
  RESULTADOS 1º SEMESTRE 2006 
 
 

Volume de Negócios atinge os 11,6 milhões de euros no semestre 

EBITDA da Reditus aumenta 116% para 1,2 
milhões de euros  

 
 
• EBIT atinge os 791 mil euros, crescendo 175% em relação ao 

período homólogo de 2005.  
 

• Volume de negócios aumenta 24% relativamente ao primeiro 
semestre de 2005. 

 
• Resultado Líquido de 150 mil euros. 

 
• Proveitos Operacionais crescem 18,5% em relação ao 1º 

semestre de 2005 para 12,5 milhões de euros.  
 
 
 

Lisboa, 20 de Setembro de 2006 – No primeiro semestre de 2006, a Reditus 

registou um acréscimo do EBITDA de 116% relativamente ao período homólogo de 

2005, atingindo 1,2 milhões de euros. O Grupo apresentou também um aumento 

significativo do Volume de Negócios em cerca de 2,2 milhões de euros, atingindo os 

11,6 milhões de euros. O Resultado Operacional da Reditus foi de 791 mil euros, 

representando um acréscimo de 175% relativamente ao primeiro semestre de 

2005. O Resultado Líquido apresentou este semestre um valor de 150 mil euros, 

face aos 867 mil euros verificados no semestre homólogo devido à ausência de 

resultados financeiros extraordinários.  

 

Em termos operacionais, a Reditus celebrou, no semestre em análise, novos 

contratos plurianuais no valor de 12,7 milhões de euros nas áreas de Business 

Process Outsourcing (BPO), Serviços de Contact Centers, Helpdesk, Networking e 

Segurança. Estes contratos vêm reforçar o crescimento da empresa na ordem dos 

dois dígitos por ano, tendo obtido este semestre um crescimento de volume de 

negócios de 24%.    

 

As actividades internacionais representaram 10% dos proveitos da Reditus, no 

primeiro semestre. 
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Contribuição de Proveitos por Área de Actividade 
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DO EBITDA AOS RESULTADOS CONSOLIDADOS

2.143.720 €

2.357.764 €

1.091.260 €

902.491 €

149.969 €

1.241.229 €

214.044 €EBITDA Operações Internacionais

EBITDA Operações Nacionais

EBITDA Operacional

Encargos de Estrutura / Unidade de 
Recursos Partilhados *

EBITDA Consolidado

Resultado Financeiro, Interesses 
Minoritários, Impostos, 
Amortizações e Provisões

 Resultado Líquido

* Inclui serviços centrais de marketing, recursos humanos, jurídicos e administrativos-financeiros.

 

Desde Janeiro de 2005, a Reditus integra o indície PSI20 na Bolsa de Valores de 

Lisboa onde está presente desde 1987. O parecer da Caixa BI emitido em 15 de 

Maio de 2006 fazia uma recomendação de Accumulate e apresentava um “Fair 

Value” para o título de €4,60. 

 

Sobre as contas agora apresentadas, o auditor emitiu um relatório de revisão sem reservas. 


