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Estamos a construir Angola… 

O ano de 2012 ficou marcado pela oportunidade 

gerada pelo projecto de construção de casas 

económicas e pela política de construção de 

equipamentos públicos do governo central e 

provincial 

Gerámos um volume de produção de 20 milhões 

de dólares americanos e terminámos o ano com 

1.140 empregados, 95% dos quais recrutados nos 

locais onde as obras foram realizadas, fomentando 

a formação de mão-de-obra gerando riqueza por 

via da criação de emprego local 
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00 
DESTAQUES DO RELATÓRIO 
Em 2012, foram abertas 14 frentes de obra em 6 províncias em zonas 

remotas como o Chipindo (Huíla), Cuangar (Cuando Cubango) e na Banga 

(Cuanza Norte) e mais próximos dos centros urbanos como Virei e Bibala 

(Namibe), Libolo (Cuanza Zul).  

Está em fase de construção o Edifício Amílcar Cabral, obra com 4.500 m2 

para serviços e comércio e com orçamento de 5.800.000,00 USD. 

O volume de obras adjudicadas e em produção totalizam 31.000,000,00 USD. 

Os resultados financeiros foram positivos tendo sido alcançados 1.400.000,00 

USD de resultados líquidos. O Activo ultrapassou os 50.000.000,00 USD e o 

Valor Bruto de Produção os 20.000.000,00 USD. 

 

 

À data deste relatório, o Governo da Província do Namibe é o melhor cliente 

com um volume de obras que representa 28% do total das obras em curso, 

seguindo-se o Governo da Província do Kuando Kubango e o Governo da 

Província da Huíla, respectivamente com 19% e 18%. 

Ao nível do Governo Central, a TUAMUTUNGA conta apenas com um cliente 

a ENATIP - Empresa Nacional de Abastecimento Técnico Material da 

Industria Pesqueira (Ministério das Pescas) que se refere à construção de 

uma Unidade de Salga e Seca no Namibe. 

Governo da Província do Kuanza Norte - 9%

Governo da Província do Kuanza Sul - 10%

Governo da Província do Namibe - 28%

Muhonda & Filhos - 7%

Administração Municipal da Bibala - 2%

Administração Minicipal da Chicomba - 1%

ENATIP - Empresa Nacional de Abastecimento
Técnico Material da Indústria Pesqueira - 2%

Fernando Pontes Pereira - 0%

FRIPOP - 1%

Governo da Província da Huíla - 18%

Governo da Província do Huambo - 3%

Governo da Província do Kuando Kubango 19%
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Província Cliente/Obra Frente Valor da Obra Valor USD 2013 

  Administração Municipal da Bibala   412.900 299.450 

Namibe Casas Evolutivas (15) [C] Mangueiras 120.000 120.000 

Namibe Repartição Municipal da Saúde [R/A] Bibala 179.450 179.450 

Namibe Vedação da área Industrial da Bibala Bibala 113.450 0 

  Administração Municipal da Chicomba   141.001 141.001 

Huíla Hospital Municipal [R] Chicomba 141.001 141.001 

  ENATIP - Empresa Nacional de Abast Técnico Material da Industria Pesqueira 563.534 112.707 

Namibe Centro Salga e Seca de Peixe no Namibe [R] Namibe 563.534 112.707 

  Fernando Pontes Pereira   80.000 40.000 

Huíla Residência Unifamiliar Humpata 80.000 40.000 

  FRIPOP   221.000 221.000 

Luanda Muro de Vedação FRIPOP Cacuaco Cacuaco 221.000 221.000 

  Governo da Província da Huíla   4.672.052 2.900.231 

Huíla Casas Económicas T3 (20) [C] Chipindo 1.000.000 200.000 

Huíla Centro de Saúde Eywa 459.811 459.811 

 Huíla  Centro de Saúde Galangue 435.611 435.611 

Huíla Escola 20 Salas - "Eywa" Lubango 2.776.630 1.804.809 

  Governo da Província do Huambo   800.000 800.000 

Huambo Casas Económicas T3 (20) [C] Huambo 800.000 800.000 

  Governo da Província do Kuando Kubango   4.900.000 2.878.750 

Kuando Kubango Casas Económicas T3 (25) [C] Menongue 1.225.000 1.041.250 

Kuando Kubango Casas Económicas T3 (75) [C] Cuchi 3.675.000 1.837.500 

  Governo da Província do Kuanza Norte   2.250.000 675.000 

Kuanza Norte Casas Económicas T3 [C] Banga 2.250.000 675.000 

  Governo da Província do Kuanza Sul   2.450.000 2.033.500 

Kuanza Sul Casas Económicas T3 [C] Libolo 2.450.000 2.033.500 
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  Governo da Província do Namibe   7.120.757 6.046.782 

Namibe Casas Económicas T3 (25) [C] Bibala 875.000 175.000 

Namibe Edifício da Direcção Provincial da Cultura [R] Namibe 795.184 787.232 

Namibe Edifício dos Serviços da Agricultura da Província do Namibe [R] Namibe 330.607 314.076 

Namibe Hospital Provincial Ngola Kimbanda [R/A] Namibe 4.350.000 4.132.500 

Namibe Moradias T3 Geminadas (6) Namibe 659.967 527.974 

Namibe Residência T3 especial Namibe 110.000 110.000 

  Muhonda & Filhos   1.698.265 1.236.337 

Namibe Casas Económicas T3 (25) [C] Virei 747.239 523.067 

Namibe Infras Reserva Fundiária Virei  Virei 951.026 713.270 

  Sinfic   5.800.000 3.000.000 

Huíla Edifício Amílcar Cabral Lubango 5.800.000 3.000.000 

  Total   31.109.509 20.384.758 
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O lançamento de 2012 estava associado a um forte incremento de obras em 

diversas zonas no país. O ano fechou com um saldo positivo em produção 

realizado. Destacam-se a construção de 345 casas económicas, 4 hospitais e 

2 centros de saúde (construção e reabilitação), 81 moradias e a reabilitação 

de 2 troços de estradas secundárias, entre outras obras. 

Tipo obra Construção Infra-estruturas Reabilitação Total  

Casas Económicas 345 
  

345 

Centro de Saúde 2 
  

2 

Escola 33 
  

33 

Estradas 
  

2 2 

Hospital 1 
 

3 4 

Moradias 81 
  

81 

Escritórios 1 
 

3 4 

Balcão Único 
Empreendedor 

2 
  

2 

Posto Saúde 1 
  

1 

Obra Pública 4 
 

2 6 

Reserva Fundiária 
 

3 
 

3 

Parque Industrial 25 
  

25 

Arranjos Exterior 3 
  

3 
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01. 
ANO EM REVISTA 
 

“A obra nasce com esforço e dedicação” 

O propósito da TUAMUTUNGA é construir valor, ser inovador, fazer obra, 

criar riqueza, estar presente onde o mercado mais precisa e destacarmo-nos 

da concorrência pelo saber fazer bem e por técnicas de construção distintivas 

que destaquem o melhor que o país tem, usando os materiais que aumentem 

significativamente a capacidade de produzir mais com o mais baixo custo. 

O ano de 2012 ficou marcado pela oportunidade gerada pelo projecto de 

construção de casas económicas e pela política de construção de 

equipamentos públicos do governo central e provincial. A TUAMUTUNGA 

preparou-se para esse desafio reforçando a equipa de técnicos especialistas 

contratando 12 engenheiros civis e 20 encarregados e chefes de equipa. 

Terminámos o ano com 1.140 empregados, 95% dos quais recrutados nos 

locais onde as obras foram realizadas, fomentando a formação de mão-de-

obra gerando riqueza por via da criação de emprego local e do estímulo da 

economia por essa via. 

O corpo de gestão executiva foi também reforçado com a presença do 

accionista principal na gestão da empresa assegurando o pelouro da 

produção e coordenação de obras. Também foi reforçada a capacidade 

comercial com a gestão a dedicar um administrador para essa área e fazendo 

a ligação com o cliente no terreno. Os processos de suporte, compras, 

stockagens, logística e financeira tiveram também um reforço da capacidade 

de intervenção e um foco mais directo. A experiência deste ano derivou na 

constatação que só uma equipa forte e coesa pode colocar a empresa no topo 

das empresas de construção civil de Angola. Estamos conscientes que ainda 

há um longo caminho a percorrer para lá chegar que os desafios são imensos 

e que estamos prontos para os assumir e ultrapassar. 

Por isso, realizámos um investimento global de 20.000.000 USD com recursos 

a capitais próprios, nomeadamente da nossa accionista SINFIC e com apoio 

da Banca, onde contratámos um financiamento de médio logo prazo no valor 

de 4.000.000 USD com o banco BIC bem com uma linha de crédito para 

importações de equipamentos e materiais no valor de 2.000.000 USD. 

Paralelamente, aumentamos a CCC junto do BMA para 500.000 USD ao 

mesmo tempo que contratualizámos um financiamento de 1.900.000 USD 

para a compra de 20 Máquinas de blocos, 7 autobetoneiras e a máquina de 

Steel Frame. Adquirimos um conjunto de viaturas através de 2 contratos em 

leasing contratados com o BESA no valor de 730.000 USD e ainda 2 

financiamentos de médio longo prazo junto do StandardBank no valor total de 

890.000 USD. 

Concorremos e ganhámos a construção de 75 casas económicas no Libolo, 

50 casas na Banga; 40 Casas no Chipindo; 75 casas no Cuchi, 25 casas no 

Verei, 55 casas na Bibala; 20 no Huambo, num total de 345 casas 

económicas, construímos 3 escolas, com um total de 33 salas de aulas na 

Bibala, no Namibe e no Lubango, inaugurámos um hospital construído de raiz 

no Kuvango, concluímos a reabilitação de 2 hospitais e iniciámos a 

reabilitação do hospital central do Namibe. Na construção para o sector 

privado, adaptámos as agências do StandardBank no Namibe e no Lubango e 

continuámos a construção do Edifício Amílcar Cabral. Nas infraestruturas e 

Obras públicas, concluímos a reabilitação de 16 km de estrada no troço Virei 

– Caínde e as infra-estruturas das Reservas Fundiárias do Virei (5 ha) e do 

Cuchi (25 ha), fizemos a selagem do aterro sanitário do Lubango e 
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reforçámos o troço de estrada da pedreira da Chibia. Demos também início à 

infraestruturação do Parque Industrial da Humpata. 

Estivemos em obra na Banga (Kuanza Norte); Cacula (Huila); Chibia (Huíla); 

Chicomba (Huíla); Chipindo (Huíla); Cuchi (Kuando Kubango); Eywa (Huíla); 

Galangue (Huíla); Huambo; Humpata (Huíla); Kuangar (Kuando Kubango); 

Kuvango (Huila); Libolo (Kuanza Sul); Lubango (Huíla); Menongue (Kuando 

Kubango); Namibe; Vicungo (Huíla); Virei (Namibe). Começámos a pintar o 

mapa de Angola com bandeiras da TUAMUTUNGA em 18 locais distintos. 

INFRAESTRUTURAS 
Com o mercado a procurar construções económicas deu-se o mote para o 

investimento, realizado através da aquisição de equipamento de transporte e 

maquinaria para a produção de blocos, bem como de máquinas para 

construção de estruturas metálicas sendo que alguns dos quais só serão 

instalados em 2013.  

PROCESSOS DE GESTÃO  
Constatamos, mais uma vez, que o processo de compras é demorado e 

obriga a períodos de instalação longo que implica que a entrada em produção 

e o respectivo retorno seja dilatado para as necessidades prementes de 

aumento de produtividade e redução de custos que almejamos com estes 

investimentos, ou seja, o ciclo do investimento torna-se assim bastante longo 

e exige elevado nível de capitalização. 

A gestão de stocks, num mercado como Angola, é outro dos factores críticos 

de produção, no entanto, em 2012 não foi possível gerir este processo da 

forma que pretendíamos tendo que nos socorrer muitas vezes da compra de 

materiais no comércio local. Os processos de compra e importação dos 

materiais têm um ciclo que não se compadeceram com a emergência das 

obras que nos propusemos a realizar. Gostaríamos aqui de agradecer aos 

nossos fornecedores que acreditaram no nosso projecto, colocando à nossa 

disposição o melhor dos seus materiais, dando-nos crédito quando solicitado 

e ajustando as cobranças aos recebimentos das obras não impedindo que 

estas fossem concluídas nos prazos previstos.  

RESULTADOS 
Os resultados de 2012 revelam a juventude da empresa e a necessidade de 

melhorar processos de gestão. Demonstram também claramente o 

crescimento que teve de um ano para o outro. Os indicadores assim o 

demonstram: o Volume Bruto de Produção cresceu 112,84%, para 20.132.671 

USD, os colaboradores passaram de 252 para 1.140, o investimento líquido 

em capital fixo foi de 5.000.000 USD, o Activo subiu para 51.091.771 USD, os 

Resultados Líquidos foram de 1.417.340 USD. Iniciámos a construção do 

Parque Industrial da Humpata II e do estaleiro do Huambo onde já realizámos 

obra no valor de 2.473.747 USD. Tudo indicadores que destacam o 

crescimento registado neste ano. 

INVESTIMENTO 
Apresentámos aos nossos accionistas um plano de investimentos ambicioso a 

realizar na Humpata superior a 25 milhões de USD para realizar nos próximos 

3 anos. Com eles iremos construir um parque industrial, com diversas 

valências, nomeadamente uma fábrica de EPS (Poliestireno Expandido), uma 

fábrica de embalagens plásticas, uma fábrica de madeira sintética, uma 

fábrica de estruturas metálicas (steel frame), uma fábrica de blocos 

tradicionais e outra de blocos moldados dos quais temos o exclusivo para o 

mercado nacional. 

Entretanto, investimos em equipamentos para dar capacidade de resposta às 

obras que temos para realizar, destacando-se, 32 veículos pesados, 82 



01.  

RELATÓRIO&CONTAS 2012    12    ANO EM REVISTA 

ligeiros de mercadorias, 6 semi-reboques, 12 autobetoneiras, 1 buldozzer, 5 

cilindos, 5 cisternas, 10 empilhadores, 1 grua, 6 mini pá-carregadoras, 1 

motoniveladora, 20 retroescavadoras e giratórias, 4 compactadores e 33 

betoneiras. 

Paralelamente, para responder ao crescimento da empresa, está a ser 

construído um condomínio na Humpata com 64 apartamentos para os 

técnicos deslocados. 

No sector das rochas ornamentais continuamos a intervir através da nossa 

participada MARLIN Angola que detém uma capacidade instalada de produzir 

15.700 m
3
 ton de cubos de granito para pavimentação de passeios, ruas e 

parques. A presença neste mercado destaca-se pelos trabalhos 

desenvolvidos em Luanda, nos arranjos dos passeios na marginal da baía de 

Luanda bem como da ilha, numa obra em que o primeiro empreiteiro é a Mota 

Engil Angola. 

Espera-nos um ano de 2013 que vai ser a todos os níveis um ano difícil, mas 

onde há obra por executar que transita de 2012 no valor de 17.300.000 USD e 

outras novas para começar. Estamos em crer que a qualidade apresentada 

nas obras já concluídas, nas quais os nossos colaboradores se esmeraram, 

apresenta um nível de qualidade elevado que nos garante a repetição da 

compra através da adjudicação de mais obras. 

É, pois, com enorme satisfação que apresentamos as contas e o relatório de 

actividade da TUAMUTUNGA em 2012. Este relatório espera demonstrar a 

vitalidade de uma empresa diferente, que se posiciona num mercado 

tradicional onde os melhores se destacam por fazer melhor, mais rápido e 

mais barato. É para isso que montámos este projecto. 

Gostaríamos solenemente de agradecer aos nossos colaboradores que com 

muitos sacrifícios pessoais enfrentaram dificuldades em locais ermos e 

distantes onde começaram obra a partir do nada mas sempre apresentaram 

resultados de alto valor para o cliente e para as populações que servem, aos 

nossos accionistas a confiança que depositaram em nós e na capacidade que 

esta equipa de gestão teve para administrar os recursos que nos colocaram à 

disposição de forma a rentabilizá-los e criar riqueza. Também agradecer aos 

fornecedores o apoio demonstrado e a confiança que em nós depositaram, 

bem como à banca que soube ver neste projecto e nos seus promotores 

valências que proporcionam um futuro de sucesso e com quem partilhamos 

risco. Por fim, agradecer aos nossos clientes que souberam ver connosco a 

bondade de aplicação de técnicas e materiais diferentes com elevados 

resultados quer em produtividade quer em custos efectivos. 

A todos os nossos agradecimentos. 
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02. 
INDICADORES CHAVES 

    
Unidade: Mil AKZ 

 
2009 2010 2011 2012 

Volume de negócios 64.091 321.090 887.979 1.574.061 

Valor Bruto da Produção 175.190 431.783 936.836 1.993.940 

Cash-Flow Operacional -32.844 78.631 137.103 459.119 

Resultados Líquidos -99.950 11.101 6.233 140.373 

Colaboradores 93 139 252 1.140 

Total do Activo 512.188 978.293 3.013.603 5.060.129 

Capitais Próprios -99.875 136.151 142.384 282.758 

ROE (RL / CP) 100,1% 8,2% 4,4% 49,6% 

Valor Acrescentado Bruto -6.596 170.163 343.597 987.318 

 



 

 

ESTRATÉGIA 03. 
 



03.  

RELATÓRIO&CONTAS 2012    34    ESTRATÉGIA 

03. 
ESTRATÉGIA 
“Proporcionar novos métodos construtivos, mais económicos, duráveis e 

rápidos” 

VISÃO, MISSÃO, VALORES 

Contribuir para o desenvolvimento socioeconómico do país, disponibilizando 

produtos e serviços de qualidade superior, realizar de forma eficiente e 

competitiva a actividade na área da construção, garantindo a satisfação dos 

clientes. 

Privilegiar a contratação de mão-de-obra local. As equipas de intervenção que 

constituem o estaleiro de obra são compostas por uma equipa base recrutada 

centralmente e apoiam-se em técnicos nacionais recrutados localmente. 

Promover a qualificação profissional e o progresso social dos seus 

colaboradores e assegurar a rentabilidade dos investimentos.  

Tudo isto pressupõe a dinamização do mercado da construção civil e da 

criação do mercado imobiliário. É necessário ainda transformar a capacidade 

de produção colocando-a ao serviço de uma política de substituição da 

importação de matérias-primas criando empresas nacionais com capacidade 

para responder a esse desafio. 

É nesse sentido que a TUAMUTUNGA está a desenvolver capacidade de 

produção de materiais e técnicas de construção alicerçada em matérias-

primas e mão-de-obra essencialmente nacional. 

 

OBJECTIVOS 

Foram definidos para 2012 um conjunto de objectivos que passavam pelo 

foco na construção de casas económicas. O objectivo inicial era de 

construção de 1.000 casas. No entanto, factores associados ao atraso da 

adjudicação das obras ou a garantia do suporte financeiro, que só ficou 

assegurado também em meados do ano, bem como uma indefinição na 

aceitação de algumas técnicas de construção levou a que o arranque das 

obras tivessem ocorrido mais tarde do que esperado. Mesmo assim, 

mantivemos o objectivo de construir uma casa em 30 dias e entregar uma em 

cada 2 dias após os 30 dias iniciais. E isso só se consegue com um processo 

construtivo afinado bem como um processo logístico e financeira adequado ao 

volume e capacidade de produção das equipas no terreno. Estas 2 vertentes, 

que andam casadas, acabaram por representar o factor crítico de 

estrangulamento da capacidade de entregar obra.  

Outro factor que contribuiu para dificultar o alcance dos objectivos foi o atraso 

na emissão de vistos de trabalho para técnicos estrangeiros, particularmente 

engenheiros civis, que contribuiu também para um menor nível de produção, 

pois tivemos de adiar abertura de frentes de obra. No entanto, fruto do 

empenho de toda a equipa fomos conseguindo recuperar algum do atraso que 

acabou por fixar a produção anual em 20.000.000 USD, mais do dobro do ano 

anterior. 

PRODUTOS E SERVIÇOS  

A TUAMUTUNGA desenvolve a actividade em sectores cruciais no esforço de 

reconstrução nacional, nomeadamente no fabrico de materiais e com uma 

acção estruturada na construção civil e na reconstrução do parque 

habitacional do país. 



03.  

RELATÓRIO&CONTAS 2012    17    ESTRATÉGIA 

Produtos 

 Tintas naturais – tintas com base de seiva. 

 Blocos Solo-Cimento - são executados no próprio local da obra a 

partir principalmente de solos locais, com eventuais correcções de 

granulometria no qual se adiciona a necessária proporção 

volumétrica de cimento e água para o troço ideal, sendo em seguida, 

esta massa, submetida em equipamento hidráulico específico, a forte 

esforço de compressão, controlada, originando assim blocos de alta 

resistência e dimensões constantes, tendo-se 25 cm como largura 

padrão. O assentamento dos mesmos poderá dar-se tão logo sejam 

fabricados e proporcionarão uma alvenaria com características 

estruturais. As alvenarias assim constituídas conferem à habitação 

excelentes condições de conforto térmico.  

 Estruturas Metálicas - Perfis metálicos leves que servirão para a 

execução da estrutura de edifícios.  

Futuramente a empresa produzirá novos produtos: 

 Poliestireno Expandido (esferovite) 

- placas para isolamento, placas 

para construção em esferovite, 

placas com formatos decorativos 

para acabamentos,…  

 

Serviços 

 Construção de edifícios novos 

 Reparação/recuperação de edifícios antigos/degradados 

 Transporte rodoviário de mercadorias (actividade complementar) 

 Comercialização de produtos e 

equipamentos 

 Infra-estruturas e Obras 

Públicas 

 Serralharia 

 Carpintaria 

 Oficina  

INVESTIMENTOS  

Uma empresa como a TUAMUTUNGA, com o fito de alcançar níveis de 

qualidade elevados, tem uma necessidade de reforçar a capacidade de 

produção e esta alcança-se com mais e melhor equipamento, mais técnicos e 

melhor preparados e na compra de materiais de uma forma estruturada. Tudo 

isto implica um nível de investimento elevado e o reforço na capacidade de 

gerar fundo de maneio para adequar os ciclos de compras aos das 

montagens dos processos de financiamentos. Esta estratégia aumenta o 

nosso compromisso perante os parceiros financeiros. 

A empresa investiu em alguns equipamentos para conseguir construir os 

projectos adjudicados no início de 2012 e aumentar a produtividade e 

capacidade de resposta às solicitações do mercado que nos exige cada vez 

mais capacidade para absorver obras de maior envergadura. Foram 

adquiridas 20 máquinas de blocos Hydrafom oriundas da África do Sul e mais 

4 de origem norte-americanas, foi adquirido ainda uma máquina de corte de 

steel frame, uma máquina de telhas autoportantes e 7 autobetoneiras, entre 

outros equipamentos. 
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04. 
GOVERNO CORPORATIVO 

ESTRUTURA ACCIONISTA 

A TUAMUTUNGA é uma empresa do grupo SINFIC que detém 90% do capital 

social e de António José Fernandes de Carvalho que tem uma participação de 

10% 

MODELO DE GOVERNO 
A empresa tem uma administração executiva de 4 elementos que reporta ao 

corpo accionista tendo cada um dos administradores pelouros distintos e é 

assessorada pelas unidades de suporte conformidade Legal e controlo de 

gestão. 

A empresa é constituída por unidades estratégicas e unidades de suporte.  

Nas Unidades Estratégicas estão as Obras e Fábricas, a um nível e as 

Especialidades, Estaleiros; Equipamentos e Máquinas, Transportes; 

Aprovisionamento e Comercial, noutro.  

Cada projecto tem um director de obra responsável e um encarregado que 

chefia equipas multidisciplinares. 

As especialidades são lideradas por engenheiros das áreas respectivas e 

prestam serviços transversais às restantes obras. 

Para suportar as unidades estratégicas foram criadas unidades como a 

Administrativa e Financeira; Recursos Humanos, Operações Gerais Estudos e 

Projectos. 

 

ÓRGÃOS SOCIAIS 
 
Gerentes: 

Manuel Lopes Henriques 

José Manuel Rosa Lopes 

 

Procurações: 

Fernando José Henriques Femenim dos Santos 

José Luís Alves Pereira 

António Vitor Covas da Cunha – Serração no Huambo 

 

 

 

 

 

Conselho de Administração 

Conformidade Legal Controlo de gestão 

Recursos Humanos 

Administrativo 

Financeiro 

Operações Gerais 

Estudos e Projectos 

Fábricas 

Comercial 

Obras 

Especialidades 

Aprovisionamento 

Estaleiro 

Equipamentos e 

Máquinas 

Transportes 
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Tipo Quantidade Tipo Quantidade 

Veículos Ligeiros 82 Gruas 1 

Veículos Pesados 32 Mini-pá Carregadora 6 

Trailers 6 
Misturadoras e 
Bloqueiras 

34 

Autobetoneiras 12 Motoniveladoras 1 

Betoneiras 33 
Retroescavadoras e 
Giratórias 

20 

Buldozeres 1 Tractores 7 

Cilindros 5 Compactadores 4 

Crivos 1 Compressores 7 

Cisternas 5 Contentores 29 

Empilhadores 10 Geradores 39 

Equipamentos 
Agrícolas 

3   
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05. 
INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS 
Mantendo a estratégia de verticalização da cadeia de valor desenha-se a 

criação de um conjunto de unidades industriais que introduzirão produtos de 

elevado potencial no mercado nacional e que actualmente são importados. 

LABORATÓRIO E FÁBRICA DE TINTAS  

No laboratório são feitos ensaios e experiências para afinar os materiais de 

construção que compõem o processo produtivo de blocos solo-cimento. 

 Ensaios de compressão de blocos de betão  

 Ensaios de compressão de blocos de solo-cimento 

 Ensaio de granulometria a solos 

 Determinação da percentagem de argila nos solos 

 Processamos seiva de tabaibeira para integrar em revestimentos 

Na secção de Tintas e Resinas, são processadas as folhas da tabaibeira e 

produzida a seiva para execução de tintas e argamassas. Em 2012 foram 

produzidos cerca de 50.000 litros de seiva, base para a produção das nossas 

tintas. 

 

 

 

 

FÁBRICA DE BLOCOS DE CIMENTO PRÉ-MOLDADOS 
2013 

A rapidez de execução bem como os custos dos materiais são dois factores 

importantes na selecção do conceito construtivo para cada projecto. Aliado a 

isto há necessariamente a mão-de-obra que em locais distantes não é 

minimamente qualificada e nalguns casos com hábitos de trabalho diferentes 

dos que uma empresa de Construção Civil precisa para uma construção 

rápida e económica. 

Neste sentido, a utilização de blocos encaixáveis sem recurso a argamassa 

permite a montagem de paredes direitas e com um baixo custo de mão-de-

obra. 

Após uma aturada pesquisa estudou-se a introdução no mercado nacional 

dos blocos da Haener Interlocking Block System, produto patenteado nos 

EUA. Para o efeito adquirimos a patente para o mercado nacional e 

adquirimos as bloqueiras que permitirão produzir blocos de alta qualidade e 

colocá-los no mercado a um preço semelhante ao dos blocos de cimento 

actuais existentes, com a vantagem de serem de mais fácil montagem bem 

como de não terem necessidade de argamassa para os suster. 

ESTRUTURAS METÁLICAS (2013) 

Sistema Steel Frame 

Foi adquirida em 2012 o equipamento necessário para montagem de uma 

fábrica para produção de estruturas metálicas. 

Este sistema permite construir desde a simples habitação, a edifícios até oito 

andares, assim como edifícios industriais e comerciais. Normalmente este 

sistema é classificado em duas categorias: 
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 Construção Modular – consiste na pré-fabricação em ambiente 

controlado dos painéis de parede e componentes de piso. Estes 

painéis são módulos onde já estão incorporados os vãos e outras 

infra-estruturas. Facilmente são transportados para o local da 

construção e montados em obra com o simples recurso a uma grua.  

 Construção In situ – consiste na pré-fabricação de peças de 

modelação, pré-cortadas ou pré-perfuradas, que são facilmente 

montadas em obra. É o sistema mais adequado para a construção 

de edifícios industriais onde existam grandes vãos e elementos de 

construção uniformizados. 

Este sistema apresenta como vantagem ser mais rentável devido à redução 

do tempo de construção e poupança mesmo ao nível das fundações, visto 

reduzir-se o peso próprio da estrutura. Edifícios mais resistentes que os 

idênticos em estruturas de madeira, visto não estarem sujeitos ao ataque de 

térmitas e fungos e, consequentemente, proporcionam espaços com um 

ambiente mais saudável. Apresentam maior resistência sísmica, devido à 

relação peso/ resistência (o edifício na sua totalidade é mais leve) e os 

elementos estruturais não apodrecem, deformam ou racham.  

Por outro lado, implica a redução na utilização de equipamentos pesados no 

processo construtivo e como se trata de um processo de pré-fabricação por 

medida, reduzem-se os trabalhos em obra de corte e ajustes e os 

desperdícios e resíduos.  

O controlo da qualidade é mais fácil de executar visto tratar-se de um método 

de construção a seco. Estrutura forte, segura, com baixa manutenção e um 

processo de envelhecimento mais lento. 

FABRICO DE TELHAS AUTOPORTANTE (2013) 

Foi também adquirido em 2012 uma máquina para a produção de telhas 

autoportantes e vamos iniciar a produção em 2013 

No sistema autoportante a necessidade de interposição das tradicionais asnas 

de apoio da cobertura é eliminada. As telhas autoportantes são longos perfis 

metálicos não seccionados, planos ou em arco, que se apoiam unicamente 

nas extremidades. 

Esta solução pode ser aplicada em edifícios de estrutura metálica ou betão 

armado e permite aplicações em prazo recorde com uma relação 

custo/qualidade verdadeiramente vantajosa comparativamente a outros 

sistemas. 

CENTRO DE LOGÍSTICA - ARMAZENAGEM E 
DISTRIBUIÇÃO 

O esforço de reconstrução nacional e a ainda débil indústria nacional de 

materiais implica necessariamente a importação de diverso material. As 

carências logísticas e ineficiência dos operadores levam que os preços 

praticados sejam puramente especulativos, sendo que as margens da 

construção ficam todas nos operadores que abastecem o mercado, ou seja, 

“quem ganha mais acaba por ser quem vende as picaretas e não quem 

garimpa o ouro”. Neste sentido, é estratégico a criação de capacidade de 

abastecimento da cadeia logística recorrendo à compra dos principais 

consumíveis indiferenciados e específicos para os quais é imperioso deter 

capacidade de armazenamento em segurança. 

A Humpata fica estrategicamente situada na rota do porto do Namibe para a 

cidade do Lubango. Tem condições de a partir desta localização abastecer 
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todo o sul de Angola abrangendo as províncias do Namibe, Huila, Cunene, 

Cuando Cubango e até ao Huambo e Bié. 

Com o início das obras do Parque Industrial da Humpata em 2012 esperamos 

que 2013 assista à formalização do Centro de Logística Armazenagem e 

Distribuição. De igual modo com a construção prevista do Estaleiro em 

Luanda iniciar-se-á também as operações a partir de Luanda. 

FÁBRICA DE MANILHAS E BLOCOS 

Foi adquirido no final de 2012 a unidade de moldes e a central de Betão 

necessários para a produção de Manilhas e Blocos, num investimento que 

rondou os 100.000 USD. 

EXPLORAÇÃO DE MADEIRAS 

A Exploração de Madeiras situa-se na Comuna da Alto Chiumbo, Município do 

Cachiungo na Província do Huambo e está orientada para a exploração de 

madeira de pinheiro e eucalipto. Associada está a Serração de Madeiras que 

está apetrechada de máquinas e equipamentos, para uma produção em série 

de tábuas de diversos tamanhos, consoante o pedido dos clientes e barrotes 

para a construção civil e mobiliário. Nesta unidade de negócios tivemos em 

2012 uma produção de cerca de 750.000 USD. 
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PRODUÇÃO DE CUBO 

Através da Marlin Angola. 

A Marlin é uma empresa associada, localizada na província da Huila, que tem 

como principal actividade a extracção e transformação de granitos. Os 

granitos transformados são o Granito Cinza – extraído directamente da 

pedreira da Chibia e o granito Negro Angola. Os materiais produzidos são o 

cubo em várias medidas, os lancis e mobiliário urbano e outras peças. Em 

breve a empresa investirá na sua ampliação, acrescentando à produção 

peças serradas. 

FÁBRICA DE PLÁSTICOS (2013) 

A indústria de embalagem toma uma importância maior  numa economia onde 

as carência são enormes pois pode significar a diferença entre uma família ter 

ou não ter alimentos em condições de conservação que as permita 

alimentarem-se. A pensar nesta problemática e política de combate à pobreza 

decidiu-se investir numa linha de fabrico de embalagens plásticas destinadas 

à conservação de alimentos secos (milho, arroz, feijão, etc) 

O investimento previsto é de cerca de 350.000 USD. 
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FÁBRICA DE POLIESTIRENOS (2014) 

Pretende-se com este projecto investir no fabrico de peças técnicas em 

Poliestireno Expandido, conhecido pela sigla “EPS” (Esferovite) para:  

 construção civil – placas de isolamento térmico e acústico 

disponibilizando soluções mais fáceis de trabalhar e mais  eficientes 

sem aumento de custo;  

 agricultura; embalagens isotérmicas – transporte de pescado e 

outros produtos. 

O investimento já se iniciou em 2012 com a contratação da equipa de gestão 

e o procurement e negociação das linhas de fabrico. Estima-se o arranque em 

produção no início de 2014 e um investimento de 4.000.000 USD. 

FÁBRICA DE WPC - COMPOSTO PLÁSTICO MADEIRA - 
2014 

O fabrico de produtos a partir de compostos a base de plástico e madeira 

(WPC) está em franca evolução. 

Noutros países, como o Brasil, começa a crescer o uso deste material que 

permite evitar o corte de árvores para fabricar móveis e aplicação na 

construção civil. 
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06. 
PROJECTOS RELEVANTES EM 2012 
Fruto dos trabalhos desenvolvidos nas províncias com a construção em zonas remotas e distantes, os diversos governos provinciais e administrações municipais 

confiaram as suas obras na TUAMUTUNGA que assumiu a sua construção.  

Destacam-se a construção do Edifício Amílcar Cabral, o hospital do Kuvango, a escola do Eywa, a reabilitação do hospital do Namibe e a construção das casas 

económicas. Projectos iniciados ou concluídos em 2012 que na sua totalidade representam uma carteira de obras de mais de 50.000.000 USD. 

Clientes / Obra USD 

AM Bibala 687.406,79 

Construção de 1 Balcão Único do Empreendedorismo na Bibala 97.061,50 

Construção de 1 Jango Comunitário na Localidade da Cacanda/Bibala 50.372,60 

Construção de 1 Posto de Saúde na Localidade da Cacanda/Bibala 79.995,59 

Construção de 3 Salas de Aulas  + cantina na Localidade da Cacanda/Bibala 179.977,10 

Construção de 35 Casas Evolutivas na Localidade da Cacanda/Bibala 280.000,00 

AM Camucuio 93.412,43 

Construção de 1 Balcão Único do Empreendedorismo na Localidade do Camucuio 93.412,43 

AM Chicomba 945.261,82 

Ampliação do Hospital Municipal 246.261,07 

Construção de um Cemitério Municipal 204.600,00 

Construção de Um parque Infantil e Campo Polivalente na Sede do Município 260.400,00 

Construção e Apetrechamento de um centro comunitário rural para crianças 93.000,00 

Reabilitação do Hospital Municipal 141.000,76 

BPC-Banco Poupança e Crédito 179.450,00 

Vedação Terreno N´duve 179.450,00 

ENATIP- Empresa Nac de Abast Técnico Material da Industria Pesqueira 563.533,62 

Construção de Centro Salga e Seca de Peixe no Namibe 563.533,62 

FAO - Organização das nações unidas para alimentação e agricultura 37.389,87 

Reabilitação e construção dum Escritório no Bairro Benfica ‐ Lubango 37.389,87 
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GP Huambo 800.000,00 

Construção de vinte moradias económicas no Município do Ekunha 800.000,00 

GP Huíla 5.573.323,03 

Construção de 20 moradias económicas no Município do Chipindo 1.000.000,00 

Construção de um Centro de Saúde 895.422,36 

Construção de Uma Residência Do Tipo T4 na Sede do Município da Cacula 131.930,64 

Construção do Hospital Municipal do Kuvango(Edificio Principal) 555.662,98 

Construção Escola 20 Salas - "Eywa" 2.776.629,76 

Selagem do Aterro Sanitário 213.677,29 

GP Kuando Kubango 7.500.000,00 

Construção de 25 Casas Económicas 1.250.000,00 

Construção de 75 Casas Económicas 3.750.000,00 

Infras Reservas Fundiária 2.500.000,00 

GP Kuanza Norte 2.250.000,00 

Construção de 50 habitações sociais no Município da Banga 2.250.000,00 

GP Kuanza Sul 2.450.000,00 

Construção de 70 Fogos no Município do Libolo-Prov. Do Kwanza Sul 2.450.000,00 

GP Namibe 8.862.858,04 

Construção 10 Residências T3- Namibe 909.800,00 

Construção de 25 Residências no Município da Bibala 875.000,00 

Construção de 6 Moradias T3 Geminadas no Namibe 659.967,18 

Construção de Escola de 10 Salas-Namibe 474.800,66 

Reabilitação do Edifício da Direcção Provincial da Cultura 795.183,58 

Reabilitação do Edifício dos Serviços da Agricultura da Província do Namibe 330.606,61 

Reabilitação do Hospital Provincial Ngola Kimbanda no Namibe  4.350.000,00 

Reabilitação de 15 Km de Estrada dos 62 Km previstos do Troço Virei-Caínde  467.500,00 

Marlin Angola 92.000,00 

Reabilitação Da Estrada de acesso da Pedreira da Chibia  92.000,00 

Muhonda & Filhos 1.698.265,00 
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Construção de 25 Moradias Económicas no Virei 747.239,00 

Infras-Estrutura Reserva Fundiária Virei  951.026,00 

Sinfic SA 5.800.000,00 

Construção Prédio de Comércio e Escritórios - Amílcar Cabral 5.800.000,00 

Standard Bank 266.316,22 

Agência Bancária Standard Bank – Lubango 128.169,48 

Agência Bancária Standard Bank – Namibe 138.146,74 

Tuamutunga 14.500.000,00 

Condomínio Industrial (25 Lotes) 10.000.000,00 

Condomínio Residencial (64 Fogos) 2.500.000,00 

Infra-estrutura do Condomínio Habitacional e Industrial - Humpata 2 2.000.000,00 

Total Geral 52.299.216,82 

 

PORTFOLIO 
 

Em construção 

Edifício Amílcar Cabral Escritórios-Fase 1 

Lubango 

558.600.000,00 AKZ 

Cliente: SINFIC  

Promotor: Invangola – Projectos e Serviços de 

Desenvolvimento, S.A.  
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Concluída em 2012 

Construção de Residência tipo T4 

Cacula  

13.193.064,19 AKZ 

Cliente: Governo Provincial da Huila  

 
 

Concluída em 2013 Reabilitação do Hospital 

Municipal de Chicomba  

21.280.000,00 AKZ 

Cliente: Administração  
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Concluída em 2012 

Construção de Parque Infantil e Campo de Jogos 

Polivalente de Chicomba  

26.040.000,00 AKZ 

Cliente: Administração Municipal da Chicomba  

 

Iniciada em 2012 

Centro de Salga e Peixe Seco Namibe 

56.353.361,00 AKZ 

Cliente: ENATIP - UEE  
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2012 

Balcão Único de Empreendedorismo 

Bibala 

9.706.150,17 AKZ 

Cliente: Administração Municipal da Bibala 

 

2012 

Construção de 70 Fogos no Município do Libolo 

Kwanza Sul 

245.000.000,00 AKZ 

Cliente: Governo da província Kuanza Sul  
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2012 

Standard Bank Namibe 

13.814.673,00AKZ 

Cliente: Standard Bank 

 

Iniciada em 2012 

Construção de 50 Habitações na Banga 

Kwanza Norte 

224.929.250,00AKZ 

Cliente: Governo Provincial Kwanza Norte 
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Iniciada em 2012 

Construção de 75 Habitações no Cuchi 

Kunado Kubango 

500.000.000,00AKZ 

Cliente: Governo Provincial do Kuando Kubango  
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07. 
AMBIENTE GERAL E SECTORIAL 

AMBIENTE MACROECONÓMICO  

Em 2012 persistiu a crise económica europeia e mundial, não tendo os 

indicadores de sentimento económico apresentado mostras de melhoria. De 

acordo com as estimativas do Eurostat, na Europa houve uma contração do 

PIB de cerca de 0,4%, em contraste com um crescimento de 1,4% em 2011. 

Os contributos principais para este decréscimo advieram da queda do 

consumo privado e do investimento, que caíram cerca de 0,6% e 1,5%, de 

2011 para 2012. 

Os esforços de consolidação orçamental continuam a influenciar 

negativamente a actividade económica e os níveis de emprego dos países 

europeus. 

A inflação manteve-se em valores elevados, cerca de 2,7%, devido ao 

impacto dos choques fiscais implementados pelos governos nacionais, que 

aumentaram os impostos indirectos e ao aumento dos preços do petróleo e 

produtos alimentares. 

O desemprego aumentou significativamente, passando de cerca de 10,1% no 

final de 2011 para 11,3% em 2012. Os países do sul da Europa, os mais 

atingidos pela crise das dívidas soberanas registaram aumentos ainda mais 

pronunciados: em Portugal o desemprego aumentou cerca de 3 p.p., para 

aproximadamente 16% e Espanha registou um aumento do desemprego de 

21,7% em 2011 para 25,1% em 2012. 

 

Os mercados financeiros europeus foram os mais afectados pela crise das 

dívidas soberanas, que criou uma elevada instabilidade. No entanto, a partir 

do segundo semestre de 2012, devido à intervenção do Banco Central 

Europeu, as tensões começaram a diminuir de intensidade. Entre as medidas 

tomadas pelo BCE que contribuíram para a estabilização e fortalecimento da 

União Monetária encontram-se a redução do valor das taxas de juro, 

empréstimos a bancos e o programa de compra de dívida. 

Apesar de tudo, os problemas de liquidez mantiveram-se em diversos bancos, 

o que se reflectiu em dificuldades no acesso ao crédito por parte das 

empresas e particulares. 

O início de 2013 revela já algumas melhorias nos indicadores económicos e 

empresariais. Espera-se uma recuperação da actividade, devido a um 

incremento na procura externa e ao efeito favorável da política monetária do 

BCE sobre a procura interna. 

ECONOMIA NACIONAL 

A economia nacional está a recuperar, depois de um período de crescimento 

relativamente fraco. O PIB angolano cresceu 8,1% em 2012, uma subida face 

aos 3,4% em 2011. Depois do esforço para responder às condições externas 

negativas, que começaram em 2008, a economia angolana está agora a 

recuperar e espera-se que o crescimento se mantenha forte no futuro 

próximo.  

O crescimento de 2012 justifica-se porque foi também um ano de eleições e 

como em qualquer ciclo legislativo verificou-se um esforço redobrado do 

governo no sentido de acelerar as obras que estavam em curso. 
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Actualmente, Angola goza de uma sólida situação orçamental apoiada por 

indicadores de uma dívida pública de baixo nível, tendo as poupanças 

orçamentais regressado aos níveis anteriores à crise. Quando as receitas 

petrolíferas baixaram durante a crise de 2008-2009, o governo decidiu 

consolidar as despesas públicas. Em consequência, a situação orçamental e 

da dívida passou a ser exequível e, em 2012, o excedente orçamental global 

chegou a 8,6% do PIB.  

Entretanto, depois de ter atingido um valor superior a 100% do PIB não 

petrolífero durante a crise, o défice primário do sector não petrolífero baixou 

para um valor estimado de 51,5% do PIB não petrolífero em 2012. Esta 

melhoria no défice do sector não petrolífero foi impulsionada por um 

crescimento sólido das receitas fora do petróleo e pela moderação no 

crescimento dos encargos com os salários públicos e dos custos das 

aquisições públicas. À medida que a economia recuperava, o peso da dívida 

pública baixava para cerca de 20% do PIB, menos de metade do que era em 

2004. 

Dada a actual solidez da situação orçamental e externa, Angola tem a 

oportunidade de aumentar a sua taxa de despesas de investimento, sem 

desestabilizar as finanças públicas. Presentemente, Angola gasta cerca de 

13% do PIB em investimento. 

O sector petrolífero registou um crescimento de 5,2% em 2012 apoiado na 

alta dos preços do petróleo e na resolução dos problemas de produção. A 

produção do sector petrolífero recuperou para uma média de quase 1,8 mbpd 

em 2012. Neste ano, o petróleo correspondia a 46% do PIB de Angola e a 

96% das exportações. 

A gestão orçamental responsável durante a retoma do sector petrolífero teve 

efeitos indirectos positivos no comércio e na construção. As políticas 

orçamentais mais rigorosas e as sólidas receitas petrolíferas melhoraram a 

situação orçamental do estado, permitindo-lhe liquidar atrasados incorridos 

durante a crise de 2008-2009. Este facto, a par de um aumento do 

Investimento Directo Estrangeiro relacionado com o petróleo, impulsionou o 

crescimento no sector da construção para um notável valor de 21,8% em 

2012, um acréscimo face a uma taxa de crescimento de 12% em 2011. 

Estima-se que o sector comercial tenha registado um crescimento de 9,3% 

em 2012, em que a procura por parte do consumidor é a força motriz de uma 

robusta actividade comercial. Os rendimentos per capita em ascensão 

encorajaram os retalhistas internacionais a entrarem no mercado nacional, 

gerando actividade adicional na construção. 

O crescimento da agricultura e da indústria transformadora tem sido 

consideravelmente forte nos últimos anos, mas ambos os sectores continuam 

a ter um desempenho inferior ao seu potencial. A agricultura, que emprega 

dois terços da mão-de-obra angolana, obteve um crescimento relativamente 

robusto de 7,3% em 2012 mas permaneceu abaixo da sua taxa média de 10 

anos de 13%. Em 2012, a seca reduziu a produção de muitos alimentos 

básicos, incluindo o milho. O crescimento do sector da indústria 

transformadora foi muito modesto, a uma taxa aproximada de 1,3%, o que 

representa uma descida abrupta face aos 13% em 2011. 
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A apreciação do Kwanza está a diminuir consideravelmente a competitividade 

da economia não petrolífera, tornando as importações relativamente baratas 

face aos produtos nacionais. As políticas monetárias, gizadas para estabilizar 

a taxa de câmbio nominal num contexto de entradas volumosas de IDE, 

provocaram uma apreciação da taxa de câmbio efectiva real de Angola de 9% 

entre 2011 e 2012. Um Kwanza mais forte teve um impacto negativo nos 

fabricantes angolanos e, em especial, nos agricultores que também enfrentam 

uma queda no custo dos alimentos importados. 
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08. 
RECURSOS HUMANOS 

QUADROS TÉCNICOS 
O quadro técnico da empresa é composto por técnicos de competência 

reconhecida, e com um elevado know-how em obras de grande dimensão. É 

igualmente uma forte aposta da nossa empresa, a formação e qualificação 

permanente dos quadros existentes bem como dos novos quadros. 

A empresa foi estruturada por equipas de intervenção, cada uma delas 

chefiada por um encarregado com larga experiência em cada uma das áreas 

de construção civil ou produção de inertes. 

As equipas de intervenção são constituídas por cerca de 8 pessoas de 

diferentes especialidades. Estas equipas podem trabalhar de forma isolada 

quando se tratam de obras pequenas ou juntas sempre que a dimensão o 

justifique, permitindo assim uma grande flexibilidade operacional. 

Existe uma equipa central de pessoal especializado que complementa o 

trabalho das equipas de intervenção. Um encarregado geral faz a ligação das 

equipas de intervenção e dirige a equipa central de especialistas.  

Tipo Quantidade 

Escritório 20 

Produção 835 

Técnicos Especializados 23 

Apoio Técnico 11 

Armazém 10 

Mecânica 25 

Motoristas 41 

Operadores Máquinas 47 

Auxiliares 95 

Estagiários 1 

 

FORMAÇÃO CONTÍNUA 
Para além da contratação de técnicos especializados a empresa tem investido 

também na formação contínua de todos os seus funcionários, dispondo assim 

de um quadro de técnicos especializados nas várias áreas em que opera, 

assim como pessoal de produção especializado. 

Para além desta formação a empresa estabeleceu um protocolo com a sua 

parceira em Portugal para o intercâmbio de pessoal, possibilitando a criação 

de técnicos com conhecimentos mais aprofundados e aprimorados nesta 

actividade. 

A dispersão das obras permite incentiva o recrutamento de colaboradores nos 

diferentes locais. Normalmente não têm experiencia de técnica de construção 

pelo que são incorporados em equipas já treinadas que transitam de outras 

obras e formados no contexto da obra. Concluída a obra, acreditamos que fica 

uma população habilitada para exercer a profissão em qualquer contexto 

laboral. 
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09. 
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 

BALANÇO 

TUAMUTUNGA – Construção e Reparação de Edifícios, Lda 

Balanço em 31 de Dezembro de 2012 

(Valores expressos em AKZ) 

  
31-12-2012 

 
31-12-2011 

 
Variação Valor 

 
Variação % 

ACTIVO 
        

Activos não correntes Notas 
       

Imobilizado Corpóreo 4 1.543.559.887,87 
 

491.423.598,63 
 

1.052.136.289,24 
 

214% 

Imobilizações Incorpóreas 5 988.345,51 
 

2.386.427,82 
 

-1.398.082,31 
 

-59% 

Invest em subsidiárias e associadas 6 100.000,00 
   

100.000,00 
  

Outros activos financeiros 8 0,00 
   

0,00 
  

Outros activos não correntes 9 0,00 
   

0,00 
  

  
1.544.648.233,38 

 
493.810.026,45 

 
1.050.838.206,93 

 
213% 

         

Activos correntes 
        

Existências 8 363.081.782,97 
 

226.190.911,86 
 

136.890.871,11 
 

61% 

Contas a receber 9 2.375.486.850,45 
 

1.540.938.059,09 
 

834.548.791,36 
 

54% 

Disponibilidades 10 714.200.470,49 
 

752.663.554,11 
 

-38.463.083,62 
 

-5% 

Outros activos correntes 11 62.711.758,00 
   

62.711.758,00 
  

  
3.515.480.861,91 

 
2.519.792.525,06 

 
995.688.336,85 

 
40% 

         

Total Activo 
 

5.060.129.095,29 
 

3.013.602.551,51 
 

2.046.526.543,78 
 

68% 
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CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO 
        

Capital próprio 
        

Capital 12 225.000.000,00 
 

225.000.000,00 
 

0,00 
 

0% 

Reservas 13 311.647,47 
   

311.647,47 
  

Resultados transitados 14 -82.927.541,57 
 

-88.848.843,49 
 

5.921.301,92 
 

-7% 

Resultado do exercício 
 

140.373.429,37 
 

6.232.949,39 
 

134.140.479,98 
 

2152% 

  
282.757.535,27 

 
142.384.105,90 

 
140.373.429,37 

 
99% 

Passivo não corrente 
        

Empréstimos de médio e longo prazo 15 538.855.026,48 
 

30.610.947,10 
 

508.244.079,38 
 

1660% 

Impostos diferidos 16 0,00 
   

0,00 
  

Provisões para pensões 17 0,00 
   

0,00 
  

Provisão para outros riscos e encargos 18 0,00 
   

0,00 
  

Outros passivos não correntes 19 0,00 
   

0,00 
  

  
538.855.026,48 

 
30.610.947,10 

 
508.244.079,38 

 
1660% 

Passivo corrente 
        

Contas a pagar 19 3.418.238.600,17 
 

2.043.713.280,55 
 

1.374.525.319,62 
 

67% 

Empréstimos de curto prazo 20 12.000.000,00 
 

31.000.000,00 
 

-19.000.000,00 
  

Parte corrente dos empréstimos a médio e longo prazo 15 155.550.325,72 
   

155.550.325,72 
  

Outros passivos correntes 21 652.727.607,65 
 

765.894.217,96 
 

-113.166.610,31 
 

-15% 

  
4.238.516.533,54 

 
2.840.607.498,51 

 
1.397.909.035,03 

 
49% 

         

Total Capital Próprio e Passivo 
 

5.060.129.095,29 
 

3.013.602.551,51 
 

2.046.526.543,78 
 

68% 
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS 

TUAMUTUNGA – Construção e Reparação de Edifícios, Lda 

DR por Natureza para o exercício findo em 31 de Dezembro de 2012 

(Valores expressos em AKZ) 

  
NOTAS 31-12-2012 

 
31-12-2011 

61 Vendas 22 86.433.156,58 
 

136.454.054,98 

62 Prestações de Serviços 23 1.487.627.872,14 
 

751.524.961,46 

63 Outros Proveitos Operacionais 24 174.878.751,79 
 

48.856.754,03 

65 Trabalhos para a Própria Empresa 26 245.000.000,00 
  

   
1.993.939.780,51 

 
936.835.770,47 

      

 
Variação da Produção 25 

  
11.353.855,70 

71 Custo das mercadorias vendidas e das matérias-primas e subsidiárias consumidas 27 527.523.452,91 
 

306.580.999,31 

72 Custos com o pessoal 28 528.198.865,69 
 

195.140.721,28 

73 Amortizações 29 156.231.215,66 
 

94.472.210,87 

75 Outros custos e perdas operacionais 30 479.098.045,82 
 

286.657.291,61 

   
1.691.051.580,08 

 
894.205.078,77 

      

 
Resultados operacionais: 

 
302.888.200,43 

 
42.630.691,70 

      

66-76 Resultados financeiros 31 -73.951.418,42 
 

-35.325.247,31 

67 Resultados de filiais e Associadas 32 0,00 
  

68-78 Resultados não operacionais 33 -58.128.143,65 
 

-692.495,00 

   
-132.079.562,07 

 
-36.017.742,31 
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Resultados antes de impostos: 

 
170.808.638,36 

 
6.612.949,39 

      

 
Imposto sobre o rendimento 35 30.867.460,53 

 
0,00 

      

 
Resultados líquidos das actividades correntes: 

 
139.941.177,83 

 
6.612.949,39 

      

69-79 Resultados extraordinários 34 682.556,21 
 

-380.000,00 

 
Imposto sobre o rendimento 35 250.304,67 

  

      

 
Resultado Líquido Exercício 

 
140.373.429,37 

 
6.232.949,39 
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10. 10. 
 

ANÁLISE DAS CONTAS 

RESULTADOS 

No ano de 2012, TUAMUTUNGA teve um desempenho assinalável entrando em zona de resultados líquidos positivos com um valor de 140.373.429,37 AKZ, 

(aproximadamente 1,4 milhões de USD) facto que reforçou os capitais próprios visto não ter havido distribuição de dividendos. 

USD AKZ 2009 2010 2011 2012 

Resultados Líquidos -99.950.169,84 11.101.326,35 6.232.949,39 140.373.429,37 

Resultados Operacionais -88.861.245,47 7.180.286,78 42.630.691,70 302.888.200,43 

Resultados financeiros -9.114.095,04 4.685.660,99 -35.325.247,31 -73.951.418,42 

Resultados filiais e associadas 0,00 0,00 0,00 0,00 

Resultados não operacionais -1.547.812,43 -439.046,42 -692.495,00 -58.128.143,65 

Resultados extraordinários -427.016,90 -325.575,00 -380.000,00 682.556,21 

 

Os resultados operacionais cresceram para 302.888.200,43 AKZ o que comparando com os 42.630.691,70 AKZ de 2011 representa uma variação de 610,5%  

Os resultados financeiros negativos duplicaram, nomeadamente pelo esforço dos encargos associados aos financiamentos bancários contratados em 2012. 

Os resultados negativos não operacionais registaram um acréscimo para -58.128.143,65 AKZ fruto de correcções de exercícios anteriores decorrentes da auditoria financeira 

realizada, tendo-se verificado a necessidade de regularizar 53.021.619,14 AKZ  

Os resultados extraordinários, apesar de não terem relevância material, tiveram um registo positivo de 682.556,21 AKZ relativo a sinistros regularizados. 
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CUSTOS 

O negócio de uma empresa de construção civil como a TUAMUNTUGA compõe-se essencialmente de materiais de construção e afins, mão-de-obra e custo com os 

equipamentos e amortizações. Estas rubricas pesam 2/3 do total dos custos.   

A acompanhar o nível de actividade, houve naturalmente um incremento nos custos totais que registaram 1.834.410.298,88 AKZ, quase o dobro do ano anterior. O Custo com 

Mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas (CMVMC) e os Custos com Pessoal têm pesos idênticos contribuindo cada uma destas rúbricas com 28,8% dos custos. Os 

Fornecimentos e Serviços de Terceiros têm um peso de 22,1% dos custos totais. Em termos absolutos, os CMVMC tiveram um incremento para 527.523.452,91 AKZ, mais 

72% do que no ano anterior, por seu lado, os custos com Pessoal cresceram para 528.198.865,69 AKZ mais de 170,1% do que em 2011. Os FST registaram 406.159.597,23 

AKZ, mais 66,3% do que em 2011. 

As Amortizações também cresceram para 156.231.215,66 AKZ e tiveram um peso relativo semelhante ao do ano anterior com 8,52% do total dos custos. 

Os Custos e Perdas Financeiras subiram para 85.199.506,67 AKZ com um valor já perto dos 5% do total de custos, merecendo destaque nesta rubrica os juros com 

financiamentos bancários que representaram 31.634.122,56 AKZ e as diferenças cambiais com 29.241.395,72 AKZ e os outros custos e perdas financeiras que contribuíram 

com 24.323.988,39 AK. 

 

-275.306.154 

-441.589.907 

-922.406.267 

-1.834.410.299 

2009 2010 2011 2012

Custos 
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2009 2010 2011 2012 Var 

 

7 - CLASSE 7 -275.306.154 -441.589.907 -922.406.267 -1.834.410.299 315,41% 100,00% 

71 - CUSTO DAS EXISTENCIAS VENDIDAS -19.072.223 -119.901.787 -306.580.999 -527.523.453 339,96% 28,76% 

72 - CUSTOS COM O PESSOAL -26.247.894 -94.459.179 -195.140.721 -528.198.866 459,18% 28,79% 

73 - AMORTIZACOES DO EXERCICIO -56.017.044 -71.450.850 -94.472.211 -156.231.216 118,66% 8,52% 

75 - OUTROS CUSTOS E PERDAS OPERACIONAIS -162.714.349 -141.717.621 -286.657.292 -479.098.046 238,07% 26,12% 

76 - CUSTOS E PERDAS FINANCEIRAS GERAIS -9.279.814 -12.097.521 -38.482.549 -85.199.507 604,27% 4,64% 

78 - OUTROS CUSTOS E PERDAS NAO OPERACIONAIS -1.547.813 -1.637.373 -692.495 -58.159.212 3451,98% 3,17% 

79 - CUSTOS E PERDAS EXTRAORDINARIOS -427.017 -325.575 -380.000 0 -100,00% 0,00% 

 

71 - CUSTO DAS 
EXISTENCIAS 

VENDIDAS 
-29% 

72 - CUSTOS COM 
O PESSOAL 

-29% 

73 - 
AMORTIZACOES 
DO EXERCICIO 

-10% 

75 - OUTROS 
CUSTOS E 
PERDAS 

OPERACIONAI
S 

-26% 

76 - CUSTOS E 
PERDAS 

FINANCEIRAS 
GERAIS 

-5% 

78 - OUTROS 
CUSTOS E 

PERDAS NAO 
OPERACIONAIS 

-3% 

Estrutura de custos 
2012 
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CUSTO DAS EXISTÊNCIAS VENDIDAS E CONSUMIDAS 
Não se consegue construir sem materiais e estes têm um peso elevado na estrutura de custos. A sua evolução também reflecte o nível de produção registada. Em 2012, os 

CMVMC incorporados nas obras foram de 527.523.452,91 AKZ dos quais os materiais de construção civil contribuíram com 332.418.098 AKZ, o material de desgaste com 

46.096,097 AKZ, as peças e acessórios com 35.487.149 AKZ, os pneus com 14.631.349 AKZ. 

 
2009 2010 2011 2012 Var  peso 

71 - CUSTO DAS EXISTENCIAS VENDIDAS -19.072.223 -119.901.787 -306.580.999 -527.523.453 72,07% 28,76% 

711 - MATERIAS PRIMAS -617.715 -15.729.731 -4.969.462 -50.072.107 907,60% 2,73% 

712 - MATERIAS SUBSIDIARIAS -258.757 -5.971.791 -26.557.422 -43.785.484 64,87% 2,39% 

713 - MATERIAIS DIVERSOS -13.308.950 -90.450.364 -226.263.318 -428.632.693 89,44% 23,37% 

715 - OUTROS MATERIAIS 0 0 -2.160.245 0 -100,00% 0,00% 

716 - MERCADORIAS -4.886.801 -7.749.902 -46.630.552 -5.033.169 -89,21% 0,27% 

 

 
2009 2010 2011 2012 Var  Peso 

713 - MATERIAIS DIVERSOS -13.308.950 -90.450.364 -226.263.318 -428.632.693 89,44% 23,37% 

7131 - MAT. CONSTRUCAO CIVIL -11.847.211 -80.751.491 -175.667.890 -332.418.098 89,23% 18,12% 

7132 - MATERIAL DE DESGASTE -1.193.664 -2.810.475 -10.185.965 -46.096.097 352,55% 2,51% 

7133 - PECAS E ACESSORIOS -268.074 -4.234.627 -19.858.079 -35.487.149 78,70% 1,93% 

7134 - PNEUS 0 -2.653.770 -7.431.885 -14.631.349 96,87% 0,80% 

7135 - CUBOS 0 0 -13.119.500 0 -100,00% 0,00% 
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CUSTOS COM PESSOAL 
Em 2012, a empresa registou em Dezembro 1.140 colaboradores quando em 2011 tinha na mesma data 252 colaboradores. Isto significa que os custos com o pessoal 

tiveram também um incremento no seu valor passando de 195.140.721,28 AKZ para 528.198.865,69 AKZ, uma variação de 170,7%. Este aumento dos custos com o pessoal 

reflecte também a capacidade de produção e as frentes de obra que a empresa abriu. 

 
2009 2010 2011 2012 0,05% 0,00% 

72 - CUSTOS COM O PESSOAL -26.247.894,42 -94.459.178,85 -195.140.721,28 -528.198.865,69 170,68% 28,79% 

721 - ORGAOS SOCIAIS -29.700,00 0 -18.030.288,50 0,00 -100,00% 0,00% 

722 - PESSOAL -20.341.542,60 -48.695.402,95 -80.075.016,99 -242.095.001,99 202,34% 13,20% 

725 - ENCARGOS SOBRE REMUNERACOES -1.523.640,56 -2.896.247,42 -5.146.571,58 -24.336.293,52 372,86% 1,33% 

726 - SEG. ACID. TRABALHO E DOENCAS PROFISSION -565.857,00 -1.038.656,42 0 -1.093.470,00 0 0,06% 

727 - FORMACAO 0 -249.864,80 -355.724,73 -273.020,00 -23,25% 0,01% 

728 - OUTROS CUSTOS -3.787.154,26 -41.579.007,26 -91.533.119,48 -260.401.080,18 184,49% 14,20% 

 

71 - CUSTO DAS 
EXISTENCIAS 

VENDIDAS 
-33% 

72 - CUSTOS 
COM O 

PESSOAL 
-21% 73 - 

AMORTIZACOES 
DO EXERCICIO 

-9% 

75 - OUTROS 
CUSTOS E 
PERDAS 

OPERACIONAIS 
-31% 

76 - CUSTOS E 
PERDAS 

FINANCEIRAS 
GERAIS 

-4% 

78 - OUTROS 
CUSTOS E 

PERDAS NAO 
OPERACIONAIS 

0% 

79 - CUSTOS E 
PERDAS 

EXTRAORDINARI
OS 
0% 

Estrutura de custos 
2011 
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AMORTIZAÇÕES DO EXERCÍCIO 
Os gastos com amortizações representam 8,5% do total dos custos da empresa, tendo subido de 94.472.210,87 AKZ em 2011 para 156.231.215,66 AKZ e são fruto do 

investimento realizado e já em produção que a empresa tem vindo a fazer, alcançando um imobilizado bruto de 1.918.185.601,61 AKZ, valor que supera os 19 milhões de 

USD. 

 
2009 2010 2011 2012 0,05% 0,00% 

73 - AMORTIZACOES DO EXERCICIO -56.017.044 -71.450.850 -94.472.211 -156.231.216 32,22% 100,00% 

731 - IMOBILIZACOES CORPOREAS -55.987.344 -71.040.694 -93.074.129 -154.833.133 31,02% 98,52% 

7312 - EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCOES 0 -623.499 -7.445.834 -7.445.834 1094,20% 7,88% 

7313 - EQUIPAMENTO BASICO -11.284.439 -42.010.297 -56.071.092 -85.267.980 33,47% 59,35% 

7314 - EQUIPAMENTO DE CARGA E TRANSPORTE -44.306.426 -26.956.821 -27.901.254 -60.191.602 3,50% 29,53% 

7315 - EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO -88.770 -890.976 -1.080.021 -1.235.344 21,22% 1,14% 

73191 - MOVEIS E UTENSILIOS -307.708 -559.101 -575.927 -692.372 3,01% 0,61% 

732 - IMOBILIZACOES INCORPOREAS 0 -410.156 -1.398.082 -1.398.082 240,87% 1,48% 

734 - IMOBILIZACOES EM CURSO -29.700 0 0 0 
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OUTROS CUSTOS E PERDAS OPERACIONAIS 
Esta conta teve um crescimento de 67,13% passando de 286.657.292,62 AKZ para 479.098.045,82 AKZ. Este aumento acompanha o crescimento da empresa e a 

necessidade de adquirir serviços externos para manter as operações. 

Deste total, os FST representam 406.159.597,23 AKZ. Incluídos nos FST estão os Trabalhos Executados no Exterior que baixaram 27,97% passando de 91.858.269,66 AKZ 

para 66.164.705,68 AKZ. As Deslocações e Estadias, que têm um peso elevado e justificável pela dispersão de obras no território nacional e com a necessidade de colocar 

as equipas nos locais onde a obra é realizada, cresceram 36,77% para 94.451.742,59 AKZ comparando com 69.060.439,00 AKZ registado em 2011. Destaque ainda para as 

Rendas e Alugueres com 49.297.118,54 AKZ (17.738,892,00 AKZ em 2011) e um crescimento de 177,9% e a Conservação e Reparação com 34.653.146,60 AKZ mais 

136,28% do que no ano anterior e os Honorários e Avenças com 41.352.787,44 AKZ bem como os Combustíveis com 27.000.492,34 AKZ e as Ferramentas e Utensílios com 

28.475.526,02 AKZ completam as principais rúbricas de custos Operacionais 
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2009 2010 2011 2012 0,05% 0,00% 

75 - OUTROS CUSTOS E PERDAS OPERACIONAIS -162.714.349 -141.717.621 -286.657.292 -479.098.046 67,13% 26,12% 

751 - SUBCONTRATOS 0 -1.783.400 -33.274.156 -49.755.224 49,53% 2,71% 

752 - FORNECIMENTOS E SERVICOS DE TERCEIROS -158.713.685 -133.339.496 -244.125.326 -406.159.597 66,37% 22,14% 

75201 - AGUAS -390.796 -511.583 -1.185.037 -2.958.802 149,68% 0,16% 

75202 - ELECTRICIDADE -60.215 -28.415 -78.064 -19.900 -74,51% 0,00% 

75203 - MAO DE OBRA -26.500 0 0 0 0 0,00% 

75214 - MATERIAL ELECTRICO -2.793.667 -14.538 -21.213 -2.439.464 11399,70% 0,13% 

75215 - MATERIAL DE PROTECCAO SEG. CONFORTO -374.114 -144.427 -116.062 -2.356.908 1930,73% 0,13% 

75216 - FERRAMENTAS E UTENSILIOS DESGASTE RAPID -9.429.274 -4.224.213 -5.597.626 -28.475.526 408,71% 1,55% 

75217 - MATERIAL DE ESCRITORIO -253.121 -876.506 -1.003.172 -3.881.089 286,88% 0,21% 

75218 - LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA -199.757 -63.368 -5.000 -4.700 -6,00% 0,00% 

75219 - OUTROS FORNECIMENTOS -1.646.373 -246.226 -38.000 -975.000 2465,79% 0,05% 

75222 - SEGUROS -7.391.070 -1.087.179 -10.515.344 -12.194.277 15,97% 0,66% 

75224 - DESPESAS DE REPRESENTACAO -13.685 -491.874 -241.368 -724.973 200,36% 0,04% 

75225 - TRANSPORTE DE MERCADORIAS -743.559 -66.940 -23.826 -334.285 1303,00% 0,02% 

75227 - VIGILANCIA E SEGURANCA -1.022.900 -4.276.175 -5.997.500 -1.375.275 -77,07% 0,07% 

75228 - LIMPEZA E HIGIENE -437.137 -339.847 -340.075 -1.236.648 263,64% 0,07% 

75229 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA -111.809 -22.984 -5.120 -2.689.611 52431,47% 0,15% 

75230 - CONTENCIOSO E NOTARIADO -348.867 -1.489.587 -1.995.849 -1.746.686 -12,48% 0,10% 

75231 - COMISSOES E INTERMEDIARIOS -155.308 -137.269 -307.563 -3.024.429 883,35% 0,16% 

75234 - HONORARIOS E AVENCAS 0 -217.150 -2.787.602 -41.352.787 1383,45% 2,25% 

75239 - OUTROS SERVICOS -8.579.508 -4.324.429 -6.412.104 -13.338.366 108,02% 0,73% 

75213 - COMBUSTIVEIS E OUTROS FLUIDOS -6.812.739 -8.583.075 -7.622.421 -27.000.492 254,22% 1,47% 

75220 - COMUNICACAO -1.921.902 -5.817.112 -6.508.443 -15.301.603 135,10% 0,83% 
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75221 - RENDAS E ALUGUERES -4.184.562 -3.062.225 -17.738.892 -49.297.119 177,90% 2,69% 

75223 - DESLOCACOES E ESTADIA -8.029.171 -19.386.799 -69.060.439 -94.451.743 36,77% 5,15% 

75226 - CONSERVACAO E REPARACAO -10.479.809 -4.696.430 -14.666.336 -34.653.147 136,28% 1,89% 

75232 - ASSISTENCIA TECNICA 0 0 0 -162.061 0! 0,01% 

75233 - TRABALHOS EXECUTADOS NO EXTERIOR -93.307.845 -73.231.145 -91.858.270 -66.164.706 -27,97% 3,61% 

753 - IMPOSTOS -3.881.759 -2.330.967 -6.565.762 -17.846.736 171,82% 0,97% 

756 - OFERTAS E AMOSTRAS DE EXISTENCIAS 0 0 -210.000 0 -100,00% 0,00% 

758 - OUTROS CUSTOS E PERDAS OPERACIONAIS -118.905 -4.263.758 -2.482.047 -5.336.488 115,00% 0,29% 

 

CUSTOS E PERDAS FINANCEIRAS 
Os Custos e Perdas Financeiros aumentaram para 85.199.506,67 AKZ quando em 2011 se tinham quedado nos 38.482.549,41 AKZ. Os Juros com 31.634.122,56 AKZ, as 

Diferenças de Câmbio com 29.241.395,72 AKZ representam 71,45% do total de Custos e Perdas Financeiras. As diferenças cambiais justificam-se com os processos de 

importação sujeitos a variação de cotação das moedas, nomeadamente o EUR, o USD, o ZAR que se prolongam por alguns meses fazendo com que se verifiquem situações 

de variação cambial. A estratégia de financiamento da empresa e de rentabilização dos activos levaram à contratação de diversos empréstimos de médio prazo que se 

reflectiram em termos de custos no valor de juros a pagar de 31.634.122,56 AKZ. 

 
2009 2010 2011 2012 0,0% 0,00% 

76 - CUSTOS E PERDAS FINANCEIRAS GERAIS -9.279.814 -12.097.521 -38.482.549 -85.199.507 121,40% 4,64% 

761 - JUROS -267 -4.529.508 -13.651.502,29 -31.634.122,56 131,73% 1,72% 

762 - DIFERENCAS DE CAMBIO DESFAVORAVEIS -8.641.902 -3.959.493 -20.579.320,39 -29.241.395,72 42,09% 1,59% 

763 - DESCONTOS DE PRONTO PAGAMENTO CONCEDIDOS -27.500 0 0 0 #DIV/0! 0,00% 

767 - SERVICOS BANCARIOS -610.145 -3.231.635 -4.092.486 -24.012.688 486,75% 1,31% 

768 - OUTROS CUSTOS/PERDAS FINANCEIROS GERAIS 0 -376.886 -159.241 -311.300 95,49% 0,02% 
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PROVEITOS 

O Volume de Negócios, considerando as Vendas e Prestações de Serviços, teve um crescimento de 77,26% passando de 887.979.016,44 AKZ para 1.574.061.028,72 AKZ. 

Contribuíram para este volume de negócios as vendas de materiais e equipamentos com 86.433.156,58 AKZ e as obras de construção civil e obras públicas com 

1.487.627.872,14 AKZ, esta rubrica com um crescimento de 97,95%. 

O Valor de Bruto da Produção contabilizado, incluindo os Trabalhos para a Própria Empresa e Proveitos Suplementares, foi de 1.993.939.780,51 AKZ, mais do dobro do 

registado em 2011 quando atingiu 936.835.770,47 AKZ. 

No Valor Bruto de Produção destaca-se, para além do Volume de Negócios, o investimento que está a ser realizado no Parque Industrial Humpata II, que registou trabalhos 

em 2012 no valor de 245.000.000,00 AKZ e os Serviços Suplementares com 174.878.747,77 AKZ. 

 
2009 2010 2011 2012 Var 

6 - CLASSE 6 175.355.984 452.691.233 928.639.217 1.997.097.079 341,16% 

61 - VENDAS 1.722.000 49.754.862 136.454.055 86.433.157 73,72% 

62 - PRESTACOES DE SERVICOS 62.368.685 271.334.884 751.524.961 1.487.627.872 448,26% 

6211 - PRESTACAO SERVIÇOS - OBRAS 31.673.928 255.841.308 718.266.622 1.315.890.182 414,34% 

6212 - PRESTACAO SERVIÇOS - FRETES 30.694.757 11.310.005 18.502.053 122.465.899 982,81% 

6214 - PRESTACAO SERVIÇOS - OFICINA 0 4.183.572 14.756.286 48.702.200 1064,13% 

6219 - PRESTACAO SERVIÇOS - OUTROS 0 0 0 569.591 0,00% 

63 - OUTROS PROVEITOS E GANHOS OPERACIONAIS 0 56.366.966 48.856.754 174.878.748 210,25% 

64 - VAR INVENTARIO PROD ACABADOS E EM CURSO 0 2.927.082 -11.353.856 0 -100,00% 

65 - TRABALHOS PARA A PROPRIA EMPRESA 111.099.580 54.325.930 0 245.000.000 350,98% 

66 - PROVEITOS E GANHOS FINANCEIROS GERAIS 165.719 16.783.182 3.157.302 3.157.302 -81,19% 

68 - OUTROS PROVEITOS GANHOS NAO OPERACIONAIS 1 1.198.327 0 0 -100,00% 
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Na rubrica de Proveitos e Ganhos Financeiras o principal relevo é da conta de variações cambiais positivas no valor de 7.987.139,70 AKZ e em Descontos de Pronto 

Pagamento Obtidas no valor de 2.257.809,77 AKZ. 

ANÁLISE DO BALANÇO 

Análise das Grandes Rubricas do Balanço 

A análise da estrutura do Balanço, em especial nos dois últimos anos, reflecte um expressivo incremento nas principais rubricas – Activo, Capital Próprio e Passivo. 

O Activo teve em 2012 um aumento superior a 67,91% e, em 2011, superior a 208,05%. Este incremento deve-se ao aumento do Imobilizado Líquido que teve uma 

variação de 1.050.838.206,93 AKZ, atingindo os 1.544.648.233,38 AKZ (15.596.205,91 USD) e à conta de Contas a Receber com um total de 2.375.486.850,45 AKZ, 

onde a conta de Clientes representa 54% do total e a conta de Adiantamentos a Fornecedores 38%. 
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Ainda sobre estas rubricas do Balanço, convém salientar o incremento do Capital Próprio com um crescimento de 98,6% em 2012, tendo já recuperado os resultados 

líquidos negativos acumulados do primeiro ano de actividade. 

 

Por seu lado, o Passivo apenas teve um crescimento de 66,39% fixando-se nos 4.777.371.560,02 dos quais 538.855.026,48 AKZ refere-se a Passivo Não Corrente e 

4.238.516.533,54 AKZ a Passivo Corrente. Nesta rubrica pesam as Contas a Pagar, 3.418.238.600,17 AKZ, em que o maior peso são dívidas à SINFIC no valor de 

1.594.406,074,46 AKZ e a fornecedores correntes que contribuíram com 1.397.286.683,59 AKZ. Destaca-se ainda a conta de Adiantamento de Clientes com 

266.324.582,31 AKZ. Os Outros Passivos Correntes têm registado 652.727.607,65 AKZ dos quais 95% referem-se a Proveitos a Repartir por exercícios futuro. 

Contribui também para o Passivo Corrente os Empréstimos Bancários de Médio e Longo Prazo no valor de 155.550.325,72 AKZ e a parte referente ao Curto Prazo 

no valor de 12.000.000 AKZ. 
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Em termos de Passivo não Corrente regista-se um valor de 538.855.026,48 AKZ referente aos empréstimos bancários a médio longo prazo activos. 

 

Os rácios financeiros tiveram um registo modesto face à dimensão do Balanço. A Autonomia Financeira cresceu 18,27% mas quedou-se nos 5,59% que reflecte o 

elevado activo e uma estrutura de capitais próprios baixa face à dimensão total da empresa. Mas convém relembrar que este é apenas o 4º ano de actividade da 

empresa. 

A Solvabilidade teve um comportamento idêntico visto o Passivo também ter registado um crescimento elevado.  

Como já foi referido na análise das contas do balanço, o Activo tem vindo a ser financiado com recurso à Banca, aos fornecedores, nomeadamente a TUAMUTUNGA 

TRADING, e sobretudo aos Accionistas que têm créditos superiores 16 Milhões de USD.  

As regularizações, fruto dos acréscimos de diferimentos, terão o seu peso atenuado à medida que as obras forem sendo concluídas e, com isto, uma redução do 

Passivo. 
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Análise do Prazo Médio de Recebimentos / Pagamentos 

O saldo da conta de clientes decresceu 4,89% mas manteve-se com um valor elevado de 1.292.283.768,77 AKZ. No entanto, considerando que os proveitos subiram 

significativamente o PMR baixou de 529 dias para 269 dias. 

O saldo de fornecedores subiu para 1.397.286.683,59 AKZ suportado pela conta da TUMUTUNGA TRADING que financiou as compras de equipamentos, 

nomeadamente através de adiantamentos aos fornecedores. Como resultado disto, o PMP subiu para 332 dias, subindo 60 dias face ao ano anterior. 

 

 

dias 2009 2010 2011 2012 

PMR 39,75 213,82 529,38 269,70 

PMP 517,09 455,50 271,61 332,29 
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Análise de Rendibilidade 

Unidade: Mil AKZ 

 
2009 2010 2011 2012 

Volume de negócios 64.091 321.090 887.979 1.574.061 

Cash-Flow Operacional (EBITDA) -32.844 78.631 137.103 459.119 

Resultados Líquidos -99.950 11.101 6.233 140.373 

Total do Activo 512.188 978.293 3.013.603 5.060.129 

Capitais Próprios -99.875 136.151 142.384 282.758 

ROE (RL / CP) 100,1% 8,2% 4,4% 49,6% 

Rentabilidade do Activo -19,5% 1,1% 0,2% 2,8% 

Rentabilidade Líquida das Vendas -156,0% 3,5% 0,7% 8,9% 

VAB -6.596 170.163 343.597 987.318 

VN/Colaborador 689.147,15 2.309.998,18 3.523.726,26 1.380.755,29 

 

O resultado líquido registado foi de 140.373.429,37 AKZ (1.400.000 USD) o que teve um impacto significativo na rentabilidade líquida das vendas que passou para 

8,9%. Fruto desse mesmo resultado, o ROE alcançou um rácio de 49,6% o que se verificou devido ao aumento dos resultados líquidos acompanhado pelo aumento 

do capital próprio. Quanto à rendibilidade do Activo, o rácio cresceu para 2,8%, valor ainda baixo, mas com tendência para aumentar pela redução do activo à 

medida que a conta de clientes for sendo regularizada. 

O cash-flow operacional teve, em 2012, um acréscimo significativo e representa em termos absolutos 459.119.416,09 AKZ (4,6 milhões USD). Com este valor 

representa 23,1% do valor bruto da produção. O Cash-Flow Líquido ficou pelos 327.722.410,23 AKZ pesando 16,44% do Volume de Negócios. 

A rentabilidade das vendas aproximou-se do rácio que preconizamos e atingiu os 17,32%. O efeito das amortizações, dos resultados financeiros e impostos leva a 

rentabilidade líquida das vendas para 8,9%, o que demonstra o peso que estas rubricas têm na rentabilidade da empresa. 

A taxa de crescimento do Volume de Negócios foi inferior ao do ano anterior mas mesmo assim cresceu 86,69% 
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Indicadores 2009 2010 2011 2012 

Taxa de Crescimento Volume de Negócios 0,00% 488,94% 148,20% 86,69% 

Rendibilidade Operacional das Vendas  -138,65% 1,90% 4,55% 17,32% 

Rendibilidade dos Capitais Próprios 100,08% 8,15% 4,38% 98,59% 

Cash Flow Liquido  -43.933.126 82.552.176 100.705.160 327.722.410,23 

Cash Flow Liquido / Volume negócios -25,08% 19,12% 10,75% 16,44% 

 

No que diz respeito ao Valor Acrescentado Bruto, em 2012 o valor foi de 987.318.281,78 AKZ, muito acima do registado em 2011, quando alcançou os 

343.597.479,55 AKZ. O VAB, em 2012, representou 56% do Volume de Negócios. 

Importa destacar também o incremento dos Consumos Intermédios que passaram os 10 Milhões USD, e isto espelha as características de uma empresa de 

construção civil que incorpora um elevado peso de materiais no seu processo de formação de custos. 

Indicadores 2009 2010 2011 2012 

Emprego total (nº Médio) 80 280 327 1.140 

Consumos Intermédios 181.786.572 261.619.409 593.238.291 1.006.621.499 

Valor Acrescentado Bruto -6.596.307 170.163.234 343.597.480 987.318.282 

V.A.B. / Emprego -82.453,84 607.725,83 1.050.756,82 866.068,67 

V.A.B. / Volume Negócios -10% 45% 37% 56% 

Volume Negócio /  Emprego 801.133,57 1.348.059,69 2.864.941,19 1.534.157,70 

Custos c/ pessoal / Emprego 328.098,68 337.354,21 596.760,62 463.332,34 
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11. 
PERSPECTIVA 2013 

PERSPECTIVAS PARA ANGOLA 
Segundo relatórios do Banco Mundial, prevê-se que a economia nacional tenha um crescimento de 7,2% em 2013 e 7,5% em 2014 à custa do crescimento da 

produção petrolífera e de preços de exportação elevados. Os sectores não petrolíferos deverão também ter um crescimento progressivo, em particular, a construção, 

embora muito deste crescimento esteja indirectamente dependente do sector petrolífero. O início planeado da produção de gás natural líquido (GNL) pode 

acrescentar até 2 pontos percentuais ao PIB no primeiro ano. Espera-se que as entradas líquidas de capital aumentem adicionalmente as reservas internacionais, 

apoiadas por um excedente comercial substancial e grandes entradas de Investimento Directo Estrangeiro. Prevê-se que a inflação continue a sua tendência 

descendente. O panorama positivo de Angola é, no entanto, ameaçado pela incerteza das condições dos mercados globais, sobretudo em termos do seu impacto 

potencial nos preços do petróleo. Dada a enorme dependência de bens alimentares importados, a hipótese de preços mundiais mais altos dos alimentos podia trazer 

sérias consequências para a economia de Angola e, especialmente, para o bem-estar da sua população pobre. 

O crescimento nos sectores não petrolíferos será impulsionado pelo acréscimo do consumo e por um aumento do investimento públ ico em infraestruturas. Espera-se 

que o sector comercial lidere o crescimento da economia não petrolífera, impulsionado pela subida dos rendimentos per capita e pela urbanização em curso. O sector 

da agricultura continuará a beneficiar da expansão das infraestruturas nas zonas rurais mas projecta-se que o crescimento em 2013 continue abaixo da sua média de 

10 anos. A construção deverá continuar a sua tendência de crescimento acentuado, suportada pelos planos do governo de construir projectos de habitação de larga 

escala e de requalificar estradas, pontes, silos e o sistema ferroviário. 

O Orçamento do Estado de 2013 prevê um défice, pela primeira vez desde 2009. Este défice, estimado em 3,4% do PIB em 2013, resultará de um enorme aumento 

dos gastos com infraestruturas. Os gastos planeados deverão ter um aumento de 27%, embora a capacidade de execução possa ser insuficiente para se atingir este 

objectivo. As despesas de capital, que estão principalmente relacionadas com a nova construção e a renovação de infraestruturas, deverão subir 60%. 

Os salários e contribuições para pensões deverão ter um crescimento de 38%. Prevê-se que as receitas caiam cerca de 4%, apesar do aumento previsto dos preços 

do petróleo para USD 96/bbl e a expansão prevista de produção de petróleo para 1,9 mbpd. As autoridades prevêem que o défice do orçamento não petrolífero 

aumente para 46,1% do PIB em 2013. O financiamento externo bruto deverá atingir USD 8 100 milhões, acompanhado de um financiamento interno bruto de USD 3 

000 milhões. 
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PERSPECTIVAS PARA OS NEGÓCIOS 
O principal objectivo da TUAMUTUNGA para 2013 será a aposta na concretização da carteira de obras e a procura de soluções técnicas que reduzam custos de 

produção assim como reduzam os materiais importados através da utilização de mistura de solos para a produção de blocos e a utilização de resinas naturais para a 

produção de tintas.  

A estratégia da TUAMUTUNGA passa por introduzir novas dimensões ao sector da construção civil, quer seja introduzindo materiais inovadores, recuperando 

técnicas milenares, que comprovadamente asseguram qualidade, durabilidade e baixo custo no tipo de construção que o país precisa, quer recorrendo à produção 

de novas matérias e aplicação de materiais modernos em construção económica. Pretende-se fazer uma construção de qualidade com baixo custo de matérias 

incorporadas e, também, reduzir a dependência das importações fabricando in situ, num conceito em que a fabricação ou construção é feita fora do local da 

construção principal, ou seja, através da pré-fabricação de objectos construtivos e de diversos materiais que, de outra forma, para além de terem de ser preparados 

em obra, só se obteriam recorrendo ao mercado externo.  

Consciente da natureza da alta competitividade que as empresas de construção em território nacional já apresentam e que a dimensão é um factor de redução de 

custos marginais, a TUAMUTUNGA tem presente um plano de investimento que a dotarão de meios para competir no mercado nacional aplicando novos materiais e 

ajudando a consolidar o país na sua missão de construção de equipamentos e habitação para a população no âmbito da política de combate à pobreza. O 

investimento a realizar tem também como objectivo a redução dos tempos de construção, factor crucial para uma maior rentabilização dos meios e que vai de 

encontro aos desejos da população e do Estado. 

Em 2013, perspectiva-se uma carteira de obras de 50.000.000 USD, em que se espera produzir cerca de 35.000.000 USD. Será também o ano da construção do 

Parque Industrial da Humpata e do início da instalação das fábricas de EPS (Poliestireno expandido) e de embalagens de Plástico, do início da produção das 

estruturas metálicas e dos blocos pré-moldados. Prevê-se um investimento de cerca de 20.000.000 USD.  

Será também ano de consolidarmos o processo de compras e logística abrindo o Centro de Logística de Luanda num terreno de 4 ha onde ficará estabelecido o 

estaleiro Central Norte e a base Logística de Luanda. Estima-se um investimento nesta infra-estrutura de cerca de 800.000 USD. 

Na Revenda de Produto vamos estabelecer uma parceria com a Cumings para venda de Geradores desta marca. 

O processo de compra terá uma forte ligação com a associada TUAMUTUNGA TRADING que no exterior fará o sourcing de materiais e equipamentos necessários 

para a actividade em Angola. 
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As condições macroeconómicas são favoráveis para o sector da construção pública. As condições polticas também assim se pressupõem. Importa consolidar as 

condições financeiras, nomeadamente no acesso ao crédito, para alavancar a rentabilidade dos capitais já investidos e a capacidade de produção já instalada. 

O mercado está competitivo, mas estamos conscientes que percorremos o caminho certo até aqui que nos permite apontar para o futuro com sucesso. 
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12.  

RELATÓRIO&CONTAS 2012    69    PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS 

12. 
PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS 
 

Nos termos das disposições legais e estatutárias, a Gerência propõe que o resultado líquido positivo de 140.373.429,37 AKZ  (cento e quarenta milhões, trezentos e 

setenta e três mil quatrocentos e vinte nove Kwanzas e trinta e sete cêntimos) seja transferido para a conta de Resultados transitados o valor de 133.354,757,90 AKZ 

(cento e trinta e três milhões, trezentos e cinquenta e quatro mil, setecentos e cinquenta e sete Kwanzas e noventa cêntimos) e para Reservas Legais o valor de 

7.018.671,47 AKZ (sete milhões, dezoito mil, seiscentos e setenta e um Kwanzas e quarenta e sete cêntimos). 

 

 

 



 

 

ANEXO AO RELATÓRIO DE GESTÃO 13. 
 



13.  

RELATÓRIO&CONTAS 2012    71    ANEXO AO RELATÓRIO DE GESTÃO 

ANEXO AO RELATÓRIO DE CONTAS 
 

TUAMUTUNGA – CONSTRUÇÃO E REPARAÇÃO DE EDÍFÍCIOS, LDA 

ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 

(Montantes expressos em Kwanzas) 

2. POLÍTICAS CONTABILISTICAS ADOPTADAS NA PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 

2.1. Base de Apresentação das Demonstrações Financeiras 

As demonstrações financeiras foram preparadas a partir dos livros e registos contabilísticos da Empresa, mantidos em AKZ, com base na continuidade das 

operações, em concordância com os princípios contabilísticos geralmente aceites no Plano Geral de Contabilidade em Angola.  

Na sua essência, as demonstrações financeiras foram preparadas:  

 Respeitando as características de relevância e fiabilidade 

 Foram preparadas com base na continuidade e no acréscimo 

 Foram preparadas em obediência aos princípios contabilísticos da consistência, materialidade, não compensação de saldos e comparabilidade. 

 

2.2. Bases de valorimetria adotadas na preparação das Demonstrações financeiras:  

A base da valorimetria global foi o custo histórico.  

As transações efetuadas em moeda diferente da moeda em relato estão registadas ao câmbio da data de realização de cada operação. No final do 

exercício, foram calculadas as actualizações cambiais aos saldos das contas, utilizando a taxa de câmbio em vigor nessa data. As diferenças cambiais 

geradas são então reconhecidas em resultados.  
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A taxa de câmbio utilizada a 31 de Dezembro de 2012 foi a seguinte:  

1 USD = 99,04 AKZ 

1 EUR =128,05872 AKZ 

1 EUR = 1,282696 USD 

2.2.1. Imobilizações Corpóreas 

As imobilizações corpóreas encontram-se registadas ao custo de aquisição e são calculadas pelo método das quotas constantes de forma 

consistente com os exercícios anteriores. As amortizações são calculadas por base através do método das quotas constantes, a partir da data de 

início da sua utilização, de acordo com a portaria 755/72.   

Anos de Vida Útil 

Edifícios e outras construções 50 

Equipamento básico 3 

Equipamento de transporte 3 

Equipamento administrativo 3 a 10 

Outras Imobilizações Corpóres 3 a 10 

 

Os gastos de manutenção e reparação de natureza corrente são reconhecidos como custos do exercício em que ocorrem.  
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2.2.2. Imobilizações Incorpóreas 

As imobilizações incorpóreas encontram-se registadas ao custo de aquisição. 

2.2.3. Investimentos em Subsidiárias e Associadas 

As participações financeiras em empresas associadas encontram-se registadas pelo custo de aquisição.  

2.2.4. Existências  

As mercadorias encontram-se valorizadas pelo custo médio ponderado.  

2.2.5.Contas a Receber 

As dívidas de terceiros foram consideradas pelo valor líquido de realização.  

As dívidas expressas em moeda estrangeira foram valorizadas no decorrer do ano às taxas definidas pelo Banco Nacional de Angola.  

2.2.6. Disponibilidades 

As disponibilidades em moeda estrangeira à data do balanço, foram actualizadas ao câmbio constante à data do fecho.  

2.2.7. Outros activos e passivos correntes 

A Empresa regista as suas receitas e despesas de acordo com o princípio da especialização de exercícios, reconhecendo-os quando obtidos ou 

incorridos, independentemente do seu pagamento ou recebimento. 

2.2.8. Impostos 

A Empresa encontra-se isenta da tributação em sede de Imposto Industrial – Grupo A, nos termos do artigo 10º da Lei 17/03 DE 25 DE Julho.  
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O imposto apurado refere-se em exclusivo ao imposto corrente não sendo calculados nem registados quaisquer impostos diferidos, quer activos, 

quer passivos.  

O imposto industrial está sujeito a revisão e correcção por parte das autoridades fiscais por um período de 5 anos. 

NOTAS AO BALANÇO 
 

4. Imobilização corpórea 

4.1. Composição 

Rubricas Valor bruto Amortizações acumuladas Valor líquido 

Terrenos e recursos naturais 21.843.910,00   21.843.910,00 

Edifícios e outras construções 202.930.860,30 15.515.168,00 187.415.692,30 

Equipamento básico 969.650.657,60 198.400.743,34 771.249.914,26 

Equipamento de transporte 441.487.813,50 155.285.084,59 286.202.728,91 

Equipamento administractivo 13.080.416,60 3.289.609,86 9.790.806,74 

Outras imobilizações corpóreas 7.399.657,95 2.135.107,95 5.264.550,00 

Taras e vasilhame     0,00 

Imobilizado em curso 261.792.285,66   261.792.285,66 

Adiant. por conta de imobil. Corp.     0,00 

  1.918.185.601,61 374.625.713,74 1.543.559.887,87 
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4.2. Composição por critérios de valorimetria adotados 

Rubricas Custo Histórico Valor Reavaliação Total 

Terrenos e recursos naturais 21.843.910,00   21.843.910,00 

Edifícios e outras construções 202.930.860,30   202.930.860,30 

Equipamento básico 969.650.657,60   969.650.657,60 

Equipamento de transporte 441.487.813,50   441.487.813,50 

Equipamento administrativo 13.080.416,60   13.080.416,60 

Outras imobilizações corpóreas 7.399.657,95   7.399.657,95 

Taras e vasilhame     0,00 

Imobilizado em curso 261.792.285,66   261.792.285,66 

Adiant. por conta de imobil. Corp.     0,00 

  1.918.185.601,61 0,00 1.918.185.601,61 
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4.3. Movimentos, ocorridos durante o exercício, no valor bruto 

Rubricas Saldo Inicial Reavaliações Aumentos Alienações Abastes / Transf. Saldo Final 

Terrenos e recursos naturais 21.843.910,00   
 

    21.843.910,00 

Edifícios e outras construções 202.930.860,30         202.930.860,30 

Equipamento básico 304.580.977,49   665.069.680,11     969.650.657,60 

Equipamento de transporte 156.910.840,52   284.576.972,98     441.487.813,50 

Equipamento administrativo 3.770.666,91   9.309.749,69     13.080.416,60 

Outras imobilizações corpóreas 4.362.038,14   3.037.619,81     7.399.657,95 

Taras e vasilhame     
 

      

Imobilizado em curso 16.792.285,66   245.000.000,00     261.792.285,66 

Adiant. por conta de imobil. Corp.     
 

      

  711.191.579,02 0,00 1.206.994.022,59 0,00 0,00 1.918.185.601,61 

 

4.4. Movimentos, ocorridos durante o exercício, nas amortizações acumuladas: 

Rubricas Saldo Inicial Reavaliações Reforço Alienações Abastes / Transf. Saldo Final 

Terrenos e recursos naturais 
 

  
 

      

Edifícios e outras construções 8.069.333,52 
 

7.445.834,48 
  

15.515.168,00 

Equipamento básico 113.132.762,88 
 

85.267.980,46 
  

198.400.743,34 

Equipamento de transporte 95.093.482,62 
 

60.191.601,97 
  

155.285.084,59 

Equipamento administrativo 2.029.665,90 
 

1.259.943,96 
  

3.289.609,86 

Outras imobilizações corpóreas 1.442.735,47 
 

692.372,48 
  

2.135.107,95 

Taras e vasilhame 
      

  
219.767.980,39 0,00 154.857.733,35 0,00 0,00 374.625.713,74 
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5. Imobilizado Incorpóreo 

Rubricas Valor bruto Amortizações acumuladas Valor líquido 

Trespasses     0,00 

Despesas de Desenvolvimento     0,00 

Propriedade industrial e outros direitos e contratos 1.274.237,00 1.097.008,34 177.228,66 

Despesas de constituição     0,00 

Outras Imobilizações Incorpóreas 2.920.429,40 2.109.312,55 811.116,85 

Imobilizações Incorpóreas em Curso     0,00 

      0,00 

  4.194.666,40 3.206.320,89 988.345,51 

 

6. Investimentos Financeiros 

Rubricas Valor bruto Amortizações acumuladas Valor líquido 

Associadas:      0,00 

      0,00 

Partes de Capital 50.000,00   50.000,00 

Obrigações e outros títulos de participação     0,00 

Empréstimos 50.000,00   50.000,00 

Adiantamentos por conta     0,00 

      0,00 

  100.000,00 0,00 100.000,00 

 

7. Existências 
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8. Existências 

8.1.  Composição 

Rubricas Valor bruto Provisões acumuladas Valor líquido 

Matérias-Primas, subsidiárias e de consumo 316.178.367,20   316.178.367,20 

Produtos e trabalhos em curso     0,00 

Produtos acabados e intermédios 2.912.949,74   2.912.949,74 

Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos     0,00 

Mercadorias 43.990.466,03   43.990.466,03 

Matérias-Primas, mercadorias e mat.em trânsito     0,00 

  363.081.782,97 0,00 363.081.782,97 
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9. Outros activos não correntes e contas a receber 

9.1. Composição 

Rubricas Corrente 
Não corrente 

Vencível até 5 anos Vencível a mais de 5 anos Total 

Clientes - correntes 1.292.283.768,77     0,00 

Clientes - títulos a receber       0,00 

Clientes de cobrança duvidosa       0,00 

Fornecedores - saldos devedores 913.917.658,90     0,00 

Estado 1.315.470,09     0,00 

Participantes e participadas 50.759.162,04     0,00 

Pessoal 91.060.010,80     0,00 

Devedores - vendas de imobilizado       0,00 

Outros devedores 26.150.779,85     0,00 

Provisões para cobranças duvidosas         

  2.375.486.850,45 0,00 0,00 2.375.486.850,45 

 

10. Disponibilidades 

10.1. Composição 

Rubricas 2012 2011 

Títulos negociáveis     

Saldos em bancos 692.235.813,47 46.752.990,56 

Caixa 21.964.657,02 8.168.029,27 

Provisões     

  714.200.470,49 54.921.019,83 
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11. Outros activos correntes 

Rubricas 2012 2011 

Proveitos a facturar:     

      Contratos plurianais em curso (Nota 8.4)     

      Prestações serviços a facturar 62.711.758,00 0,00 

Encargos a repartir por exercícios futuros:     

      Outros Enc. A repartir por períodos futuros     

  62.711.758,00 0,00 

 

12. Capital 

12.1. Composição e movimento no período 

Rubricas Saldo inicial Aumentos Diminuições Saldo Final 

Capital 225.000.000,00     225.000.000,00 

Acções/quotas próprias         

Prémios de emissão         

Prestações suplementares         

  225.000.000,00 0,00 0,00 225.000.000,00 
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12.2. Capital 

Rubricas Saldo inicial Aumentos Diminuições Saldo Final 

Sócios/accionistas compartic. Superior a 20% 
   

0,00 

Indicar o nome ou firma: SINFIC 222.775.000,00 
  

222.775.000,00 

Outros sócios/accionistas – António Carvalho 2.225.000,00 
  

2.225.000,00 

 
225.000.000,00 0,00 0,00 225.000.000,00 

 

13. Reservas 

Rubricas Saldo inicial Aumentos Diminuições Saldo Final 

Reservas legais (a) 0,00 311.647,47 
 

311.647,47 

Reservas de reavaliação (b) 
   

0,00 

Reservas com fins especiais (c) 
   

0,00 

Reservas livres 
   

0,00 

 
0,00 311.647,47 0,00 311.647,47 
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14. Resultados transitados 

Rubricas Saldo inicial Aumentos Diminuições Saldo Final 

Transf.dos result. do exercício anterior -88.848.843,49 5.921.301,92   -82.927.541,57 

Aplicação de resultados         

Erros fundamentais         

Alterações de políticas contabilísticas         

Efeito de impostos dos erros fundamentais e das alterações de 
políticas contabilísticas 

        

Outros movimentos         

  -88.848.843,49 5.921.301,92 0,00 -82.927.541,57 

 

15. Empréstimos correntes e não correntes 

Rubricas Corrente 
Não corrente 

Vencível até 5 anos Vencível a mais de 5 anos Total 

Empréstimos bancários 12.000.000,00 694.405.352,20   694.405.352,20 

Empréstimos por obrigações       0,00 

Empréstimos por título de participação       0,00 

Outros empréstimos       0,00 

  12.000.000,00 694.405.352,20 0,00 706.405.352,20 

16. Empréstimos correntes e não correntes 

17. Empréstimos correntes e não correntes 

18. 1Empréstimos correntes e não correntes 

 



13.  

RELATÓRIO&CONTAS 2012    83    ANEXO AO RELATÓRIO DE GESTÃO 

19. Outros passivos não correntes e contas a pagar 

19.1. Composição 

Rubricas Corrente 
Não corrente 

Vencível até 5 anos Vencível a mais de 5 anos Total 

Fornecedores - correntes 1.397.286.683,59     0,00 

Fornecedores - títulos a receber       0,00 

Clientes - saldos credores 
 

    0,00 

Adiantamentos de clientes 266.324.582,31     0,00 

Outros       0,00 

Estado 5.182.772,46     0,00 

Participantes e participadas 1.594.406.074,46     0,00 

Pessoal 64.491.956,97     0,00 

Credores - Compras de imobilizado 90.143.075,38     0,00 

Outros credores 403.455,00     0,00 

  3.418.238.600,17 0,00 0,00 3.418.238.600,17 

20. Outros Passivos Correntes 

21. Outros Passivos Correntes 

Rubricas 2012 2011 

Encargos a pagar 32.397.888,39   

Proveitos a repartir por exercícios futuros 620.329.719,26 765.894.217,96 

      Facturação de obras de caracter plurianual (Nota 8.4)     

Diferenças de câmbio favoráveis diferidas     

  652.727.607,65 765.894.217,96 
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NOTAS À DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS 
 

22. Vendas 

22.1. Composição das vendas por mercados 

Rubricas 2012 2011 

Mercado interno     

Vendas 86.433.156,58 136.454.054,98 

Subsídios a preços     

Mercado externo     

  86.433.156,58 136.454.054,98 

 

23. Prestações de serviços 

23.1. Composição das prestações de serviço por mercados 

Rubricas 2012 2011 

Mercado interno 1.487.627.872,14 751.524.961,46 

Mercado externo     

  1.487.627.872,14 751.524.961,46 
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23.2. Composição das prestações de serviço por actividades 

Rubricas 2012 2011 

Construção e Reparação de Edifícios 1.315.890.181,73 718.266.622,09 

Transportes de Mercearias 122.465.898,87 18.502.053,23 

Prestação de Serviço Oficina 48.702.200,14 14.756.286,14 

   

Outros serviços 569.591,40 
 

  1.487.627.872,14 751.524.961,46 

 

24. Outros Proveitos Operacionais 

Rubricas 2012 2011 

Serviços suplementares 174.878.747,77  48.856.754,03 

Subsídios à exploração     

Subsídios a investimentos     

Outros proveitos e ganhos operacionais     

  174.878.747,77 48.856.754,03 
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25. Variações nos produtos acabados e em vias de fabrico 

Rubricas Existências iniciais Ofertas e perdas ou ganhos Existências finais Variação no ano 

Produtos e trabalhos em curso   0,00   0,00 

Produtos acabados e intermédios 3.506.150,00   2.912.949,74 11.353.855,70 

Subprodutos, desperdícios, resíduos   0,00   0,00 

  3.506.150,00 0,00 2.912.949,74 .7011353855,7011.353.855,70 

26. Custos das existências vendidas e matérias-primas e subsid. consum. 

27. Custos das existências vendidas e matérias-primas e subsid. consum. 

Rubricas Existências iniciais Compras Ofertas e perdas ou ganhos Trans. p/ Imob Existências finais Custo no ano 

Mat.-primas, subsid. e de consumo 178.856.432,49 659.402.406,20 -183.388,13   316.178.367,20 521.897.083,36 

Produtos acabados e intermédios 3.506.150,00       2.912.949,74 593.200,26 

Mercadorias 43.828.329,37 9.237.182,85   4.041.876,90 43.990.466,03 5.033.169,29 

  226.190.911,86 668.639.589,05 -183.388,13 4.041.876,90 363.081.782,97 527.523.452,91 

 

28. Custos com o pessoal 

Rubricas 2012 2011 

Remunerações dos corpos sociais   18.030.288,50 

Pensões     

Prémios para pensões     

Outras remunerações 242.095.001,99 177.110.432,78 

  242.095.001,99 195.140.721,28 

Número de empregados ao serviço da empresa 1140 149 
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29. Amortizações 

Rubricas 2012 2011 

Imobilizações corpóreas (Nota 4) 154.833.133,35 93.074.128,56 

Imobilizações incorpóreas (Nota 5) 1.398.082,31 1.398.082,31 

  156.231.215,66 94.472.210,87 

 

30. Outros custos e perdas operacionais 

Rubricas 2012 2011 

Subcontratos 49.755.224,12 33.274.156,28 

Fornecimentos e serviços de terceiros 406.159.597,23   

Despesas de investigação     

Despesas de desenvolvimento     

Conservação e reparação   14.666.335,89 

Royalties     

Outras   229.458.989,95 

Impostos 17.846.736,47 6.565.762,49 

Despesas confidenciais     

Quotizações     

Ofertas e amostras de existências   210.000,00 

Custos e perdas operacionais 5.336.488,00 2.482.047,00 

  479.098.045,82 286.657.291,61 
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31. Resultados Financeiros 

Rubricas 2012 2011 

Proveitos e ganhos financeiros     

Juros     

Investimentos financeiros     

Outros 991.875,00 92.000,00 

Diferenças de câmbio favoráveis     

Realizadas 7.987.139,70 2.982.904,36 

Não realizadas     

Descontos de pronto pagamento obtidos 2.257.809,77 53.851,70 

Outros 11.263,78 28.546,04 

Custos e perdas financeiros     

Juros 31.634.122,56 13.651.502,29 

Amortizações de investimentos em imóveis     

Diferenças de câmbio desfavoráveis     

Realizadas 29.241.395,72 20.579.320,39 

Não realizadas     

Descontos de pronto pagamento concedidos     

Outros 24.323.988,39 4.251.726,73 

  -73.951.418,42 -35.325.247,31 

32. Resultados não operacionais 
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33. Resultados não operacionais 

Rubricas 2012 2011 

Proveitos e ganhos não operacionais     

Reposição de provisões     

Existências (Nota 8)     

Cobranças duvidosas (Nota 9)     

Anulação de amortizações extraordinárias     

Ganhos em imobilizações     

Ganhos em existências     

Correcções relativas a exercícios anteriores 26.168,45   

Outros proveitos e ganhos não operacionais 4.900,03   

Custos e perdas não operacionais     

Provisões     

Existências (Nota 8)     

Cobranças duvidosas (Nota 9)     

Para Riscos e Encargos 57.000,00   

Amortizações extraordinárias     

Perdas em imobilizações     

Perdas em existências     

Dívidas incobráveis     

Multas e penalidades contratuais 4.718.993,00 157.495,00 

Correcções relativas a exercícios anteriores 53.021.619,14   

Outros custos e perdas não operacionais 361.599,99 535.000,00 

  -58.128.143,65 -692.495,00 
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34. Resultados extraordinários 

Rubricas 2012 2011 

Proveitos e ganhos extraordinários     

Sinistros 682.556,21 
 

Outros     

Custos e perdas extraordinários     

Sinistros 
 

380.000,00 

Outros     

  682.556,21 -380.000,00 
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35. Imposto sobre o rendimento 

Rubricas 2012 2011 

Resultado contabilístico 140.373.429,37 6.232.949,39 

Correcções para efeitos fiscais     

A somar: Variações patrimoniais positivas     

Custos e perdas não aceites para efeitos fiscais 24.600,00   

Imposto Industrial 31.117.765,20   

Multas fiscais 8.000,00   

A deduzir: Variações patrimoniais negativas     

Proveitos e ganhos não tributáveis     

      

Prejuízos fiscais de anos anteriores 82.615.894,00 6.232.949,39 

Lucros levados a reservas e reinvestidos     

Lucro tributável (prejuízo fiscal) 88.907.900,57 0,00 

Taxa nominal de imposto 35,00% 35,00% 

Imposto sobre os lucros 31.117.765,20 0,00 

Taxa efectiva de imposto 35,00% 35,00% 
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OUTRAS NOTAS RELACIONADAS COM A POSIÇÃO FINANCEIRA E OS RESULTADOS DAS OPERAÇÕES 
 

36. RESPONSABILIDADES ASSUMIDAS E NÃO REFLECTIDAS NO BALANÇO 

Não há conhecimento de qualquer responsabilidade assumida e não refletida no balanço que pudesse afetar as demonstrações financeiras. 

37. CONTINGÊNCIAS 

Não há qualquer conhecimento de qualquer contingência que pudesse afetar, de forma significativa, as demonstrações financeiras 

38. ACONTECIMENTOS OCORRIDOS APÓS A DATA DO BALANÇO 

Não ocorreram eventos subsequentes após a data de encerramento do balanço a 31 de Dezembro de 2012.  
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