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1º TRIMESTRE DE 2022 
 
Os aspetos mais relevantes ocorridos do 1º trimestre foram os seguintes: 

- apresentação ao acionista, no prazo estabelecido, dos documentos de prestação 

de contas relativos ao exercício de 2021, incluindo o relatório do governo 

societário, acompanhado do parecer e Certificação Legal de Contas do Fiscal 

Único e parecer dos Auditores externos; 

- realização da Assembleia Geral da EDMI no dia 2 de março onde foram 

aprovados os documentos de prestação de contas relativos a 2021; 

- aprovação dos documentos de prestação de contas incluindo o relatório do 

governo societário, relativos ao exercício de 2021 na sessão da Assembleia Geral 

Anual realizada por forma híbrida no dia 30 de março de 2022; 

- aprovação do PAO 2022 na assembleia geral o qual já havia obtido os despachos 

favoráveis dos Senhores Secretários de Estado do Tesouro e Adjunto e da 

Energia; 

- recebimento da segunda prestação relativa à cedência dos direitos no projeto 

Semblana conforme acordo assinado em dezembro de 2021; 

- aprovação pelo acionista da cedência dos direitos de concessão relativos ao 

jazigo do Gavião; 

- saída de um trabalhador no dia 1 de janeiro por motivos de reforma e outro em 

março por rescisão de contrato pelo próprio e ainda não substituídos; 

- situação de pandemia motivada pelo vírus COVID 19 com reflexos nos métodos 

de trabalho. 

 

 

1. Demonstração de Resultados 
 

Destacam-se as seguintes rubricas: 

 



 
 

 

 

• trabalhos para a própria entidade em linha com o orçamentado; 

• fornecimentos e serviços externos igualmente dentro da previsão 

orçamental; 

• gastos com o pessoal inferiores à previsão orçamental dado que saíram da 

empresa dois trabalhadores, um em 1 de janeiro e outro em 24 de março e 

não se registaram novas admissões, além de se manter a situação de um 

trabalhador em licença sem vencimento; 

• outros rendimentos e ganhos inferiores ao estimado para o período pelo 

facto de ainda não se ter concretizado operação de cedência de direitos 

relativos a projeto mineiro conforme previsto; 

• O resultado líquido do 1º trimestre foi de 141.870 euros, valor que se 

encontra dentro da previsão orçamental. 

 

2. INVESTIMENTOS 
 
 
No 1º trimestre foram realizados investimentos no montante de 561.668,86 euros, 

dos quais €523.180,77 dizem respeito aos projetos de recuperação ambiental de 

áreas mineiras degradadas no âmbito do contrato de concessão. O valor realizado 

corresponde a 3,6% do valor previsto para o ano (€15.498.700). 

 
 
 
 
3. BALANÇO 

 
No balanço à data de 31 de março destacam-se as seguintes rubricas: 

 

• os ativos intangíveis que integram os valores dos projectos de recuperação 

ambiental cujo pedido de reembolso às entidades financiadoras ainda não 

foi concretizado à data de 31 de março de 2022 bem como os investimentos 

feitos na área da prospeção; 

• O saldo da conta acionistas e sócios reflete a dívida da EDMI à EDM; 



 
 

 

 

• O saldo de outras contas a receber comtempla o valor dos pedidos de 

reembolso submetidos ao POSEUR e que aguardam o respetivo 

recebimento; 

• A rubrica do passivo, outras contas a pagar, apresenta o valor do montante 

de adiantamentos provenientes de royalties ainda não afeto aos projetos 

que são por eles financiados bem como o valor adiantado pelo Fundo 

Ambiental quer para os trabalhos no âmbito do PIPSC (Plano de 

Intervenção em Pedreiras em Situação Crítica) quer para a intervenção em 

zonas de subsidência da antiga mina de Jales;  

• Ativo total no montante de 57.759.011 euros e capitais próprios de 

52.181.919 euros que evidenciam a autonomia financeira que a EDM tem 

vindo a manter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

DEMONSTRAÇÃO  DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

2022  

ORÇAMENTO (€)

1ºTRIMESTRE 

REALIZADO (€)

%     

REALIZAÇÃO

Vendas e serviços prestados 0

Subsidios à exploração

Ganhos/perdas de subsidiárias, associadas e empreend. conjuntos 12.207 10.264

Variação nos inventários da produção

Trabalhos para a Própria Entidade 940.000 211.726 22,5%

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas

Fornecimentos  e Serviços Externos 502.550 126.550 25,2%

Gastos  com o  Pessoal 1.217.704 250.702 20,6%

Imparidade de inventários (perdas/reversões)

Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)

Provisões (aumentos/reduções)

Imparidades de invest. não depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)

Aumentos/reduções de justo valor

Outros rendimentos e ganhos 4.405.000 318.961 7,2%

Outros Gastos e Perdas 2.595.800 1.219 0,0%

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos 1.041.153 162.480

Gastos/reversões de depreciação e amortização 40.000 9.771 24,4%

Imparidades de ativos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)

Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) 1.001.153 152.709

Juros e rendimentos similares obtidos 0 88

Juros e gastos similares suportados 0

Resultado antes de impostos 1.001.153 152.797 15,3%

Imposto sobre o rendimento do periodo 220.254 10.927 5,0%

Resultado liquido do período 780.900 141.870

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 BALANÇO

2022
1ºTRIM  

REALIZADO (€)

Ativo não corrente

Ativos fixos tangíveis 694.710 623.791

Propriedades de Investimento

Goodwill

Ativos Intangíveis 4.072.280 3.290.213

Ativos Biológicos

Participações  Financeiras-método equivalência patrimonial 861.182 1.320.168

Participações  Financeiras- outros métodos 58.106 24.520

Accionistas/Sócios 5.250.824 5.195.695

Outros Ativos Financeiros

Ativos por impostos diferidos 228.395 204.136

11.165.497 10.658.523

Ativo Corrente

Inventários 13.731.185 13.731.185

Ativos Biológicos

Clientes 64.432 3.162.170

Adiantamentos a fornecedores 0

Estado e out. Entes Publicos 0 66.510

Accionistas/Sócios 0

Outros Créditos a receber 6.777.153 3.326.262

Diferimentos 61.011 23.844

Ativos financeiros detidos para negociação

Outros ativos financeiros

Ativos não correntes detidos para venda

Caixa e Depósitos Bancários 23.112.925 26.790.517

43.746.706 47.100.488

TOTAL DO ATIVO 54.912.203 57.759.011

Capital subscrito 30.000.000 30.000.000

Outros instrumentos de capital próprio 13.731.185 13.731.185

Prémios de emissão

Reservas Legais 6.000.000 6.000.000

Outras Reservas 1.891.926 1.891.926

Resultados Transitados -148.216 399.945

Ajustamentos em Ativos Financeiros -467.406 -54.755

Excedente de revalorização 74.557 71.748

Ajustamentos /Outras variações no capital próprio

51.082.046 52.040.049

Resultado Liquido do período 780.900 141.870

Interesses que não controlam

TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO 51.862.946 52.181.919

Passivo não corrente

Provisões 933.163 1.052.079

Financiamentos obtidos

Responsabilidades por beneficios pós-emprego

Passivos por impostos diferidos 19.072

Outras dívidas a pagar 115.960 115.960

1.069.103 1.187.111

Passivo Corrente

Fornecedores 202.289 86.012

Adiantamento de clientes 0

Estado e Outros Entes Publicos 270.703 79.287

Accionistas/Sócios 0

Financiamentos obtidos 0 0

Outras dívidas a pagar 1.506.508 4.224.027

Diferimentos 655 655

Passivos financeiros detidos para negociação

Outros passivos financeiros

Passivos não correntes detidos para venda

1.980.155 4.389.981

TOTAL DO PASSIVO 3.049.258 5.577.092

TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO E DO PASSIVO 54.912.203 57.759.011
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