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No terceiro trimestre de 2006  
Volume de Negócios atinge os 18,4 milhões de euros 

EBITDA da Reditus aumenta 82% 
relativamente a igual período de 2005  

 
 
• Volume de negócios aumenta 27% relativamente ao período 

homólogo. 
 

• EBITDA atinge 1,6 milhões de euros. 
 

• Resultado Líquido de 186 mil euros. 
 
Lisboa, 22 de Novembro de 2006 – Nos primeiros nove meses de 2006, a 

Reditus registou um acréscimo do EBITDA de 82% relativamente ao período 

homólogo de 2005, atingindo 1,6 milhões de euros. O Grupo apresentou também 

um aumento significativo do Volume de Negócios em cerca de 3,9 milhões de 

euros, atingindo os 18,4 milhões de euros. O Resultado Operacional da Reditus foi 

de 1,1 milhões de euros, representando um acréscimo de 163% relativamente aos 

primeiros nove meses de 2005. O Resultado Líquido consolidado atinge os 186 mil 

euros, o que representa uma progressão de 24% face ao último trimestre. No 

entanto, este valor é inferior ao do período homólogo, devido à ausência de 

resultados extraordinários e ao investimento efectuado no Centro de Serviços 

Reditus Alfragide I. Este Centro é considerado pela empresa como um investimento 

de relevância estratégia, permitindo uma diferenciação da oferta e, 

operacionalmente, uma melhoria da exploração.   

 

Estes valores reflectem a cada vez maior eficiência das operações da Reditus, em 

função da continuada política de aumento da carteira de clientes e de 

aprofundamento das principais actividades core, nomeadamente o Business Process 

Outsourcing complementado com a área de Consultoria de Sistemas de Informação. 

No entanto, e dada a importância estratégica destes projectos para os clientes da 

Reditus, tem-se verificado um prazo de decisão mais alargado entre a identificação 

das oportunidades de negócio e a apresentação das respectivas propostas com a 

decisão final do cliente. Este facto tem limitado o aumento do ritmo de 

crescimento, no entanto, a empresa mantém a perspectiva de um crescimento 

significativo do volume de vendas para o total do ano, assegurando o cumprimento 

do objectivo estratégico previamente anunciado de crescimento a dois dígitos.   
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Relativamente ao volume de negócios das actividades internacionais do Grupo 

Reditus, este cresceu 5% em relação ao período homólogo e registou uma evolução 

muito positiva no terceiro trimestre. Este incremento resultou, sobretudo, da 

melhoria do clima económico na Europa, nomeadamente na indústria da electrónica 

e de semicondutores, que se deverá manter no futuro próximo. 

O resultado liquido em Setembro progrediu 24% relativamente ao primeiro 

semestre, sendo inferior ao homologo de 2005, por acréscimo de encargos 

financeiros com a aquisição do novo Centro de Serviços e ausência de proveitos 

financeiros não recorrentes.   

 

Contribuição de Proveitos por Área de Actividade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21%

27%

22%

5%

3%

4%

18%
Desktop Management

BPO 

IT Consulting

Contact Center

Geo-Referenciação e
Telemetria
Printing & Finishing

Op. Internacionais

 

 DO EBITDA AOS RESULTADOS CONSOLIDADOS

186.328 €

1.596.794 €

2.401.689 €

2.401.689

186.328 €

1.596.794 €

2.454.069 €

1.410.466 €

804.895 €

52.380 €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 Extraordinário

 Resultado Líquido


