
  

  

PARPÚBLICA - Contas 2017  

  

As contas da PARPÚBLICA relativas ao exercício de 2017 evidenciam o impacto positivo da 

atividade desenvolvida ao longo do ano na situação financeira e patrimonial da sociedade e até 

do Grupo.  

  

A situação apresentada nas contas separadas levou ao apuramento de um resultado líquido 

positivo de 120,6 M€, que supera em mais de 30% os 94,2 M€ registados no ano anterior.   

  

No conjunto dos resultados, vale a pena destacar ainda a redução em 22,9 M€ do valor dos 

juros suportados, que se situou em 2017 nos 161,9 M€.  

  

Em 2017 assumem particular relevância os impactos decorrentes da acentuada redução da 

dívida, de quase mil milhões de euros. Desta forma, a dívida da PARPÚBLICA registou, em 2017, 

uma forte redução dos 3,700 mil M€ para os 2,759 mil M€.  

  

O Presidente da PARPÚBLICA, Miguel Cruz, para além de assinalar os resultados de 2017, refere 

que “o efeito da redução da dívida na estrutura do balanço e no financiamento dos ativos foi 

particularmente expressiva, já que o capital próprio passou a ser superior ao total do passivo, 

apontando para um nível de solvabilidade de 126% e de autonomia financeira de 55%, quando 

em 2016 esta se encontrava ainda abaixo dos 50%”.  

   

Miguel Cruz salienta ainda que, “no final de 2017 a percentagem dos ativos financiados por 

dívida era de 35% quando em 2016 era de 45%”.  

  

Em termos de rentabilidade, a evolução foi igualmente positiva. Em 2016 a PARPÚBLICA tinha 

apresentado uma rentabilidade do capital próprio de 2,5%, enquanto em 2017 a taxa de 

rentabilidade ficou próxima dos 3%.  

Finalmente, ainda em relação à PARPÚBLICA SGPS, importa também salientar a muito expressiva 

redução do Prazo Médio de Pagamentos, que passou de 57 dias no final de 2016, para 28 dias 

em 2017.  

Em termos de contas consolidadas, 2017 fecha com um resultado de 157,3 M€.  



Miguel Cruz reforça que “tão importante quanto o resultado em si, é o facto de todos os 

segmentos de atividade apresentarem em 2017 resultados positivos”.  

   

A PARPÚBLICA apresentou este ano um Relatório de Sustentabilidade autónomo, assinalando o 

desempenho de todo o Grupo e das suas empresas individualmente neste domínio, reforçando 

os níveis de accountability da PARPÚBLICA e o seu compromisso, nos diferentes segmentos de 

atividade, com este desígnio de futuro.  

  

Lisboa, 30 de abril de 2018  

 

 

Link - Relatório e contas do Exercício de 2017 

http://www.parpublica.pt/index.php/agency/relatorio-e-contas

