida foi notificada para proceder ao pagamento da taxa de justiça devida, 

no valor de € 102,00, que foi oportunamente liquidada 

Ainda em 2017, a CCDR instaurou um processo contra-ordenacional  (158/DAJ/2017) alegando 

a  prática, a título de negligência, de duas contraordenações ambientais graves, a saber: i) a 

contraordenação prevista e punida pelo artigo 67.º, n.º 2, alínea n) do Decreto-Lei n.º 178/2006, 

de 5 de setembro, conjugada com o artigo 33.º, n.º 1, alíneas b) e d) do mesmo diploma legal, 

relativa ao “exercício das atividades de tratamento de resíduos em violação das condições 

impostas no alvará de licença nos termos do referido artigo 33.º”; ii) a contraordenação prevista 

e punida pelo artigo 41.º, n.º 2, alínea b) do Decreto-Lei n.º 67/2014, de 7 de maio, relativa ao 

“incumprimento dos requisitos técnicos aplicáveis aos locais de armazenagem e tratamento de 

REEE em violação dos requisitos previstos no n.º 2 do artigo 13.º”.  

 

Na fase administrativa do processo a RESIALENTEJO apresentou a sua defesa junto da CCDRA ao 

abrigo do artigo 50.º da LQCOA, tendo solicitado o arquivamento de ambos os processos de 

contraordenação.  Houve lugar à inquirição de testemunhas em 11.12.2018, aguardando-se a 

prolação e a notificação da decisão final. 

 

Em 2018 foi instaurado um processo de contra-ordenação (NUI/CO/00335/18.6CAJIC) pela 

IGAMAOT - Inspecção-geral da agricultura, do mar, do ambiente e do ordenamento do território, 

com o fundamento de que a Resialentejo não cumpriu os prazos de registo de dados do Mapa 

de Registo de Resíduos Urbano (MRRU) relativo aos meses de janeiro a março de 2016 e que 

não cumpriu os prazos de inscrição e registo nos termos do artigo 49º-B e alínea g) do nº 3 do 

artigo 67º daquele diploma legal. 

Na fase administrativa, a Resialentejo apresentou em 26.02.2018 a sua resposta ao abrigo do 

artigo 50.º da Lei n.º 50/2006, de 29 de Agosto, que aprova a Lei Quadro das Contraordenações 

Ambientais (LQCOA), requerendo que se proceda ao arquivamento do processo no que toca à 

segunda infração acima referida, sob pena de violação flagrante do princípio ne bis in idem, já 

que a primeira contraordenação imputada à RESIALENTEJO consome a segunda 

contraordenação.  
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Quanto à primeira infração a Resialentejo alegou que a infração foi sanada, visto que nos MRRU 

referentes a novembro/dezembro de 2016 apresentados oportunamente pela RESIALENTEJO 

constam os dados referentes a todos os meses de 2016, já que o seu preenchimento é 

incremental) e que a gravidade da atuação é reduzida, visto da mesma não terem resultado 

quaisquer danos, como o atesta o facto de a APA nunca ter solicitado à RESIALENTEJO o envio 

de tais dados.  

 

Requereu que, a ser aplicada alguma sanção, seja aplicada uma mera admoestação e que, no 

caso de assim não se determinar, seja ordenasse a apensação deste processo ao processo de 

contraordenação instaurado pela CCDR, com vista à aplicação de uma coima única.  

 

Finalmente, e para o caso de assim não se entender, a Resialentejo requereu, decidir-se pela 

aplicação de qualquer coima, a mesma seja especialmente atenuada, devendo, neste caso, ser 

igualmente determinada a apensação do presente ao processo de contraordenação NUI 

CO/001708/17.7.CAJ, com vista à aplicação de uma coima única. Uma vez que não foram 

indicadas testemunhas, aguarda-se a notificação da decisão final. 

 

Em 2019 o INE – Instituto Nacional de Estatística instaurou uma contraordenação grave (PCO 

362/2019) alegando o incumprimento da entrega nos prazos legais de informação relativa ao 

Inquérito ao Setor Bens e Serviços de Ambiente 2018 (ISBSA). A Resialentejo alegou que esse 

incumprimento se ficou a dever a falta de recursos humanos disponíveis no tempo, requerendo 

que fosse arquivado o processo e que fosse dispensada a pena de coima a aplicar. Depois de 

submetida a informação, após a data do balanço foi arquivado o processo. 

 

Também em 2019, a CCDR instaurou um processo à Resialentejo (500.30.001.00162.2019) 

alegando a prática de uma contraordenação ambiental grave , prevista e punida pelo artigo 67.º, 

n.º 2, alínea n) do Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de setembro, preceito nos termos do qual é 

punível como contra ordenação “O exercício das actividades de tratamento de resíduos em 

violação das condições impostas no alvará de licença nos termos do artigo 33.º”, punível nos 

termos do artigo 22.º, n.º 3 alínea b) da Lei Quadro das Contraordenações Ambientais (LQCOA). 

 



      2019 

 

 
55 

m 12.12.2019 a Resielentejo apresentou a Defesa ao abrigo do artigo 49.º da LQCOA, tendo 

requerido o arquivamento do processo, considerando a inexistência de um facto ilícito e de 

culpa. À data aguarda-se a notificação da inquirição de testemunhas. 

 

Ainda em 2019 a IGAMAOT através de um processo de contraordenação (PCO/000056/19.9CGI) 

imputou  à RESIALENTEJO a prática de uma contraordenação ambiental grave, relativa ao 

incumprimento da obrigação de inscrição e de registo de dados no SIRER – mais concretamente, 

de apresentação do Mapa de Registo de Resíduos Urbano (MRRU) relativo ao mês de junho de 

2017, nos termos dos artigos 48.º e alínea r) do n.º 2 do artigo 67.º do Regime Geral da Gestão 

de Resíduos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de setembro (RGGR).  

 
Em 12.03.2019 foi apresentada a Defesa, alegando que apesar de não ter sido submetido 

oportunamente o MRRU em causa, omissão que se deveu a um lapso, já que no ano de 2017 

apresentou os MRRU referentes a todos os meses desse ano, com exceção do mês aqui em causa 

(tendo vindo desde então e até à data, a apresentar tais relatórios oportunamente), à data da 

instauração da presente contraordenação os dados cuja não apresentação determinou a sua 

instauração já tinham sido reportados à APA, visto que em todos os MRRU oportunamente 

apresentados, relativos aos meses de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 

2017, estavam contempladas as quantidades de resíduos referentes ao mês de junho de 2017.  

 

Foi requerido que, a ser aplicada alguma sanção, seja aplicada uma mera admoestação ou no 

caso de assim não se determinar, que  a ser aplicada uma coima  a mesma seja fixada tendo em 

conta a moldura aplicável às contraordenações leves, prevista no artigo 22.º, n.º2, alínea b) da 

LQCOA, considerando o erro da qualificação jurídica em que incorre a acusação;  a mesma seja 

especialmente atenuada nos termos do artigo 72.º do Código Penal, e seja aplicada uma coima 

única à Arguida, devendo para esse efeito ser determinada a apensação do presente processo 

ao processo de contraordenação NUI CO/001708/17.7.CAJ, e ao qual se requereu 

oportunamente a apensação do processo CO/000335/18.6.CAJIC. 

 

Por ofício de 14.10.2019 foi a RESIALENTEJO notificada da decisão que indeferiu o pedido de 

apensação deste processo aos processos NUI CO/001708/17.7.CAJ e CO/000335/18.6.CAJIC, 

com fundamento em que tais processos estão em fases processuais diferentes, já que nestes 
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dois processos não foram arroladas testemunhas, pelo que ambos estão na fase instrutória. 

Aguarda-se a notificação para a inquirição de testemunhas.  

Também ainda em 2019 a IGAMAOT através de um processo de contraordenação 

(PCO/000156/19.9CGI) imputou à RESIALENTEJO, pelo menos a título de negligência, a prática 

das seguintes contraordenações ambientais: a) uma contraordenação ambiental muito grave, 

relativa ao imcumprimento das obrigações impostas pelo título de utilização dos recursos 

hídricos (TURH), p.p.pela alínea c) do n.º 3 do artigo 81.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 

de maio, relativa ao atraso na submissão dos resultados de autocontrolo das águas residuais 

relativos ao ano de 2017 e ao período de janeiro a outubro de 2018; b) uma contraordenação 

ambiental grave, relativa à construção, alteração ou laboração de uma instalação que explore 

uma ou mais atividades constantes do Anexo I, com inobservância das condições fixadas na 

Licença Ambiental, p.p. pela alínea e) do n.º 2 do artigo 111.º do Decreto-Lei n.º 127/2013, de 

30 de agosto, consubtanciada na falta da garantia financeira a que alude o artigo 24.º do 

Decreto-Lei n.º 183/2009, de 10 de Agosto; c) uma contraordenação ambiental leve, relativa ao 

incumprimento dos prazos de inscrição e de registo nos termos do artigo 49.º -B do Decreto-Lei 

n.º 178/2006, de 5 de setembro, na sua redação atual, que aprova o Regime Geral da Gestão de 

Resíduos (RGGR), p.p. pelo artigo 49.º-B e alínea g) do n.º 3 do artigo 67.º daquele diploma legal, 

relativa à não submissão do MRRU do período de janeiro a junho de  2017 e ao atraso na 

submissão do MRRU relativo ao período de janeiro a dezembro de 2017.  

 

Em 29.01.2018 a Resialentejo apresentou a Defesa ao abrigo do artigo 49.º da LQCOA, não se 

tendo registado quaisquer desenvolvimentos no processo após a apresentação da defesa.  

 

Todavia, por ofício de 26.09.2019, e, aparentemente, ignorando a defesa apresentada, a 

IGAMAOT veio solicitar que lhe fosse remetido o comprovativo de que, à data da realização da 

ação de inspeção em 29.11.2018, a mesma dispunha da garantia financeira a que alude o artigo 

24.º do Decreto-Lei n.º 183/2009, de 10 de agosto.  

 

A RESIALENTEJO respondeu oportunamente ao aludido ofício no sentido em que fora 

recentemente autuada por essa inspeção por não dispor, precisamente, dessa garantia 

financeira, cuja cópia foi solicitada, anexando a pronúncia apresentada nesse mesmo processo. 

Mais, reiterou-se que a mesma já tinha diligenciado no sentido de constituir tal garantia, não 
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tendo ainda obtido tal garantia por motivos que não lhe são imputáveis e que a mesma iria 

dispor muito em breve, dessa mesma garantia.  

Posteriormente, foi junta aos autos do processo de contraordenação a garantia financeira 

emitida em 04.11.2019 pelo NOVO BANCO, reiterando- se que a conduta em causa, a merecer 

algum tipo de penalização, nunca poderá passar de uma pena de mera admoestação. 

 

Aguarda-se a notificação para a inquirição de testemunhas.  

 

19. RÉDITO 

No decorrer dos exercícios de 2019 e 2018, foram reconhecidos os seguintes montantes: 

 

20. SUBSÍDIOS DO GOVERNO E APOIOS DO GOVERNO 

No ano de 2019 foi reconhecido o valor de 25.960,08 € de subsídios à exploração, relativos a 

estágio profissional de técnica superior de Ambiente (IEFP) e relativos à execução da 

candidatura de Educação e sensibilização para a prevenção e reciclagem (POSEUR). 

 

 

 

21. Fornecimentos e serviços externos 

A repartição dos fornecimentos e serviços externos nos períodos findos em 31 de dezembro de 

2019 e 2018, foi conforme segue: 

Vendas e prestações de serviços 31-12-2019 31-12-2018

Resíduos Sólidos 2 446 374,13 2 419 084,59

Materiais recicláveis 1 119 591,02 1 143 857,11

Outras prestações de serviços 131 924,69 134 958,57

Total 3 697 889,84 3 697 900,27

Subsídios à exploração 31-12-2019

IEFP - Estágio Profissional 3 681,25

POSEUR - 03-1911-FC-000139 22 278,83

25 960,08
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Registou-se um aumento nesta rubrica relativamente a 2018 que resultou essencialmente da 

execução do projeto “Dê uma tampa” e das reparações de máquinas e viaturas que teve que ser 

garantida para não comprometer o funcionamento do Sistema. 

22. GASTOS COM PESSOAL 

A repartição dos gastos com o pessoal no período entre 1 de janeiro e 31 de dezembro 2019, foi 

a seguinte: 

 

 O número médio de pessoas ao serviço da Empresa no decorrer do exercício findo em 31 de 

dezembro de 2019 foi de 70. 

23. Outros rendimentos e ganhos e outros gastos e perdas  

Nos períodos findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 a rubrica “Outros rendimentos e 

ganhos”, apresentava os seguintes valores: 

 

Fornecimentos e serviços externos 31-12-2019 31-12-2018

Serviços especializados 564 047,15 494 615,26

Materiais 237 247,05 147 036,00

Energia e fluídos 168 002,43 171 656,48

Deslocações, estadas e transportes 9 105,55 1 166,15

Serviços diversos 149 842,66 137 984,97

Total 1 128 244,84 952 458,86

Gastos com o pessoal 31-12-2019 31-12-2018

Remunerações do pessoal 1 069 648,96 1 074 544,26

Indemnizações 0,00 0,00

Encargos sobre remunerações 232 899,21 231 471,38

Seguro de acidentes no trabalho e doenças profissionais 19 107,27 15 722,63

Outros gastos com o pessoal 59 986,14 66 681,46

Total 1 381 641,58 1 388 419,73

Outros rendimentos e ganhos 31-12-2019 31-12-2018

Rendimentos suplementares 145 584,92 139 634,01

Rendimentos e ganhos em investimentos 0,00 0,00

Correções relativas a períodos anteriores 6 428,19 7 577,07

Excesso de estimativa com impostos 0,00 0,00

Imputação de subsídios para investimentos 779 585,87 711 972,40

Excesso de estimativa de encargos com férias 4 719,69 2 884,51

Outros não especificados 423 437,05 371 247,71

Juros de depósitos à ordem 0,00 0,00

Total 1 359 755,72 1 233 315,70
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A rúbrica “Outros não especificados” contempla o reconhecimento dos rendimentos com a TGR 

(Taxa de gestão de resíduos) cobrada aos clientes relativa a resíduos depositados em aterro, no 

valor de 416.950,51 €. 

Nos períodos findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 a rubrica “Outros gastos e perdas”, 

foram como segue: 

 

 

Relativamente aos subsídios relacionados com ativos, em 2019 concluíram-se os investimentos 

previstos na candidatura aprovada pelo POSEUR (POSEUR-03-1911-FC-000030 – Otimização da 

Recolha Seletiva – 3ª fase). 

O investimento realizado em 2019, o montante de subsídio atribuído relativo a esse 

investimento e o valor do subsídio imputado ao exercício encontram-se resumidos no quadro a 

seguir. 

 

 

24. Gastos/reversões de depreciação e de amortização 

Nos exercícios de 2019 e 2018, os gastos com depreciações e amortizações apresentavam-se 

como segue: 

 

 

Outros gastos e perdas 31-12-2019 31-12-2018

Impostos 10 745,29 9 082,97

Correções relativas a períodos anteriores 23 715,53 35 678,15

Donativos 9 549,12 11 049,31

Quotizações 11 370,00 11 370,00

Outros não especificados 773 341,06 368 623,99

Total 828 721,00 435 804,42

Subsídios relacionados com ativos Investimentos
Valor atribuído de 

subsídio

Valor imputado ao 

período

Ativos fixos tangíveis 978 784,45 987 289,00 779 585,87

Total 978 784,45 987 289,00 779 585,87

Gastos de depreciações e amortizações 31-12-2019 31-12-2018

Ativos fixos tangíveis 1 273 877,21 1 178 995,38

Ativos intangíveis 332,52 332,52

Total 1 274 209,73 1 179 327,90
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25. Resultados de financiamento 

Em 31 de dezembro de 2019 e 2018, os resultados de financiamento, tinham a seguinte 

composição: 

 

  

26. ACONTECIMENTOS APÓS A DATA DO BALANÇO 

Em 11.03.2020 a Organização Mundial de Saúde (OMS) decretou a estado de pandemia por 

coronavírus (COVID-19), tendo o Estado Português decretado o Estado de Emergência em 

18.03.2020 que se prolongou até 01.05.2020. Apesar das recomendações da Direção-Geral de 

Saúde (DGS) foi possível manter a empresa em pleno funcionamento, sem recurso a lay-off, 

tendo-se registado apenas a ausência de 2 trabalhadores para assistência a filhos menores de 

12 anos, durante parte desse período. A principal consequência no funcionamento da empresa 

motivado pela situação de pandemia foi a paragem da central de tratamento mecânico e 

biológico (TMB) para processamento de resíduos indiferenciados, sendo os mesmos 

encaminhados diretamente para aterro, sem processamento prévio, conforme recomendação 

da entidade reguladora (ERSAR). 

Para minimizar os efeitos de eventual contaminação pelo vírus, a empresa adquiriu todos os 

produtos e materiais de proteção julgados necessários, situação que deu origem a um aumento 

de gastos nas rúbricas de higiene e limpeza de 86,4%, face ao mesmo período de 2019. 

 Após o encerramento do exercício, e até à elaboração do presente relatório, não se registaram 

outros factos suscetíveis de modificar a situação relevada nas contas, para o efeito do disposto 

na alínea b) do nº. 55 do Artigo 66º do Código das Sociedades Comerciais. 

27. DIVULGAÇÕES EXIGIDAS POR DIPLOMAS LEGAIS 

A administração informa que a Empresa não apresenta dívidas ao Estado de mora, nos termos 

do Decreto-Lei 534/80, de 7 de novembro. 

Resultados de financiamento 31-12-2019 31-12-2018

Juros, dividendos e outros rendimentos

Juros obtidos 0,00 0,00

Outros rendimentos similares 0,00 0,00

0,00 0,00

Gastos e perdas de financiamento

Juros de financiamento obtidos 77 625,49 84 233,62

Outros juros de empréstimos 6 432,43 7 503,85

Juros de mora 99 681,62 161 351,41

Juros de factoring 319,75 0,00

Outros juros 9 726,55 0,00

193 785,84 253 088,88

-193 785,84 -253 088,88
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A administração informa que a Empresa, em 31 de dezembro de 2019, não tinha quaisquer 

dívidas a Segurança Social, encontrando-se a sua situação regularizada, dentro dos prazos 

legalmente estipulados, dando assim cumprimento ao estipulado no Decreto nº. 411/91, de 17 

outubro. 

A administração informa ainda que os honorários do Revisores Oficiais de Contas são anuais no 

valor de 7.200,00 €. 

 

Artigo 397.º do Código das Sociedades Comerciais 

Relativamente aos seus administradores, a Sociedade não prestou garantias a obrigações por 

eles contraídas e não lhes facultou quaisquer adiantamentos de remunerações. 

Também não foram celebrados quaisquer contratos, entre a Sociedade e os seus 

administradores, diretamente ou por pessoa interposta. 

28. PASSIVOS CONTINGENTES 

28.1. Dívidas (processos em tribunal e contencioso) 

 

Processos de contra-ordenação 

Durante o ano de 2016 foi instaurado um processo de contra-ordenação pela IGAMAOT – 

Inspecção-geral da agricultura, do mar, do ambiente e do ordenamento do território com o 

fundamento de que a Resialentejo não dispunha de licença para realizara a sua atividade. A 

Resialentejo apresentou defesa alegando de que não dispunha de licença, uma vez que a mesma 

ainda não tinha sido emitida pela entidade competente. O processo de renovação da licença de 

exploração foi submetido para a entidade competente dentro dos prazos legais, não sendo da 

responsabilidade da Resialentejo que a mesma ainda não tenha sido emitida. Continua a 

aguardar-se resposta por parte da IGAMAOT. 

No ano de 2017 foi instaurado um processo de contra-ordenação pela IGAMAOT – Inspecção-

geral da agricultura, do mar, do ambiente e do ordenamento do território com o fundamento 

de que a Resialentejo não cumpriu os prazo de apresentação do Mapa de Registo de Resíduos 

Urbano (MRRU) referente aos meses de janeiro a março de 2016. Foi apresentada defesa 

alegando, que se registaram várias dificuldades técnicas por parte de vários Sistemas de Gestão 

de Resíduos, aquando da submissão do MRRU de 2015 decorrentes da alteração da 

plataforma/dos próprios formulários a preencher, imputáveis à Agência Portuguesa do 

Ambiente (APA), entidade que lavrou o auto de notícia que deu origem ao presente processo e 

que, para além disso, a APA disponibilizou tardiamente o Guia de apoio ao MRRU, já quase no 

termo do prazo de registo do MRRU referente a janeiro de 2016. Foi ainda alegado que a 

Resialentejo apresentou o MRRU referente aos meses de novembro e de dezembro de 2016, 

onde estão contempladas as quantidades de resíduos referentes aos meses de janeiro a março 

de 2016, pelo que à data da instauração da presente contraordenação, os dados cuja não 
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apresentação determinou a sua instauração já tinham sido reportados à APA. Continua a 

aguardar-se decisão por parte da IGAMAOT 

 

Dívida à AST 

Em 02.07.2015 foi adjudicado à empresa AST - Soluções e Serviços de Ambiente, Lda a Ampliação 

da ETAL do Parque Ambiental do Montinho – Unidade de Osmose Inversa pelo valor de 

625.000,00 € + IVA. O contrato foi enviado para o Tribunal de Contas em 14.07.2015 e acabou 

por não ser visado, o que inviabilizou o financiamento do POVT para este investimento. Durante 

2016 houve alguma troca de correspondência entre a Resialentejo e a AST no sentido de dar 

continuidade ao processo, uma vez que o contrato foi adjudicado e a unidade de osmose inversa 

já tinha sido adquirida pelo fornecedor. Na ausência de solução a AST deu entrada no Tribunal 

Administrativo e Fiscal De Beja de uma ação administrativa no valor de 699.835,55 €, em que 

pede a condenação da Resialentejo a proceder à consignação da obra, nos termos 

contratualmente previstos, para que possa iniciar os trabalhos de construção civil necessários 

para a implantação da unidade de osmose inversa e ao pagamento de 662.563,56 €, que 

corresponde ao valor do contrato, com IVA incluído. Em 18.11.2016 foi estabelecido entre as 

partes um acordo de transação, que foi aceite pelo Tribunal no Administrativo e Fiscal de Beja 

pelo valor de 625.000,00 € + IVA, com pagamentos em 48 prestações mensais e sucessivas no 

valor de 13.020,83 € + IVA acrescido de 1.091,07 € de juros de mora. O acordo está a ser 

cumprido desde a data da sua assinatura. 

Em 24.09.2015 foi adjudicado à empresa AST - Soluções e Serviços de Ambiente, Lda a prestação 

de serviços de aluguer de unidade de osmose inversa, pelo valor de 215.460,00 € + IVA. Este 

procedimento tinha como objetivo o tratamento das águas residuais até que entrasse em 

funcionamento a nova unidade de Osmose Inversa, adquirida através do contrato de Ampliação 

da ETAL do Parque Ambiental do montinho. Como houve um atraso significativo no 

fornecimento e montagem do novo equipamento (razões explicadas no parágrafo anterior) este 

contrato prolongou-se para além do seu valor, até porque havia a necessidade de se tratarem 

as águas residuais do Parque. Neste prolongamento do contrato a Resialentejo não efetuou 

qualquer pagamento ao fornecedor, tendo este, em 2017 dado entrada no Tribunal 

Administrativo e Fiscal de Beja de uma ação administrativa para exigir o pagamento integral da 

dívida no valor de 256.986,66 € (juros de mora incluídos). As partes em 12.06.2017 celebraram 

um acordo de transação, que foi aceite pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de Beja, pelo valor 

de 256.986,66 €, com pagamento de um valor inicial de 20.000,00 € e 24 prestações mensais no 

montante de 9.874,44 € cada. O acordo foi sempre cumprido e a última prestação foi paga em 

28.06.2019. 

 

Herdade do Montinho, 29 de maio de 2019 

 

O Contabilista Certificado    O Conselho de Administração 
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CERTIFICAÇÃO LEGAL DAS CONTAS 


