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1. RELATÓRIO DE GESTÃO 

A Administração da sociedade MOMSteelPor S.A., no cumprimento do determinado pelos 

artigos 65.º e 66.º do Código das Sociedades Comerciais, apresenta o relatório de gestão, o 

balanço, a demostração de resultados e a demostração de fluxos de caixa e o correspondente 

anexo, referentes ao exercício de 2011. 

2. MENSAGEM DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

É com prazer que anunciamos que 2011 apesar do contexto de crise Nacional, foi para a 

MOMsteel o seu melhor ano, para isso se deveu o sucesso da estratégia iniciada em 2009 com 

a abertura da sucursal em França, que representou 92% do total da facturação.  O sucesso 

alcançado em 2011 no mercado francês deveu-se a concretização dos contratos das centrais 

fotovoltaicas que apesar de estarem contratados desde 2009 só foram realizados em 2011. 

O sucesso alcançado só foi possível graças ao empenho generalizado de toda a equipa 

MOMsteel tanto em Portugal como em França bem como de todos os fornecedores e parceiros 

dos quais teremos de destacar os armazenistas de aço, empresas de transportes e nossos 

parceiros das montagens, sem estes teria sido impossível alcançar estes resultados; 

 Resultados Líquidos de 284.385,68€ 
 EBITDA 708.108€ 
 Autonomia Financeira 31% 
 Rentabilidade dos capitais próprios 18% 
 Rentabilidade dos activos 5.7% 
 Prazo médio de pagamento a fornecedores  57 dias;  
 Prazo médio de recebimento de clientes 68 dias 
 Redução do absentismo, de 13% para 6.13%; 
 Fidelização de 70% de clientes à MOMsteel; 
 Satisfação dos clientes: 80% 
 Manutenção da certificação ISO 9001:2008 , QUALIBAT (França) e CE EN 1090-

02:2008 
 

Destas conquistas destacamos, os resultados líquidos superiores a 284.385 € e o aumento do 

EBITDA para 708.108€.  

Aproveitamos também este momento, para fazer um breve  balanço do trabalho desenvolvido 

pela actual administração que terminará o mandato (2009-2011)  com o fecho das contas de 

2011. 

De uma forma geral todos os compromissos definidos no plano (2008-2011) foram cumpridos, 

a excepção do aumento de capital que será realizado em 2012 e 2013 e negociação com um 

investidor estratégico que nos permitisse reforçar os capitais próprios, esse investidor deverá 

entrar até 2014. Neste triénio destacamos o facto desta administração ter conseguido 

reestruturar toda a divida, ter conseguido regularizar todas as dividas com a segurança social e 
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fisco, bem como ter conseguido consolidar a sua posição em França onde já somos referencia 

nas áreas das centrais fotovoltaicas. Outro ponto que mereceu o nosso destaque foi o facto da 

sinistralidade ter passado de 32 em 2008  para 11 em 2011. Em relação ao produtividade 

passamos de 36.47Kg/hH de 2009 para 57.61Kg/hH 2011  

A actual administração sentiu que teve durante este triénio a total confiança dos seus 

stakeholders, nomeadamente accionistas, colaboradores, fornecedores e clientes e por esse 

motivo sente-se preparada para assumir mais um mandato, conforme plano apresentado 

(2012-2014) 

O ambiente macroeconómico é em 2012 o pior desde o inicio da MOMsteel em 2006,  

caracterizado por uma grande instabilidade dos mercados europeus como não existe memória, 

sem qualquer possibilidade de previsão de crescimento. No entanto nesta turbulência 

destacam-se tendências e oportunidades que foram tidas em conta no plano de negócios para 

o triénio 2012 – 2014 e no respectivo orçamento para 2012  do qual destacamos; 

 Alteração da visão, missão e valores da MOMsteel 
 Renovação da imagem com um reposicionamento de cada uma das marcas com 

base no novo plano de negócios 2012-2014  
 Constituição de ACE para os mercado  Africano e da América latina 
 Produção de 2.000Ton para o mercado Francês  
 Produção de 750Ton para o mercado Angolano e Moçambicano 
 Produção de 250ton para o mercado Nacional  
 EBITDA >600.000€ 
  

Em relação ao  objectivos estratégicos  da organização para 2012 temos definidos; 

 80% dos clientes satisfeitos; 
 80% das entregas na data acordada; 
 80% dos colaboradores satisfeitos; 
 15% de margem operacional.  

 

E, para o conseguirmos, teremos de centrar os nossos esforços em melhorar a eficácia das 

vendas, procurar novos clientes em novos mercados que nos permitam alcançar a 

rentabilidade desejada pelos stakeholders e cumprir com as expectativas de todos os 

colaboradores e accionistas. 
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3. ENQUADRAMENTO MACROECONÓMICO 2011 

De acordo com a generalidade dos analistas, a economia mundial registou em 2011 um 

crescimento moderado, no entanto, o ano que se afigurava ser de consolidação da 

ultrapassagem de uma das suas fases mais turbulentas de sempre, acabou por ficar marcado 

pela crise da zona euro. 

 

2.1. A Nível Internacional e Europeu 

 

A atividade económica a nível mundial, de acordo com o FMI, terá registado em 2011 um 

crescimento positivo de cerca de 3,8%, sendo que o PIB das designadas economias 

desenvolvidas apresenta uma tendência inferior, situando-se na ordem dos 1,6%, contra os 

6,2% das economias emergentes. Comparando os ritmos de crescimento dos EUA e da zona 

euro, apesar das taxas de crescimento não serem muito diferenciadas, 1,8% nos EUA e 1,6% 

na zona euro, as previsões apontam para os EUA continuarem a crescer ao mesmo ritmo 

enquanto a nível europeu as expectativas para 2012 são de recessão ligeira. 

 

Estas previsões são influenciadas pelo desempenho das economias da zona euro no segundo 

semestre e, particularmente no último trimestre de 2011, que ficaram marcados pela crise das 

dívidas soberanas de alguns países europeus. Esta crise acabou por reduzir as perspectivas 

de crescimento da economia mundial e, particularmente da zona euro, ao diminuir a confiança 

dos investidores e contrair o consumo. 

 

Os excessivos défices públicos dos últimos anos, provocados quer pela queda das receitas 

fiscais e aumento das prestações sociais de apoio ao emprego, quer pela adopção de medidas 

estímulo à economia e consequente tem levado ao agravamento da dívida pública na maioria 

dos países desenvolvidos, sendo que em 2011 o rácio do défice público tenha atingiu os 8,7% 

do PIB nos EUA, 6,6% na OCDE e 4,75% na UE, embora ligeiramente abaixo na zona euro 

(4,3%). 

 

O enquadramento económico dos últimos anos tem como consequência uma crise mundial de 

emprego. De acordo com os dados do Eurostat, a taxa de desemprego da união europeia 

situou-se nos 9,9% em Dezembro de 2011, embora ligeiramente superior na zona euro 

(10,4%), sendo que nos EUA este valor caiu para 8,3% (face aos 9,7% de 2010), tendo a 

média dos países da OCDE mantido os níveis de 2010, nos 8,2%. 

 

O actual contexto de fortes tensões nos mercados financeiros contribuiu para a perda de 
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acesso do setor público e, em consequência, do setor bancário a financiamento de mercado 

em condições regulares. Desta forma houve a necessidade de alguns países europeus 

solicitarem a assistência financeira junto do Fundo Monetário Internacional e da União 

Europeia. 

 

Em termos de mercado cambial, o mesmo tem evoluído de forma relativamente estável. O euro 

apreciou-se ligeiramente face ao dólar durante o primeiro semestre de 2011, tendo-se 

depreciado um pouco nos primeiros meses do terceiro trimestre. Para este equilíbrio cambial 

têm contribuído as operações no mercado cambial das autoridades japonesas, em intervenção 

concertada com os países do G7, com vista a limitar a volatilidade da taxa de câmbio do iene. 

O dólar norte-americano, apesar da depreciação recente, encontra-se ligeiramente apreciado  

face aos seus valores de equilíbrio. Durante o primeiro semestre, destaca-se ainda a evolução 

do franco suíço, que se apreciou para níveis históricos face ao euro. Para conter este 

movimento, as autoridades intervieram no mercado e, já em Setembro, o governador do banco 

central revelou que iria impedir a apreciação do franco suíço face ao euro para além de 1.2 

EUR/CHF. 

 

2.2 A nível Nacional 

 

Do ponto de vista económico e social o desempenho de Portugal revela um desempenho 

preocupante com a contração da economia portuguesa verificada em 2011 e prevista para 

2012, seguida de uma virtual estagnação em 2013. 

 

Esta contração da atividade económica, a qual não tem precedente na economia portuguesa, 

traduz uma queda significativa da procura interna, tanto pública como privada. Apesar de um 

crescimento significativo das exportações, segundo dados do Banco de Portugal, o mesmo o 

qual não é suficiente para compensar a forte contração da procura interna, num quadro de 

desalavancagem do setor privado e de consolidação orçamental. 

 

No quadro da crise da dívida soberana na área do euro, conforme acima referido, e tendo em 

consideração os desequilíbrios macroeconómicos acumulados ao longo dos últimos anos levou 

à necessidade do governo português recorrer ao Fundo Monetário Internacional para acesso a 

financiamento externo. Este pedido deu lugar à formalização de um Programa de Assistência 

Económica e  Financeira (PAEF), em que o Governo de Portugal se comprometeu a adotar 

medidas de ajustamento dos desequilíbrios macroeconómicos e de caráter estrutural. Estas 

medidas, apesar de visarem a criação de condições indispensáveis ao crescimento sustentável 

da economia portuguesa, têm um inevitável efeito contraccionista no curto prazo. 
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Assim sendo, em termos reais, o PIB terá apresentado uma taxa de variação homóloga de -

2,7% no quarto trimestre de 2011 (-1,8% no trimestre anterior), fixando a taxa anual de 

crescimento do PIB em -1,5%. A evolução do PIB traduziu, segundo dados do Instituto 

Nacional de Estatística (INE), um significativo agravamento do contributo da Procura Interna, 

sobretudo em resultado da diminuição expressiva do Investimento e das Despesas de 

Consumo Final das Famílias. 

 

Nos restantes países intervencionados, de referir pela negativa a Grécia, cuja tensão social e 

as dificuldades políticas internas têm vindo a dificultar progressos consistentes nas reformas 

necessárias exigidas pela Troika e a confiança dos investidores; e pela positiva a Irlanda que 

devido à maior flexibilidade e diversificação da sua actividade económica, encontra-se 

actualmente com perspectivas mais optimistas no que respeita à recuperação económica. 

 

No que diz respeito à evolução do emprego, a taxa de desemprego em Portugal atingiu no 

último trimestre de 2011 os 13,6%, representando uma subida de 2,5% face a 2010, sendo 

actualmente o quarto mais elevado da UE, terceiro pior da zona euro. Este valor, para além de 

ser 1,2% superior ao registado no trimestre anterior, revela um número de desempregados a 

aproximar-se dos 700 mil. 

 

Em termos orçamentais, Portugal atingiu em 2011 as metas estabelecidas pela Troika, no 

entanto este objectivo foi apenas conseguido através de uma transferência parcial dos fundos 

de pensões da banca, o que implica que o “ajustamento subjacente em 2011 tenha sido inferior 

ao esperado”. O défice orçamental em 2011 cifrou-se em cerca de 4% do Produto Interno Bruto 

(PIB), abaixo dos 5,9% inicialmente previstos. No entanto, sem a transferência dos fundos de 

pensões, o défice teria ficado nos 7,5% do PIB. 
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4. ANÁLISE OPERACIONAL  

 

No primeiro trimestre de 2010, a MOMSteel renovou a certificação ISO 9001:2008, e lhe 

permitiu transmitir confiança aos seus clientes. Além de apresentarmos um preço muito 

competitivo e prazos rigorosos, garantimos também a qualidade dos produtos fabricados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do ponto de vista operacional, a MOMsteel produziu um total de 3.488.399,44Kg, um 

acréscimo de 28% em relação a 2010, um valor próximo dos 3.500.000Kg previstos, para 2012 

previu-se uma ligeira redução para a 3.000.000Kg devido principalmente ao decréscimo 

previsto para o mercado Nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Jan 0.00 Kg 144,912.80 Kg 160,943.60 Kg 44,511.06 Kg 173,201.00 Kg 237,978.21 Kg 

Fev 0.00 Kg 46,432.60 Kg 126,399.70 Kg 76,075.46 Kg 150,183.00 Kg 206,332.26 Kg 

Mar 0.00 Kg 167,868.46 Kg 259,988.50 Kg 151,547.77 Kg 203,768.00 Kg 253,150.54 Kg 

Abr 0.00 Kg 242,797.40 Kg 199,925.56 Kg 146,349.10 Kg 195,343.00 Kg 157,829.94 Kg 

Mai 0.00 Kg 396,839.10 Kg 262,026.60 Kg 204,741.32 Kg 137,630.00 Kg 163,876.97 Kg 

Jun 125,800.00 Kg 210,560.94 Kg 375,543.89 Kg 199,789.32 Kg 147,038.00 Kg 166,048.92 Kg 

Jul 261,090.70 Kg 149,992.70 Kg 318,078.50 Kg 95,371.50 Kg 206,460.00 Kg 289,385.93 Kg 

Ago 182,829.46 Kg 234,294.56 Kg 293,401.20 Kg 173,177.91 Kg 310,369.00 Kg 375,384.71 Kg 

Set 290,659.35 Kg 247,296.69 Kg 289,068.00 Kg 132,209.50 Kg 370,828.00 Kg 290,814.00 Kg 

Out 163,810.40 Kg 274,480.04 Kg 271,240.10 Kg 58,050.67 Kg 272,396.00 Kg 425,194.98 Kg 

Nov 128,142.66 Kg 265,234.63 Kg 153,445.60 Kg 150,396.06 Kg 328,703.00 Kg 531,813.09 Kg 

Dez 59,201.40 Kg 256,982.90 Kg 19,901.30 Kg 108,304.46 Kg 222,640.31 Kg 390,589.89 Kg 

 1,211,533.97 Kg 2,637,692.82 Kg 2,729,962.55 Kg 1,540,524.13 Kg 2,718,559.31 Kg 3,488,399.44 Kg 
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Indicadores de Monitorização Valor  2008 Valor 2009 Valor 2010 Valor 2011 Objectivo 2012 % 

Monitorização dos processos liderança, planeamento, gestão de recursos e financeiro  

VF 1,1 Taxa de crescimento do volume de negócios | %   -40% 93% 207% 5%   

VF1,2  EBITDA        473,691.53 €        188,933.48 €         467,246.84 €      708.108 €  623.389 €    

VF1,3 Margem Operacional 17% 1% 14% 14% 16%   

       100% 

Monitorização dos processos comercial,  de logística e de manutenção 

VC 3,2 Valor médio de venda 0.47€/Kg 0.72€/Kg 0.79€/Kg 1.49€/Kg 1.32€/Kg   

VC 3,3 Crescimento do volume de vendas NA -40% 93% 207% 5%   

VC 3,4 % de clientes satisfeitos 69% 80% 81% 76% 80%   

VC 3,7 Prazo médio de resposta à consulta do cliente | dias 3.00 Dias 3.00 Dias 3.00 Dias 2.00 Dias 3.00 Dias   

VC 3,8 % de adjudicações em número 6.9% 12.4% 20.0% 14% 20.0%   

VC 3,9 % de adjudicações em volume   3.9% 8.27% 7% 10.0%   

VC 3,10 
% de fidelização (nº de adjudicações de clientes / total 
adjudicações) 

NA 65% 70% 80% 80%   

       57% 

Monitorização dos processos, gestão da informação, produção planeamento logística e manutenção 

VI 2.1 Percentagem de entregas no prazo  50% 80% 75% 80% 80%   

VI 2.2 Prazo médio do ciclo produção | (Kg/dias)                 
11Ton/Dia 

             
6.4Ton/Dia 

            
11.2Ton/Dia 

           
13.2Ton/Dia 

           
14.0Ton/Dia   

VI 2.3 Percentagem de ocupação dos equipamentos produtivos | % 69% 39% 68% 73% 70%   

VI 2.4 Custos da não qualidade na produção 2.66 €/Ton 4.18 €/Ton 4.14 €/Ton 4.47 €/Ton 3.00 €/Ton   

VI 2.5 Peso dos custos da não qualidade nos custos totais | % e € 0.59 0.45% 0.56% 0.27% 0.40%   

VI 2.6 Custos industriais / Quantidade produzida 0.380€/Kg 0.630€/Kg 0.427€/Kg 0.305€/Kg 0.350€/Kg   

VI 2.7 Índice de sinistralidade no trabalho nº sinistros 0.012 AC/Ton 0.005 AC/Ton 0.006 AC/Ton 0.003 AC/Ton 0.060 AC/Ton   

VI 2.8 % de obras Extra 9.7% 2.9% 10.4% 11.7% 10.0%   

VI 2.9 % de absentismo 22% 16.62% 13.26% 6.13% 10.00%   

VI 2.10, Rendimento médio da produção 47.9Kg/hH 36.5Kg/hH 50.0Kg/hH 57.6Kg/hH 60.0Kg/hH   

VI 2.11 Prazo de resolução das reclamações NA 5 Dias 5 Dias 5 Dias 5 Dias   

       64% 

Monitorização dos processos, gestão da melhoria  e gestão dos recursos  

VO 4,1 Nº de melhorias sugeridas por colaboradores 25 15 31 30 30   

VO 4,2 Satisfação dos colaboradores 68% 75% 76% 80% 80%   

VO4,3 Horas de formação NA 592 535 482 400   

       100% 
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Em relação a analise de satisfação dos clientes, um indicador muito importante em qualquer 

organização, conseguimos a satisfação global em relação a área comercial de 78% (-2%) e 

relativamente à área operacional 76%,(-4%) o que nos deixa satisfeitos em relação à nossa 

relação com os clientes e à sua opinião relativamente ao nosso desempenho, mas com 

consciência de termos de melhorar em relação a algumas áreas para voltar aos níveis de 

satisfação superiores a 80% 

 

Análise dos inquéritos de satisfação dos 
clientes Valor 

 2008 
Valor 
 2009 

Valor 
 2010 

Objectivo  
2011 

Valor 
 2011  Desvio 

Facilidade de Comunicação 80% 90% 92% 80% 81% 1% 

Prazo Entrega da Proposta 85% 94% 90% 100% 75% -25% 

Clareza da Proposta 73% 75% 78% 80% 77% -3% 

Apoio da Equipa Técnica 82% 94% 93% 80% 83% 3% 

Preço Comparativo com a Concorrência 67% 69% 75% 60% 71% 11% 

Avaliação Geral Área Comercial 77% 84% 86% 80% 78% -3% 

Facilidade de Comunicação 78% 82% 90% 80% 85% 5% 

Apoio da Equipa Técnica de Engenharia 85% 82% 88% 80% 88% 8% 

Marcação e Identificação das Peças 69% 76% 88% 80% 83% 3% 

Armação, Furação e Comprimentos 63% 79% 79% 80% 71% -9% 

Limpeza e Aspecto das Soldaduras 61% 70% 72% 80% 73% -7% 

Tratamento de Superfície, Escorridos, Espessuras 60% 70% 61% 80% 58% -22% 

Prazo de Execução dos Trabalhos 50% 80% 75% 80% 67% -13% 

Qualidade nos Planos de Montagem 58% 75% 81% 80% 75% -5% 

Qualidade do Acondicionamento 78% 80% 78% 80% 67% -13% 

Relação Qualidade/Preço 68% 77% 76% 60% 65% 5% 

“Recomendaria a MOMsteel a outra empresa?” 100% 100% 100% 100% 100% 0% 

Avaliação Geral Indústria 70% 79% 81% 80% 76%   

 

Apesar dos bons resultados ainda temos de melhorar no prazo de entrega de algumas 

propostas e na clareza das mesmas, principalmente para clientes novos na área comercial; Já 

na área operacional, deverá ser alvo de maior atenção ao tratamento de superfície, prazo de 

execução dos trabalhos e a melhoria do acondicionamento. Todos estes pontos mereceram a 

nossa atenção no plano de acção de melhorias para 2012. 
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A satisfação dos colaboradores atingiu os 76% o que nos ajuda a medir a motivação e 

empenho que estes estão dispostos a investir na organização. Existem vários pontos que ainda 

estão abaixo dos nossos objectivos mas alguns deles estão relacionados com a contenção que 

tem sido feita ao nível da manutenção devido à política de contenção de custos. 

 

Analise dos inquéritos de 
satisfação dos Colaboradores 

Valor 
 2008 

Valor 
 2009 

Valor  
2010 

Valor  
2011* 

Iluminação 42% 71% 71% 42% 

Nível de Ruído 61% 76% 73% 53% 

Qualidade Equipamentos 69% 75% 71% 58% 

Qualidade Instalações 75% 75% 83% 53% 

Qualidades Inst. Sociais 77% 71% 79% 69% 

Horário Trabalho 73% 78% 75% Eliminado em 2011 

Salário Vs Função 62% 71% 69% 48% 

Ambiente Trabalho 78% 75% 80% 70% 

Chefia  78% 76% 80% 65% 

A - Satisfação  68% 74% 76% 57% 

B - Recomendaria a MOMsteel 97% 100% 100% 91% 

C - Trabalha por gosto 97% 100% 100% 92% 

Formação Suficiente 72% 93% 99% 80% 

Satisfação Global 68% 74% 76% 80% (A+B+C)/3 

 

(*) Primeiro ano em que se fizeram inquéritos anónimos  
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5. ANÁLISE ECONÓMICO-FINANCEIRA 

 

No período de 2011 os resultados espelham a boa actividade desenvolvida pela empresa. De 

facto, o volume de negócios atingiu um valor de 7.654.202,11 €, representando uma variação 

de 209,56%  relativamente ao ano anterior. 

 

No seguinte gráfico podemos perceber a evolução do volume de negócios da empresa nos 

últimos três anos 

 

Bem como a sua composição em vendas, prestação de serviços e variação da produção, no 

ano 2011 

 

Relativamente aos gastos incorridos no período económico ora findo, apresenta-se de seguida a 

sua estrutura, bem como o peso relativo de cada uma das naturezas no total dos gastos da 

entidade: 
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Na sequência do exposto, do ponto de vista económico, a entidade apresentou, 

comparativamente ao ano anterior os seguintes valores de EBITDA e de Resultado Líquido. 

 

 

Em resultado da sua actividade, a posição financeira da entidade apresenta, também 

comparativamente com o ano anterior, a seguinte evolução ao nível dos principais indicadores 

de autonomia financeira e endividamento: 
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De uma forma detalhada, pode-se avaliar a posição financeira da entidade através da análise 

dos seguintes itens de balanço: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRUTURA DO BALANÇO 
 

 

RUBRICAS 2011 2010 

Activo não corrente 2.670.815,80 55 % 2.924.325,24 77 % 

Activo corrente 2.250.330,47 45 % 874.106,91 23 % 

Total activo 4.921.146,27  3.786.447,39  
 

 

RUBRICAS 2011 2010 

Capital Próprio 1.519.253,87 31 % 1.114.868,19 29 % 

Passivo não corrente 1.219.461,54 25 % 1.199.757,65 32 % 

Passivo corrente 2.182.430,86 44 % 1.471.821,55 39 % 

Total Capital Próprio e Passivo 4.921.146,27  3.786.447,39  
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6. EXPECTATIVAS  FUTURAS 

 

5.1. Cenário macroeconómico 

 

As projecções para a economia portuguesa apresentadas pelo Banco de Portugal apontam 

para a contração sem precedente da actividade económica em Portugal em 2012 e 2013. Esta 

evolução traduz o impacto sobre a actividade económica do ajustamento de um conjunto de 

desequilíbrios acumulados ao longo de mais de uma década. 

 

A projecção da actividade económica para o período 2012-2013 realizada pelo Banco de 

Portugal tem subjacente uma forte retracção da procura interna, acompanhada de uma 

redução substancial do desequilíbrio externo. As condicionantes de origem interna implicarão 

uma queda da procura interna privada, que traduz uma contração sem precedente do consumo 

privado, em particular do consumo de bens duradouros (que se prevê uma redução acumulada 

superior a 40% no período 2011-2013), depois de um período prolongado de crescimento 

acima do PIB, e do investimento privado (tanto empresarial como residencial). A diminuição do 

consumo privado deverá atingir 6% em 2012 e 1,8% em 2013, o que corresponde a uma queda 

acumulada de 11% no período 2011-2013. A queda acumulada do volume de consumo público 

no período 2012-2013 será da ordem de 7,5%, contrastando com o aumento persistente 

registado no passado. 

 

Adicionalmente, a prossecução do processo de desalavancagem do setor bancário leva à 

prevalência de condições mais restritivas de acesso ao crédito e as limitações impostas pelas 

condições de solvabilidade decorrentes das restrições orçamentais das famílias também 

deverão afectar de forma significativa a evolução do consumo em 2012, limitando a capacidade 

de alisamento das decisões de despesa privada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atendendo ao nível de endividamento externo atingido, a redução da procura interna 

necessária para assegurar as condições de solvabilidade externa da economia portuguesa tem 

uma magnitude sem precedente. O seu impacto sobre a atividade económica dependerá em 

larga medida do enquadramento externo da economia portuguesa. 
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Em sentido contrário, as exportações deverão manter um crescimento próximo do considerado 

para a procura externa dirigida à economia portuguesa, sendo mesmo a única componente da 

procura agregada que se prevê registar taxas de crescimento positivas. Esta alteração da 

composição da despesa agregada traduz-se numa posição próxima do equilíbrio da balança 

corrente e de capital em 2013, a qual é fundamental para assegurar as condições de 

solvabilidade da dívida externa, um dos requisitos necessários para o regresso da posição de 

investimento internacional a uma trajetória sustentável. 

Relativamente ao mercado de trabalho, é prevista uma redução do emprego de 1,8% e 0,6%, 

respectivamente em 2012 e 2013. Enquanto em 2012 a contração do emprego será 

relativamente similar nos dois setores, público e privado, já em 2013 será mais intensa no setor 

público. 

 

Em termos de inflação, esta deverá manter-se em níveis elevados em 2012, cerca de 3,6%, e 

descer para próximo de 1 por cento em 2013. É previsto um aumento muito moderado dos 

preços de importação de bens não energéticos, tendo em consideração uma virtual 

estabilização dos preços das matérias-primas e uma forte moderação salarial, num contexto 

em que o desemprego se deverá manter em níveis historicamente elevado. Esta projeção é 

fortemente condicionada por medidas de política orçamental, (como por exemplo, a 

reclassificação de alguns bens e serviços sujeitos às taxas de IVA reduzidas para a taxa 

normal e o aumento de preços administrados e de alguns impostos específicos sobre o 

consumo).  

 

Depois de uma expressiva contração, da ordem dos 11% da Formação Bruta de Capital Fixo 

(FBCF) em 2011, a atual projeção incorpora uma redução semelhante em 2012, seguida de 

uma queda de 1,8% em 2013. Embora este padrão de evolução seja transversal a todos os 

setores institucionais, espera-se uma evolução relativamente mais favorável da FBCF 

empresarial a partir do início de 2013, num quadro de manutenção do dinamismo das 

exportações. 

 

No entanto, estas projeções do Banco de Portugal estão rodeadas de grande incerteza, tanto 

ao nível da recuperação da economia mundial, bem como da evolução futura das tensões 

financeiras à escala global e, em particular, à resposta institucional à crise da dívida soberana 

na área do euro. 

 

Por último, a implementação das reformas no mercado de trabalho afigura-se crucial para 

dinamizar a criação de emprego. Uma restruturação eficiente do setor empresarial passa por 

melhorar a afetação dos trabalhadores aos postos de trabalho e aumentar a flexibilidade 
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interna e externa das empresas, de forma a assegurar a criação de emprego. As reformas 

devem eliminar as rendas no mercado de trabalho, associadas. Uma vertente crucial deste 

enquadramento diz respeito ao aumento da concorrência em alguns mercados, em particular 

de bens e serviços não transaccionáveis, quer pela eliminação de barreiras à entrada, quer 

pelo aumento dos poderes dos reguladores, de forma a garantir uma efectiva implementação 

da legislação existente deste financiamento externo. A reforma do sistema judicial desempenha 

um papel crucial para a melhoria do funcionamento dos mercados na economia portuguesa. 

Estas reformas devem ser acompanhadas por um quadro fiscal adequado, com vista a 

promover o investimento produtivo quer ao nível do capital humano, quer do capital físico. 

Estas condições são indispensáveis ao sucesso do processo de ajustamento económico e 

financeiro e à construção de um paradigma económico que promova o crescimento de forma 

sustentável em Portugal. 

 

 

 

 

 

 

 

7.  INTERNACIONALIZAÇÃO 

 

O processo de internacionalização da MOMsteel esta numa fase de crescimento, em 2011 as 

vendas para o mercado externo representaram 86% das vendas das quais 83% foram para 

França e esperamos que em 2012 essa dependência do mercado francês, seja equilibrado 

com Angola e Moçambique e em 2013 com Brasil e Chile. 
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8. AGRADECIMENTOS 

 

Um reconhecimento muito especial aos Colaboradores, por todo o esforço desenvolvido na 

prossecução dos objectivos delineados. 

Um agradecimento merecido e justo aos nossos Clientes pela preferência dispensada ao longo 

do ano e continuada pela carteira de encomendas já confirmada. 

Finalmente, manifestamos a intenção de demonstrar à Banca a validade deste projecto para 

num período difícil como este, merecermos e conquistarmos uma vez mais o seu apoio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. PROPOSTA DE APLICAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

A Administração propõe à Assembleia-Geral a transferência dos resultados líquidos de 

284.385,68€ para a conta de resultados transitados. 

Este resultado está afectado negativamente do montante de 28.441,36€ que será pago a título 

de gratificações a pagar ao pessoal, durante o ano de 2012.  

 

Abrantes, 28 de Maio de 2012 

 

 

 A Administração  

Ver assinaturas digitais de: 
Luís Filipe Rodrigues Marques 

António Mirante Carreira Frazão 
Ricardo Jorge Freitas Martins 
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10. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
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 Balanço MomSteelPor S.A.                     
 (modelo normal)a 31-12-2011 (montantes em euros) 

RUBRICAS  
NOTAS DATAS 

2011 2010 
ACTIVO       

Activo não corrente       

Activos fixos tangíveis 6 2.660.374,68 2.912.757,62 

Activos intangíveis 5 10.441,12 11.567,62 

    2.670.815,80 2.924.325,24 

Activo corrente       

Inventários 10 155.257,83 37.217,51 

Clientes 15 1.442.848,60 703.432,01 

Estado e outros entes públicos 14 413.729.01 9.961,30 

Outras contas a receber 15 124.915,68 29.381,20 

Diferimentos   2.510,95 1.139,31 

Caixa e depósitos bancários 4 111.068,40 80.990,82 

    2.250.330,47 862.122,15 

Total do activo   4.921.146,27 3.786.447.39 

CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO       

Capital próprio 17     

Capital realizado 15 100.000,00 100.000,00 

Outros instrumentos de capital próprio 15 120.000,00  

Resultados transitados   89.199,76 (139.901,27) 

Excedentes de revalorização 5;6 925.668,43 977.094,45 

        

Resultado líquido do período   284.385,68 177.675,01 

Total do capital próprio   1.519.253,87 1.114.868,19 

Passivo       

Passivo não corrente       

Financiamentos obtidos 7;8;15 1.219.461,54 1.091.127,28 

Outras contas a pagar 15   108.630,37 

    1.219.461,54 1.199.757,65 

Passivo corrente       

Fornecedores 15 1.015.267,74 261.960,05 

Adiantamentos de clientes 15 898,82 898,82 

Estado e outros entes públicos 14 361.329,42 163.060,08 

Accionistas/sócios 15 13.931,37 133.931,37 

Financiamentos obtidos 7;8;15 258.214,30 567.098,60 

Outras contas a pagar 15 532.789,21 252.009,63 

Diferimentos     92.863,00 

    2.182.430,86 1.471.821,55 

Total do passivo   3.401.892,40 2.671.579,20 

Total do capital próprio e do passivo   4.921.146,27 3.786.447,39 
Administração 

Ver assinaturas digitais de: 
Luís Filipe Rodrigues Marques 

António Mirante Carreira Frazão 
Ricardo Jorge Freitas Martins 

 

 

Técnico Oficial de Contas 

Ver assinatura digital de: 
Nuno José Mirante Alves 
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 Demonstração dos Resultados por Naturezas  
 (modelo normal) do período de 2011 (montantes em euros) 

MomSteelPor, SA 

RENDIMENTOS E GASTOS NOTAS 

PERÍODOS 

2011 2010 

Vendas e serviços prestados 12 7.654.202,11 2.472.603,59 

Subsídios à exploração   4.131,32   

Variação nos inventários da produção 10 155.257,83   

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas 10 (3.580.465,72) (627.262,75) 

Fornecimentos e serviços externos 7 (2.601.665,17) (666.736,06) 

Gastos com o pessoal 16 (861.604,38) (696.844,91) 

Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões) 15 (48.785,46)   

Outros rendimentos e ganhos 12 5.985,31 3.589,30 

Outros gastos e perdas   (18.948,10) (23.348,76) 

Resultado antes de depreciações, gastos de 
financiamento e impostos   708.107,74 462.000,41 

Gastos/reversões de depreciação e de amortização 5;6 (275.183,65) (157.986,89) 

Resultado operacional (antes de gastos de 
financiamento e impostos)   432.924,09 304.013,52 

Juros e rendimentos similares obtidos 12   2.158,39 

Juros e gastos similares suportados 8 (85.437,69) (118.118,55) 

Resultado antes de impostos   347.486,40 188.053,36 

Imposto sobre o rendimento do período 14 (63.100,72) (10.378,35) 

Resultado líquido do período   284.385,68 177.675,01 

 
Administração 

Ver assinaturas digitais de: 
Luís Filipe Rodrigues Marques 

António Mirante Carreira Frazão 
Ricardo Jorge Freitas Martins 

 

 

Técnico Oficial de Contas 

Ver assinatura digital de: 
Nuno José Mirante Alves 
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Demonstração dos Fluxos de Caixa do período de 2011 
(montantes em euros) 

MomSteelPor, SA 

RUBRICAS NOTAS 
PERÍODO 

2011 2010 
  
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método 
directo 

      

Recebimentos de clientes    6.866.065,22 1.952.836,02 

Pagamentos a fornecedores    5.468.714,17 1.257.508,10 

Pagamentos ao pessoal 16 754.864,22 696.844,91 

Caixa gerada pelas operações   642.486,83 (1.516,99) 

Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento    18.801,09 10.378,35 

Outros recebimentos/pagamentos    (255.371,93) 147.080,85 

Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)   368.313,81 135.185,51 

  
Fluxos de caixa das actividades de investimento       

Pagamentos respeitantes a:       

Activos fixos tangíveis  6 71.773,73 72.309,62 

Recebimentos provenientes de:       

Activos fixos tangíveis 6   70.429,56 

Juros e rendimentos similares      2.149,22 

Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)   (71.773,73) 269,16 

  
Fluxos de caixa das actividades de financiamento       

Recebimentos provenientes de:       

Cobertura de prejuízos      51.426,02 

Pagamentos respeitantes a:       

Financiamentos obtidos  7;8 180.550,04 11.440,85 

Juros e gastos similares  7;8 85.912,46 106.558,16 

Outras operações de financiamento     62.977,24 

Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)   (266.462,50) (129.550,23) 

Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)   30.077,58 5.904,44 

Caixa e seus equivalentes no início do período   80.990,82 75.086,38 

Caixa e seus equivalentes no fim do período 4 111.068,40 80.990,82 

 

Administração 

Ver assinaturas digitais de: 
Luís Filipe Rodrigues Marques 

António Mirante Carreira Frazão 
Ricardo Jorge Freitas Martins 

 

 

Técnico Oficial de Contas 

Ver assinatura digital de: 
Nuno José Mirante Alves 
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Demonstração das Alterações no Capital Próprio do período de 2011 
(montantes em euros) 

  
MomSteelPor, SA 

    

DESCRIÇÃO NOTAS Capital 
Realizado 

Acções(quotas 
próprias) 

Outros 
Instrumentos de 
capital próprio 

Prémios de 
emissão 

Reservas 
Legais 

Outras 
Reservas 

Resultados 
Transitados 

Ajustamentos 
em activos 
financeiros 

Excedentes de 
revalorização 

Outras variações 
no capital próprio 

Resultado 
Líquido do 
Período 

Total Interesses 
minoritários 

Total do Capital 
Próprio 

  
POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO 2011  6 
  

  
 
  

  
100.000,00 

  

  
 
  

  
 
  

  
 
  

  
 
  

  
 
  

  
(139.901,27) 

  

  
 
  

  
977.094,45 

  

  
 
  

  
177.675,01 

  

  
1.114.868,19 

  

  
 
  

  
1.114.868,19 

  
ALTERAÇÕES NO PERÍODO                               

Outras alterações reconhecidas no capital próprio               177.675,01       (177.675,01)       

                                                                         7               177.675,01       (177.675,01)       

  
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO      8 
  

                      284.385,68 284.385,68   284.385,68 

  
RESULTADO INTEGRAL                   9=7+8 
  

  
 
  

  
 
  

  
 
  

  
 
  

  
 
  

  
 
  

  
 
  

  
 
  

  
 
  

  
 
  

  
 
  

  
284.385,68 

  

  
284.385,68 

  

  
 
  

  
284.385,68 

  
OPERAÇÕES COM DETENTORES DE CAPITAL NO 
PERÍODO                               

Outras operações de capital    120.000,00         120.000,00  120.000,00 

                                                                      10       120.000,00                 120.000,00   120.000,00 

  
POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO 2011                                               
  6+7+8+10 

  
 
  

  
100.000,00 

  

  
 
  

  
120.000,00 

  

  
 
  

  
 
  

  
 
  

  
37.773,74 

  

  
 
  

  
977.094,45 

  

  
 
  

  
284.385,68 

  

  
1.519.253,87 

  

  
 
  

  
1.519.253,87 

  

 

DESCRIÇÃO NOTAS 
Capital 

Realizado 
Acções(quotas 

próprias) 

Outros 
Instrumentos de 
capital próprio 

Prémios de 
emissão Reservas Legais 

Outras 
Reservas 

Resultados 
Transitados 

Ajustamentos 
em activos 
financeiros 

Excedentes de 
revalorização 

Outras variações 
no capital próprio 

Resultado 
Líquido do 
Período 

Total 
Interesses 
minoritários 

Total do Capital 
Próprio 

  
POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO 2010  1 

  
  100.000,00           7.170,34   1.028.520,47   (195.692,17) 939.998,64   939.998,64 

ALTERAÇÕES NO PERÍODO                               

Outras alterações reconhecidas no capital próprio               (147.071,61)   (51.426,02)   195.692,17 (2.805,46)   (2.805,46) 

                                                                         2               (147.071,61)   (51.426,02)   195.692,17 (2.805,46)   (2.805,46) 

  
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO        3 

  
                      177.675,01 177.675,01   177.675,01 

  
RESULTADO INTEGRAL                  4=2+3 

  
                      174.869,55 174.869,55   174.869,55 

OPERAÇÕES COM DETENTORES DE CAPITAL NO 
PERÍODO                               

                                                                        5                               

  
POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO 2010                                                                  

6=1+2+3+5 
  

  100.000,00           (139.901,27)   977.094,45   177.675,01 1.114.868,19   1.114.868,19 

Administração 

Ver assinaturas digitais de: 
Luís Filipe Rodrigues Marques 

António Mirante Carreira Frazão 

Técnico Oficial de Contas 

Ver assinatura digital de: 
Nuno José Mirante Alves 
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1 - Identificação da entidade                                                                               
 

 
1.1 Dados de identificação   

 
Designação da entidade: MomSteelPor, SA 
Sede social: Zona Industrial de Abrantes, Lt 57/58 
Endereço electrónico: filipe.marques@momsteelpor.pt 
Página da internet: www.momsteelpor.pt 
Natureza da actividade: Fabricação de estruturas de construções metálicas 
 
 

 

2 - Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras                                                                              
 

 
2.1 Referencial contabilístico utilizado 

 
As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com todas as normas que integram 
o Sistema de Normalização Contabilística (SNC), as quais contemplam as Bases para a 
Apresentação de Demonstrações Financeiras, os Modelos de Demonstrações Financeiras, o 
Código de Contas e as Normas Contabilísticas de Relato Financeiro (NCRF). Mais 
especificamente foram utilizadas as Normas contabilísticas e de relato financeiro (NCRF). 
 
Na preparação das demonstrações financeiras tomou-se como base os seguintes pressupostos: 
 
 - Pressuposto da continuidade 
 
As demonstrações financeiras foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações 
e a partir dos livros e registos contabilísticos da entidade, os quais são mantidos de acordo com 
os princípios contabilísticos geralmente aceites em Portugal. 
 
 - Regime da periodização económica (acréscimo) 
 
A Entidade reconhece os rendimentos e ganhos à medida que são gerados, independentemente 
do momento do seu recebimento ou pagamento.  As quantias de rendimentos atribuíveis ao 
período e ainda não recebidos ou liquidados são reconhecidas em “Devedores por acréscimos 
de rendimento”; por sua vez, as quantias de gastos atribuíveis ao período e ainda não pagos ou 
liquidados são reconhecidas “Credores por acréscimos de gastos”. 
 
 - Materialidade e agregação 
 
As linhas de itens que não sejam materialmente relevantes são agregadas a outros itens das 
demonstrações financeiras. A Entidade não definiu qualquer critério de materialidade para efeito 
de apresentação das demonstrações financeiras. 
 
 - Compensação 
 
Os activos e os passivos, os rendimentos e os gastos foram relatados separadamente nos 
respectivos itens de balanço e da demonstração dos resultados, pelo que nenhum activo foi 
compensado por qualquer passivo nem nenhum gasto por qualquer rendimento, ambos vice-
versa. 
 
 - Comparabilidade 
 
As políticas contabilísticas e os critérios de mensuração adoptados a 31-12-2011 são 
comparáveis com os utilizados na preparação das demonstrações financeiras em 31-12-2010. 
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3 - Principais políticas contabilísticas                                                                               
 

 
3.1 Bases de mensuração usadas na preparação das demonstrações 

financeiras 
 
As principais bases de reconhecimento e mensuração utilizadas foram as seguintes: 
 
 - Eventos subsequentes 
 
Os eventos após a data do balanço que proporcionem informação adicional sobre condições 
que existiam nessa data são reflectidos nas demonstrações financeiras. Caso existam 
eventos materialmente relevantes após a data do balanço, são divulgados no anexo às 
demonstrações financeiras. 
 
 - Moeda de apresentação 
 
As demonstrações financeiras estão apresentadas em euro, constituindo esta a moeda 
funcional e de apresentação. Neste sentido, os saldos em aberto e as transacções em moeda 
estrangeira foram transpostas para a moeda funcional utilizando as taxas de câmbio em vigor 
à data de fecho para os saldos em aberto e à data da transacção para as operações 
realizadas. 
 
Os ganhos ou perdas de natureza cambial daqui decorrentes são reconhecidos na 
demonstração dos resultados no item de “Juros e rendimentos similares obtidos” se 
favoráveis ou “Juros e gastos similares suportados” se desfavoráveis, quando relacionados 
com financiamentos obtidos/concedidos ou em “Outros rendimentos e ganhos” se favoráveis 
e “Outros gastos ou perdas” se desfavoráveis, para todos os outros saldos e transacções. 
 
 - Activos fixos tangíveis 
 
Os activos fixos tangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das 
depreciações e das perdas por imparidade acumuladas 
 
 
As depreciações são calculadas, após o início de utilização dos bens, pelo método da linha 
recta em conformidade com o período de vida útil estimado para cada classe de activos. Não 
foram apuradas depreciações por componentes. 
 
As despesas com reparação e manutenção destes activos são consideradas como gasto no 
período em que ocorrem. As beneficiações relativamente às quais se estima que gerem 
benefícios económicos adicionais futuros são capitalizadas no item de activos fixos tangíveis. 
 
Os activos fixos tangíveis em curso representam bens ainda em fase de 
construção/instalação, são integrados no item de “activos fixos tangíveis” e mensurados ao 
custo de aquisição. Estes bens  não forem depreciados enquanto tal, por não se  encontrarem 
em estado de uso. 
 
As mais ou menos valias resultantes da venda ou abate de activos fixos tangíveis são 
determinadas pela diferença entre o preço de venda e o valor líquido contabilístico que estiver 
reconhecido na data de alienação do activo, sendo registadas na demonstração dos 
resultados no itens “Outros rendimentos e ganhos” ou “Outros gastos e perdas”, consoante se 
trate de mais ou menos valias, respectivamente. 
 
 - Propriedades de investimento 
 
As propriedades de investimento compreendem essencialmente edifícios e outras 
construções detidos para auferir rendimento e/ou valorização do capital. Trata-se de activos 
que não são utilizados na produção ou fornecimento de bens e serviços que fazem parte do 
objecto social da entidade, nem para fins administrativos ou para venda no decurso da sua 
actividade corrente. 
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O modelo de reconhecimento das propriedades de investimento é equivalente 
ao referido para os activos fixos tangíveis. 
 
Os gastos incorridos com propriedades de investimento em utilização, nomeadamente 
manutenções, reparações, seguros e impostos sobre propriedades (imposto municipal sobre 
imóveis), são reconhecidos na demonstração dos resultados do período a que se referem, nos 
respectivos itens de gastos. As beneficiações relativamente às quais se estima que gerem 
benefícios económicos adicionais futuros são capitalizadas no item de propriedades de 
investimento. 
 
 - Activos intangíveis 
 
À semelhança dos activos fixos tangíveis, os activos intangíveis encontram-se registados ao 
custo de aquisição, deduzido das amortizações e das perdas por imparidade acumuladas. 
Observa-se o disposto na respectiva NCRF, na medida em que só são reconhecidos se for 
provável que deles advenham benefícios económicos futuros, sejam controláveis e se possa 
medir razoavelmente o seu valor. 
 
Os gastos com investigação são reconhecidas na demonstração dos resultados quando 
incorridas. Os gastos de desenvolvimento são capitalizadas, quando se demonstre capacidade 
para completar o seu desenvolvimento e iniciar a sua comercialização ou uso e para as quais 
seja provável que o activo criado venha a gerar benefícios económicos futuros. Quando não se 
cumprirem estes requisitos, são registadas como gasto do período em que são incorridos. 
 
As amortizações de activos intangíveis com vidas úteis definidas são calculadas, após o início 
de utilização, pelo método da linha recta em conformidade com o respectivo período de vida 
útil estimado, ou de acordo com os períodos de vigência dos contratos que os estabelecem. 
 
Nos casos de activos intangíveis, sem vida útil definida, não são calculadas amortizações, 
sendo o seu valor objecto de testes de imparidade numa base anual. 
 
 
- Investimentos financeiros 
 
Os investimentos financeiros em subsidiárias e empresas associadas consideradas estas 
últimas como aquelas onde exerce alguma influência  sobre as políticas e decisões financeiras 
e operacionais  (participações compreendidas entre 20% a 50% do capital de da participada - 
influência significativa), são registados pelo método da equivalência patrimonial no item 
“Investimentos financeiros – método da equivalência patrimonial’. 
 
De acordo com este método, as participações financeiras são inicialmente registadas pelo seu 
custo de aquisição, sendo subsequentemente ajustadas pelas variações dos capitais próprios 
e pelo valor correspondente à participação da Entidade nos resultados líquidos das empresas 
detidas. Qualquer excesso do custo de aquisição face ao valor dos capitais próprios na 
percentagem detida, à data da aquisição, é considerado “Goodwill”, sendo reconhecido no 
activo e a sua recuperação sujeita a teste de imparidade. Caso a diferença seja negativa 
(“Goodwill negativo”), é reconhecido na demonstração dos resultados 
 
Quando a proporção da Empresa nos prejuízos acumulados da empresa associada ou 
participadas excede o valor pelo qual o investimento se encontra registado, o investimento é 
reportado por valor nulo enquanto o capital próprio da empresa associada não for positivo, 
excepto quando a Empresa tenha assumido compromissos para com a empresa associada ou 
participada, registando nesses casos uma provisão no item do passivo ‘Provisões’ para fazer 
face a essas obrigações. 
 
 - Imposto sobre o rendimento 
 
A Empresa encontra-se sujeita a Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas (IRC) à 
taxa reduzida de  15%. Ao valor de colecta de IRC assim apurado, acresce ainda derrama, e 
tributações autónomas sobre os encargos e às taxas previstas no artigo 88º do Código do IRC. 
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 - Inventários 
 
As mercadorias, matérias-primas subsidiárias e de consumo encontram-se valorizadas ao 
custo de aquisição, o qual é inferior ao valor de realização, pelo que não se encontra registada 
qualquer perda por imparidade por depreciação de inventários. 
 
Os produtos e trabalhos em curso encontram-se valorizados ao custo de produção, que inclui o 
custo dos materiais incorporados, mão-de-obra directa e gastos de produção considerados 
como normais. Não incluem gastos de financiamento, nem gastos administrativos. 
 
 - Clientes e outros valores a receber 
 
As contas de “Clientes” e “Outros valores a receber”  estão reconhecidas pelo seu valor 
nominal diminuído de eventuais perdas por imparidade, registadas na conta de “Perdas por 
imparidade acumuladas”, por forma a que as mesmas reflictam o seu valor realizável líquido. 
 
 - Caixa e depósitos bancários 
 
Este item inclui caixa, depósitos à ordem e outros depósitos bancários. Os descobertos 
bancários são incluídos na rubrica “Financiamentos obtidos”, expresso no “passivo corrente”. 
Os saldos em moeda estrangeira foram convertidos com base na taxa de câmbio à data de 
fecho. 
 
 - Provisões 
 
A Entidade analisa com regularidade os eventos passados em situação de risco e que venham 
a gerar obrigações futuras. Embora com a subjectividade inerente à determinação da 
probabilidade e montante de recursos necessários para cumprimento destas obrigações 
futuras, a gerência procura sustentar as suas expectativa de perdas num ambiente de 
prudência. 
 
 - Fornecedores e outras contas a pagar 
 
As contas a pagar a fornecedores e outros credores, que não vencem juros, são registadas 
pelo seu valor nominal, que é substancialmente equivalente ao seu justo valor. 
 
 
 - Financiamentos bancários 
 
Os empréstimos são registados no passivo pelo valor nominal recebido líquido de comissões 
com a emissão desses empréstimos. Os encargos financeiros apurados de com base na taxa 
de juro efectiva são registados na demonstração dos resultados em observância do regime da 
periodização económica. 
 
Os empréstimos são classificados como passivos correntes, a não ser que a Empresa tenha o 
direito incondicional para diferir a liquidação do passivo por mais de 12 meses após a data de 
relato, caso em que serão incluídos em passivos não correntes pelas quantias que se vencem 
para além deste prazo. 
 
 
 - Locações 
 
Os contratos de locação são classificados ou como locações financeiras se através deles 
forem transferidos substancialmente todos os riscos e vantagens inerentes à posse do activo 
sob locação ou, caso contrário,  como locações operacionais. 
 
Os activos tangíveis adquiridos mediante contratos de locação financeira, bem como as 
correspondentes responsabilidades, são contabilizados de acordo com a NCRF 9 - Locações, 
reconhecendo o activo fixo tangível, as depreciações acumuladas correspondentes, conforme 
definido nas políticas anteriormente referidas para esta tipo de activo, e as dívidas pendentes 
de liquidação, de acordo com o plano financeiro do contrato. Adicionalmente, os juros incluídos 
no valor das rendas e as depreciações do activo fixo tangível são reconhecidos como gasto na 
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demonstração dos resultados do exercício a que respeitam. 
 
Nas locações consideradas como operacionais, as rendas devidas são reconhecidas como 
gasto na demonstração dos resultados durante o período do contrato de locação e de acordo 
com as obrigações a este inerentes. 
 
 - Rédito e regime do acréscimo 
 
O rédito compreende o justo valor da contraprestação recebida ou a receber pela prestação de 
serviços decorrentes da actividade normal da Empresa. O rédito é reconhecido líquido do 
Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA), abatimentos e descontos. 
 
Observou-se o disposto na NCRF 20, dado que o rédito só foi reconhecido por ter sido 
razoavelmente mensurável, é provável que se obtenham benefícios económicos futuros e 
todas as contingências relativas a uma venda tenham sido substancialmente resolvidas. 
 
Os rendimentos dos serviços prestados são reconhecidos na data da prestação dos serviços 
ou se periódicos, no fim do período a que dizem respeito. 
 
Os juros recebidos são reconhecidos atendendo ao regime da periodização económica, tendo 
em consideração o montante em dívida e a taxa efectiva durante o período até à maturidade. 
Os dividendos são reconhecidos na rubrica “Outros ganhos e perdas líquidos” quando existe o 
direito de os receber. 
 
 - Subsídios 
 
Os subsídios do governo são reconhecidos ao seu justo valor, quando existe uma garantia 
suficiente de que o subsídio venha a ser recebido e de que a Entidade cumpre com todos os 
requisitos para o receber. 
 
Os subsídios atribuídos a fundo perdido para o financiamento activos fixos tangíveis e 
intangíveis, estão incluídos no item de “Outras variações nos capitais próprios”. são 
transferidos numa base sistemática para resultados à medida em que decorrer o respectivo 
período de depreciação ou amortização. 
 
Os subsídios à exploração destinam-se à cobertura de gastos, incorridos e registados no 
período, pelo que são reconhecidos em resultados à medida que os gastos são incorridos, 
independentemente do momento de recebimento do subsídio. 
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4 - Fluxos de Caixa                                                                               
 

 
4.1 Desagregação dos valores inscritos na rubrica de caixa e em depósitos bancários:   

 
 

 

  

 

 

Descrição Saldo 
inicial Débitos Créditos Saldo 

Final 

Caixa 603,06 81.430,51 80.488,44 1.545,13 

Depósitos à ordem 80.387,76 6.478.913,79 6.449.778,28 109.523,27 

Outros depósitos bancários     

Total 80.990,82 6.560.344,30 6.530.266,72 111.068,40 

     
 

 

  

  

 

  

 

 Quadro comparativo: 
 

 

  

 

 

Descrição Saldo 
inicial Débitos Créditos Saldo 

Final 

Caixa 3.361,18 128.644,78 131.402,90 603,06 

Depósitos à ordem 71.725,20 2.227.785,17 2.219.122,61 80.387,76 

Outros depósitos bancários     

Total 75.086,38 2.356.429,95 2.350.525,51 80.990,82 

     
 

 

  

  

 

  

 

 
4.2 Outras informações  

 
Foram recebidos 1.795,77 Euros em 2011 a titulo de indeminização por 
sinistro de uma máquina industrial 

 

  

 

 Descrição Valor Período V. Período Anterior 

Recebimentos de indeminizações seguros não vida 1.795,77  

Recebimentos de subsidios à exploração   

Caixa e equivalentes não disponíveis para uso   
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5 - Activos intangíveis   
 

 
5.1 Divulgações para cada classe de activos intangíveis, conforme quadro seguinte:   

 
 

 

Descrição Trespasse 
Projectos 

desenvolvimento 
Programas de 
computador 

Propriedade 
industrial 

Outros 
activos 

intangíveis 

Activos 
intangíveis em 

curso 

Adiantamentos act. 
Intangíveis 

TOTAL 

TOTAIS ACTIVOS 
INTANGÍVEIS         
Valor bruto total no 
fim do período   53.762,91 175,10    53.938,01 
Amortizações 
acumuladas totais 
no fim do período   43.321,79 175,10    43.496,89 

VIDA ÚTIL 
INDEFINIDA         
Saldo no início do 
periodo         
Valor líquido no fim 
do período         
VIDA ÚTIL 
DEFINIDA         
Valor bruto no 
início   53.762,91 175,10    53.938,01 
Amortizações 
acumuladas   42.195,29 175,10    42.370,39 
Saldo no início do 
periodo   11.567,62     11.567,62 
Variações do 
período   (1.126,50)     (1.126,50) 
Aquisições em 
primeira mão   1.326,50     1.326,50 

Total de aumentos   1.326,50     1.326,50 
Amortizações do 
período   2.453,00     2.453,00 

Total diminuições   2.453,00     2.453,00 
Saldo no final do 
período   10.441,12     10.441,12 

         
 

 

  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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6 - Activos fixos tangíveis                                               
 

6.1 Divulgações sobre activos fixos tangíveis, conforme quadro seguinte:   
 

 

 

 

 

Descrição Terrenos e 
recursos naturais 

Edificios e outras 
construções 

Equipamento básico Equipamento de 
transporte 

Equipamento 
administrativo 

Equipamentos 
biológicos 

Outros AFT AFT em 
curso 

Adiantamentos 
AFT 

TOTAL 

Valor bruto no início 205.000,00 2.564.924,71 941.890,44  41.688,98  71.929,56   3.825.433,69 

Depreciações 
acumuladas 

 338.003,11 470.667,52  38.544,05  65.461,39   912.676,07 

Saldo no início do 
periodo 205.000,00 2.226.921,60 471.222,92  3.144,93  6.468,17   2.912.757,62 

Variações do período  (129.851,69) (124.629,84) 6.270,90 816,27  (4.988,58)   (252.382,94) 

Total de aumentos   7.422,42 6.270,90 6.135,69  518,70   20.347,71 

Aquisições em primeira 
mão 

  7.422,42 6.270,90 6.135,69  518,70   20.347,71 

Total diminuições  129.851,69 132.052,26  5.319,42  5.507,28   272.730,65 

Depreciações do 
período 

 129.851,69 132.052,26  5.319,42  5.507,28   272.730,65 

Outras transferências  0,00   0,00  0,00   0,00 

Saldo no fim do 
período 

205.000,00 2.097.069,91 346.593,08 6.270,90 3.961,20  1.479,59   2.660.374,68 

Valor bruto no fim do 
período 205.000,00 2.564.924,71 949.312,86 6.270,90 47.824,67  72.448,26   3.845.781,40 

Depreciações 
acumuladas no fim do 
período 

 467.854,80 602.719,78  43.863,47  70.968,67   1.185.406,72 

           

 

  

  

 

 

 Quadro comparativo para o ano de 2010: 
 

 

Descrição Terrenos e 
recursos naturais 

Edificios e outras 
construções 

Equipamento 
básico 

Equipamento 
de transporte 

Equipamento 
administrativo 

Equipamentos 
biológicos Outros AFT AFT em 

curso 
Adiantamentos 

AFT TOTAL 

Valor bruto no início 205.000,00 2.564.924,71 940.390,44 41.308,92  71.929,56   3.823.553,63 

Depreciações 
acumuladas 

 235.740,89 440.125,35  35.708,96  55.162,83   766.738,03 

Saldo no início do 
periodo 205.000,00 2.329.183,82 500.265,09  5.599,96  16.766,73   3.056.815,60 

Variações do período  (102.262,22) (29.042,17)  (2.455,03)  (10.298,56)   (144.057,98) 

Total de aumentos           

Total diminuições   67.878,54  2.835,09  10.298,56   81.012,19 

Depreciações do 
período   67.878,54  2.835,09  10.298,56   81.012,19 

Outras transferências  (102.262,22) 38.836,37  380,06     (63.045,79) 

Saldo no fim do 
período 

205.000,00 2.226.921,60 471.222,92  3.144,93  6.468,17   2.912.757,62 

Valor bruto no fim do 
período 205.000,00 2.564.924,71 941.890,44  41.688,98  71.929,56   3.825.433,69 

Depreciações 
acumuladas no fim do 
período 

 338.003,11 470.667,52  38.544,05  65.461,39   912.676,07 
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6.2 Outras divulgações   
 

  

Descrição 
Base 

Mensuração 
Método 

Depreciação 
Vida Util 

Taxa 
Depreciação 

Terrenos e recursos naturais Custo Histórico N/A N/A N/A 

Edificios e outras construções Custo 
revalorizado 

Linha Recta Entre 20 e 40 
anos 

Entre 2,5 e 5 

Equipamento básico Custo histórico Linha Recta Entre 7 e 14 
anos 

Entra 14,28 e 
7,14 

Equipamento de transporte Custo histórico Linha Recta   

Equipamento administrativo Custo histórico Linha Recta Entra 4 a 8 
anos 

Entre 25 e 12,5 

Equipamentos biológicos N/A N/A N/A N/A 

Outros activos fixos tangíveis Custo Histórico Linha Recta Entra 4 a 8 
anos 

Entre 25 e 12,5 

     
 

 

  

 

  

 

 
7 - Locações                                                                               

 
 

7.1 Decomposição das locações de acordo com o quadro seguinte:   
 

 

Descrição Activos 
intangíveis 

Activos fixos 
tangíveis 

Propriedades 
de 

investimento 
Total Locações 

Operacionais 

Valor Bruto  2.378.397,87    
Depreciações/Amortizações 
acumuladas  898.433,07    

Saldo no fim do período      
Total dos futuros pagamentos 
mínimos      

Até um ano  256.800,00    

De um a cinco anos  730.043,66    

Mais de cinco anos  489.160,59    
Valor actual do total dos futuros pag. 
mínimos      

Até um ano      

De um a cinco anos      

Mais de cinco anos      
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Quadro comparativo para o ano de 2010: 
 

Descrição 
Activos 

intangíveis 
Activos fixos 

tangíveis 

Propriedades 
de 

investimento 
Total 

Locações 
Operacionais 

Valor Bruto  2.375.500,00  2.375.500,00  
Depreciações/Amortizações 
acumuladas  700.173,85  700.173,85  

Saldo no fim do período  1.675.326,15  1.675.326,15  
Total dos futuros pagamentos 
mínimos  1.658.225,88  1.658.225,88  

Até um ano  567.098,60  567.098,60  

De um a cinco anos  1.091.127,28  1.091.127,28  

Mais de cinco anos      
Valor actual do total dos futuros 
pag. mínimos      

Até um ano      

De um a cinco anos      

Mais de cinco anos      

      

 

 

   

  

  

 

 

 
7.2 Descrição geral dos acordos de locação financeira significativos   

 
No quadro abaixo se indicam os contratos de locação financeira existentes na sociedade: 
 

 

  

Nº Contrato Locadora Bem locado Valor 
Opção de compra e outros 

detalhes 

Contrato n.º 20002298 BPI-CGD Pavilhão Industrial 1.500.000,00 Opção de Compra 

Contrato n.º 10011507 BPI-CGD Linha de Corte e Furação 522.000,00 Opção de Compra 

Contrato n.º 10011511 BPI-CGD Pontes Rolantes 101.500,00 Opção de Compra 

Contrato n.º 10011509 BPI-CGD Decapagem Automática 250.000,00 Opcção de compra 
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8 - Custos de empréstimos obtidos                                                                               
 

 

8.1 Política contabilística adoptada nos custos dos empréstimos obtidos capitalizados 
no período e respectiva taxa, bem como os reconhecidos em gastos:   

 

 

 

 

 

 

Descrição Valor contratual do 
empréstimo 

Valor Corrente 
Emp.(se 

diferente do 
contratual) 

Valor Não Corrente 
Emp.(se diferente 

do contratual) 

Total custos 
anuais emp.obt. 

Juros 
suportados 

anuais 
emp.obt. 

Dispêndios 
com activo 

Taxa 
capitalização 

utilizada 

Custos 
emp.capitalizados 

Custos 
emp.em 
gastos 

Empréstimos 
genéricos          
Empréstimos 
específicos          
Instituções de 
crédito e 
sociedades 
financeiras 

2.373.500,00 256.800,00 1.236.472,88 73.623,06      

Total dos 
Empréstimos          

         
 

   

  

 

 

 Quadro comparativo para o ano 2010: 
 

 

 

 

 

Descrição Valor contratual do 
empréstimo 

Valor Corrente 
Emp.(se 

diferente do 
contratual) 

Valor Não Corrente 
Emp.(se diferente 

do contratual) 

Total custos 
anuais emp.obt. 

Juros 
suportados 

anuais 
emp.obt. 

Dispêndios 
com activo 

Taxa 
capitalização 

utilizada 

Custos 
emp.capitalizados 

Custos 
emp.em 
gastos 

Empréstimos 
genéricos          
Empréstimos 
específicos 1.658.225,88 567.098,60 1.091.127,28 118.118,55      
Instituções de 
crédito e 
sociedades 
financeiras 

1.658.225,88 567.098,60 1.091.127,28 118.118,55      

Total dos 
Empréstimos 1.658.225,88 567.098,60 1.091.127,28 118.118,55      

         
 

  

  

 

 

8.2 Outras divulgações   
 

  

 

Descrição Valor Período 
V. Período 

Anterior 

Juros e rendimentos similares obtidos  2.158,39 

Juros de financiamentos obtidos  2.158,39 

Diferenças de câmbio favoráveis   

Juros e gastos similares suportados 85.437,69 118.118,55 

Juros de financiamentos suportados  54.058,23 

Juros de empréstimos bancários   

Juros de contas correntes caucionadas   

Juros de locações financeiras 73.623,06 52.499,93 

Juros de contratos de factoring   

Juros de contratos de cartões de crédito   

Juros de desconto de tílulos   

Outros juros de financiamentos obtidos   

Diferenças de câmbio desfavoráveis (fin. obtidos)   

Outros gastos e perdas financiamento (fin. obtidos) 11.819,63 11.560,39 
 

 

  

 
 

 

 



 

 

36/43 R5 
 

  

 

9 - Não Aplicável                                                                               
 

 
10 - Inventários                                                                               

 
 

10.1 Políticas contabilísticas adoptadas na mensuração dos inventários e fórmula de custeio usada
 
Os inventários foram valorizados ao custo de aquisição  
 

 

 
10.2 Apuramento do custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas e outras 

informações sobre estas naturezas de inventários, conforme quadro seguinte:   
 

 

  

Descrição Mercadorias 
Mat. Primas e 

Subsid. Total Período 
Mercadorias 
Per. Anterior 

Mat. Prim. e 
Sub. Per. 
Anterior 

Total Per. 
Anterior 

APURAMENTO DO 
CUSTO DAS 
MERC. VENDIDAS 
E MAT. 
CONSUMIDAS 

      

Inventários iniciais  30.717,51 30.717,51  0,00 0,00 

Compras  3.549.748,21 3.549.748,21  657.980,26 657.980,26 
Reclassificação e 
regularização de 
inventários       

Inventários finais  0,00 0,00  30.717,51 30.717,51 
Custo das 
mercadorias 
vendidas e 
matérias 
consumidas 

 3.580.465,72 3.580.465,72  627.262,75 627.262,75 

OUTRAS 
INFORMAÇÕES       

       
 

 

  

  

 

  

 

 
10.3 Apuramento da variação de produção e outras informações sobre estas naturezas de 

inventários, conforme quadro seguinte:   
 

 

 

Descrição Prod. Acabados 
e Interm. 

Subprodutos, 
desp e  
refugos 

Prod e trab em 
curso Total Período 

Prod. Acab. e 
Interm. Per. 

Anterior 

Subprd, 
desp e  
refugos  

Per. 
Anterior 

Prod e trab. 
em curso  

Per. Anterior 

Total Período 
Anterior 

APURAMENTO DA 
VARIAÇÃO DE 
PRODUÇÃO         

Inventários finais   155.257,83 155.257,83     
Reclassificação e 
regularização de 
inventários         

Inventários iniciais         
Variação da 
produção   155.257,83 155.257,83     
OUTRAS 
INFORMAÇÕES         
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11 - Inventário de Produtos Acabados 

 
11.1 Contratos de construção em curso à data de balanço mensurados e reconhecidos pelo 

método da percentagem de acabamento   
 

 

 

 

Relação de Obra em Curso - Valorização dos Produtos Acabados 
         

Obra nº Referencia do Projecto Valor 
Orçamentado 

Gasto 
Estimado 

(75%) 

Total 
Gastos 

Total 
Facturado 

Relação 
Facturação 

Relação 
Custos 

Obra em  
Curso 

211-0060 2.1.1.0060-MSF11-154Batisolaire7Buathier 270.011,18 € 202.508,39 € 151.221,34 € 175.011,18 € 65% 75% 19.962,96 € 

211-0061 2.1.1.0061-MSF11-159Batisolaire7Chenou 192.579,31 € 144.434,48 € 133.635,19 € 137.579,31 € 71% 93% 30.450,71 € 

211-0064 2.1.1.0064-211-0064_MSF11-162Batisolaire7Dezille 149.944,22 € 112.458,17 € 99.299,79 € 119.355,70 € 80% 88% 9.783,01 € 

211-0068 2.1.1.0068-211-0068_MSF11-173Batisolaire7Dumas 292.974,42 € 219.730,82 € 189.132,57 € 200.052,07 € 68% 86% 39.093,52 € 

211-0070 2.1.1.0070-211-0070_MSF10-
138CarrierreequestreLivronsurDrome 322.881,82 € 242.161,37 € 260.856,33 € 273.184,92 € 85% 108% 55.967,64 € 

Total 155.257,83 €  
 

  

 

 

 
12 - Rédito  

 
 

12.1 Quantia de cada categoria significativa de rédito reconhecida durante o período, conforme quadro 
seguinte:   
 

 

 

Descrição Valor Período V. Período Anterior 

Vendas de bens 7.308.504,59  

Prestação de serviços 345.697,52  

Juros   

Royalties   

Dividendos   

Outros réditos   

Total 7.654.202,11  
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13 - Acontecimentos após a data do balanço      

 
 

13.1 Autorização para emissão:   
 
Foi autorizada a divilgação das demonstrações financeiras em 28/5/2012 
 

 

14 - Impostos e contribuições       
 

 
14.1 Divulgação dos seguintes principais componentes de gasto de imposto sobre o rendimento:  

 
 

 

 

 

  
Descrição Valor Período V. Período Anterior 

Resultado antes de impostos do período 347.486,40 188.053,36 

Imposto corrente 63.100,72 10.378,35 

Imposto diferido   

Imposto sobre o rendimento do período 63.100,72 10.378,35 

Tributações autónomas 6.262,87 1.612,94 

Taxa efectiva de imposto 18,16 5,51 

   
 

  

  

 

 

 
14.2 Divulgações relacionadas com outros impostos e contribuições   

 
 

  

 

  

Descrição Saldo 
Devedor 

Saldo Credor 

Saldo 
Devedor 
Período 
Anterior 

Saldo Credor 
Período 
Anterior 

Imposto sobre o rendimento 12.046,00 63.100,72 3.623,26 10.378,35 

Pagamentos por conta 12.046,00  3.623,26  

Pagamentos normais 3.330,00  3.623,26  

Pagamentos especiais 8.716,00    

Imposto estimado  63.100,72  10.378,35 
Retenção de impostos sobre 
rendimentos  6.320,93  4.397,02 

Imposto sobre o valor acrescentado 
(IVA) 401.683,01  6.338,04 1.911,55 

Contribuições para a Segurança 
Social  291.907,77  225.075,72 

Total 413.729,01 361.329,42 9.961,30 241.762,64 
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15 - Instrumentos financeiros                                                                               

 
 

15.1 Discriminação das dívidas de cobrança duvidosa:   
 

  

  

 

Descrição Valor Período 
V. Período 

Anterior 

Relativos a processos de insolvência e 
recuperação   

Reclamadas judicialmente 33.597,01 €  

Em mora:   

Há mais de seis meses e até doze meses   
Há mais de doze meses e até dezoito 
meses   
Há mais de dezoito e até vinte e quatro 
meses   

Há mais de  vinte e quatro meses 15.188,45€  

Total 48.785,46€  

   
 

15.2 Categorias (naturezas) de activos e passivos financeiros, perdas por imparidade, 
rendimentos e gastos associados, conforme quadro seguinte:   
 

 

 

Descrição 
Mensurados 

ao justo 
valor 

Mensurados 
ao custo 

amortizado 

Mensurados 
ao custo 

Imparidade 
acumulada 

Reconhecimento 
Inicial 

Activos financeiros:   1.567.764,28   

Clientes   1.442.848,60   

Outras contas a receber   124.915,68   

Passivos financeiros:   3.040.562,98   

Fornecedores   1.015.267,74   

Adiantamentos de clientes   898,82   

Accionistas/sócios   13.931,37   

Financiamentos obtidos   1.477.675,84   

Outras contas a pagar   532.789,21   

Ganhos e perdas líquidos:   (48.627,81)   

De activos financeiros   (48.785,46)   

De passivos financeiros   157,65   

Rendimentos e gastos de juros:      

De passivos financeiros   (85.437,69)   

      
  

 

 

  

  

 

 

 
15.3 Número de acções representativas do capital social, respectivas categorias e valor nominal.   

O Capital social está representado por 100.000 Acções ao portador de valor nominal de 1,00€ 
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16 - Benefícios dos empregados                                                                               
 

 

16.1 Pessoal ao serviço da empresa e horas trabalhadas   
 

  

  

 

Descrição 
Nº Médio de 

Pessoas 
Nº de Horas 
Trabalhadas 

Nº Médio de 
Pessoas Per. 

Anterior 

Nº de Horas 
Trabalhadas Per. 

Anterior 

Pessoas ao serviço da empresa 44 85.894 39 43.607 

Pessoas não remuneradas     

Pessoas ao serviço da empresa por tipo horário     

Pessoas a tempo completo 44 85.894 39 43.607 

 (das quais pessoas remuneradas) 44 85.894 39 43.607 

Pessoas na tempo parcial     

 (das quais pessoas remuneradas)     

Pessoas ao serviço da empresa  por sexo     

Masculino 42 82.374 37 40.087 

Feminino 2 3.520 2 3.520 

Pessoas ao serviço da empresa  afectas a I&D 10 17.600   

Prestadores de serviços     

Pessoas colocadas por agências de trabalho 
temporário 0 0   

     

 

16.2 Benefícios dos empregados e encargos da entidade   
 

Descrição Valor Período V. Período Anterior 

Gastos com o pessoal 861.604,98 696.844,91 

Remunerações dos órgãos sociais 43.603,04 43.648,08 

 (dos quais participações nos lucros)   

Remunerações do pessoal 663.668,21 519.036,82 

 (dos quais participações nos lucros) 28.442,36  

Benefícios pós emprego   

Prémios para pensões   

Outros benefícios   
 (dos quais planos de contribuições definidas - orgãos 
sociais)   

 (dos quais planos de contribuições definidas - outros)   

Indemnizações   

Encargos sobre as remunerações 133.882,87 115.858,57 
Seguros de acidentes no trabalho e doenças 
profissionais 14.719,83 14.945,77 

Gastos de acção social   

Outros gastos com o pessoal 5.731,03 3.355,67 

 (dos quais: formação)   

 (dos quais: fardamento)   
 



 

 

41/43 R5 
 

17 - Divulgações exigidas por diplomas legais                                                                               
 

 
17.1 Informação por actividade económica   

 
 

  

Descrição 
Actividade 

CAE - 
25110 

Total 

Vendas 7.308.504,59 7.308.504,59 

De mercadorias 380.172,77 380.172,77 

De produtos acabados, semiacabados resíduos e refugos 6.928.331,82 6.928.331,82 

Prestações de serviços 345.697,52 345.697,52 

Fornecimentos e serviços externos 2.601.665,17 2.601.665,17 

Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas 3.580.465,72 3.580.465,72 

Matérias primas, subsidiárias e de consumo 3.580.465,72 3.580.465,72 

Variação nos inventários de produção 155.257,83 155.257,83 

Gastos com o pessoal 861.604,98 861.604,98 

Remunerações 707.270,25 707.270,25 

Outros gastos 154.333,73 154.333,73 

Activos fixos tangíveis   

Valor líquido final 2.660.374,68 2.660.374,68 

Propriedades de investimento   

   
 

 

  

 

  

 

 Quadro comparativo do ano 2010 : 
 

 

Descrição Actividade 
CAE 1 Total 

Vendas 1.510.600,05 1.510.600,05 

De mercadorias 67.396,60 67.396,60 

De produtos acabados, semiacabados resíduos e refugos 1.443.203,45 1.443.203,45 

Prestações de serviços 962.003,54 962.003,54 

Compras 657.980,26 657.980,26 

Fornecimentos e serviços externos 666.736,06 666.736,06 

Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas 627.262,75 627.262,75 

Matérias primas, subsidiárias e de consumo 627.262,75 627.262,75 

Gastos com o pessoal 696.844,91 696.844,91 

Remunerações 562.684,90 562.684,90 

Outros gastos 134.160,01 134.160,01 

Valor líquido final 2.912.757,62 2.912.757,62 
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17.2 Informação por mercado geográfico   
 

  

 
  

Descrição Mercado 
Interno Comunitário Extra-

comunitário Total 

Vendas 443.038,07 6.781.645,26 83.821,26 7.308.504,59 

Prestações de serviços 345.697,52   345.697,52 

Compras 2.654.380,01 895.368,20  3.549.748,21 

Fornecimentos e serviços externos 675.530,76 1.926.134,41  2.601.665,17 

Aquisições de activos fixos tangíveis 20.347,71   20.347,71 

Aquisições de activos intangíveis 1.326,50   1.326,50 

Rendimentos suplementares:     

     
 

  
Quadro comparativo do ano 2010: 

 

  

 

Descrição Mercado 
Interno Comunitário Extra-

comunitário Total 

Vendas 269.789,24 1.115.078,92 125.731,89 1.510.600,05 

Prestações de serviços 961.832,97 170,57  962.003,54 

Compras 657.980,26   657.980,26 

Fornecimentos e serviços externos 482.164,73 184.571,33  666.736,06 

Rendimentos suplementares:     

     
 

17.3 Outras divulgações exigidas por diplomas legais   
 
 - Impostos em mora  
 
A Entidade apresenta a sua situação regularizada perante as Finanças, tendo liquidado as 
suas obrigações fiscais nos prazos legalmente estipulados.  
 
- Dívidas à Segurança Social em mora  
 
A Entidade apresenta a sua situação regularizada perante a Segurança Social, tendo liquidado 
as suas obrigações legais nos prazos legalmente estipulados, estando igualmente em curso 8 
planos de regularização que totalizam: 273.633,26€ 
 
 - Prémios sobre os resultados com base em acções  
 
A Entidade não distribuiu qualquer prémio sobre os resultados com base em acções, conforme 
resulta da proposta de aplicação dos resultados do órgão de gestão. 
 
 - Acções próprias  
 
A Entidade não detêm acções próprias, nem efectuou quaisquer transacções com acções 
próprios durante o período económico a que respeitam as demonstrações financeiras. 
 

 

18 - Outras informações                                                                           
 

 

18.1 Discriminação dos fornecimentos e serviços externos   
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Descrição Valor Período V. Período Anterior 

Subcontratos 1.277.529,21 269.076,72 

Serviços especializados 347.077,39 53.386,62 

Trabalhos especializados 24.893,67 16.514,08 

Publicidade e propaganda 2.869,29 513,00 

Vigilância e segurança 6.209,44 5.871,36 

Honorários 6.124,77 12.507,40 

Comissões 263.835,02  

Conservação e reparação 43.145,20 17.980,78 

Outros   

Materiais 65.796,71 61.636,38 

Ferramentas e utensílios de desgaste rápido 58.956,37 56.907,79 

Livros e documentação técnica 2,93  

Material de escritório 6.559,82 4.072,30 

Artigos para oferta 277,59 656,29 

Outros   

Energia e fluidos 71.723,63 59.669,25 

Electricidade 40.841,15 32.173,72 

Combustíveis 3.042,56 123,68 

Água 1.056,05 1.479,09 

Outros 26.783,87 25.892,76 

Deslocações, estadas e transportes 415.875,88 129.500,35 

Deslocações e estadas 87.402,17 69.681,18 

Transportes de pessoal   

Transportes de mercadorias 328.473,71 59.819,17 

Outros   

Serviços diversos 423.662,35 93.466,74 

Rendas e alugueres 264.490,29 44.727,52 

Comunicação 10.992,62 8.750,57 

Seguros 111.521,77 14.580,88 

Royalties   

Contencioso e notariado 2.012,90 487,84 

Despesas de representação 18.927,60 16.129,43 

Limpeza, higiene e conforto 8.765,95 8.638,00 

Outros serviços 6.951,22 152,50 

Total 2.601.665,17 666.736,06 
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