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0.  SUMÁRIO 

A presente Offering Circular é relativa à admissão à negociação de 1.500.000 ações, 

representativas da totalidade do capital social da sociedade ISA - Intelligent Sensing Anywhere, 

S.A., com sede na Rua D. Manuel I, n.º 92, em Coimbra, com o número único de matrícula e de 

pessoa coletiva 502448911, com o capital social integralmente subscrito e realizado de 

€1.500.000 (um milhão e quinhentos mil euros) (a “Sociedade” ou a “ISA”) no NYSE Alternext 

em Lisboa, sistema organizado de negociação multilateral (o “NYSE Alternext Lisbon”) operado 

pela Euronext Lisbon  Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados, S.A., através de uma 

colocação particular, nos termos das regras previstas no Regulamento dos Mercados Alternext. 
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1.  RESPONSÁVEIS  

1.1.Responsáveis pela Offering Circular 

José Basílio Portas Salgado Simões, Presidente do conselho de administração da Sociedade, é o 

responsável pela presente Offering Circular. 

1.2.Declaração dos responsáveis pela Offering Circular 

“Tanto quanto é do meu conhecimento, e depois de terem sido realizadas todas as diligências 

para o efeito, as informações constantes da presente Offering Circular refletem a realidade, 

compreendendo todos os elementos necessários à formação de uma opinião sobre o 

património, a atividade, a situação financeira, os resultados e as perspetivas da Sociedade por 

parte de investidores, não contendo qualquer omissão suscetível de afetar materialmente o seu 

conteúdo.” 

Lisboa, 14 de junho de 2012 

José Basílio Portas Salgado Simões 

Presidente do conselho de administração 

1.3.Responsáveis pela informação financeira 

José Basílio Portas Salgado Simões, Presidente do conselho de administração da Sociedade, é a 

pessoa responsável pela informação financeira. 

1.4.Declaração do Listing Sponsor 

“A CAIXA ECONÓMICA MONTEPIO GERAL, na qualidade de Listing Sponsor, confirma ter 

realizado todas as diligências profissionais usuais tendo em vista a admissão das ações 

representativas do capital social da Sociedade à negociação no NYSE Alternext Lisbon. 

Estas diligências traduziram-se, designadamente, na verificação dos documentos preparados 

pela Sociedade e na realização de entrevistas aos membros do conselho de administração da 

Sociedade, de acordo com o modelo de questionário de due diligence definido pela Euronext 

Lisbon. 

A CAIXA ECONÓMICA MONTEPIO GERAL declara, em conformidade com o Regulamento dos 

Mercados Alternext, que das diligências por si realizadas não resultou qualquer inexatidão ou 

omissão significativa relativamente ao conteúdo de qualquer documento e que seja suscetível 

de induzir os investidores em erro ou a uma falsa apreciação sobre a Sociedade.  

Esta declaração é feita com base nos documentos e informações disponibilizados pela 

Sociedade à CAIXA ECONÓMICA MONTEPIO GERAL, que assumiu o caráter autêntico, completo, 

exato e verdadeiro dos mesmos.” 

1.5.Política de informação 

1.5.1. Offering Circular 

Esta Offering Circular é preparada apenas em língua portuguesa e será disponibilizada 

gratuitamente a qualquer interessado na sede da Sociedade, bem como nos seguintes 

websites: www.isasensing.com e www.alternext.com.  

http://www.isasensing.com/
http://www.alternext.com/
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1.5.2. Documentos 

Os estatutos da Sociedade, bem como os demais documentos societários que, nos termos da 

lei ou dos estatutos, tenham de ser disponibilizados aos acionistas ou a terceiros podem ser 

consultados na sede da Sociedade e no website www.isasensing.com.  

1.5.3. Informação ocasional / periódica 

A Sociedade compromete-se a respeitar o princípio da igualdade de tratamento dos seus 

acionistas, em conformidade com as normas em vigor. A Sociedade compromete-se também a 

disponibilizar todas as informações e a tomar todas as medidas necessárias para que os seus 

acionistas possam exercer os seus direitos. 

A Sociedade disponibilizará ainda, numa secção própria do seu website e no website dos 

mercados Alternext, a informação exigida pelas regras do NYSE Alternext Lisbon. Esta 

informação deverá ser divulgada em simultâneo com a publicada através de qualquer outro 

meio de comunicação, devendo ser disponibilizada, pelo menos, em língua portuguesa e 

manter-se acessível durante o período mínimo de dois anos a contar da data da publicação.  

  

http://www.isasensing.com/
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2.  REVISORES OFICIAIS DE CONTAS  

2.1.Fiscal único efetivo 

Nome: PRICEWATERHOUSECOOPERS & ASSOCIADOS - SOCIEDADE DE 
REVISORES OFICIAIS DE CONTAS, LDA.  

Sede: Palácio Sottomayor, Rua Sousa Martins, 1-3.º, 1069-316 Lisboa 

Registo na Ordem dos 
Revisores Oficiais de 
Contas: 

183 

Representado por: José Manuel de Oliveira Vitorino, registado na Ordem dos Revisores 
Oficiais de Contas sob o n.º 715. 

Mandato: 2011 a 2013 

Data de designação: 23 de maio de 2011 

 

2.2.Suplente do fiscal único 

Nome: JOSÉ MANUEL HENRIQUES BERNARDO 

Domicílio profissional: Palácio Sottomayor, Rua Sousa Martins, 1-3.º, 1069-316 Lisboa 

Registo na Ordem dos 
Revisores Oficiais de 
Contas: 

903 

Mandato: 2011 a 2013 

Data de designação: 23 de maio de 2011 

 

2.3.Honorários do fiscal único e do suplente do fiscal único 

Nos termos do contrato celebrado em 5 de setembro de 2011 entre a Sociedade e a 

PRICEWATERHOUSECOOPERS & Associados - Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Lda., 

esta aufere, pelas funções de preparação de demonstrações financeiras e revisão legal das 

contas da Sociedade, honorários anuais de €12.900 (a que acrescem o pagamento das 

despesas incorridas no exercício das suas funções). 

 

2.4.Revisores oficiais de contas que tenham renunciado ao seu cargo, tenham sido 

destituídos ou cujo mandato não tenha sido renovado nos dois últimos exercícios 

O anterior fiscal único (Isabel Paiva, Miguel Galvão & Associados SROC Lda.) e o suplente do 

fiscal único (Anabela Marques Rodrigues Peres) da Sociedade, designados para o mandato de 

2008 a 2011, nos termos da deliberação da assembleia geral da Sociedade de 23 de maio de 

2008, renunciaram aos seus cargos por cartas de 20 de maio de 2011, tendo estas renúncias 

sido aceites pela Sociedade na assembleia geral de 23 de maio de 2011 (que designou os novos 

membros deste órgão social). 
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3.  PROCEDIMENTO DE ADMISSÃO À NEGOCIAÇÃO  

3.1.Objetivos 

A admissão das ações representativas do capital social da Sociedade à negociação no NYSE 

Alternext Lisbon tem como principais objetivos: 

 Reforçar a notoriedade e a credibilidade da Sociedade junto dos seus clientes, 

fornecedores e parceiros, no mercado nacional e internacional; 

 Beneficiar os seus acionistas atuais e futuros com as proteções e garantias oferecidas 

pelo NYSE Alternext Lisbon; 

 Facilitar futuros aumentos do seu capital social que sejam necessários ao 

desenvolvimento das suas atividades; 

 Obter uma maior liquidez da participação dos seus acionistas atuais e futuros, bem 

como uma perceção mais clara do valor gerado pela atividade da Sociedade; 

 Permitir ao mercado, em geral, um melhor acompanhamento e visibilidade da 

atividade da Sociedade e da evolução dos seus negócios. 

3.2.Montante e natureza das ações objeto de admissão no NYSE Alternext Lisbon 

Número de ações: 1.500.000 

Valor nominal unitário: €1 (um euro) 

Representação: Ações escriturais nominativas (integradas na Central de Valores 

Mobiliários da Interbolsa  Sociedade Gestora de Sistemas de Liquidação 
e de Sistemas Centralizados de Valores Mobiliários, S.A.) 

Código ISIN: PTIAN0AM0001 

Código CFI: ESVUFR 

Data prevista de 
admissão: 

20 de junho de 2012 
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3.3.Colocação privada de ações prévia à admissão à negociação 

Nos termos e para os efeitos do disposto nas regras 3.3. (ii) e 3.4.2. do Regulamento dos 

Mercados Alternext, a Sociedade procedeu à colocação particular, mediante emissão de novas 

ações, de mais de €2.500.000 junto de pelo menos três novos investidores com os requisitos 

previstos na regra 3.4.2 do Regulamento dos Mercados Alternext (os “novos investidores”), 

através de dois aumentos de capital, integralmente subscritos e realizados nos seguintes 

termos: 

Data Aumento de capital Valor nominal do 
aumento de capital  

Montante total 
das entradas 

30/05/2011 Aumento de capital para €1.011.000, por 
novas entradas em dinheiro, deliberado em 23 
maio de 2011, através da emissão de 211.000 
novas ações com o preço de emissão de €5 (€1 
de valor nominal unitário e €4 de ágio) 
(“Aumento de capital de 2011”) 

€211.000 €1.055.000 

11/06/2012 Aumento de capital para €1.500.000 por novas 
entradas em dinheiro, deliberado em 21 maio 
de 2012, através da emissão de 489.000 novas 
ações com o preço de emissão de €5 (€1 de 
valor nominal unitário e €4 de ágio) 
(“Aumento de capital de 2012”) 

€489.000 €2.445.000 

TOTAL €3.500.000 

No âmbito dos referidos aumentos de capital social, a Sociedade colocou junto dos novos 

investidores os seguintes montantes: 

Aumento de capital 

 

Número de ações subscritas pelos 
novos investidores 

Montante colocado junto 
dos novos investidores 

Aumento de capital de 2011 191.000 €955.000 

Aumento de capital de 2012 329.626 €1.648.130 

TOTAL €2.603.130 

A apresentação, pela Sociedade, do pedido de admissão das ações representativas do seu 

capital social, à negociação no NYSE Alternext Lisbon, foi aprovada por deliberação da 

assembleia geral da Sociedade de 8 de maio de 2012.  

3.4.Instituição responsável pela admissão à negociação 

Listing Sponsor: 

CAIXA ECONÓMICA MONTEPIO GERAL 

Rua Áurea, n.os 219-241, 1100-062 Lisboa 

NIPC 500792615 

Capital Institucional: €1.245.000.000 

Telef: 213 248 000 I Fax: 213 249 871  
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4.  DADOS FINANCEIROS SELECIONADOS  

A informação financeira e operacional que se apresenta nesta secção, relativa aos exercícios 

findos em 31 de dezembro de 2010 e 2011, foi preparada a partir das demonstrações 

financeiras individuais auditadas da Sociedade, em virtude de a mesma não elaborar 

demonstrações financeiras consolidadas e relatórios de gestão consolidados. 

As demonstrações financeiras Individuais são apresentadas em euros (moeda funcional).  

As demonstrações financeiras referentes a 2011 foram preparadas no pressuposto da 

continuidade das operações e de acordo com as normas do Sistema de Normalização 

Contabilística (“SNC”). 

A análise da informação financeira e operacional auditada apresentada nesta secção deverá 

ser feita conjuntamente com a demais informação financeira constante da presente Offering 

Circular, nomeadamente, a informação constante da secção 19.  

A Sociedade desenvolve a sua atividade de mercado suportada em duas unidades de 

negócio (“BU” ou “Business Units”), a ISA Oil & Gas Business Unit (“BU Oil & Gas”) e a ISA 

Energy Business Unit (“BU Energy”), através da participação em várias sociedades nacionais e 

internacionais.  

Apresenta-se nas tabelas seguintes um resumo dos principais elementos financeiros históricos 

da Sociedade relativamente aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2010 e 2011, 

preparados de acordo com o SNC:  

Tabela 1 – Dados financeiros de exploração selecionados 

ANÁLISE DE RESULTADOS (€) 2011 %  2010 % 

Proveitos operacionais 7.601.252 100% 5.024.271 100% 

Gastos operacionais 6.341.290 83% 4.059.803 81% 

EBITDA 754.766 10% 617.378 12% 

EBIT 249.570 3% 182.069 4% 

Resultado Líquido 61.620 1% 48.782 1% 

 

Tabela 2 – Indicadores de equilíbrio financeiro selecionados 

INDICADORES DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO 2011 2010 

Liquidez geral 1,01 1,32 

Liquidez reduzida 0,84 1,13 

Autonomia financeira 0,32 0,30 

Endividamento ("Debt to equity ratio”) 2,12 2,32 

Estrutura dos capitais alheios 0,78 0,63 

 

 

  



14 de junho de 2012 OFFERING CIRCULAR - ISA 

 

  
Pág. 13 

 
  

5.  FATORES DE RISCO 

O investimento em ações, incluindo em ações representativas do capital social da Sociedade, 

está sujeito a diversos riscos.  

As declarações aqui contidas, designadamente sobre a situação financeira, receitas e 

rendibilidade, estratégia da Sociedade, perspetivas, planos e objetivos de gestão, constituem 

declarações relativas ao futuro, com exceção das que respeitam a factos históricos. 

Estas declarações ou quaisquer outras projeções contidas nesta Offering Circular envolvem 

fatores de risco que podem ter um efeito significativamente negativo sobre a atividade, 

resultados operacionais, situação financeira e perspetivas futuras da Sociedade. 

Por outro lado, os riscos e incertezas descritos nesta Offering Circular podem não ser os únicos 

factos suscetíveis de prejudicar a Sociedade. É possível que venham a verificar-se no futuro 

outros riscos e incertezas que prejudiquem a Sociedade, a sua situação financeira ou os 

resultados operacionais que, atualmente, não sejam do conhecimento da administração ou 

que a administração considere atualmente como não relevantes. 

Sem que esta indicação constitua um juízo acerca da possibilidade da sua ocorrência, poderão 

ser identificados os seguintes fatores de risco relativamente à Sociedade: 

5.1.Riscos operacionais 

5.1.1.  Riscos relacionados com clientes  

 5.1.1.1. Riscos de dependência  

A ISA atua essencialmente no mercado B2B (business to business), tendo na sua carteira de 

clientes empresas de referência na área de distribuição de gás e combustíveis, como a Repsol, 

a Galp, a SHV e a BP, os quais, embora importantes para o seu volume de negócios, não criam 

situações de dependência, em virtude de a ISA ter um grande número de clientes, assente 

num modelo de negócio diversificado, quer em mercados, quer em segmentos (148 clientes 

distribuídos por 21 países). 

Assim, a perda de alguns clientes apenas pode afetar marginalmente a atividade global da ISA. 

Pela análise do histórico da conta de clientes, constata-se que os clientes de relevo têm 

renovado os seus contratos e mantido o relacionamento comercial. A ISA procura prolongar e 

potenciar a relação através da criação de mais e melhor valor para cada cliente, de acordo com 

as suas exigências e especificidades próprias. 

Em 2011 verificou-se o aumento do peso do principal cliente face ao histórico, dada a 

existência de um projeto de eficiência energética de grande dimensão prestado a um só cliente 

nacional. 

Tabela 3 - Peso dos principais clientes no volume de negócios 

PRINCIPAIS CLIENTES 2011 2010 

Top 1 23% 11% 

Top 5 52% 34% 

Top 10 71% 58% 
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 5.1.1.2. Riscos com clausulado e renovação de contratos  

Os termos e condições estipulados nos contratos celebrados entre a Sociedade e os seus 

clientes são, regra geral, standard, não apresentando riscos significativos. No entanto, 

determinados contratos estabelecem proibições ou limitações à alteração da estrutura 

acionista e/ou à estrutura de gestão da Sociedade, alterações que poderão ser potenciadas 

pela admissão das ações representativas do capital social da Sociedade ao NYSE Alternext 

Lisbon.  

 5.1.1.3. Riscos de incobráveis 

A política de gestão do risco de crédito implementada pela Sociedade tem por objetivo 

assegurar a cobrança dos influxos decorrentes da sua atividade operacional, sobretudo junto 

dos seus clientes. 

Para o efeito, a Sociedade procura previamente selecionar clientes sólidos e estáveis, com os 

quais seja possível estabelecer parcerias de longo prazo. A Sociedade tem procurado introduzir 

maior robustez neste processo, contratando serviços de informação financeira e comercial a 

empresas especializadas com o objetivo de proceder a uma escolha da base de clientes ainda 

mais rigorosa e adequada.  

Posteriormente à prestação de serviços/venda de produtos, a Sociedade desenvolve diferentes 

mecanismos de cobrança, adaptados ao maior ou menor atraso no cumprimento dos prazos 

de vencimento acordados. 

5.1.2.  Riscos relacionados com fornecedores  

 5.1.2.1. Riscos de dependência  

Na tabela abaixo encontra-se identificado o peso dos principais fornecedores da ISA nas 

compras referentes a 2011: 

Tabela 4 - Peso dos principais fornecedores no volume de compras 

PRINCIPAIS FORNECEDORES 2011 

Top 1 10% 

Top 5 24% 

Top 10 33% 

 

O principal fornecedor da ISA, com um peso de 10% no volume de compras, é parte de uma 

relação de parceria com a ISA, devidamente regulada contratualmente. Como a certificação de 

alguns dos produtos da ISA exige também a certificação da unidade de 

fabricação/assemblagem, a maioria da subcontratação da assemblagem dos produtos da ISA é 

efetuada neste fornecedor. Contudo, a opção por este fornecedor não está ligada à falta de 

escolha no mercado, mas às garantias de qualidade e negociação duradoura. 

Por outro lado, verifica-se que, em 2011, os dez principais fornecedores da ISA não 

representam mais do que 33% do volume de compras total da Sociedade, sendo os restantes 

67% distribuídos por mais de uma centena de outros fornecedores, pelo que o risco de 

dependência de fornecedores é também diminuto. 
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 5.1.2.2. Riscos com clausulado e renovação de contratos  

Os termos e condições estipulados nos contratos celebrados entre a Sociedade e os seus 

fornecedores são, regra geral, standard, não apresentando riscos significativos. No entanto, 

determinados contratos estabelecem proibições ou limitações à alteração da estrutura 

acionista e/ou à estrutura de gestão da Sociedade, alterações que poderão ser potenciadas 

pela admissão das ações representativas do capital social da Sociedade ao NYSE Alternext 

Lisbon.  

 
5.1.3. Riscos associados à concorrência e à conjuntura económica global   

A. Concorrência 

Uma das orientações estratégicas da Sociedade é a subida na cadeia de valor, de forma a 

posicionar-se de forma diferenciada face à concorrência, não descurando o foco nos clientes 

nem os níveis de exigência, rigor e cumprimento, fatores que levam a que tenha atualmente 

uma concorrência reduzida, principalmente no mercado nacional.  

No entanto, a entrada de novos concorrentes poderá levar a uma diminuição da quota de 

mercado e do número de clientes da Sociedade.  

Em todo o caso, a Sociedade acredita que apresenta muitas vantagens, quer em termos de 

know-how tecnológico, quer em experiência, para responder eficazmente às mudanças 

competitivas do mercado.  

O aumento da concorrência e a conjuntura económica desfavorável originam uma crescente 

pressão nos preços. Visando mitigar este risco, a ISA segue uma estratégia assente em quatro 

pilares: 

 Especialização e padronização da oferta, conseguindo com o mesmo produto responder a 

várias necessidades e mercados, o que permite obter ganhos de escala em todo o processo; 

 Expansão progressiva a novas geografias, conseguindo custos unitários de produção 

progressivamente decrescentes face ao aumento das quantidades vendidas; 

 Expansão dos mercados verticais de oferta da Sociedade com base na mesma tecnologia 

desenvolvida, aplicada a outras necessidades; 

 Subida na cadeia de valor dos seus clientes, agregando serviços de valor acrescentado, 

fruto de uma aposta contínua na Inovação e Investigação e Desenvolvimento (“I&D”), 

obtendo desta forma um aumento significativo da margem bruta de comercialização. 

 

B. Conjuntura económica  

A conjuntura económica adversa poderá ser um fator negativo nos resultados da ISA, a nível 

nacional e internacional. No entanto, esta conjuntura poderá também constituir uma 

oportunidade, na medida em que as soluções da ISA (particularmente na BU Energy) têm 

tendencialmente maior procura em fases de abrandamento ou recessão, em que as empresas 

e as pessoas dedicam uma maior atenção aos seus custos e à forma de os reduzirem. 

No presente contexto nacional e internacional, caracterizado por uma recessão em Portugal e 

pelo enfraquecimento da economia europeia, a estratégia delineada para a redução do risco 
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económico aponta para o reforço da globalização da atividade da ISA, com a consequente 

diminuição da exposição relativa ao mercado português e europeu.  

Na estratégia de expansão internacional, a ISA procura mercados com maior potencial, bem 

como geografias onde estejam reunidas as condições para um crescimento expressivo, 

nomeadamente, no Brasil e no Middle East and North of Africa (“MENA”). 

5.1.4.  Riscos relacionados com a política de crescimento  

A política de crescimento da ISA associa a contínua inovação e desenvolvimento tecnológico à 

procura de novos mercados com elevadas taxas de crescimento e menor pressão competitiva. 

Este crescimento implica um aumento de custos no desenvolvimento e certificação dos novos 

produtos e na criação de suporte e competências em novas geografias. 

A ISA faseia o seu plano de expansão internacional, estando atualmente a investir no Brasil, no 

MENA e nos Estados Unidos da América (“EUA”), neste último caso, apenas com soluções no 

Oil & Gas. Outras geografias serão consideradas numa fase seguinte.  

Por outro lado, a ISA não considera no seu horizonte de curto prazo uma estratégia de 

crescimento por aquisição, em complemento ao crescimento orgânico atualmente seguido. 

A estratégia de crescimento procura acrescentar valor para o cliente e para os acionistas, sem 

que, no entanto, a ISA possa garantir o seu sucesso. 

5.1.5.  Riscos decorrentes da dependência de recursos humanos chave  

Existem determinados colaboradores considerados recursos humanos chave para a Sociedade 

(sobretudo, colaboradores em posições de chefia e outras posições de maior 

responsabilidade). 

A ausência prolongada ou a saída destes colaboradores chave poderá provocar perturbações 

(ainda que de forma temporária) no funcionamento da Sociedade. 

No entanto, para mitigar os riscos decorrentes da eventual dependência face a estes recursos 

humanos chave, a Sociedade criou um “plano de sucessão”, que identifica os colaboradores-

chave e indica quem lhes deverá suceder em caso de ausência prolongada ou saída (sendo que 

esta substituição se deverá fazer internamente, i.e., com recurso a outros colaboradores da 

Sociedade). 

5.1.6.  Riscos tecnológicos  

O principal risco tecnológico que uma empresa como a ISA enfrenta é a obsolescência. Em 

termos comerciais, esta obsolescência pode manifestar-se, nalgumas áreas, numa oferta 

menos atrativa, mesmo se funcional e economicamente competitiva. Em termos de 

desenvolvimento, pode manifestar-se num progressivo acréscimo dos custos das ferramentas 

de suporte.  

Um outro risco relevante, em particular para as tecnologias de comunicação, é a escolha de 

uma tecnologia inovadora mas que a prazo não é aceite pelo mercado. Por outro lado, a não 

identificação de uma tecnologia que ganhe grande aceitação pelo mercado e/ou pela 

concorrência constitui também um risco. 
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Estes riscos são mitigados e controlados pela Sociedade através de uma estratégia de I&D 

agressiva e atenta. 

5.1.7.  Riscos de propriedade intelectual 

Sendo a ISA, no presente momento, detentora da propriedade intelectual dos seus produtos, 

soluções e marcas, não corre o risco de se ver privada da sua utilização e exploração. Todavia, 

à semelhança do que sucede com todos os seus concorrentes, não está completamente 

protegida quanto à utilização abusiva por parte de terceiros de conceitos e modelos 

constantes das suas aplicações de software. 

A ISA tem vindo a reduzir este risco por diversas vias, designadamente, através da proteção ao 

abrigo dos direitos de autor, patentes, marcas, logótipos e segredos de negócio, bem como 

através da inclusão de regras específicas nos contratos de que a Sociedade é parte.  

5.2. Riscos de liquidez  

O risco de liquidez refere-se à possibilidade de, em determinado momento, os fundos 

disponíveis pela ISA serem insuficientes para cumprir com as obrigações por si assumidas. 

A ISA tem desenvolvido um trabalho sustentado na redução deste risco financeiro, 

nomeadamente através da dotação de uma estrutura de capitais próprios mais forte, da 

negociação de passivo de médio e longo prazo com prazos de maturidade adequados ao 

desempenho esperado e, aquando de novos investimentos, através da adequação do plano de 

amortização da dívida à capacidade de geração de cash flows. 

Adicionalmente, é feito um planeamento e acompanhamento diário da tesouraria, com 

previsões periódicas dos fluxos de caixa, de modo a proceder a qualquer ajuste, se necessário.  

Na secção 11.5. do presente documento, apresenta-se detalhe dos empréstimos correntes e 

não correntes, com referência aos exercícios de 2010 e 2011.  

5.3. Riscos de mercado  

5.3.1. Risco de taxa de juro 

O risco de taxa de juro verifica-se em relação a todos os ativos e passivos cujo valor seja 

sensível a alterações da estrutura temporal ou à volatilidade das taxas de juro.  

A ISA não faz hedge do risco de taxa de juro nem contratação a taxa fixa. 

A política de gestão de risco de taxa de juro praticada pela ISA procura minimizar o impacto da 

volatilidade das taxas de juro de mercado na dívida da empresa. Para o efeito, a ISA tem 

estruturado o mais possível as suas operações de financiamento com entidades bancárias 

competitivas e com as quais estabelece relações de parceria privilegiadas.  

O impacto desta dimensão é, apesar das medidas mencionadas, incontornável.  

5.3.2. Risco cambial 

O risco cambial é originado pela volatilidade das taxas de câmbio face ao Euro. 

O crescimento do volume de negócios da ISA tem ocorrido dentro da União Europeia, mas a 

importação de uma parte importante dos componentes e consumíveis é feita fora da zona 

Euro, normalmente através de distribuidores na Europa, pelo que o risco cambial é diminuto. 
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A ISA não faz hedge do risco cambial. 

A gestão deste risco é feita através da procura de fornecedores alternativos dentro da zona 

Euro e da estruturação do processo de compra em euros.  

5.3.3. Risco de investimento em ações de empresas cotadas 

A ISA não tem ações de empresas cotadas na sua carteira de investimentos. 

5.4. Riscos jurídicos  

Na presente data, a Sociedade não é parte nem, tanto quanto é do seu conhecimento, é 

previsível que venha a ser parte, de qualquer procedimento litigioso, judicial, arbitral, 

administrativo ou de qualquer outra natureza que seja suscetível de ter ou que tenha tido, nos 

últimos 12 meses, efeitos negativos significativos na sua situação financeira ou rentabilidade.  

5.5. Riscos industriais e ambientais 

A natureza da atividade da Sociedade não acarreta riscos industriais e/ou ambientais 

suscetíveis de ter um impacto material na sua atividade, situação financeira ou resultados. 

5.6. Seguros e coberturas de risco  

A Sociedade implementou uma política de cobertura dos principais riscos relativos à sua 
atividade suscetíveis de serem objeto de contrato de seguro. 

Tanto quanto é do conhecimento da Sociedade, não existem riscos significativos que não 
estejam cobertos por estes seguros. 

A tabela infra contém um resumo dos termos e condições das principais apólices de seguro 
contratadas pela Sociedade atualmente em vigor: 

Tabela 5 - Detalhes das principais apólices de seguro em vigor 

Ramo Segurador Coberturas principais Limites de indemnização 

Responsabilidade 
civil profissional 
para consultores 
e empresas de 
tecnologia 

Hiscox Insurance 
Company Ltd., 
Sucursal em Portugal 

(i) Responsabilidade civil 
profissional 

(ii) Responsabilidade civil geral 

(i) €1.000.000 por 
reclamação e anuidade 
incluindo custos de defesa 

(ii) €1.000.000 incluído no 
limite agregado incluindo 
custos 

Saúde Ocidental  
Companhia 
Portuguesa de 
Seguros, S.A. 

Hospitalização, assistência 
ambulatória, parto, rede segunda 
opinião e Ask Best Doctors 

Variáveis, de acordo com as 
coberturas 

Acidentes de 
trabalho 

Companhia de 
Seguros Allianz 
Portugal, S.A. 

Quadro de pessoal seguro 
conforme folha de férias 
(retribuição anual estimada: 
€1.375.445,72) 

N.A. 

Multi-riscos 
industrial 

Companhia de 
Seguros Allianz 
Portugal, S.A. 

Incêndio, ação mecânica de queda 
de raio e explosão, tempestades, 
inundações, danos por água, danos 
em aparelhos elétricos, danos ao 
imóvel por roubo ou tentativa de 
roubo, danos por impacto ou 
choque, derrame acidental das 

Variáveis, de acordo com as 
coberturas 
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Ramo Segurador Coberturas principais Limites de indemnização 

instalações de extinção de 
incêndio, quebra de vidros e/ou de 
espelhos fixos e/ou de anúncios, 
quebra ou queda de antenas 
exteriores e de painéis solares. 

Viagem Chartis Europe S.A. – 
Sucursal em Portugal 

Acidentes pessoais, despesas 
médicas e assistência, bens 
pessoais e equipamento 
profissional, inconveniências em 
viagem, apoio jurídico, 
responsabilidade civil pessoal, 
sequestro, rapto e detenção ilegal, 
evacuação política, plano de 
reabilitação de colaboradores e 
gestão de crise. 

Variáveis, de acordo com as 
coberturas 

Vida BES - Vida, 
Companhia de 
Seguros, S.A. 

Morte e invalidez total e 
permanente.  

€20.000 para cada garantia 
e por cada segurado 

Responsabilidade 
de 
administradores e 
diretores  

Chartis Europe, S.A.  
Sucursal em Portugal 

Custos de representação em 
exames e investigações; custos de 
defesa decorrentes de sinistros 
causados por incidentes de 
poluição; prejuízos emergentes de 
sinistros reclamados contra 
administradores e diretores 
reformados; prejuízos emergentes 
de sinistros reclamados contra 
administradores e diretores de 
entidades externas. 

€1.000.000 (limite 
acumulado) 

5.7. Riscos associados à admissão da Sociedade ao NYSE Alternext Lisbon 

A. Os principais acionistas continuarão a controlar a orientação estratégica e os principais 

atos sociais da ISA 

Com a concretização da operação de aumento de capital deliberada em maio de 2012, os dois 

principais acionistas da Sociedade, Fundo de Capital de Risco Capital Criativo I e ISA Capital, 

SGPS, Lda. passaram a deter ações representativas de, respetivamente, 49,03% e 44,75% do 

capital social da Sociedade.  

O conselho de administração atual foi eleito para o mandato de 2011 a 2013 (cfr., a este 

respeito, a secção 14. ). 

B. Admissão de ações à negociação no NYSE Alternext Lisbon 

As ações da ISA serão admitidas à negociação no NYSE Alternext Lisbon. 

O NYSE Alternext Lisbon não é um mercado regulamentado para efeitos do disposto nos 

artigos 198.º, número 1, alínea a) e 199.º do Código dos Valores Mobiliários e, 

consequentemente, não consta da lista divulgada pela Comissão Europeia, nos termos da 

Diretiva dos Mercados de Instrumentos Financeiros (DMIF).  
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As garantias específicas em matéria de transparência financeira da empresa e à proteção dos 

acionistas minoritários serão asseguradas pelas regras de funcionamento e organização do 

NYSE Alternext Lisbon. 

As ações representativas do capital da ISA não estão atualmente admitidas à negociação, pelo 

que o preço das mesmas poderá tornar-se volátil após a admissão à negociação no NYSE 

Alternext Lisbon. 

C. O preço de mercado das ações pode ser influenciado negativamente por vendas 

posteriores de ações pelos atuais acionistas da ISA 

Após a admissão das ações representativas do capital da ISA à negociação no NYSE Alternext 

Lisbon, o preço das mesmas pode ser influenciado negativamente por vendas posteriores de 

ações pelos atuais acionistas da ISA. 

Para mitigar este risco, as ações representativas do capital social da ISA estarão, na sua 

maioria, sujeitas a um lock-up por um período mínimo de 6 meses. 

A ISA não pode, contudo, assegurar que os acionistas sujeitos a restrições de venda de ações 

não as venham a alienar após o termo dessas restrições ou que estas não sejam entretanto 

eliminadas. Se os principais acionistas alienarem um número significativo de ações, o preço de 

mercado das ações pode ser negativamente afetado. 

D. A ISA poderá não ter possibilidade de pagar dividendos 

Nos últimos dois anos não foram distribuídos quaisquer dividendos aos acionistas da ISA.  

No futuro, o pagamento de dividendos ficará dependente das condições que se vierem a 

verificar, nomeadamente, dos resultados líquidos, da situação financeira, da amortização das 

despesas de I&D incorridas pela Sociedade, da disponibilidade de reservas distribuíveis e das 

perspetivas futuras da ISA, designadamente, em termos da política de investimento definida.  

E. Impacto de eventos específicos sobre a cotação das ações representativas do capital 

social da Sociedade 

A cotação das ações emitidas pela ISA, no âmbito da colocação privada, reflete vários fatores, 

nomeadamente: 

 As condições económicas e de mercado, vigentes na data da colocação privada; 

 A comparação das indicações de interesse dos investidores; 

 Os resultados históricos da ISA e as estimativas efetuadas para os anos subsequentes. 

Os preços observados durante a negociação inicial no NYSE Alternext Lisbon poderão não 

refletir o preço de emissão das ações no âmbito da colocação privada. A fraca liquidez que 

poderá existir na negociação inicial dos títulos poderá induzir maiores oscilações ou maior 

volatilidade nos preços das ações. 

Outros fatores poderão ainda afetar o preço de mercado das ações representativas do capital 

da ISA, podendo estas flutuações ser provocadas, designadamente, por (i) alterações nas 

expetativas dos investidores e dos mercados financeiros em relação à evolução prevista para 

os sectores e atividades em que a ISA opera; (ii) lançamentos de novos produtos ou 

entrada/saída do mercado por parte dos seus concorrentes; (iii) alterações legislativas e 
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regulamentares em Portugal ou noutro país em que a ISA e/ou as suas participadas 

desenvolvam as suas atividades; (iv) variações efetivas ou potenciais no volume de negócios, 

investimentos, situação financeira ou resultados operacionais da ISA; (v) perspetivas 

macroeconómicas globais ou domésticas desfavoráveis e (vi) alterações negativas na 

conjuntura dos mercados financeiros. 

À data não existem contratos de liquidez ativos. 
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6.  INFORMAÇÕES SOBRE A SOCIEDADE 

6.1.Antecedentes e evolução da Sociedade 

6.1.1. Firma da Sociedade 

A Sociedade tem a firma “ISA  INTELLIGENT SENSING ANYWHERE, S.A.”. 

6.1.2. Registo e Número de Pessoa Coletiva 

A Sociedade foi registada na Conservatória do Registo Comercial de Coimbra e tem o número 

único de matrícula e de pessoa coletiva 502448911. 

6.1.3. Constituição da Sociedade 

A Sociedade foi constituída em 13 de junho de 1990 como sociedade por quotas, com a firma 

“I.S.A.  Instrumentação e Serviços de Automação, Lda.” e por tempo indeterminado. 

Posteriormente, no dia 12 de junho de 2008, a Sociedade foi transformada em sociedade 

anónima, tendo aí adotado a sua atual firma. 

6.1.4. Sede, forma jurídica e legislação que regula a atividade da Sociedade 

A Sociedade reveste a forma de sociedade anónima e tem a sua sede na Rua D. Manuel I, n.º 

92, freguesia de Santo António dos Olivais, concelho de Coimbra. 

As atividades prosseguidas pela Sociedade não são especialmente reguladas pela lei nem se 

encontram sujeitas a autorização administrativa ou licenciamento prévios.  

6.1.5. Ano fiscal 

O ano fiscal da Sociedade coincide com o ano civil. 

6.1.6. Breve historial  

A ISA é especialista em soluções inteligentes de telemetria e gestão remota há mais de 20 

anos. É uma Sociedade de base tecnológica que concebe e desenvolve produtos e soluções 

destinados a responder às necessidades em dois principais mercados: Oil & Gas e Energia, 

englobando soluções para a distribuição de combustíveis, a eficiência energética e hídrica, a 

monitorização ambiental e, genericamente, as casas e as cidades inteligentes.  

A ISA foi fundada em 1990, fruto do empreendedorismo de um grupo de jovens engenheiros 

físicos e informáticos da Universidade de Coimbra, com competências no desenvolvimento de 

soluções de aquisição e transmissão de dados e de automação e controlo remoto. Após alguns 

anos a desenvolver e implementar soluções de monitorização e controlo ambiental, e 

beneficiando da evolução das comunicações móveis, a ISA foi pioneira a nível mundial no 

lançamento no mercado de soluções de telemetria via GSM aplicadas à monitorização de 

tanques, redes e contadores de gás. 

A ISA tem experiência no smart metering desde 1997, fornecendo clientes exigentes como a 

BP, a Shell ou a Repsol. 

As soluções de telemetria e telecontagem da ISA foram sempre evoluindo graças ao forte 

investimento em I&D, o que lhe permitiu manter-se na liderança deste nicho de mercado e 

alargar progressivamente o número de países e clientes em que atua. 
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Alguns marcos desta evolução tecnológica foram o desenvolvimento de um sensor não 

intrusivo para medição do nível do gás em tanques, patente registada internacionalmente em 

2001, a implementação de uma solução de interface com o utilizador na Internet (SaaS – 

Software as a Service) em 2001, e o desenvolvimento de um iLogger de muito baixo consumo, 

com certificação ATEX para permitir a sua instalação direta sobre os tanques. 

Estas inovações mantiveram a ISA numa posição de liderança, internacionalmente 

reconhecida, e facilitaram o crescimento do número de pontos monitorizados, que nesta data 

ascendem a 60.000. 

Em 2008, a ISA tomou a decisão estratégica de alargar a sua oferta de smart metering do gás à 

eletricidade e à água, tendo o primeiro produto de multi-metering via rádio, o iMeter, ganho 

vários prémios de inovação em eventos internacionais, como a Metering Europe, e nacionais, 

como o Produto COTEC Inovação do Ano 2009. 

A experiência da ISA em telemetria de gás, e o lançamento de novas soluções na área da 

eficiência energética (industrial e residencial), na área da eficiência hídrica, e na área da tele-

saúde, levaram a Gartner a selecionar a ISA para a restrita lista de Cool Vendors do ano 2012 

(aplicações para cidades inteligentes).  

O reconhecimento da Gartner é relevante para a consolidação da internacionalização da BU 

Energy, iniciada em 2011 no mercado do Brasil e no MENA, bem como para a comercialização 

de soluções junto de utilities europeias.  

Vinte e dois anos após a sua constituição, a ISA tem reconhecimento internacional nas diversas 

áreas em que atua, tendo produtos instalados nos cinco continentes, um portefólio de grandes 

e prestigiados clientes e um historial de inovação e pioneirismo tecnológico.  

EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA SOCIEDADE 

Apresentam-se de seguida alguns dos marcos da evolução histórica da ISA:  

1990 Fundação da empresa por um grupo de jovens do Departamento de Física da 
Universidade de Coimbra.  

 

1991 Implementação da rede de aquisição e manutenção de dados do ambiente para a 
Direção Geral da Qualidade do Ar. 

  

1992 Desenvolvimento e instalação do sistema de domótica SitHab. 
  

1994 Desenvolvimento do TeleMet – sistema de controlo e gestão de alarmes para 
aplicações ambientais e sua instalação em várias ETAs e ETARs. 

  

1996 Desenvolvimento do MaisGás - sistema de telemetria para reservatórios de GPL e 
sua instalação em 100 reservatórios do cliente Digal. 

Desenvolvimento do sistema MacGas para monitorização e controlo de contadores 
de gás. 

  

1998 Conquista de clientes de referência na distribuição de gás e combustíveis em 
Portugal (BP, Shell e Repsol). 
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1999 Abertura de capital para reforço da capacidade de produção, de gestão e execução 
de projetos. Aumento de capital para 20 milhões de escudos.  

Início da exportação do produto MaisGás com a conquista do cliente referencial 
em Espanha. 

  

2001 Adoção do ATMIS, software desenvolvido pela ISA, como padrão para a 
monitorização da qualidade do ar em Portugal. 

Desenvolvimento e registo de patente internacional do transdutor magnético de 
nível não intrusivo, dedicado a reservatórios de produtos líquidos (ISA-MLT). 

Certificação ATEX (para funcionamento em atmosferas explosivas) concedida pela 
DNV na Noruega para o transdutor de nível ISA-MLT. 

Conquista do maior distribuidor de GPL em França após concurso internacional 
para instalação de telemetria em 460 estações de serviço com autogás em todo o 
território nacional francês. 

  

2002 Estabelecimento de agentes em Espanha e Brasil e alargamento da base de 
clientes. 

Seleção do MaisGás pela multinacional Shell como uma das soluções de telemetria 
recomendadas para implementar globalmente pelo Grupo.  

  

2003 Management Buyout (MBO) levado a cabo pelos sócios fundadores com o suporte 
de dois parceiros industriais: a CQO e a DIGAL. 

Aumento de capital social para €300.000.  

Conquista do cliente PrimaGaz em França. 
  

2004 Conquista dos clientes Galp e Gascan em Portugal. 
  

2005 Seleção da ISA pela COTEC Portugal para um grupo de 24 PMEs Inovadoras em 
Portugal. 

Constituição do NITEC – Núcleo de I&D Tecnológico, denominado grupo de 
telemetria e controlo, apoiado pela Agência de Inovação. 

Abertura de escritórios comerciais em Espanha (Madrid) e França (Paris). 
  

2006 Desenvolvimento do conceito de telecontagem multi-utility (eletricidade, gás e 
água) estendendo a aplicação da tecnologia da ISA à área da eficiência energética. 
Atribuição à ISA do Innovation Award na Metering Europe com este conceito 
(iMeter). 

  

2007 30.000 sistemas de telemetria vendidos até esta data. 
  

2008 Constituição das subsidiárias ISA Espanha, com sede em Madrid, ISA França, com 
sede em Paris e ISA Sul América, com sede em São Paulo, Brasil. 

Transformação em sociedade anónima e abertura do capital social a 
colaboradores. 

Aumento de capital para €800.000. 

Atribuição de Menção Honrosa para o produto inovação COTEC à solução iMeter. 
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2009 Contrato com a BP, a nível global, convertendo a ISA em fornecedor único de 
telemetria para esta multinacional, e entrada nos mercados holandês, alemão e do 
Reino Unido. 

Certificação da ISA pela norma ISO 9001:2008. 
  

2010 Criação da BU Energy. 

Exportação para novos mercados, atingindo um total de 25 países e 5 continentes 
com equipamentos ISA instalados. 

50.000 sistemas de telemetria vendidos até esta data. 

Conclusão do maior projeto de monitorização de consumos de água em Portugal 
para a EPAL, posicionando a ISA como líder nesta área de mercado. 

Instalação do primeiro projeto de telemetria na área da Saúde: OneCare Mais 
Saúde em colaboração com a Unidade de Saúde Familiar CelaSaúde, em Coimbra. 

Certificação IECEX, um certificado com abrangência mundial na área do Oil & Gas, 
para o iLogger V2C. 

Conquista do prémio Global Innovation Venture Partner lançado pela Logica. 

Menção Honrosa do Prémio INSEAD de Entrepreneurship 2010. 
  

2011 Implementação de projecto smart logistics o qual representa a concretização da 
estratégia de subida na cadeia de valor no domínio do Oil & Gas. 

Instalação do maior projeto de eficiência energética em Portugal com a gestão de 
energia da rede de agências e edifícios do Banco Espírito Santo. 

Instalação da solução de smart home (iMeter) na InovCity em Évora. 

Constituição da ISA Capital, SGPS, Lda. (sociedade que agrega o núcleo de sócios 
fundadores da ISA) e aquisição das participações da DIGAL e da CQO. 

Entrada do Fundo Capital Criativo I na ISA e aumento do capital social para 
€1.011.000. 

Início da atividade no Brasil nos domínios da telemetria das águas, com a Sanasa, e 
do gás natural, com a Comgas. 

Conquista do primeiro cliente nos EUA e instalação de um projeto piloto num dos 
maiores distribuidores de propano do mundo. 

Criação da subsidiária ISA Middle East, que irá cobrir as áreas geográficas do 
MENA.   

Certificação da ISA e da Intellicare pela norma NP 4457 (Sistema de Gestão de IDI). 
  

2012 Lançamento do primeiro produto para o mercado do consumidor final em parceria 
com a Portugal Telecom (MEO-Energy: kit de eficiência energética associado ao 
MEO). 

Adjudicação do concurso público ANA Aeroportos para monitorização dos 
consumos energéticos em 5 aeroportos em Portugal continental e ilhas. 

Atribuição pela Gartner do título de Cool Vendor 2012 for Smart City Applications. 
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6.2.Descrição dos principais investimentos  

Os principais investimentos da ISA têm sido realizados nas seguintes áreas, indicadas por 

ordem decrescente de importância: (i) I&D, (ii) equipamento básico/infraestruturas 

informáticas e (iii) ampliação/beneficiação de instalações. 

A tabela seguinte resume o investimento histórico da ISA, bem como as estimativas até 2016. 

Tabela 6 – Principais investimentos 

PRINCIPAIS INVESTIMENTOS 2010 2011 2012E 2013E 2014E 2015E 2016E 

I&D 906.923  1.065.634  1.193.834  338.349  43.264  0  0  

Equip.básico/infraest.informáticas 109.974  144.206  73.316  94.900  149.080  102.000  102.000  

Ampliação/beneficiação instalações 3.511  114.691  9.000  15.000  40.000  40.000  40.000  

Total 1.020.408  1.324.531  1.276.150  448.249  232.344  142.000  142.000  

 

I&D 

 Historicamente, a grande rubrica do investimento tem sido em I&D, concretamente em 

projetos que a ISA imobiliza com tecnologia/produto e cujo impacto positivo esperado na 

atividade se repercutirá no futuro.  

 Em 2012 a tendência mantém-se, sendo o investimento previsto superior a €1.100.000. 

Todavia, a partir de 2013, fruto do racional de constituição das projeções financeiras da 

Sociedade que passa pela redução do impacto das imobilizações incorpóreas no seu 

balanço, os gastos em I&D serão apenas reconhecidos na demonstração de resultados. 

Assim, esta rubrica de I&D diminuirá drasticamente, não por via do desinvestimento 

efetivo, mas por uma opção de enquadramento económico-financeiro dos mesmos. 

Prevê-se que o valor do cofinanciamento das despesas de I&D tenha, a partir de 2013, 

uma trajetória decrescente. 

Equipamento básico/infraestruturas informáticas 

 A segunda grande rubrica de investimento da Sociedade relaciona-se com as suas 

infraestruturas informáticas (servidores, computadores pessoais e licenças), que abranda 

em 2012 e 2013, na medida em que, por um lado, foi efetuado um reforço significativo do 

parque de servidores e de computadores pessoais em 2010 e 2011 e em que, por outro, o 

crescimento do serviço de gestão de dados será de futuro, e tendo em conta a 

escalabilidade, suportado em infraestruturas subcontratadas, constituindo custos 

variáveis do negócio. 

Ampliação/beneficiação de instalações 

 No que concerne a investimentos em instalações e condições de trabalho, importa referir 

que em 2011 foi efetuado um elevado investimento na ampliação do espaço sede da ISA e 

em novo mobiliário, sendo previsto, para os anos seguintes, apenas reforços pontuais ou 

renovação das condições materiais das atuais instalações. 
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7.  PANORÂMICA GERAL DAS ATIVIDADES DA SOCIEDADE  

7.1.Mercado e atividade 

A ISA é especialista em soluções inteligentes de telemetria e gestão remota, as quais aplica 

para responder a necessidades de fundamentalmente dois mercados: Oil & Gas e Energia. 

A telemetria (capacidade de medir remotamente) ou as comunicações M2M (máquina-a-

máquina) estão na base de uma revolução em curso que vai levar ao aparecimento da 

chamada Internet das Coisas (IoT – Internet of the Things), a qual interligará as casas (smart 

homes), as redes de distribuição de eletricidade, gás e água (smart grids) e as cidades (smart 

cities).  

O mercado da telemetria ou das comunicações M2M tem seguido uma rota de crescimento 

que rivaliza com as taxas de crescimento que as comunicações móveis de voz conheceram nos 

anos 1990. Em 2010, apenas um décimo dos cartões SIM ativos na Europa estavam dedicados 

à comunicação entre máquinas, o que permite prever que, dentro de alguns anos, o mercado 

de aparelhos M2M irá igualar o mercado de telemóveis, tendo inclusive potencial de o 

superar.  

A ISA é pioneira nesta revolução, aplicando a telemetria fundamentalmente em dois mercados 

verticais que conhece de longa data, para os quais possui produtos, ofertas e referências 

consolidadas e reconhecidas internacionalmente: a logística de combustíveis, desenvolvida 

pela BU Oil & Gas, e a eficiência energética e hídrica, desenvolvidas pela BU Energy. 

Estas duas áreas de negócio respondem a grandes desafios: a escassez de recursos naturais e a 

necessidade de aumentar a segurança e a eficiência da distribuição desses mesmos recursos. 

Outros mercados verticais poderão vir a ser progressivamente explorados, desde que se 

reúnam as condições de oferta (produto), bem como de conhecimento e dimensão do 

mercado que configurem uma real oportunidade de negócio. 

Para facilitar esta expansão a novos mercados, a ISA adotou um modelo de inovação aberta, 

em que colabora com universidades e centros de investigação (através da ISA Academy) e com 

grupos de utilizadores (através do ISA Living Lab), na investigação, conceção e 

desenvolvimento de soluções que respondam às necessidades dos mesmos.  

No âmbito desse modelo de inovação aberta, a ISA participa ativamente em várias redes 

europeias de investigação e desenvolvimento, no seio das quais criou uma rede de parcerias 

de elevado potencial económico. Entre alguns desses parceiros contam-se grandes empresas 

tecnológicas (blue chips), as principais escolas europeias de engenharia, diversas organizações 

governamentais e um elevado número de utilities. 

Para apoiar o lançamento no mercado dessas novas soluções, perspetiva-se criação da ISA 

Ventures (ver secção 8.2.) com o objetivo de aglomerar as participações em startups 

tecnológicas que apresentem sinergias com a atividade da ISA. 
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7.2.Principais áreas de negócio 

Apresentam-se de seguida as duas principais áreas de negócio da ISA, as quais representam a 

quase totalidade da faturação e em que estão integrados os produtos que geram atualmente 

maior valor para a empresa: 

- BU Oil & Gas, unidade de negócio focada na telemetria para o Oil & Gas; e 

- BU Energy, unidade de negócio focada na aplicação de soluções de eficiência energética e de 

eficiência hídrica nos mercados industrial / empresarial (B2B) e residencial (B2C).  

7.2.1. BU Oil & Gas  

A BU Oil & Gas assenta o seu negócio na monitorização remota, otimização e gestão 

logística de redes, tanques e contadores de GPL e de combustíveis líquidos. Este é o 

mercado vertical em que a ISA possui maior experiência, já que foi pioneira a nível 

mundial, há 15 anos, no lançamento no mercado de soluções de telemetria via GSM para a 

monitorização remota de tanques, redes e contadores de GPL, fornecendo desde essa data 

clientes exigentes como a BP, a Shell ou a Repsol, em vários países, o que conferiu à ISA um 

estatuto de empresa reconhecida pelo mercado como líder em telemetria. 

Deste modo, soluções para smart metering e para smart grids, que apenas recentemente 

se tornaram temas de interesse e discussão generalizada, são dominadas pela ISA há 

longos anos. 

Com base na tecnologia da ISA, as distribuidoras de combustíveis determinam remotamente o 

nível dos tanques espalhados pelo território, bem como os consumos a eles associados, 

otimizando assim as suas rotas de abastecimento e evitando roturas de stock. As poupanças 

logísticas associadas à telemetria são da ordem dos 30% com os consequentes benefícios 

económicos e ambientais. 

Figura 1 – Soluções de smart metering e smart grids para o Oil & Gas 
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Figura 2 – iLogger – Sistema de telemetria para reservatórios e contadores de gás 
 

A ISA assenta esta oferta no iLogger, um 

equipamento que faz a monitorização dos níveis dos 

tanques de gás GPL e envia a informação para um 

software de gestão que permite às empresas do 

setor gerirem com maior eficiência os seus parques 

de tanques de gás.  

 

 

 

Figura 3 – MGWeb – Plataforma Web para a monitorização remota de reservatórios 

 

O potencial de crescimento associado a este segmento de mercado é muito elevado dado que 

até hoje foram equipados com telemetria apenas os tanques de grandes consumidores (como 

sejam os que abastecem estações de serviço e indústrias), os quais representam menos de 

10% do total. Para endereçar o restante mercado, a ISA está a seguir uma estratégia assente 

em três vetores: 

- miniaturização e redução de custo da solução de monitorização (C-Log); 

- subida na cadeia de valor, agregando mais valor à oferta através de um serviço smart 

logistics, o qual permite ao cliente otimizar os seus processos internos e aumentar os 

benefícios da telemetria; 

- oferta de uma solução de smart home, dedicada ao segmento residencial, que permite aos 

consumidores finais (clientes diretos dos clientes distribuidores de combustíveis – B2B2C) 

monitorizarem os seus consumos de energia elétrica e de água para além dos de gás. Esta 

solução é utilizada pelos distribuidores de gás para melhorarem o seu serviço e criarem 

programas de fidelização. 
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Figura 4 - C-Log - Sistema compacto de telemetria para reservatórios e contadores de gás 

 

7.2.2.  BU Energy  

As políticas internacionais de combate às alterações climáticas tornarão obrigatória a 

instalação de contadores inteligentes para a eletricidade e, previsivelmente, também para o 

gás e para a água. Tirando partido da experiência acumulada no smart metering do GPL, a ISA 

concebeu e desenvolveu um conjunto de soluções dedicadas à eficiência energética e hídrica, 

as quais lança no mercado através da BU Energy. 

Os principais produtos da BU Energy são o KiSense, dedicado ao segmento de mercado 

empresarial (B2B), e o Cloogy, dedicado ao segmento residencial (B2C). 

As soluções desenvolvidas são compostas por equipamentos que medem os consumos - 

de eletricidade, água e gás - e os dados ambientais (temperatura, humidade, CO2, etc.) 

em instalações (residências, edifícios, indústrias, etc.). Esta informação é disponibilizada 

através de aplicações de software, que acrescentam valor analítico, apoiando a tomada 

de decisões, conduzindo a uma gestão mais eficiente dos recursos medidos.  

A oferta B2B para a eficiência energética e eficiência hídrica destina-se à otimização dos 

consumos em edifícios – smart buildings –, com o KiSense Corporate e o KiSense PME, e à 

otimização e redução de perdas nas redes de distribuição – smart grids -, com o KiSense 

Water. Toda esta oferta permite, para além de otimizar os consumos, determinar e reduzir as 

emissões de carbono, combatendo assim as alterações climáticas.  

Figura 5 - KiSense – sistema de monitorização e gestão de consumos energéticos para empresas 
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Figuras 6 e 7 - KiSense Water – sistema de monitorização e gestão de redes de abastecimento de água. 

 

Figuras 8 e 9 - Cloogy – sistema de monitorização e gestão dos consumos energéticos para residências 

 

Figura 10 - MyData – Portal de acesso aos dados de consumo, recolhidos pelo Cloogy 
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Figura 11 - Aplicação Cloogy, com interfaces web e para dispositivos móveis  

  
 

 

 

 

 

 

Estas soluções podem, por sua vez, ser agregadas e compostas em soluções integradas mais 

complexas, tendo por objetivo responder aos desafios da temática das cidades inteligentes 

(smart cities), para os quais a ISA está dotada de oferta que a coloca bem posicionada no 

mercado. Como exemplo, a ISA foi selecionada para a restrita lista de Cool Vendors do ano 

2012, em aplicações para cidades inteligentes, obtendo o reconhecimento da prestigiada 

Gartner.  
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7.3.Projetos/clientes de referência 

7.3.1. BU Oil & Gas 

   

7.3.2. BU Energy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.4.  Outras áreas desenvolvidas pela ISA 

A tecnologia que a ISA desenvolve pode ser extensível a outros mercados verticais. Consciente 

deste fato e das possibilidades de tirar partido da sua rede de contactos e das suas estruturas 

internacionais para alavancar novos negócios, a ISA estimula o empreendedorismo quer entre 

os seus colaboradores quer junto de terceiros, apoiando-os através da ISA Academy e do ISA 

Living Lab, e investindo nos projetos mais promissores através da futura ISA Ventures (ver 

secção 8.2.) 

O ISALL - Intelligent Sensing and Smart Services Living Lab foi criado pela ISA em 2010 com o 

objetivo de fortalecer o ecossistema de inovação em Portugal. Através dele a ISA interage 

atualmente com mais de 20 parceiros, praticando as mais modernas técnicas de inovação 

aberta para o desenvolvimento de novos produtos e serviços destinados a vários mercados. 

Como resultado desta política de inovação aberta, surgiram duas empresas na área da saúde, a 

Blueworks – Medical Diagnostics, Lda., orientada para aplicações clínicas, e a Intellicare – 

Intelligent Sensing in Healthcare, Lda., orientada para produtos de monitorização 

pessoal/acompanhamento de séniores e doentes crónicos. 

Monitorização remota de 
tanques de gás 

Monitorização remota de 
tanques de combustíveis 
líquidos e lubrificantes 

a gás 

Monitorização remota de 
contadores de gás 

 

Monitorização e gestão 
energética no setor residencial 

Monitorização e gestão 
energética no setor empresarial  

Monitorização e gestão de redes 
de abastecimento e tratamento 

de água 
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A ISA participa ainda numa empresa de instrumentação científica dedicada à área de 

monitorização ambiental, a Quantific- Instrumentação Científica, Lda., e numa ESE - Empresa 

de Serviços de Energia, a CEBC – Produção de Energia, S.A. 

7.4.1. Intellicare 

A Intellicare desenvolve soluções que permitem monitorizar à distância os dados de saúde, 

reduzindo a necessidade das pessoas se deslocarem a um centro de saúde para que sejam 

acompanhadas. Estas soluções permitem responder às necessidades inerentes ao aumento da 

esperança média de vida e da incidência de doenças crónicas, melhorando a qualidade de vida 

das pessoas em idade sénior.  

A Intellicare lançou recentemente no mercado o OneCare, uma gama de produtos inovadores 

centrados no utente e focados na prevenção, proporcionando melhores cuidados, maior 

proximidade e maior qualidade de vida. 

O OneCare baseia-se numa consola que comunica através de um sistema sem fios. Os utentes 

podem fazer as medições de parâmetros como a tensão arterial, peso e/ou glicemia, no 

conforto da sua casa. Por sua vez, os dados das medições são disponibilizados aos profissionais 

de saúde através de um portal web. O sistema envia alertas nos casos em que os parâmetros 

ultrapassem os limiares previamente estabelecidos pelos profissionais de saúde, permitindo 

auxílios rápidos aos diagnósticos e procedimentos preventivos. 

Figuras 12 e 13 - Produtos OneCare Mais Saúde e OneCare Mais Perto 

 

7.4.2. Blueworks 

A BlueWorks - Medical Expert Diagnosis é uma empresa de base tecnológica dedicada à 

criação de soluções de engenharia para apoiar a medicina, com um foco especial em software 

para apoio à decisão na especialidade de Oftalmologia. 

Os seus principais produtos são o OpthalSuite e o EyeScreening: 

 Figura 14 – Aplicação OpthalSuite 

O OpthalSuite é uma aplicação de software que 

permite aos oftalmologistas acederem rápida e 

comodamente a todos os dados recolhidos pelos 

diversos equipamentos de exames complementares 

de diagnóstico, independentemente da marca ou 

modelo destes. Esta aplicação permite criar uma base 

de dados central que organiza todos os dados 

recolhidos de um modo estruturado e seguro. A 
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desmaterialização dos resultados de exames permite tornar a informação ubíqua, 

simplificando o acesso, pesquisa, e seleção da mesma para investigação, gerando ganhos para 

as unidades, tais como: redução de custos de arquivo e transporte de processos, aumento de 

produtividade, e apoio à decisão com a configuração de alarmística para resultados de exames 

fora de parâmetros normais. 

                              Figura 15 – Aplicação para o computador Magalhães,  
                                              para rastreio oftalmológico 

O EyeScreening é uma aplicação na forma de jogo de 

software, desenvolvido e calibrado para o computador 

Magalhães, que permite avaliar parâmetros da função 

visual das crianças e enviar estes resultados através da 

internet. Deste modo, pretende-se permitir aos pais e 

professores avaliarem se as crianças estão dentro dos 

parâmetros normais para a idade ou, não estando, se 

deverão ser encaminhadas para uma consulta com 

médico Oftalmologista. Este projeto é especialmente 

importante para a deteção precoce de ambliopia, uma 

doença que pode causar cegueira monocular 

irreversível, e cuja probabilidade de sucesso depende 

da deteção e intervenção precoce. 

 
 
 

7.4.3. Quantific 

A Quantific é uma empresa de engenharia, especializada na implementação de sistemas de 

aquisição de dados in situ para aplicações de monitorização ambiental, com destaque para as 

áreas de meteorologia e sismologia. 

O fornecimento de redes de monitorização meteorológica para o Instituto de Meteorologia, a 

monitorização sísmica e estrutural das barragens de Alqueva e Cahora Bassa (Moçambique), a 

monitorização meteorológica e de marés nos portos de Setúbal e Sesimbra são exemplos a 

destacar dentro das principais áreas de atuação.  

Uma seleção criteriosa de fabricantes e o know-how acumulado, assim como a equipa de 

profissionais especializados, permite a conceção de soluções flexíveis, robustas e fiáveis, 

mesmo quando operam sob condições adversas e em locais remotos, destinadas a clientes 

como Universidades e Centros de Investigação, Câmaras Municipais, Laboratórios e Institutos 

estatais. 
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Figuras 16 e 17 - Estação meteorológica com sistema de alarme de proteção civil (São Miguel, Açores) e Sistema de 
monitorização sísmica da barragem de Cahora Bassa, Songo, Moçambique 

 

7.4.4. CEBC 

A CEBC Energia é uma ESE - Empresa de Serviços Energéticos acreditada pela Direção-Geral de 

Energia e Geologia que desenvolve projetos que promovam a poupança energética, com a 

consequente redução da fatura, e/ou a produção com benefício da receita gerada, pugnando 

sempre pela sustentabilidade ambiental. 

Atividades da CEBC Energia: 

- Geração de energia - solar térmico, solar fotovoltaico (micro e minigeração), cogeração/ 

trigeração; 

- Auditoria/certificação energética - sistemas de gestão de energia, certificação energética (no 

âmbito do Sistema de Certificação Energética e Qualidade do Ar Interior de Edifícios - SCE), 

auditoria energética à indústria (no âmbito do Sistema de Gestão dos Consumos  

Intensivos de Energia - SGCIE); auditoria energética à iluminação pública. 

7.5.Presença internacional 

A ISA tem uma presença consolidada no continente europeu, no qual comercializa as soluções 

da BU Oil & Gas desde há longos anos. Esta presença faz-se através de subsidiárias em alguns 

países (Espanha e França) e através da atividade de comerciais residentes no centro da Europa, 

acedendo rapidamente aos países onde as multinacionais petrolíferas possuem as suas sedes 

globais (Holanda, França e Inglaterra). Em geografias mais distantes a ISA possui agentes, como 

é o caso da Austrália e de alguns países da América do Sul e de África. 

Os sistemas de telemetria da ISA foram já vendidos para clientes do Oil & Gas em mais de 25 

países, nos cinco continentes. 

Em 2011 a ISA começou a explorar mercados com elevada dimensão e grande potencial, como 

sejam o Brasil, MENA e os EUA. Nos EUA apenas a BU Oil & Gas se encontra para já a lançar as 

suas soluções, procurando tirar partido do enorme mercado (20 milhões de tanques) e da 

baixa penetração ainda verificada para a telemetria.  

http://www.adene.pt/SGCIE/pages/default.aspx
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No MENA e no Brasil, a ISA encontra-se a criar centros de competências capazes de apoiar 

ambas as unidades de negócio (BU Oil & Gas e BU Energy) na prospeção e execução de 

projetos nessas regiões, que se encontram em grande crescimento. 

Prevê-se a entrada em outros mercados, como por exemplo a Ásia, apenas depois de 

consolidadas as operações em curso, não se descurando todavia projetos de grande dimensão 

que possam surgir de uma forma oportunística. 

7.6. Estratégia e vantagens competitivas 

A ISA pretende continuar a ser uma empresa de produto com a finalidade de poder escalar as 

suas vendas sem necessidade de crescer significativamente a sua estrutura de custos fixos. 

Esta foi já dimensionada para dar resposta ao processo de crescimento que, conforme acima 

referido, se sustentará em países/geografias de grande dimensão e em fase de crescimento 

económico acelerado. 

A estratégia da ISA assenta assim em quatro pilares: 

a) Consolidar quota de mercado e expandir para novas geografias; 

b) Focar nos dois mercados verticais em que a empresa possui oferta, know-how e 

reconhecimento por parte do mercado: Oil & Gas e Energia; 

c) Estabelecer relações prolongadas de parceria com os clientes, sustentadas por 

contratos plurianuais que assegurem recorrência das receitas; 

d) Dar continuidade aos investimentos em I&D, seguindo metodologias de inovação 

aberta, para assegurar a atualização dos produtos e soluções ISA, bem como a entrada 

em novos mercados verticais.  

 

Principais vantagens competitivas da ISA: 

a) 22 anos de experiência em telemetria e gestão remota constituem uma inegável 

vantagem competitiva e uma forte barreira à entrada de novos players;  

b) Relação fidelizada e de longo prazo com clientes multinacionais de grande relevância; 

c) Oferta integrada, incluindo produto e serviço e, no caso de produto, incluindo o 

hardware e o software; 

d) Equipa qualificada, com experiência quer na tecnologia, quer nos setores de mercado 

onde a ISA atua; 

e) Acesso facilitado a recursos qualificados, através das universidades com que a ISA 

mantém um relacionamento próximo, bem como a novas tecnologias que possam ser 

desenvolvidas e integradas no portefólio ISA, seguindo as metodologias de inovação 

aberta. 
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8.  ESTRUTURA ORGANIZATIVA  

8.1.Organograma interno 

A ISA encontra-se organizada segundo um modelo que assenta em quatro estruturas 

base, sendo duas verticais, orientadas para o desenvolvimento de negócios, e duas 

horizontais responsáveis pelo desenvolvimento da tecnologia e dos produtos da ISA e 

pela prestação de serviços partilhados (figura 18): 

Figura 18 – Estrutura organizativa 
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8.2.Organograma das participações detidas pela ISA noutras entidades 

Atualmente a ISA detém, de forma direta, participações em 13 empresas, conforme se 

descreve na figura 19: 

Figura 19 – Organograma atual 

 
 

As empresas participadas pela ISA podem agrupar-se da seguinte forma: 

 Estruturas Internacionais: empresas constituídas ou adquiridas pela ISA noutros países, 

com o objetivo de suportar a sua expansão internacional: 

-  Subsidiárias apenas com capacidade comercial/gestão de clientes 

o ISA TEC - Innovaciones Y Soluciones, SL – Espanha (“ISA Espanha”); 

o ISA - Instrumentation et Systémes d'Automation, SARL  França (“ISA França”); 

- Subsidiárias com centros de competência / engenharia 

o ISA Sulamerica, Instrumentação e Sistemas de Automação, Ltda. (“ISA Sul 

América”) – Brasil; 

o ISA Middle East – Egito.  

 Participações em startups tecnológicas: empresas participadas pela ISA que desenvolvem 

negócios em áreas com afinidades ou sinergias com as áreas de negócio principais da ISA: 

o Intellicare – Intelligent Sensing in Healthcare, Lda. (implementa soluções de 

tele-alarme e tele-saúde para a população sénior); 

o Quantific – Instrumentação Científica, Lda. (implementa soluções de 

instrumentação científica na área ambiental); 

o Blueworks, Medical Diagnosys, Lda. (tem por objeto o desenvolvimento de 

soluções inovadoras de diagnóstico ocular/oftálmico recorrendo a metadados 

e data mining); 

o CEBC – Produção de Energia, S.A. (empresa de serviços de energia). 
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 Outras participações: participações em sociedades que não estão diretamente 

relacionadas com as áreas de negócio desenvolvidas pela ISA, sendo instrumentais à sua 

atividade: 

o Coimbra iParque (sociedade municipal que tem por objeto a criação e gestão 

de um parque científico e tecnológico em Coimbra);  

o Itexample (agrupamento complementar de empresas tecnológicas nacionais 

cujo objeto consiste na promoção internacional da oferta para escolas);  

o WinCentro (Agência de Desenvolvimento Regional); 

o Processus – Serviços Informáticos, Lda. (sem atividade desde 2006); 

o ISA Research – Inovação e Desenvolvimento em Eletrónica, Unipessoal, Lda. 

(sem atividade desde 2006). 

 

Num futuro próximo, a ISA pretende agrupar estas participações em duas áreas: a área 

que irá englobar as subsidiárias a operar nos países onde a ISA tem presença local por 

entidade jurídica, a denominar-se “ISA Internacional”, e a área que irá concentrar as 

participações minoritárias, ou não alinhadas com as principais áreas de negócio da ISA, 

através da constituição de uma sub-holding, a denominar-se “ISA Ventures”, conforme 

indicado na Figura 20: 

Figura 20 – Organograma futuro 
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8.3.Dependência perante as entidades do grupo 

A ISA registou, nos exercícios de 2010 e 2011, transações com entidades relacionadas. Os 

saldos resultantes dessas transações são evidenciados na tabela seguinte: 

Tabela 7 – Transações entre partes relacionadas 

  2011 2010 

   Clientes     

ISA Sul América (BR) 62.529  5.561  
ISA - Inst Syst Aut (FR) 32.052  32.052  
ISA Research - Unip, Lda 3.252  3.252  
Intellicare, Lda 409.310  565.621  
Quantific, Lda 205  2.882  
Blueworks, Lda 7.380  4.531  
Suitch - Holding, SGPS, SA -  10.650  
Processus-S. Informáticos, Lda -  17.198  

  514.728  641.747  
Empréstimos concedidos     

Intelllicare, Lda 888.300  257.500  
ISA Sul América (BR) 67.000  8.000  
Quantific, Lda 34.000  24.000  
Blueworks, Lda 21.495  29.995  

  1.010.795  319.495  
Fornecedores     

Intellicare, Lda; 9.322  57.478  
Quantific, Lda 11.679  15.609  
ISA - Inst Syst Aut (FR) (6.000) 22.246  
Capital Criativo 21.525  -  
ISA - TEC (ES) 3.000  1.200  

  39.526  96.533  
Accionistas - Passivo     

Capital Criativo 180.000  -  
Jorge Landeck -  25.000  
António Carlos S. S. M. Bento -  8.083  
José Basílio P. S. Simões -  40.354  
Digal - Cont. Eng. Ambiente, Lda -  64.908  

  180.000  138.345  

 

Em 2011 verificou-se um aumento dos empréstimos concedidos, principalmente à Intellicare e 

à ISA Sul América.  

Os empréstimos à Intellicare relacionam-se com o facto de ter sido a ISA a financiar a atividade 

da empresa e o desenvolvimento das soluções na área da Saúde e Bem-Estar. Perspetiva-se 

que a amortização dos financiamentos se inicie ainda no decorrer de 2012, tendo em conta 

que foram introduzidos novos produtos no mercado. 

No que concerne à ISA Sul América, o incremento dos empréstimos foi justificado pelo 

financiamento das despesas operacionais e comerciais resultantes da internacionalização da 

ISA. 

O desenvolvimento da atividade da ISA, em termos operacionais e comerciais, não está 

dependente de nenhuma das suas participadas ou subsidiárias, à exceção dos negócios 

desenvolvidos em alguns países do MENA e Brasil, os quais são acompanhados pela ISA Middle 

East e pela ISA Sul América. 
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9.  IMÓVEIS, INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTO  

A Sociedade não é proprietária de quaisquer bens imóveis e apenas é parte de um contrato de 

arrendamento, relativo às instalações (localizadas no Estádio Cidade de Coimbra) onde 

funciona a sua sede desde 2008.  

O contrato atualmente em vigor foi celebrado com a Associação Académica de 

Coimbra/Organismo Autónomo de Futebol em 1 de janeiro de 2011. 
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10.  ANÁLISE DA EXPLORAÇÃO - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS 

As demonstrações financeiras foram preparadas pelo conselho de administração e foram 

certificadas pelo fiscal único da Sociedade (PricewaterhouseCoopers & Associados Sociedade 

de Revisores Oficiais de Contas, Lda.), que considera que as mesmas representam de forma 

verdadeira e apropriada, em todos os aspetos materialmente relevantes, a posição financeira 

da ISA em 31 de dezembro de 2011, o resultado das suas operações, as alterações no capital 

próprio e os fluxos de caixa do exercício. 

As demonstrações financeiras foram preparadas em conformidade com o SNC, e os seus 

elementos, em euros, são, na sua totalidade, comparáveis com os do exercício anterior. 

10.1. Resumo da demonstração de resultados  

Tabela 8 – Resumo demonstração de resultados  

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS (€) 2011 2010 

Vendas e serviços prestados 5.421.777  3.876.076  
      taxa de crescimento 40% -5% 

Outros proveitos operacionais 2.179.475  1.148.194  
      taxa de crescimento 90% 38% 

Proveitos operacionais totais 7.601.252  5.024.271  
taxa de crescimento 51% 2% 

Custos operacionais (6.846.486) (4.406.892) 
taxa de crescimento 55% 3% 

EBITDA (Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos) 754.766  617.378  
% EBITDA (volume de negócios) 14% 16% 

EBIT (Resultados antes de gastos de financiamento e impostos) 249.570  182.069  

Resultado financeiro (162.977) (75.740) 

Resultado líquido 61.620  48.782  
margem líquida (volume de negócios) 1,1% 1,3% 

 

10.2. Proveitos operacionais totais  

Os proveitos operacionais totais, no exercício de 2011, ascenderam a €7.601.252, montante 

que representou um crescimento de 51% face ao mesmo período de 2010. 

10.2.1. Vendas e serviços prestados  

O volume de negócios da ISA encontra-se dividido em duas áreas: 

(i) vendas, em que se encontra refletida a receita proveniente da venda de produtos e 

materiais; e  

(ii) prestações de serviços, referente à receita proveniente da implementação dos 

projetos de telemetria, serviços de montagem das redes (“Deployment”), serviços de 

dados (“DWH”) e serviços de manutenção. 

No exercício de 2011 verificou-se um crescimento significativo (40%) do volume de negócios 

da Sociedade, que se cifrou em €5.421.777, contra os €3.876.076 registados no exercício de 

2010. Este incremento é justificado, em grande medida, pela duplicação da faturação 

verificada na BU Energy, que cresceu 87%, de €1.345.345 em 2010 para €2.521.367 em 2011, 

em grande medida devido à venda de um projeto de eficiência energética a uma entidade de 

relevo nacional. 
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Figura 21 – Evolução do volume de negócios 

 

A reestruturação organizacional, nos termos da qual a Sociedade procedeu à divisão da 

abordagem ao mercado em duas unidades de negócio independentes, com a consequente 

especialização das equipas, foco nas ofertas e baseline de clientes, também contribuiu para o 

crescimento do volume de negócios. 

Nos termos da figura infra, em 2011, a BU Oil & Gas teve um peso de 49% no volume total de 

negócios, enquanto a BU Energy representou 45% do volume de negócios: 

Figura 22 – Peso das unidades de negócio no volume de negócios 2011 

 

A atividade no mercado nacional representou, em 2011, 69% do volume de negócios da ISA. 

Verificou-se uma redução do peso do mercado comunitário e externo no volume total de 

negócios, de 39% para 31%, devido à fidelização e à ampliação dos contratos de serviço nos 

clientes nacionais da BU Oil & Gas e ao facto de os projetos de Eficiência Energética terem sido 

executados em Portugal. 

Nos mercados externos, a Espanha e o Reino Unido assumiram-se como os mercados mais 

relevantes. 

Figura 23 – Evolução do volume de negócios por geografia
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10.2.2. Outros proveitos operacionais 

A rubrica outros proveitos operacionais registou, no exercício de 2011, um crescimento de 

90% em relação a 2010, principalmente por via dos subsídios à exploração. 

Tabela 9 – Outros proveitos operacionais 

OUTROS PROVEITOS OPERACIONAIS (€) 2011 2010 

Subsídios à exploração 1.222.802  501.039  

% Volume negócios 23% 13% 

Variação nos inventários de produção 223.993  89.940  

% Volume negócios 4% 2% 

Trabalhos para a própria empresa 453.735  423.386  

% Volume negócios 8% 11% 

Outros rendimentos e ganhos 278.945  133.828  

% Volume negócios 5% 3% 

Total  2.179.475  1.148.194  

 

A ISA tem beneficiado de subsídios à exploração, que se destinam à cobertura de gastos com o 

desenvolvimento de ações de formação profissional, com a fase de investigação de projetos de 

I&D e com a participação em projetos de I&D em regime de consórcio. No exercício de 2011 

estes subsídios registaram um peso de 23% no volume de negócios da ISA, o que se traduziu 

num aumento face ao exercício de 2010 (em que tinham um peso de 13%).  

Os trabalhos para a própria empresa, cujo peso relativo face ao volume de negócios conheceu 

em 2011 uma redução de 3% em relação ao ano anterior, dizem respeito à capitalização de 

gastos com pessoal associados a projetos de I&D, sendo que parte desses projetos são 

cofinanciados. 

10.3. Custos operacionais 

Os custos operacionais tiveram um crescimento de 55% face a 2010, devido ao investimento 

efetuado no crescimento e desenvolvimento da atividade, destacando-se o aumento dos 

custos com mercadorias vendidas e das matérias consumidas (CMVMC), os fornecimentos e 

serviços externos (FSE) e os gastos com pessoal. 

 

Tabela 10 – Custos operacionais 

CUSTOS OPERACIONAIS (€) 2011 2010 

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas 1.560.622  903.857  
% Volume negócios 29% 23% 

Fornecimentos e serviços externos 2.683.414  1.420.264  
% Volume negócios 49% 37% 

Gastos com o pessoal 2.270.404  1.637.763  
% Volume negócios 42% 42% 

Outros custos 332.046  445.008  
% Volume negócios 6% 11% 

Total  6.846.488  4.406.893  

 

O CMVMC registou também um aumento do seu peso no volume de negócios da Sociedade, 

de 23% em 2010 para 29% em 2011, pela maior incorporação relativa de produtos nos 
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projetos de fornecimento face ao ano anterior, gerando uma redução da margem bruta das 

vendas, de 77% em 2010 para 71% em 2011 pela mesma razão. A margem bruta, considerando 

que o custo das vendas inclui também os subcontratos, foi de 72% em 2010 e de 61% em 

2011, redução enquadrada e justificada pela necessidade de recurso a técnicos externos para 

executar projetos de maior dimensão em horizonte temporal reduzido. 

As rubricas de FSE e gastos com pessoal registaram uma evolução expressiva, com um 

aumento do seu peso no volume de negócios da Sociedade de 79% em 2010 para 91% em 

2011, justificada fundamentalmente pelas necessidades de desenvolvimento e certificação de 

novos produtos e pela criação de suporte e competências nas novas geografias em que a ISA 

opera, o que se traduziu, por sua vez, na necessidade de investir na contratação de novos 

colaboradores, na contratação de consultores e de trabalhos especializados, bem como pelo 

supramencionado incremento da subcontratação.  

As rubricas mais expressivas referentes aos FSE são trabalhos especializados, subcontratos e 

deslocações e estadas: 

Figura 24 – Evolução das rubricas de fornecimentos e serviços externos (FSE) 

 

  Trabalhos especializados (peso de 38% nos FSE em 2011): referentes a avenças de 

serviços de contabilidade e revisão de contas, serviços informáticos e, sobretudo, a 

contratação de serviços de I&D e serviços de consultoria (comercial, marketing, 

financeira e de design industrial). 

 Subcontratos (peso de 20% nos FSE em 2011): trabalhos contratados a empresas de 

instalação e manutenção dos produtos e serviços executados pela empresa, 

nomeadamente, instalações/manutenções de telemetria, instalações elétricas e 

mecânicas, bem como recurso externo no apoio aos trabalhos de manutenção do 

parque de sistemas monitorizados pela empresa em Portugal e no estrangeiro. 

 Deslocações e estadas (peso de 12% nos FSE em 2011): incluem custos com a atividade 

comercial no âmbito de viagens de acompanhamento de clientes e de promoção. 

 Rendas (peso de 5% nos FSE em 2011): referentes ao arrendamento de espaços 

ocupados pela ISA (sede e escritórios), arrendamento pontual de espaços (salas de 

formação e eventos), renting e ALD de viaturas.  

Refira-se que parte dos trabalhos especializados e deslocações e estadas está relacionada com 

projetos de I&D cofinanciados, pelo que parte destes custos são acompanhados por incentivos 

– subsídios à exploração. 
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O aumento dos gastos com pessoal resultou da necessidade de aumentar o quadro de pessoal 

para o desenvolvimento dos novos projetos. Todavia, relativamente ao volume de negócios, a 

percentagem manteve-se constante (42% em 2010 e 2011), tendo decrescido de 33% para 

30% em relação aos proveitos totais. 

10.4. EBITDA (Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos) 

No exercício de 2011 verificou-se um crescimento de 22% no valor do EBITDA da Sociedade, de 

€617.378 para €754.766, embora com redução da margem de rentabilidade, de 16% para 14%, 

fruto do aumento dos custos operacionais. 

Figura 25 – EBITDA bridge 

 

10.5. Resultado líquido 

Verificou-se o crescimento do resultado líquido, de €48.782 em 2010 para €61.620 em 2011, 

reduzindo ligeiramente a margem líquida, de 1,3% em 2010 para 1,1% em 2011.  

Embora a ISA tenha tido um EBIT (Resultado antes de gastos de financiamento e impostos) de 

€249.570, o aumento dos custos financeiros líquidos, de €75.740 em 2010 para €162.977 em 

2011, que se deveu, sobretudo, ao aumento das taxas de juro dos contratos em vigor com o 

agravamento dos spreads praticados na generalidade do sector bancário, não permitiu que o 

resultado líquido espelhasse o elevado crescimento do volume de negócios.  
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11. ANÁLISE DA SITUAÇÃO FINANCEIRA – BALANÇO  

Em 2011 a ISA registou um crescimento do ativo, principalmente por via do investimento em 

I&D em novos projetos.  

A Sociedade apresenta uma situação financeira equilibrada, destacando-se uma autonomia 

financeira de 32%, o que evidencia o ajustado financiamento da atividade por capitais 

próprios. 

11.1. Resumo do balanço 

Tabela 11 – Balanço 

 BALANÇO (€) 2011 2010 

Ativo     

Não corrente 4.922.230  3.538.910  
Corrente 5.457.785  4.830.714  

Total do ativo 10.380.015  8.369.624  

 
100% 100% 

Capital próprio     
Capital e reservas atribuíveis aos detentores de capital 3.289.978  2.473.520  
Resultado líquido do período 61.620  48.782  

Total do capital próprio 3.351.598  2.522.302  

 
32% 30% 

Passivo     
Não corrente 1.616.634  2.179.941  
Corrente 5.411.783  3.667.381  

Total do passivo 7.028.417  5.847.322  

 
68% 70% 

      

Total do capital próprio e do passivo 10.380.015  8.369.624  
  100% 100% 

 

11.2. Ativo não corrente 

Tabela 12 – Ativo não corrente 

ATIVO NÃO CORRENTE (€) 2011 2010 

Ativos fixos tangíveis 351.247  224.489  

Ativos intangíveis 2.586.629  1.887.099  

Participações financeiras - método da equivalência patrimonial 594.397  672.725  

Participações financeiras - outros métodos 32.640  10.140  

Acionistas / sócios 1.010.795  319.495  

Outros ativos financeiros 15.000  15.000  

Ativos por impostos diferidos 331.522  409.962  

Total do ativo não corrente 4.922.230  3.538.910  

 

Os ativos intangíveis tiveram, em 2011, um peso de 53% no valor total do ativo não corrente, e 

estiveram associados a despesas de I&D de projetos, sendo que alguns são subsidiados por 

apoios públicos.  

Os investimentos financeiros em subsidiárias e associadas foram registados pelo método de 

equivalência patrimonial, conforme se segue:  
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Tabela 13 – Partes de capital em subsidiárias e associadas 

ATIVO NÃO CORRENTE (€) 2011 
Partes de capital em subsidiárias e associadas Sede Ativo Capital Resultado % Resultado Valor de 

      Próprio Líquido Particip. Apropriado Balanço 

        ISA Research-Inovação e Des.Electronica, Unip., Lda. Coimbra * * * 100,0% - - 

Quantific - Instrumentação Cientifica, Lda. Coimbra 504.296 283.065 63.944 49,0% 31.332 138.702 

Intellicare-Intelligent Sensing in Healthcare Lda. Coimbra 2.294.438 546.345 (230.736) 30,0% (69.221) 416.401 

Processus-Serviços Informáticos, Lda. Coimbra * * * 45,0% - - 

CEBC-Produção de Energia, S.A. Lisboa * * * 70,0% - 10.000 

ISA-Instrumentation et. Systemesd'Automation SARL França 70.381 3.076 9.112 60,0% 5.467 1.846 

ISA TEC Innovaciones y Soluc. Espanha 9.298 8.878 2.284 100,0% 2.284 8.878 

ISA-Sulamerica Instrumentação Sist.Automação Ltda. Brasil 742 (29.227) (21.530) 90,0% (9.075) - 

ISA Middle East Egipto * * * 51,0% - 18.570 

            (39.213) 594.397 

* Informação financeira não disponível à data 

       Os empréstimos a acionistas/sócios, registados no ativo não corrente, foram concedidos pela 

Sociedade a partes relacionadas e destinaram-se a apoiar despesas de I&D. Esta rubrica 

registou um crescimento em 2011, principalmente devido aos empréstimos concedidos à 

Intellicare e à ISA Sul América.  

Tabela 14 – Empréstimos a empresas do grupo 

ATIVO NÃO CORRENTE (€) 2011 2010 

Empréstimos a acionistas/sócios   

 Intelllicare, Lda. 888.300  257.500  

ISA Sul America (BR) 67.000  8.000  

Quantific, Lda. 34.000  24.000  

Blueworks, Lda. 21.495  29.995  

Total 1.010.795  319.495  
 

 

11.3. Ativo corrente 

Tabela 15 – Ativo corrente 

ATIVO CORRENTE (€)   2011 2010 

Inventários   943.659  669.340  

Clientes   2.937.617  2.956.870  

Adiantamentos a fornecedores   72.535  38.744  

Estado e outros entes públicos   87.021  46.878  

Acionistas / sócios   -  3.006  

Outras contas a receber   1.299.609  974.192  

Diferimentos   26.829  15.609  

Ativos financeiros detidos para negociação   637  591  

Caixa e depósitos bancários   89.878  125.484  

Total do ativo corrente   5.457.785  4.830.714  
 

A rubrica de clientes tem um peso de 54% na estrutura do ativo corrente da Sociedade, 

incluindo partes relacionadas. De acordo com a administração da Sociedade, o prazo normal 

de recebimentos na ISA varia entre 60 e 90 dias, sendo que os saldos de clientes verificados no 

final do ano têm sido influenciados pela sazonalidade da faturação que tem caracterizado os 

últimos anos de atividade da Sociedade (em que o último trimestre do ano assume um peso 

muito forte), não significando deterioração dos prazos de recebimento.  



14 de junho de 2012 OFFERING CIRCULAR - ISA 

 

  
Pág. 50 

 
  

A rubrica de outras contas a receber, onde se encontram contabilizados os valores dos 

subsídios a receber de projetos de I&D e ainda os projetos de I&D em regime de consórcio, 

registou um crescimento, de €974.192 para €1.299.609. 

11.4. Capital próprio 

Tabela 16 – Capital próprio 

CAPITAL PRÓPRIO (€) 2011 2010 

Capital realizado 1.011.000  800.000  

Ações (quotas) próprias (92.206) (92.206) 

Outros instrumentos de capital próprio -  -  

Prémio de emissão 1.064.018  220.018  

Reservas legais 151.637  149.198  

Outras reservas 36.311  36.311  

Ajustamentos em ativos financeiros 166.685  244.546  

Outras variações no capital próprio 1.153.348  1.291.557  

Resultados transitados (200.815) (175.904) 

Resultado líquido do período 61.620  48.782  

Total do capital próprio 3.351.598  2.522.302  

 

Em 30 de maio de 2011, com a entrada do Fundo de Capital de Risco Capital Criativo I, foi 

realizado um aumento de capital, por via da emissão de 211.000 novas ações com o valor 

nominal de €1 cada e ágio de €4 cada, refletindo-se num aumento de capital social de 

€211.000 e um prémio de emissão de €844.000 (totalizando €1.055.000). 

Outra componente importante do capital próprio, com um peso de 34%, é a rubrica de outras 

variações no capital próprio, em que são registados os subsídios ao investimento não 

reembolsáveis durante a vigência dos projetos respetivos.  

O resultado líquido de 2011 foi aplicado da seguinte forma: 5% (€3.081) para constituição de 

reserva legal, sendo o restante (€58.539) colocado na rubrica de resultados transitados. 

11.5. Passivo não corrente e passivo corrente 

Tabela 17 – Passivo não corrente e passivo corrente 

PASSIVO NÃO CORRENTE (€) 2011 2010 

Provisões 82.849  25.778  

Financiamentos obtidos 1.166.617  1.758.490  

Passivos por impostos diferidos 367.168  395.673  

Outras contas a pagar -  -  

Total do passivo não corrente 1.616.634  2.179.941  

PASSIVO CORRENTE     

Fornecedores 1.186.106  761.269  

Adiantamentos de clientes 3.517  -  

Estado e outros entes públicos  205.193  201.499  

Acionistas / sócios 180.000  138.345  

Financiamento obtidos 2.616.942  1.861.384  

Outras contas a pagar 644.813  504.285  

Diferimentos 575.212  200.599  

Total do passivo corrente 5.411.783  3.667.381  

Total do passivo 7.028.417  5.847.322  
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Verifica-se que, em 2011, o passivo cresceu, essencialmente por via dos empréstimos de curto 

prazo e da rubrica de fornecedores, de modo a financiar as necessidades resultantes do 

crescimento da atividade da Sociedade. 

A rubrica de acionistas/sócios refere-se a suprimentos do acionista Fundo de Capital de Risco 

Capital Criativo I.  

A ISA beneficia de dois empréstimos de médio e longo prazo, que serão amortizados até 2014; 

um financiamento do IAPMEI, a reembolsar em três anos a partir de outubro de 2013 e de 

contratos de locação financeira e de factoring. Dispõe ainda de linhas de crédito de curto 

prazo, renováveis de forma automática, para apoiar as necessidades de fundo de maneio da 

sua atividade. 

Tabela 18 – Empréstimos correntes e não correntes 

 EMPRÉSTIMOS (€) 
 

2011 
 

2010 

  
 

Corrente Não corrente Total 
 

Corrente Não corrente Total 

Empréstimos bancários 
 

2.137.502  779.166  2.916.668  
 

1.434.826  1.349.340  2.784.166  

IAPMEI 
 

  335.418  335.418  
 

  335.418  335.418  

Locações financeiras 
 

42.809  52.033  94.842  
 

61.687  73.732  135.419  

Factoring 
 

434.661    434.661  
 

364.871    364.871  

Descobertos bancários 
 

1.970    1.970  
 

      

Total 
 

2.616.942  1.166.617  3.783.559  
 

1.861.384  1.758.490  3.619.874  
 

A rubrica de outras contas a pagar é, na maioria, relativa a fornecedores de investimentos, 

acréscimos de gastos referentes a remunerações ao pessoal e outros credores diversos. 

11.6. Responsabilidades extrapatrimoniais 

A ISA registava, em 31 de dezembro de 2011, garantias bancárias prestadas no valor de 

€1.025.554, conforme discriminado na tabela seguinte: 

Tabela 19 – Garantias bancárias 

BENEFICIÁRIO OBJETO INÍCIO 2011 2010 BANCO  

Câmara Municipal S. João da Madeira Bom Fornecimento Obra 18-11-1998 4.483  4.483  BCP 

Câmara Municipal Manteigas Bom Fornecimento Obra 22-09-1999 3.297  3.297  BCP 

EDP - Gestão Produção Energia, S.A. Bom Fornecimento Obra 25-06-2008 22.479  22.479  BCP 

REPSOL BUTANO, S.A. Bom Fornecimento Obra 09-07-2008 6.218  6.218  BCP 

IAPMEI PTA iEnergy - 2009/1582 17-04-2009 -  10.921  BCP 

IAPMEI PTA CamaraGama - 2008/1607 17-04-2009 101.826  101.826  BCP 

REPSOL BUTANO, S.A. Bom Fornecimento Obra 13-07-2009 15.748  15.748  BCP 

EPAL, S.A. Bom Fornecimento Obra 13-07-2009 23.390  23.390  BCP 

Universidade de Aveiro Bom Fornecimento Obra 27-08-2009 34.391  34.391  BCP 

IAPMEI PTA EnerEscolas - 2009/5602 09-12-2009 60.037  60.037  BCP 

IAPMEI PTA MeasureWatt - 2009/7844 29-04-2010 234.792  234.792  BCP 

IAPMEI PTA SELL - 2009/6612 29-04-2010 166.103  166.103  BCP 

Admin. Regional de Saúde do Centro Bom Fornecimento Obra 15-10-2010 11.104  11.104  Santander 

REPSOL BUTANO, S.A. Bom Fornecimento Obra 18-10-2010 16.358  16.358  BCP 

EDP - Gestão Produção Energia, S.A. Bom Fornecimento Obra 27-04-2011 6.097  -  Santander 

CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUEDA Bom Fornecimento Obra 27-04-2011 7.600  -  BES 

IAPMEI PTA Smart@home - 2009/7904 28-04-2011 120.944  -  BES 

IAPMEI PTA IBB - 16653 28-04-2011 51.795  -  BES 

IAPMEI PTA Ecoplanner - 2011/13085 28-04-2011 81.329  -  BES 

REPSOL BUTANO, SA Bom Fornecimento Obra 21-06-2011 11.787  -  CGD 

CTT EXPRESSO – Serv.Postais Logística, S.A. Bom Fornecimento Obra 18-11-2011 9.307  -  CGD 

EDP - Gestão Produção Energia, S.A. Bom Fornecimento Obra 20-12-2011 7.470  -  MG 

ANA - AEROPORTOS PORTUGAL S.A. Bom Fornecimento Obra 21-12-2011 29.000  -  MG 

      1.025.554  711.147    
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12. I&D, patentes e licenças  

A política de I&D da ISA tem como estímulo principal a manutenção e aprofundamento da 

relação com os clientes conquistados, bem como a criação de novas oportunidades. Este 

alinhamento tem permitido criar produtos e soluções de elevado valor acrescentado que 

respondem com eficácia às solicitações do mercado. 

Desde a sua origem que a ISA valoriza e privilegia a área de I&D, tendo apostado na 

manutenção de uma equipa ágil e na consolidação de um know-how interno em termos 

tecnológicos e de negócio.  

Neste sentido, a ISA tem implementado modelos de inovação aberta, colaborando com outras 

empresas, participando em projetos de investigação nacionais e europeus e garantindo não só 

a propriedade intelectual dos resultados relevantes obtidos, mas também a incorporação do 

conhecimento adquirido. 

Na área de conhecimento e de tecnologia em que a ISA atua a proteção é, assim, obtida 

sobretudo através desta agilidade e capacidade de acompanhar o estado da arte, colocando 

no mercado versões mais evoluídas dos produtos antes da concorrência.  
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13. INFORMAÇÃO SOBRE TENDÊNCIAS E ESTIMATIVAS 

13.1. Informação sobre tendências 

No primeiro quadrimestre de 2012, verificou-se um ligeiro desvio na execução orçamental das 

BU Energy e BU Oil & Gas.  

No entanto, com base nos contratos de vendas e prestações de serviços já celebrados e em 

negociação, a administração da Sociedade considera expetável que sejam cumpridos os 

objetivos orçamentais de 2012.  

13.2. Estimativas 

O business plan da ISA foi elaborado para um período previsional de 5 anos, de 2012 a 2016. 

Numa primeira fase, foram preparados planos de negócio individuais para cada uma das áreas 

de negócio, BU Energy e BU Oil & Gas, bem como para os diversos mercados de atuação, 

nomeadamente para o mercado europeu e para os mercados do Brasil, EUA e MENA, com 

potencial de crescimento mas com alguma incerteza pelo reduzido histórico.  

A fase final foi a elaboração de um business plan consolidado, com base nos planos de negócio 

individuais e nas estimativas dos serviços partilhados. 

13.2.1. Volume de negócios e margem bruta 

A administração pretende aumentar o número de clientes da ISA através de: 

  Aumento da rede de potenciais clientes no mercado doméstico; 

  Reforço das vendas aos atuais clientes, através das novas soluções; 

  Estratégia de internacionalização para mercados de elevado potencial, 

nomeadamente Brasil e MENA. 

 

O business plan estima, assim, um crescimento médio anual de 35,4%, com base nos seguintes 

pressupostos: 

 Crescimento moderado em Portugal, tendo em conta que se trata de um mercado de 

dimensão reduzida, onde a ISA já conta com os principais players da BU Oil & Gas em 

carteira. O objetivo é fidelizar os principais players na BU Oil & Gas e aumentar o 

número de clientes na BU Energy, no segmento empresas; 

 Crescimento na Europa, principalmente na BU Oil & Gas, através da captação de 

players de referência em mercados onde já estão instalados, tais como Espanha e 

França; 

 Aposta nos mercados Brasil e MENA, que passarão a ter um peso significativo no 

volume de negócios da Sociedade, reduzindo a dependência atual de Portugal e 

Europa. Em ambos os mercados prevê-se um maior contributo relativo para a BU 

Energy; 

 Entrada no mercado EUA, através da BU Oil & Gas, sustentada pela atividade comercial 

desenvolvida nos últimos 18 meses. 
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Figura 26 – Distribuição geográfica do volume de negócios 

 

As estimativas apontam para um aumento da importância da BU Energy no volume de 

negócios, a qual assume em 2012 um peso de 48%, evoluindo para um peso relativo de 55% 

em 2016. 

Figura 27 – Distribuição do volume de negócios por BU 

 

Devido à expansão internacional, a margem bruta sofre uma ligeira redução tendo em linha de 

conta, não só os custos de logística e taxas alfandegárias inerentes, como também o aumento 

do efeito concorrencial no processo de amadurecimento do mercado.  

13.2.2. Custos variáveis e custos fixos 

Estima-se que, em função do incremento perspetivado das vendas de produto face às vendas 

de serviço, se registe, a partir de 2012, um aumento do peso dos custos variáveis no volume de 

negócios da Sociedade, por via do aumento dos CMVMC, estimando-se, por outro lado, uma 

ligeira redução do peso dos FSE variáveis (subcontratos, comissões e comunicações de dados). 

Contrariamente às estimativas relativas aos custos variáveis, estima-se que o peso dos custos 

fixos no volume de negócios da Sociedade registe, a partir de 2012, uma tendência 

decrescente, com o contributo das duas rubricas principais, FSE fixos e gastos com pessoal. 

Esta evolução explica-se pela diminuição do peso dos custos fixos face ao aumento substancial 

do volume de negócios da Sociedade (i.e., aumento não proporcional face ao aumento do 

volume de negócios), tendência naturalmente explicada pelo facto da estrutura fixa da 

empresa estar capacitada para responder ao incremento do volume de atividade.  
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Acresce ainda que, os gastos com pessoal, embora continuem a crescer vão reduzindo o seu 

peso no volume de negócios, uma vez que o grande investimento em recursos humanos foi 

realizado em 2011, para o desenvolvimento dos produtos e tecnologia em roadmap e para o 

reforço da equipa de execução de projetos e suporte à internacionalização. 

13.2.3. Outros custos e proveitos operacionais 

Numa ótica conservadora, e tendo em linha de conta os contratos de cofinanciamento em 

curso, perspetiva-se a redução gradual da relevância dos subsídios à exploração e ao 

investimento, face aos proveitos totais. 

13.2.4. EBITDA 

A administração prevê um aumento gradual do EBITDA por via do crescimento do volume de 

negócios associado ao controlo dos custos e aumento da eficiência. 

 

Figura 28 – Formação do EBITDA previsional 

 

13.2.5. Resultado financeiro 

Estima-se uma redução dos custos financeiros da Sociedade a partir de 2014, com base na 

estimativa de redução dos empréstimos bancários, consequência do reforço dos capitais 

próprios, da sustentação do passivo financeiro em operações de médio prazo com spreads 

fixados e pelo incremento previsto dos meios libertos da atividade. 
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13.2.6. Business plan consolidado 

BUSINESS PLAN (€) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

       Volume de negócios 5.645.770 7.698.834 10.486.489 14.369.691 19.671.111 25.634.917 

% variação 

 
36,4% 36,2% 37,0% 36,9% 30,3% 

Vendas de produtos 1.564.720 5.479.197 7.649.283 10.884.312 15.101.114 19.364.365 

Prestação de serviços 3.857.057 2.219.636 2.837.206 3.485.379 4.569.998 6.270.552 

Variação da produção 223.993 0 0 0 0 0 

 
      Custos variáveis (2.122.880) (3.379.512) (4.555.354) (6.302.427) (8.994.092) (11.837.583) 

% variação 

 
59,2% 34,8% 38,4% 42,7% 31,6% 

% volume negócios -37,6% -43,9% -43,4% -43,9% -45,7% -46,2% 

CMV (1.560.622) (2.622.425) (3.619.747) (5.167.961) (7.574.878) (10.072.428) 

FSE variáveis (550.415) (744.211) (916.719) (1.109.553) (1.389.181) (1.726.932) 

Provisão p/ garantia (11.843) (12.876) (18.888) (24.912) (30.033) (38.223) 

  

      Margem bruta 3.522.890 4.319.322 5.931.135 8.067.264 10.677.019 13.797.334 

% volume negócios 62,4% 56,1% 56,6% 56,1% 54,3% 53,8% 

 
      Outros proveitos operacionais 1.883.377 1.842.576 1.342.283 1.323.532 1.134.320 842.095 

% variação 

 
-2,2% -27,2% -1,4% -14,3% -25,8% 

% volume negócios 33,4% 23,9% 12,8% 9,2% 5,8% 3,3% 

Subsídios à exploração 1.222.802 872.905 714.278 806.454 711.476 516.066 

Trabalhos própria empresa 453.735 625.122 175.851 38.854 0 0 

Subsídios ao investimento 206.840 344.548 452.154 478.225 422.844 326.030 

 
      Outros custos operacionais (153.683) (36.467) (49.671) (68.064) (93.175) (121.423) 

% variação 

 
-76,3% 36,2% 37,0% 36,9% 30,3% 

% volume negócios -2,7% -0,5% -0,5% -0,5% -0,5% -0,5% 

 
      Custos fixos (4.497.818) (5.200.447) (5.958.615) (6.777.645) (7.546.573) (8.645.034) 

% variação 

 
15,6% 14,6% 13,7% 11,3% 14,6% 

% volume negócios -79,7% -67,5% -56,8% -47,2% -38,4% -33,7% 

FSE fixos (2.132.999) (2.193.921) (2.332.718) (2.620.152) (2.699.482) (3.005.660) 

Gastos com pessoal (2.270.404) (2.912.600) (3.468.600) (3.941.948) (4.552.024) (5.254.850) 

Ajustamento em inventários (55.529) (38.494) (52.432) (71.848) (98.356) (128.175) 

Ajustamento de clientes (38.886) (55.432) (104.865) (143.697) (196.711) (256.349) 

 
      EBITDA 754.766 924.984 1.265.132 2.545.087 4.171.591 5.872.972 

% volume negócios 13,4% 12,0% 12,1% 17,7% 21,2% 22,9% 

 
      Amortizações (505.196) (676.878) (983.151) (1.061.058) (952.608) (790.476) 

 
      EBIT 249.570 248.107 281.981 1.484.029 3.218.983 5.082.496 

% volume negócios 4,4% 3,2% 2,7% 10,3% 16,4% 19,8% 

 
      Proveitos financeiros 984 0 0 0 0 0 

Custos financeiros (163.961) (206.292) (209.266) (125.319) (69.515) (50.604) 

 
      Resultados antes de impostos 86.593 41.815 72.715 1.358.710 3.149.468 5.031.892 

Imposto rendimento exercício (28.718) (35.671) (48.436) (395.750) (879.489) (1.387.462) 

Imposto diferido passivo 3.745 (10.759) 6.396 111.950 105.711 81.507 

Imposto diferido ativo 

 
11.081 19.270 360.058 595.626 

 
 

      Resultado líquido 61.620 6.466 49.946 1.434.969 2.971.316 3.725.937 

Taxa de imposto efetiva 28,8% 84,5% 31,3% -5,6% 5,7% 26,0% 

Margem de RL (% volume negócios) 1,1% 0,1% 0,5% 10,0% 15,1% 14,5% 
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14. ÓRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO, DIREÇÃO E FISCALIZAÇÃO E QUADROS SUPERIORES 

14.1. Enquadramento  

A Sociedade adotou o modelo clássico de governação societária, previsto no artigo 278.º, n.º 1, 

a) do Código das Sociedades Comerciais, cabendo, assim, a sua administração a um conselho 

de administração, e a sua fiscalização a um fiscal único.  

14.2. Orgão de administração 

A administração da Sociedade é exercida por um conselho de administração composto por 

quatro a oito membros, eleitos pela assembleia geral por um período de três anos, podendo 

ser reeleitos. 

O atual conselho de administração da Sociedade é composto por seis membros, identificados 

infra. 

14.2.1. Composição 

Nome: José Basílio Portas Salgado Simões 

Cargo: Presidente 

Domicílio profissional: Rua D. Manuel I, 92, 3030-320 Coimbra 

Mandato: 2011 a 2013 

Data de designação: 23 de maio de 2011 

Outros mandatos 
atualmente exercidos: 

Presidente do conselho de administração da CEBC, S.A. 

Presidente do conselho de administração da Smart Ventures - Business 
Angels, SGPS, S.A. 

Gerente da Intellicare – Intelligent Sensing in HealthCare, Lda. 

Gerente da Quantific – Instrumentação Científica, Lda. 

Gerente da ISA Capital, SGPS, Lda. 

Gerente da Tech4Home, Lda. 

Gerente da ISA Research Unipessoal, Lda. 

Gerente da Processus, Lda. 

Outros mandatos e 
funções cessados nos 
últimos 5 anos: 

Vogal do conselho de administração da SUITCH Holding, SGPS, Lda. 

 

 
 

Nome: Nuno Ricardo Gaioso Jorge Ribeiro 

Cargo: Vice-presidente 

Domicílio profissional: Rua Alexandre Herculano, n.º 23, 3.º frente, 1250-008 Lisboa 

Mandato: 2012 a 2013 

Data de designação: 23 de maio de 2011 

Outros mandatos 
atualmente exercidos: 

Presidente do conselho de administração da Capital Criativo – SCR, S.A. 

Gerente da Capital Criativo Corporate, Lda. 
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Presidente do conselho de administração da N Partners – SGPS, S.A. 

Gerente da N Partners Solutions, Lda. 

Gerente da N Partners Assets, Lda. 

Outros mandatos e 
funções cessados nos 
últimos 5 anos: 

Vogal do conselho de administração da IBS Private Equity, S.A. 

Membro do conselho diretivo da Fundação Quimiparque  

Vogal do conselho de administração da Exercegest, SGPS, S.A. 
 

 

Nome: Luís Filipe Nunes Coimbra Nazaré 

Cargo: Vogal 

Domicílio profissional: Rua José Duro, 25, 3º dto., 1700 Lisboa 

Mandato: 2012 a 2013 

Data de designação: 8 de maio de 2012 

Outros mandatos 
atualmente exercidos: 

Gerente da Gestíssimo – Consultoria e Gestão, Lda. 

Administrador da Creative Wings, SA 

Vice-presidente do GapTec – Universidade Técnica de Lisboa 

Outros mandatos e 
funções cessados nos 
últimos 5 anos: 

Presidente do comité de estratégia dos CTT (até dezembro de 2011) 

Presidente do conselho de administração da Airplus Portugal (até junho 
de 2009) 

Presidente do conselho de administração dos CTT (até abril de 2008) 
 

 
 

Nome: Ana Isabel da Silva Barbosa 

Cargo: Vogal 

Domicílio profissional: Rua Alexandre Herculano, n.º 23, 3.º frente, 1250-008 Lisboa 

Mandato: 2012 a 2013 

Data de designação: 8 de maio de 2012 

Outros mandatos 
atualmente exercidos: 

Vogal do conselho de administração da Live Content S.A. 

Presidente do conselho de administração da USC Internacional S.A. 

Vogal do conselho de administração da URB Logistics & Express, S.A. 

Outros mandatos e 
funções cessados nos 
últimos 5 anos: 

Vogal do conselho de administração da Urbanos Grupo SGPS SA 

Vogal do conselho de administração da Urbanos Soluções, S.A. 

Vogal do conselho de administração da Urbanos Distribuição Expresso, 
S.A. 

Vogal do conselho de administração da Urbanos Supply Chain, S.A. 

Vogal do conselho de administração da Safebox – Gestão e Custódia de 
Arquivos, S.A. 

Vogal do conselho de administração da Lisarb – Imobiliária, S.A. 

Vogal do conselho de administração da Kashmir – Imóveis, S.A. 

Vogal do conselho de administração da Urbanos Serviços Partilhados, 
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S.A. 

Vogal do conselho de administração da Números e Prédios - Gestão de 
Imóveis, S.A. 

Vogal do conselho de administração da Multiwave Networks Portugal – 
Sistemas Avançados de Telecomunicações, S.A.  

 

 

Nome: Jorge Afonso Cardoso Landeck 

Cargo: Vogal 

Domicílio profissional: Rua D. Manuel I, 92, 3030-320 Coimbra 

Mandato: 2011 a 2013 

Data de designação: 23 de maio de 2011 

Outros mandatos 
atualmente exercidos: 

Vogal para a Indústria da Direção Geral da Associação Comercial e 
Industrial de Coimbra 

Gerente da Intellicare – Intelligent Sensing in HealthCare, Lda. 

Gerente da ISA Capital, SGPS, Lda. 

Gerente da ISA Research Unipessoal, Lda. 

Outros mandatos e 
funções cessados nos 
últimos 5 anos: 

N/A 

 

 

Nome: Luís Miguel de Almeida Costa Henriques 

Cargo: Vogal 

Domicílio profissional: Praceta Padre José Anchieta – Lote 4 – 4.ºA, 3000-319 Coimbra 

Mandato: 2011 a 2013 

Data de designação: 23 de maio de 2011 

Outros mandatos 
atualmente exercidos: 

Gerente da RealSales, Lda. 

Vogal do conselho de administração da Smart Ventures - Business Angels, 
SGPS, S.A. 

Gerente da Intellicare – Intelligent Sensing in HealthCare, Lda. 

Presidente da mesa da assembleia geral da JPM AEI, S.A. 

Presidente da mesa da assembleia geral da JPM Renováveis, S.A. 

Outros mandatos e 
funções cessados nos 
últimos 5 anos: 

N/A 

 

14.2.2. Laços de parentesco e afinidade 

Não existe qualquer relação de parentesco entre os membros do conselho de administração 

da Sociedade.  
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14.2.3.Informação profissional 

José Basílio Simões – Fundador, presidente do conselho de administração e 
CEO. 

Desenvolveu a sua carreira profissional de mais de vinte anos sempre ligado 
à ISA, assumindo ao longo dos anos diversos cargos de direção (CTO, COO, 
CSO) e a posição de CEO desde 2003. Participou na criação das várias 
subsidiárias internacionais da ISA. 

Foi membro da direção da ANJE – Associação Nacional de Jovens 
Empresários, do Clube de Empresários de Coimbra e é ainda membro da 
CEC/CCIC – Câmara de Comércio e Indústria de Coimbra, na qual coordena 
o clube Centro Business Angels e é responsável pela gestão do Fundo Smart 
Ventures. 

É licenciado em Engenharia Física e doutorado em Física Tecnológica pela 
Universidade de Coimbra, onde foi professor e investigador nas áreas de 
Física, Eletrónica e Telemetria, tendo publicado mais de oitenta trabalhos 
em revistas internacionais. É desde 2011 Professor Convidado da FCTUC, 
sendo responsável pela cadeira de Empreendedorismo e Inovação 
Tecnológica. 

 

Nuno Gaioso Ribeiro – Vice-presidente do conselho de administração. 

Sócio fundador e presidente do conselho de administração da Capital 

Criativo  SCR, S.A. Sócio fundador e presidente do conselho de 
administração da N Partners. 

Com mais de 15 anos de experiência em private equity, foi sócio e 
administrador da IBS e administrador executivo do FIEP – Fundo para a 
Internacionalização das Empresas Portuguesas desde a sua fundação. Foi 
também consultor do Parlamento Europeu e adjunto do ministro da 
economia do XIII Governo Constitucional. 

É licenciado em Direito pela Universidade de Coimbra e tem formação de 
gestão no INSEAD. Prestou serviço docente nas Universidades do Porto, 
Coimbra e Nova de Lisboa durante 12 anos. 

 

Miguel Almeida Henriques – Vogal do conselho de administração com 
funções executivas e de supervisor especial sobre toda a área dos serviços 
partilhados. 

Profissional sénior com 20 anos de experiência na administração de 
empresas integrando conselhos de administração, desenvolvendo 
assessoria à administração/gerência e consultadoria para o 
desenvolvimento dos processos de gestão de PMEs industriais e 
tecnológicas. 

É licenciado em Engenharia Química e pós-graduado em Gestão-Ciências 
Empresariais pela Universidade de Coimbra.  
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Jorge Afonso Landeck – Fundador, vogal do conselho de administração e 
presidente da unidade ISA Academy. 

Com mais de 20 anos de experiência nas áreas de engenharia de software, 
telemetria, sistemas e instrumentação, é licenciado em Engenharia 
Informática e doutorado em Instrumentação. É Professor da Faculdade de 
Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra. 

Foi responsável pela área de tecnologia e desenvolvimento de produtos 
desde a criação da ISA e é atualmente o presidente da unidade ISA 
Academy, unidade que gere as relações com as Universidades e os projetos 
de Inovação e de I&D nacionais e europeus. 

 
Luis Nazaré - Vogal do conselho de administração. 

Gestor e partner na Gestíssimo, Professor no ISEG e colunista económico do 
Jornal de Negócios e da RTP. 

Foi presidente do conselho de administração da Airplus, dos CTT e da 
ANACOM. 

Foi igualmente assessor do Primeiro-Ministro para a Indústria, Comércio e 
Turismo do XIII Governo Constitucional. 

 
Ana Isabel Barbosa - Vogal do conselho de administração. 

É senior manager na Capital Criativo  SCR, S.A. 

Tem 13 anos de experiência profissional no sector financeiro e na gestão de 
empresas, dos quais 6 no sector do capital de risco. Antes de ingressar na 
Capital Criativo, foi CFO do grupo Urbanos, diretora de planeamento e 
controlo da Enersis/Iberwind e diretora no FIEP - Fundo para a 
Internacionalização das Empresas Portuguesas. 

É licenciada em Economia pela Universidade do Porto e pós-graduada em 
Corporate Finance pelo CEMAF/ ISCTE. 

 

14.2.4. Acusações, condenações e processos de insolvência 

Tanto quanto é do conhecimento da Sociedade, nenhum dos administradores da Sociedade, 

nos últimos cinco anos: 

 Foi condenado por fraude; 

 Esteve associado a um processo de insolvência ou liquidação, quer como dirigente, 

quer como administrador; 

 Foi objeto de acusação ou condenação pública oficial por qualquer autoridade 

estatutária ou regulamentar. 

Por outro lado, tanto quanto é do conhecimento da Sociedade, e pelo menos nos últimos cinco 

anos, nenhum administrador da Sociedade foi judicialmente impedido de exercer funções de 

membro de órgãos de administração, funções de direção ou de supervisão de um emitente ou 

de, genericamente, intervir na gestão de um emitente.  
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14.2.5. Conflitos de interesses 

Tanto quanto é do conhecimento da Sociedade, poder-se-ão enquadrar neste ponto as 

situações que se indicam de seguida. Os potenciais conflitos de interesses decorrentes destas 

situações são, não obstante, mitigados através de determinados mecanismos implementados 

para o efeito, nos termos que também se indicam infra: 

(i) A sociedade Intellicare – Intelligent Sensing in Healthcare, Lda. é detida em 30% pela 

ISA, sendo os restantes 70% detidos por Jorge Afonso Landeck e António Miguel 

Morgado, ambos sócios da ISA Capital, SGPS, Lda., sendo Jorge Afonso Landeck também 

vogal do conselho de administração da ISA. 

O eventual conflito de interesses daqui decorrente é mitigado pela existência de uma 

opção de compra atribuída aos dois maiores acionistas da ISA (ISA Capital, SGPS, Lda. e 

Fundo de Capital de Risco Capital Criativo I), sobre as quotas detidas pelos dois sócios da 

Intellicare –Intelligent Sensing in Healthcare, Lda. acima referidos.  

(ii) O Vice-presidente do conselho de administração da Sociedade, indicado pelo acionista 

Fundo de Capital de Risco Capital Criativo I, é também presidente do conselho de 

administração da sociedade gestora deste acionista, a Capital Criativo  SCR, S.A. 

O Fundo de Capital de Risco Capital Criativo I está impedido, nos termos do acordo 

parassocial celebrado, inter alio, com a ISA Capital, SGPS, Lda., de investir em sociedades 

diretamente concorrentes da ISA, considerando-se, para este efeito, como sociedades 

diretamente concorrentes da ISA, as sociedades que desenvolvam, a título principal, 

atividades que sejam representativas de mais de 20% do volume de negócios da ISA. 

(iii) O presidente do conselho de administração da ISA, José Basílio Simões, e o vogal do 

conselho de administração Miguel Almeida Henriques participam num fundo de 

Business Angels denominado Smart Ventures – Business Angels SGPS, S.A., que investe 

prioritariamente em startups que evidenciem sinergias com a ISA, reforçando, desse 

modo, o ecossistema de inovação da ISA.  

O potencial conflito de interesses decorrente desta situação é mitigado através de três 

mecanismos: as oportunidades de investimento do fundo são apresentadas 

previamente à ISA, que tem, assim, a oportunidade de co-investir através da futura ISA 

Ventures; não havendo a sindicação de investimento, a ISA tem o direito a contratar 

uma opção de compra sobre parte do capital dessas startups e de exercer os respetivos 

direitos de voto de acordo com o seu interesse próprio; o relacionamento comercial 

e/ou de parceria com essas startups é efetuado por elementos da administração que 

não os dois referidos administradores. 

(iv) A ISA assinou um contrato de representação comercial, para os mercados da Grécia e 

Chipre com a RealSales  Gestão Comercial e Trading, Lda., na qual o administrador 

Miguel Almeida Henriques é sócio-gerente.  

O potencial conflito de interesses resultante desta situação é minimizado por não existir 

participação deste administrador em  qualquer processo relativo às relações entre as 

duas entidades.  
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14.3.Órgão de fiscalização 

A este respeito, cfr. a secção 2, supra. 

14.4.Outros quadros superiores 

António Bento - co-fundador da ISA 

Esteve envolvido na gestão da ISA desde o seu nascimento até 2011, 
promovendo o desenvolvimento de negócios em vários países 
nomeadamente França, Reino Unido, Itália e Alemanha. 

É presidente da ISALL - Associação Living Lab, associação sem fins lucrativos 
que promove a criação de um ecossistema de inovação em torno da ISA 
baseado em metodologias de inovação aberta. 

Licenciado em Engenharia Física pela Universidade de Coimbra e doutorado 
em Física pela Universidade de Oxford, é professor da Faculdade de 
Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra e investigador do Max-
Planck-Institut fuer Physik, em Munique, desde 2000. 

 
Jorge Vasconcelos – Assessor do conselho de administração da ISA para a 
área da energia e sustentabilidade. 

Foi presidente da ERSE – Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos 
entre os anos 1996 e 2006 e fundador e primeiro presidente da CEER – 
Conselho dos Reguladores Europeus de Energia entre os anos 2000 a 2005. 

É atualmente presidente da consultora de energia NEWES, fez parte do 
Conselho Consultivo da Comissão Europeia para o Roteiro da Energia 2050, 
representa o Parlamento Europeu no conselho de administração da Agência 
de Cooperação dos Reguladores de Energia e é membro do conselho 
consultivo do programa de economia ambiental de Harvard. 

É licenciado em Engenharia Eletrotécnica (Sistemas de Energia) pela 
Universidade do Porto, doutorado pela Universidade de Erlangen-
Nuremberg e Professor convidado no MIT Portugal. 

 

Sérgio Paulo – Managing director da BU Oil & Gas da ISA. 

Com mais de 12 anos de experiência, foi assessor da administração e 
diretor de operações (Procurement; Logistics; Customer Service; Planning) 
na ROCA, S.A. – Portugal. 

Doutorado em Gestão e mestre em Engenharia Mecânica – especialização 
em aplicações/soluções industriais, ocupou vários cargos seniores na 
fabricação, gestão de projetos, inovação, planeamento, logística e apoio ao 
cliente. 

 

Henrique Pereira – Managing director da BU Energy da ISA. 
Com mais de 12 anos de experiência, foi vice-presidente e membro da 
administração da Critical Software e da Critical Manufacturing. 

Licenciado em Engenharia Eletrotécnica com especialização em Sistemas de 
Informação na FEUP, possui experiência comprovada ao nível da gestão de 
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topo, coordenação de áreas de negócio, desenvolvimento de negócios, 
gestão de projetos e gestão de equipas, experiência esta baseada numa 
forte base técnica, know-how e boas práticas de engenharia. 

 

Pedro Medas – Managing director da Unidade ISA Tech 

Com mais de 18 anos de experiência, ocupou cargos de gestão na Critical 
Software, na Critical Manufacturing e em diversas empresas privadas e 
instituições públicas. 

Licenciado em Matemática, com uma pós-graduação em Gestão e um 
Mestrado em Informática – Sistemas e Redes, possui experiência em gestão 
de serviços partilhados, gestão de projetos multidisciplinares, sistemas de 
suporte aos processos de negócio, arquitetura de sistemas de informação, 
análise de informação e coordenação e gestão de grandes equipas. 

 
João Margarido – Diretor financeiro/CFO da ISA desde 2003. 

Profissional com mais de 11 anos de experiência na área financeira e de 
gestão (Arthur Andersen, Ventilaqua e iParque – Coimbra Inovação Parque). 

Licenciado em Economia e com uma pós-graduação em Consultoria de 
Gestão, possui nove anos de experiência na ISA, tendo ocupado cargos de 
gestão onde, para além das funções de CFO, geriu projetos de I&D e de 
internacionalização. 

 

Paulo Santos – CTO – Chief Technology Officer da ISA Global e Diretor 
Técnico e de Operações da ISA Middle East. 

Profissional com mais de dez anos de experiência nas áreas de telemetria, 
sistemas embutidos, instrumentação e automação, foi diretor da Unidade 
ISA Tech. 

Liderou na ISA a conceção e desenvolvimento de vários dos produtos 
estrela da empresa.  

 
Wahid Tawfik - Managing director da ISA Middle East 

Gestor sénior com mais de 25 anos de experiência internacional, assumindo 
cargos de gestão de topo ao nível da presidência e direção executiva nos 
EUA, Japão e Europa na multinacional E.I. du Pont de Nemeurs 
(capitalização bolsista de $46 mil milhões) e noutras empresas. 

É licenciado em Engenharia Química pela Universidade do Cairo e 
doutorado pelo Georgia Institute of Technology, com experiência em 
tecnologia, produção, gestão de negócios e operações de fusões e 
aquisições. 
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Agustín Macías Frías – Managing director da ISA Espanha 

É formado em Administração de Empresas pela Escola de Formação COLON 
e concluiu o Programa de Desenvolvimento de Gestão na IESE – Business 
School da Universidade de Navarra. 

Profissional com mais de 15 anos de experiência de gestão de topo em 
diversas empresas (Ayrmac Global, T2Picking e Danzas). 

 
Barry Fitzgerald – Responsável de desenvolvimento de negócio da ISA nos 
EUA. 

Profissional sénior com mais de 35 anos de experiência em diversas funções 
de consultadoria (Hidden Compass), gestão e direção de marketing, gestão 
de produto e desenvolvimento de negócio (Altera, Cypress Semiconductor, 
ARCores e Sierra Imaging/Conexant). 
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15. REMUNERAÇÃO E BENEFÍCIOS 

A tabela infra contém um resumo das condições remuneratórias dos administradores da 

Sociedade atualmente em funções: 

Administrador Cargo Remuneração fixa 
Remuneração 

variável 
Outros benefícios 

José Basílio Portas 
Salgado Simões 

Presidente 

€3.500/mês + prémios 
semestrais de 

produtividade no 
montante de €3.500 

€0 N.A. 

Nuno Ricardo 
Gaioso Jorge Ribeiro 

Vice-
Presidente 

€0 €0 N.A. 

Luís Filipe Nazaré  Vogal €0 €0 N.A. 

Ana Isabel Barbosa Vogal €0 €0 N.A. 

Jorge Afonso 
Cardoso Landeck 

Vogal €0 €0 N.A. 

Luís Miguel de 
Almeida Costa 
Henriques Vogal 

€3.000/mês + prémios 
semestrais de 

produtividade no 
montante de €4.300 

€0 

- Seguro de saúde 

- Contribuição mensal 
para Plano Poupança 
Reforma no montante de 
€1.300 

 

Por outro lado, a Sociedade é parte dos seguintes contratos celebrados com sociedades nas 

quais os seus administradores participam no capital e/ou na gestão: 

 Contrato de prestação de serviços de gestão celebrado com a Capital Criativo  SCR, S.A. 

(sociedade na qual o administrador Nuno Ricardo Gaioso Jorge Ribeiro exerce o cargo de 

presidente do conselho de administração), nos termos do qual esta aufere uma 

remuneração anual de €72.100 (a que acresce IVA); 

 

 Contrato de cedência de tecnologia celebrado com a Intellicare – Intelligent Sensing in 

Healthcare, Lda. (sociedade participada pelo administrador Jorge Afonso Cardoso Landeck e 

na qual este exerce o cargo de gerente), pelo qual a Sociedade transferiu para esta 

tecnologia no domínio da telemetria e gestão remota pelo valor de €450.000 (a que 

acresceu o IVA), auferindo ainda a Sociedade, por força deste contrato, o montante anual 

de €24.000, a título de serviços de formação e de disponibilização de acesso a base de 

dados tecnológicos; 

 

 Contrato de representação comercial da Sociedade na Grécia e no Chipre celebrado com a 

RealSales  Gestão Comercial e Trading, Lda. (sociedade na qual o administrador Luís 

Miguel de Almeida Costa Henriques é sócio-gerente), nos termos do qual esta aufere 

determinadas comissões fixadas em função da faturação da ISA (variáveis entre €25.000 e 

€137.500, para valores de faturação acumulada de, respetivamente, €250.000 e 

€1.000.000). 
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16. FUNCIONAMENTO DOS ÓRGÃOS DIRETIVOS 

O funcionamento do conselho de administração da Sociedade é regulado nos artigos 9.º a 13.º 

dos seus estatutos. 

De acordo com estas normas, e além do já anteriormente referido a este respeito: 

 O conselho de administração poderá delegar a gestão corrente da Sociedade num ou mais 

administradores ou numa comissão executiva composta por um número par de membros; 

 

 O conselho de administração da Sociedade deve reunir ordinariamente pelo menos uma 

vez em cada trimestre, reunindo ainda extraordinariamente sempre que for convocado 

pelo presidente ou por dois administradores; 

 

 São permitidos os votos por correspondência; 

 

 O conselho de administração da Sociedade não pode reunir sem que esteja presente ou 

representada a maioria dos seus membros em exercício, salvo se, com os votos por 

correspondência dos membros ausentes, os votos dos presentes ou representados 

constituírem um número pelo menos igual à maioria; 

 

 As deliberações do conselho de administração são tomadas por maioria simples, tendo o 

presidente, ou quem legalmente o substitua, voto de qualidade em caso de empate. 

 

 No entanto, as deliberações sobre determinadas matérias (devidamente identificadas nos 

estatutos) necessitam de ser aprovadas com os votos favoráveis de pelo menos sessenta 

por cento dos administradores; 

 

 A falta de um administrador a três reuniões seguidas ou quatro interpoladas no decurso do 

mesmo exercício anual sem justificação aceite pelo conselho de administração determina a 

sua falta definitiva; 

 

 É proibida a realização de reuniões do conselho de administração através de meios 

telemáticos. 

  

  



14 de junho de 2012 OFFERING CIRCULAR - ISA 

 

  
Pág. 68 

 
  

17. PESSOAL  

17.1.Informação geral 

A Sociedade tinha 109 trabalhadores ao seu serviço a 31 de dezembro de 2011, não se tendo 

registado alterações significativas desde essa data. 

Os dados mais relevantes sobre os trabalhadores da Sociedade constam do seguinte quadro:  

Número de trabalhadores: 109 

Mulheres: 35 (32,41%) 

Homens: 73 (67,59%) 

Contratos a termo: 47 (43,12%) 

Antiguidade média: 2 anos e 11 meses 

Média de idades: 34 anos 

Remuneração base média: EUR 1.219,77 

 

Por outro lado, e apesar de não serem qualificados como trabalhadores, desenvolvem 

atualmente a atividade de estágio na ISA 17 estagiários, 6 deles a desenvolver estágio 

profissional e 11 estágio curricular, no âmbito de cursos académicos por si frequentados.  

Existem ainda 2 bolseiros de doutoramento a desenvolver trabalhos integrantes do seu 

curriculum de doutoramento nas instalações da ISA. 

Para além da remuneração-base e de subsídio de alimentação, a ISA atribui ainda uma 

remuneração variável aos seus trabalhadores. Esta remuneração variável é atribuída 

anualmente e depende, por um lado, da avaliação de cada trabalhador e, por outro, dos 

resultados obtidos pela ISA.  

A ISA atribui ainda alguns fringe benefits aos seus trabalhadores, como seguros de vida e de 

saúde e ainda, a alguns trabalhadores, um plano de opções de compra de ações da ISA. 

17.2.Participação dos trabalhadores no capital da Sociedade 

Na presente data, integram a estrutura acionista da Sociedade os seguintes trabalhadores: 

Trabalhadores 
Número de 

ações detidas 
Percentagem no 

capital social 

Sérgio Nuno Neves Duarte Paulo 21.000 1,40% 

Henrique Jorge Santos Pereira 21.000 1,40% 

Fernando Manuel P. D. Silva 3.000 0,20% 

Fernando Henrique Cortez 2.500 0,17% 

João António F. G. Margarido 2.500 0,17% 

Maria da Conceição Miranda 2.000 0,13% 

Nuno Manuel Torrado Francisco 1.000 0,07% 
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Trabalhadores 
Número de 

ações detidas 
Percentagem no 

capital social 

Paulo Jorge Mendes Santos 500 0,03% 

Pedro Miguel Ferreira Oliveira 500 0,03% 

 

17.3.Plano de stock options 

Por outro lado, encontram-se atualmente em vigor quatro contratos de opção de compra de 
ações representativas do capital social da Sociedade, celebrados entre esta e os seguintes 
trabalhadores: 

Trabalhadores 
Número de ações 
objeto da opção 

Fernando Henrique Cortez 1.500 

João António F. G. Margarido 4.000 

Nuno Manuel Torrado Francisco 3.000 

Paulo Jorge Mendes Santos 7.500 
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18. PRINCIPAIS ACIONISTAS  

As várias alterações da estrutura acionista da ISA estão sumariamente descritas na secção 6. , 

supra. 

Destaca-se, de entre as referidas alterações, a entrada, em maio de 2011, do Fundo de Capital 

de Risco Capital Criativo I (gerido pela Capital Criativo  SCR, S.A.) na ISA, através da aquisição 

de ações representativas de 36,93% do capital social da mesma. 

Com esta aquisição de ações pelo Fundo de Capital de Risco Capital Criativo I, a participação da 

acionista maioritária, ISA Capital, SGPS, Lda., passou a ser de 51,86%.  

No momento da entrada do Fundo de Capital de Risco Capital Criativo I na Sociedade foi 

celebrado um acordo parassocial entre os vários acionistas (e a própria Sociedade), visando 

regular, em particular, a aquisição da participação no capital social da Sociedade pelo Fundo de 

Capital de Risco Capital Criativo I, a realização de futuros aumentos de capital social, bem 

como as relações entre o Fundo e os restantes acionistas. 

Neste acordo parassocial estabeleceram-se ainda (a) os direitos e obrigações relativos ao 

exercício dos direitos sociais pelos acionistas da ISA, tendo em vista a sua organização, 

funcionamento e administração e (b) as condições de alienação das ações representativas do 

capital social da Sociedade pelos acionistas. 

É de salientar ainda que este acordo parassocial foi objeto de um aditamento no dia 11 de 

junho de 2012, nos termos do qual, em particular, se eliminou a cláusula que estabelecia 

limitações à transmissão de ações representativas do capital social da Sociedade durante um 

lock-up period de quatro anos.  

Subsequentemente, e por força do aumento de capital da ISA de 30 maio de 2011, as 

participações dos dois maiores acionistas da Sociedade foram alteradas, passando o Fundo de 

Capital de Risco Capital Criativo I e a ISA Capital, SGPS, Lda. a ter participações representativas 

de, respetivamente, 48,11% e 43,01% no capital social da Sociedade. 

Posteriormente, na sequência da celebração de dois contratos de compra e venda de ações e 

do aumento de capital da ISA deliberado no dia 21 de maio de 2012, a estrutura acionista da 

Sociedade passou a ser a seguinte:  

Acionista Número de 
ações 

Percentagem de 
capital social 

Fundo de Capital de Risco Capital Criativo I 735.519 49,03% 

ISA Capital, SGPS, Lda. 671.261 44,75% 

NEWES, New Energy Solutions, Lda. 20.220 1,35% 

ISA (ações próprias) 16.000 1,07% 

Colaboradores/Diretores 54.000 3,60% 

Outros acionistas  3.000 0,20% 

Total 1.500.000 100% 
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19. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS SOBRE O ATIVO E O PASSIVO, A SITUAÇÃO FINANCEIRA E 

OS GANHOS E PREJUÍZOS DA SOCIEDADE  

19.1. Balanço 

  31 de dezembro  

  2011 
  

2010 

Ativo 
    Não corrente 
    Ativos fixos tangíveis 351.247  

  
224.489  

Ativos intangíveis 2.586.629  
  

1.887.099  
Participações financeiras - método da equivalência patrimonial 594.397  

  
672.725  

Participações financeiras - outros métodos 32.640  
  

10.140  
Acionistas / sócios 1.010.795  

  
319.495  

Outros ativos financeiros 15.000  
  

15.000  
Ativos por impostos diferidos 331.522  

  
409.962  

  4.922.230  
  

3.538.910  

Corrente 
    Inventários 943.659  

  
669.340  

Clientes 2.937.617  
  

2.956.870  
Adiantamentos a fornecedores 72.535  

  
38.744  

Estado e outros entes públicos 87.021  
  

46.878  
Acionistas / sócios -  

  
3.006  

Outras contas a receber 1.299.609  
  

974.192  
Diferimentos 26.829  

  
15.609  

Ativos financeiros detidos para negociação 637  
  

591  
Caixa e depósitos bancários 89.878  

  
125.484  

  5.457.785  
  

4.830.714  

Total do ativo 10.380.015  
  

8.369.624  

Capital próprio 
    Capital e reservas atribuíveis aos detentores de capital 
    Capital realizado 1.011.000  

  
800.000  

Ações (quotas) próprias (92.206) 
  

(92.206) 
Outros instrumentos de capital próprio -  

  
-  

Prémio de emissão 1.064.018  
  

220.018  
Reservas legais 151.637  

  
149.198  

Outras reservas 36.311  
  

36.311  
Ajustamentos em ativos financeiros 166.685  

  
244.546  

Outras variações no capital próprio 1.153.348  
  

1.291.557  
Resultados transitados (200.815) 

  
(175.904) 

  3.289.978  
  

2.473.520  
  

    Resultado líquido do período 61.620  
  

48.782  

  
    Total do capital próprio 3.351.598  

  
2.522.302  

Passivo 
    Não corrente 
    Provisões 82.849  

  
25.778  

Financiamentos obtidos 1.166.617  
  

1.758.490  
Passivos por impostos diferidos 367.168  

  
395.673  

Outras contas a pagar -  
  

-  

    
  

  
  1.616.634  

  
2.179.941  

Corrente 
    Fornecedores 1.186.106  

  
761.269  

Adiantamentos de clientes 3.517  
  

-  
Estado e outros entes públicos  205.193  

  
201.499  

Acionistas / sócios 180.000  
  

138.345  
Financiamento obtidos 2.616.942  

  
1.861.384  

Outras contas a pagar 644.813  
  

504.285  
Diferimentos 575.212  

  
200.599  

    
  

  
  5.411.783  

  
3.667.381  

Total do passivo 7.028.417  
  

5.847.322  

    
  

  
Total do capital próprio e do passivo 10.380.015  

  
8.369.624  
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19.2. Demonstração de resultados 

  Exercício  

  2011   2010 

        
Vendas e serviços prestados 5.421.777    3.876.076  
Subsídios à exploração 1.222.802    501.039  
Ganhos/perdas imputados de subsidiárias, associadas e       
   empreendimentos conjuntos (39.213)   (13.343) 
Variação nos inventários de produção 223.993    89.940  
Trabalhos para a própria entidade 453.735    423.386  
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas (1.560.622)   (903.857) 
Fornecimentos e serviços externos (2.683.414)   (1.420.264) 
Gastos com o pessoal (2.270.404)   (1.637.763) 
Ajustamentos de inventários (perdas/ reversões) (55.529)   (21.597) 
Imparidade de dívidas a receber (perdas/ reversões) (38.886)   (321.311) 
Provisões (aumentos/ reduções) (57.071)   (25.778) 
Imparidade de investimentos não depreciáveis/amortizáveis       
   (perdas/ reversões) (42.500)   -  
Outros rendimentos e ganhos 278.945    133.829  
Outros gastos e perdas (98.847)   (62.979) 

        
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos 754.766    617.378  

        
Gastos/ reversões de depreciação e de amortização (505.196)   (435.309) 
Imparidade de ativos depreciáveis/ amortizáveis       
   (perdas/ reversões) -    -  
  (505.196)   (435.309) 

        
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) 249.570    182.069  

        
Juros e rendimentos similares obtidos 984    98  
Juros e gastos similares suportados (163.961)   (75.837) 

        
Resultados antes de impostos 86.593    106.330  

        
Imposto sobre o rendimento do período (24.973)   (57.548) 

        
Resultado líquido do exercício 61.620    48.782  

        
Resultado por ação:       
   - básico 0,06    0,06  

 

19.3. Demonstração das alterações do capital próprio 
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19.4. Certificação legal de contas 

 

 

19.5.Política de dividendos  

Nos últimos dois anos não foram distribuídos quaisquer dividendos aos acionistas da ISA. 
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19.6.Ações judiciais e arbitrais  

Na presente data, a Sociedade não é parte nem, tanto quanto é do seu conhecimento, é 

previsível que venha a ser parte, de qualquer procedimento litigioso, judicial, arbitral, 

administrativo ou de qualquer outra natureza que seja suscetível de ter ou que tenha tido, nos 

últimos 12 meses, efeitos negativos significativos na sua situação financeira ou rentabilidade.  
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20. CONTRATOS SIGNIFICATIVOS  

A Sociedade não é parte de contratos significativos além dos celebrados no âmbito normal das 

suas atividades.  
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21. INFORMAÇÕES DE TERCEIROS, DECLARAÇÕES DE PERITOS E DECLARAÇÕES DE 

EVENTUAIS INTERESSES  

A ISA confirma que a informação obtida junto de terceiros e incluída na presente Offering 

Circular foi rigorosamente reproduzida e que, tanto quanto é do seu conhecimento e até onde 

pode verificar com base em documentos publicados pelos terceiros em causa, não foram 

omitidos quaisquer factos cuja omissão possa tornar a informação menos rigorosa ou 

suscetível de induzir em erro. 
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22. DOCUMENTAÇÃO ACESSÍVEL AO PÚBLICO  

Atendendo à informação prestada no presente documento, encontram-se disponíveis para 

consulta os seguintes documentos: 

 Relatórios e contas auditados da ISA relativos aos exercícios findos em 31 de dezembro 

de 2011 e 31 de dezembro de 2010; 

 Cópia da Offering Circular. 

Estes documentos estão disponíveis no sítio de Internet da ISA, em www.isasensing.com.  

A presente Offering Circular encontra-se igualmente disponível no sítio da Euronext Lisbon, em 

www.nyx.com. 

 
 

http://www.nyx.com/

