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A gerência da empresa CREDIMÉDIA – Corretores de Seguros, Lda. em cumprimento das 

disposições legais e estatutárias apresenta e submete à apreciação da Assembleia-Geral, o 

Relatório de Gestão, as contas do exercício e demais documentos de prestação de contas, 

referentes ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2017. 

Estes documentos dão conhecimento da evolução dos negócios, do desempenho e da posição 

da empresa, bem como dos principais riscos e incertezas com que se defronta. 

No exercício de 2017 a empresa passou a corretora de seguros, alterando a sua denominação 

para CREDIMÉDIA – Corretores de Seguros, Lda. 

Os dados contabilísticos apresentados, respeitantes às demonstrações financeiras da empresa, 

devem ser interpretados à luz das normas contabilísticas de relato financeiro aplicável às 

pequenas-entidades. (NCRF-PE). 

A EMPRESA 

Missão da Empresa 

A missão principal da empresa é a de corresponder às exigências do mercado e dos seus 

clientes, através de um modelo de negócio sustentado, recursos qualificados e motivados, 

geradores de valor económico, social e ambiental, de modo a proporcionar um retorno atrativo 

aos gerentes. 

Também ao nível dos valores incorpora e exterioriza, na sua atitude perante o mercado: 

 

 Eficácia e Eficiência da gestão; 

 Integridade e Ética; 

 Conduta socialmente responsável; 

 Respeito pelo ambiente. 

 

1. Enquadramento Macroeconómico e Microeconómico 

A actividade seguradora em Portugal vive um bom momento. Este sector encontra-se em 

franco crescimento e demonstra ter um papel fundamental na economia nacional. O período 

da crise foi suplantado pela retoma da economia e os seguros mostram quão importantes 

foram, são e serão na estabilidade económica do país. Porém, o bom trabalho que tem sido 

feito não pode abrandar e há que estar atento e continuar a seguir as tendências mundiais do 

sector. Copiar os bons modelos. Seja na aposta na digitalização, na resposta a dar às alterações 

climáticas ou ao envelhecimento da população em certas zonas do globo, e não só. Mas vamos 

por partes.  

 

2. Situação Económica do Ramo 
José Galamba de Oliveira, presidente da Associação Portuguesa de Seguradores (APS), afirma 

que o sector segurador em Portugal "é sólido e resiliente", dando uma importante contribuição 

para a estabilidade e para o financiamento da economia. "2017 foi um ano de crescimento 

acima dos 6%, atingindo uma produção de cerca de 11,6 mil milhões de euros e com uma 

melhoria na sua rentabilidade. E o sector demonstrou, ao longo do ano passado, a sua 

capacidade para dar respostas céleres e descomplexadas a eventos extremos como aqueles 

que assistimos durante os incêndios – a razão, afinal, para a sua existência: providenciar as 
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condições para que as famílias e as empresas possam recuperar, mais rapidamente, de 

situações de infortúnio", refere. 

  

Realçando a importância que a actividade tem na economia portuguesa, o responsável máximo 

da APS explica que o sector segurador representa, actualmente, "cerca de 7% do PIB". E, num 

cenário de crescimento do PIB nos próximos anos, acredita que a área continuará a ter taxas de 

crescimento interessantes. "Empregamos, directamente, cerca de 11.000 profissionais, 

interagimos com uma rede de cerca de mais de 20.000 mediadores e somos parte de um 

ecossistema que inclui redes de prestadores de serviço que empregam várias dezenas de 

milhares de trabalhadores. Somos, por isso, um sector importante e relevante na nossa 

economia", realça. 

  

Ao debruçar-se sobre os ramos não vida e vida, constata que existe um crescimento de cerca 

de 7% no primeiro ramo, fruto da "melhoria das condições macroeconómicas com impacto 

positivo na actividade económica do país. E um crescimento perto dos 6% do ramo vida, muito 

impulsionado pelo "aumento de cerca de 30% dos planos de poupança-reforma (PPR)". As 

modalidades que mais sobressaíram em 2017 nestes dois ramos por serem mais procuradas 

pelos portugueses, foram os seguros automóvel e acidentes de trabalho, ou seja, os seguros 

obrigatórios. Mas é de salientar o "crescimento sustentado dos seguros de saúde e o regresso 

ao crescimento da produção em relação aos PPR", sublinha. 

  

Tendências do sector a nível internacional 

  

José Galamba de Oliveira refere, no que diz respeito a tendências futuras, que o sector tem 

prestado atenção especial à temática das "alterações climáticas e ao impacto que este 

fenómeno pode ter na protecção, hoje garantida através da contratação de seguros com 

coberturas para eventos catastróficos, nomeadamente, grandes tempestades, incêndios ou 

inundações". Está, também, a desenvolver muito trabalho relacionado com novos riscos, 

nomeadamente, "riscos cyber, ou os riscos associados à emergência de veículos autónomos, no 

sentido de reforçar a oferta de protecção e soluções de mitigação destes riscos". O responsável 

da APS recorda ainda, o desenvolvimento de novas ofertas na área de "vida e saúde", para dar 

resposta à demografia adversa que vemos nos países europeus. As seguradoras portuguesas, 

afiança, estão todas a acompanhar estas tendências. Bem como a APS, participando em fóruns 

de debate sobre essas temáticas. 

  

Jacqueline Legrand, COO e membro do conselho de administração do Grupo MDS, antevê que a 

consolidação do sector segurador vai continuar um pouco por todo o mundo. "Há menos 

concorrentes nos segmentos tradicionais de seguro, resseguro e corretagem agora que a 

globalização e a necessidade de investimento tecnológico exigem organizações de maior 

escala." Jacqueline Legrand também salienta o facto de se verem novos concorrentes a entrar 

em campo, sobretudo mercados de capitais que trazem capacidades adicionais sob a forma de 

"catastrophe bonds" e empresas inovadoras de "insurtech". "Estas vão influenciar o sector, de 

certa forma, já que trazem novas perspectivas e flexibilidade num mercado tradicional 

dominado por grandes organizações com sistemas há muito estabelecidos." 
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"A tecnologia e a análise de dados influenciarão as operações do dia-a-dia", afirma. Os 

seguradores dispõem de um volume extraordinário de dados e com as novas capacidades de 

análise de "big data" podem desenvolver soluções muito eficientes para a "gestão de risco e 

controlo de prejuízos, modelos preditivos e ferramentas de inteligência artificial para analisar 

riscos e comportamentos do consumidor, criar produtos personalizados, ajustar sistemas de 

cálculo de preços e prevenir fraudes". Como consequência, prossegue, “vão prevalecer os 

produtos de seguros em que o cliente paga o que consome e os sensores ajudarão a analisar os 

comportamentos de condução para o seguro automóvel e o estilo de vida do indivíduo para o 

seguro de saúde.” "A tecnologia acelera a transformação e, com novas realidades como a 

‘blockchain’, aprendizagem automática e inteligência artificial, a ficção começa a tornar-se 

realidade... no presente." 

 

3. Evolução da Atividade 

Para uma melhor análise apresentam-se de seguida, agregadas de modo conveniente, as 

seguintes componentes de formação dos resultados para o exercício findo e para o exercício 

imediatamente anterior: 

3.1 Estrutura de Rendimentos 
 

 
Tabela 1: Evolução dos Rendimentos 

Em 2017 assistiu-se a um crescimento do volume de negócios, serviços prestados (comissões 

de seguros), conforme se demonstra no quadro acima. 

Em juros, dividendos e outros rendimentos reconheceu-se o resgate dos títulos da “Lusitânia 

Vida” no montante de 50.000,00€, que originaram um ganho de 4.157,87€. 
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3.2  Estrutura de Gastos 
 

 

Tabela 2: Evolução dos Gastos 

 
Tabela 2: Evolução dos Gastos 

 

A par do aumento do volume de negócios verificou-se também um aumento nos FSE, 

acompanhando a evolução da atividade desenvolvida. Ao nível dos FSE, realce para o impacto 

dos gastos de comissões (22.933,07€) no total desta rubrica. 

Também os gastos com pessoal, sofreram um ligeiro aumento em virtude de abrirmos um novo 

escritório em Lisboa e admitirmos mais 1 funcionário. 

Relativamente aos ativos fixos tangíveis, registaram-se investimentos na aquisição de 

equipamentos de transporte, uma viatura ligeira no valor total de 6.000,00. Por estes motivos, 

os gastos de amortização e depreciação não oscilaram significativamente. 

 

3.3 Estrutura dos Resultados 

 

Em função do exposto, o resultado da atividade operacional foi positivo cifrando-se em 

77.738,90 euros. 

A conjugação das componentes anteriormente referidas, teve por consequência a obtenção de 

um resultado positivo antes de impostos de 77.723,92 Euros e, considerando a função do 

imposto, o Resultado Liquido do Exercício de 2017 ascendeu a 58.082,42 euros positivos. 

 
 



Relatório de Gestão — Exercício de 2017 

                                                                                                                                                                                                                              

Página 6 

O sector da construção tem sido dos mais afetados pela instabilidade dos mercados e da 

economia. Essa realidade, reflete-se de igual forma nos resultados da empresa não permitindo 

que os mesmos se mantenham equilibrados. 

Em relação ao ano em análise verificam-se resultados satisfatórios e animadores para o futuro. 

4. Análise Económica e Financeira 
 

   4.1 Dívidas de Clientes/ Dividas a Fornecedores 
 

Não existem dívidas de Clientes e os fornecedores apresentaram o seguinte saldo: 

 

Rubrica 2017 2016

Clientes

Fornecedores 86.08 5,364.51  
Tabela 4: Evolução das dívidas de clientes e fornecedores 

 

Analisando a tabela acima descrita, constata-se que tanto as dívidas de clientes como as dívidas 

aos fornecedores aumentaram consideravelmente quando comparadas com o ano anterior, o 

que se mostra razoável face ao acréscimo do volume de negócios. 

 

4.2  Disponibilidades, financiamentos e remunerações a pagar 
 

As disponibilidades da empresa, especificamente o saldo em caixa e em depósitos à ordem, 

alcançaram no fim do ano, o seguinte valor: 
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4.3  Rácios Económicos/ Financeiros 
 

Os rácios financeiros, permitem-nos concluir acerca da capacidade da empresa para honrar os 

seus compromissos e ajudam à compreensão da informação disponibilizada. 

 

 

 

4.3.1 Rendibilidade das Vendas 

A rendibilidade das vendas mede a percentagem das vendas que resta depois de cobertos 

todos os custos de exploração.  

 

4.3.2 Rendibilidade dos Capitais Próprios 

A rendibilidade dos capitais próprios regista o resultado líquido do período a dividir pelo capital 

próprio, pelo que este período face ao ano anterior manteve-se, refletindo desta forma 

existência de retorno para os sócios dos capitais investidos. 

4.3.3 Solvabilidade 

A solvabilidade apresenta-nos uma relação entre os capitais próprios e o passivo, expressando 

a capacidade da empresa para satisfazer os compromissos com terceiros à medida que se vão 

vencendo.  

4.3.4 Autonomia Financeira 

Como o rácio de autonomia financeira expressa a participação do capital próprio no 

financiamento da empresa, verifica-se que a dependência de capitais alheios sofreu uma ligeira 

variação nos dois anos em análise e mantém-se abaixo do limiar de referência. 

Os indicadores económicos situam-se acima do limiar de aceitação, o que revela uma 

estabilidade financeira e de tesouraria da empresa. 

 

5. Factos Relevantes Ocorridos após o termo do exercício 
Posteriormente a 31 de Dezembro de 2017 e até à data do presente relatório, não ocorreram 

outros factos relevantes que venham a afetar materialmente a posição financeira e os 

resultados futuros da Credimédia – Corretores de Seguros, Lda. 
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6. Evolução Previsível da Atividade 
No primeiro semestre de 2017, a produção de seguro direto, relativa à atividade em Portugal, 
das empresas de seguros sob a supervisão da ASF apresentou, em termos globais, um aumento 
de 0,6% face ao semestre homólogo de 2016. Para este acréscimo contribuiu o aumento 
verificado nos ramos Não Vida (8,3%). 
No mesmo período, os custos com sinistros diminuíram 31,2%, em resultado do decréscimo de 
40,5% no ramo Vida e do acréscimo de 8% nos ramos Não Vida. 
No final do primeiro semestre de 2017, o valor das carteiras de investimento das empresas de 
seguros totalizou 50,1 mil milhões de euros. Na mesma data, o volume de provisões técnicas 
ascendeu a 43 mil milhões de euros. O resultado líquido global apurado neste período foi de 
cerca de 210 milhões de euros. 
Os rácios de cobertura do Requisito de Capital de Solvência (SCR) e do Requisito de Capital 
Mínimo (MCR) em Junho de 2017, situaram-se em 182% e 529%, respetivamente, 
apresentando aumentos de 27 e 101 pontos percentuais. 
 

7. Dívidas à Administração Fiscal e Segurança Social 
Nos termos e para efeitos do disposto no art. 2 do Decreto —Lei n.  534/80, de 7 de Novembro 

e art. 21 do Decreto-Lei n. 411/91 de 17 de Outubro declara-se que a empresa não tem dívidas 

em mora ao estado, resultantes de liquidação de impostos, nem de contribuições para a 

Segurança Social. 

 

8. Proposta de Aplicação de Resultados 
A empresa tendo em conta as presentes demonstrações financeiras, nos termos do disposto na 

alínea f) do art. 66 do Código das Sociedades Comerciais, propõe que o resultado líquido 

POSITIVO de 58.082,42 euros obtido pela sociedade no exercício que terminou em 31 de 

Dezembro de 2017, tenha a seguinte aplicação: 

29.000,00 € para distribuição aos sócios em proporção das suas participações sociais, ou seja, 

21.025,00 à sócia Isabel Maria Ramos Quitério e 7.975,00 € ao sócio José da Costa Canas e o 

restante 29.082,42 € para Reservas Livres. 
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CREDIMÉDIA  – Corretores de Seguros, Lda. 

 

 

ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PARA O PERÍODO FINDO 
 

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 

 

 

 

 

1 – Identificação da Identidade 

 

A Credimédia – Corretores de Seguros, Lda é uma Sociedade por quotas, constituída em 19-10-

1990, tem sede no Largo do Carvão, nº 4, 1º Dt.º no lugar de Figueira da Foz, freguesia de Buarcos 

Concelho de Figueira da Foz, exercendo a actividade de Mediação de Seguros, com o CAE 66220 Rev.3, 

com o número de identificação fiscal 502 451 238. Está matriculada na Conservatória  do Registo Comercial 

de Figueira da Foz  com o número 502451238, com um capital social de  100.000,00 euros.  A empresa é 

detida por sócios individuais, não sendo participada por qualquer sociedade mãe. Durante o ano de 2017 a 

empresa teve ao seu serviço, em média 14 empregados a tempo completo e remunerados. 

 

02 - Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras 

2.1 Indicação  do referencial contabilístico 

As demonstrações financeiras do exercício foram preparadas no pressuposto da continuidade das 

operações, a partir dos registos contabilísticos da empresa, em todos os seus aspetos materiais, em 

conformidade com as disposições do regime da normalização contabilística para as pequenas entidades 

(PE) aprovado pelo Decreto-Lei n.º 158/2009 de 13 de Julho de 2009. 

Na preparação das demonstrações financeiras foi utilizado o regime contabilístico de acréscimo, ou seja, os 

itens foram reconhecidos como ativos, passivos, capital próprio, rendimentos e gastos quando satisfizerem 

as definições e os critérios de reconhecimento para esses elementos contidos na estrutura conceptual. 

A apresentação e classificação de itens nas demonstrações financeiras, foram mantidas de um período para 

o outro. 

Os ativos e os passivos, os rendimentos e os gastos, não foram compensados exceto quando tal foi exigido 

ou permitido pela norma. 

A informação está comparativa com respeito ao período anterior, para todas as quantias relatadas nas 

demonstrações financeiras. 
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2.2 Indicação e justificação das disposições do SNC, que em casos excepcionais, 

tenham sido derrogadas e dos respetivos efeitos nas demonstrações  financeiras, 

tendo  em vista a necessidade de estas darem uma imagem verdadeira e apropriada do 

ativo, do passivo e dos resultados da entidade. 

Não aplicável. 

 

2.3 Indicação e comentário das contas do balanço e da demonstração dos resultados cujos 

conteúdos  sejam comparáveis  com os do exercício anterior. 

Não aplicável. 

 

03 - Principais políticas contabilísticas 

 3.1 Principais politicas contabilísticas 

Quando aplicáveis as principais políticas contabilísticas são: 

a)Ativos fixos tangíveis 

A mensuração inicial dos ativos fixos tangíveis baseou-se no método do custo, sendo subsequentemente 

utilizado na mensuração dos ativos fixos tangíveis. Neste modelo, os ativos fixos tangíveis são valorizados 

pelo custo, menos depreciações acumuladas e perdas por imparidade. 

As depreciações destes ativos são calculadas quando este estiver disponível para uso, segundo o método 

da linha reta, utilizando-se para o efeito as taxas máximas (ou mínimas) definidas no Decreto Regulamentar 

25/2009 de 14 de Setembro, que se consideram representarem satisfatoriamente a vida útil estimada dos 

bens. 

b)Locação financeira 

A classificação das locações é feita de acordo com a substância e o conteúdo dos contratos e não de 

acordo com a forma dos mesmos. Nas locações financeiras, o valor do bem é registado no balanço como 

ativo, sendo a correspondente responsabilidade registada como passivo na rubrica de "financiamentos 

obtidos". Os juros incluídos nos pagamentos mínimos e a depreciação do ativo são registados como gastos 

na demonstração dos resultados por naturezas do período a que respeitam. 

c)Inventários 

As mercadorias encontram-se valorizadas ao custo ou ao valor realizável líquido, no caso de este ser 

inferior. Utiliza-se o custo médio ponderado, como fórmula de custeio. Os gastos relativos aos inventários 

vendidos são registados no mesmo período em que o rédito é reconhecido, sendo registados na 

demonstração dos resultados do período. 

d)Empréstimos obtidos 

Os empréstimos são registados no passivo não corrente pelo valor nominal da operação. O 

desreconhecimento dos empréstimos só se verifica quando cessam as obrigações decorrentes dos 

contratos de financiamento, designadamente quando ocorre a liquidação, cancelamento ou expiração do 

empréstimo. 

e)Dívidas a terceiros 

As dívidas a terceiros (fornecedores e outros) são registadas ao custo e apresentadas no passivo corrente. 

O seu desreconhecimento verifica-se quando ocorre a liquidação, cancelamento ou expiração dessas 

dívidas. 

 

 



                           Credimédia  – Corretores de Seguros,  Lda.                                          2017 

 

 

Anexo às Demonstrações Financeiras                                                                                            Página | 3  
 

f)Dívidas de Terceiros 

As dívidas de terceiros não têm implícitos juros e são apresentadas no balanço pelo seu valor nominal 

deduzido de eventuais perdas, não se aplicando a este exercício por não existirem. 

 

g)Ativos e passivos financeiros 

Os ativos e os passivos financeiros são reconhecidos no balanço quando a entidade se torna parte das 

correspondentes disposições contratuais, sendo utilizado para o efeito o previsto no parágrafo 17.2 da 

norma. 

Os ativos e os passivos financeiros são assim mensurados de acordo com o critério do custo. 

Estão incluídos nesta categoria os seguintes ativos financeiros: 

Clientes e outras contas a receber  

Outros ativos financeiros 

Caixa e depósitos bancários 

Estão incluídos nesta categoria os seguintes passivos financeiros: 

Fornecedores e outras dívidas de terceiros 

Financiamentos obtidos 

Ativos e passivos financeiros detidos para negociação 

Outros ativos ou passivos financeiros que por definição sejam considerados nesta rubrica  

Imparidades dos ativos e passivos financeiros 

Os ativos financeiros incluídos nas categorias de "custo" são sujeitos a testes de imparidade em cada data 

de relato. Tais ativos encontram-se em imparidade quando existe uma evidência objetiva de que, em 

resultado de um ou mais acontecimentos ocorridos após o seu reconhecimento inicial, os seus fluxos de 

caixa futuros são afetados. 

As perdas por imparidade são registadas em resultados como perdas por imparidade, no período em que 

são determinadas. 

Subsequentemente, se o montante da perda por imparidade diminui e tal diminuição pode ser objetivamente 

relacionada com um acontecimento que teve lugar após o reconhecimento da perda, esta deve ser revertida 

por resultados. A reversão deve ser efetuada até ao limite da quantia que estaria reconhecida (custo 

amortizado) caso a perda não tivesse sido inicialmente registada. A reversão de perdas por imparidade é 

registada em resultados na rubrica "Reversões de perdas por imparidade". Não é permitida a reversão de 

perdas por imparidade registada em investimentos em instrumentos de capital próprio (mensurados ao 

custo). 

A entidade desreconhece ativos financeiros apenas quando os direitos contratuais aos seus fluxos de caixa 

expiram por cobrança, ou quando transfere para outra entidade o controlo desses ativos financeiros e todos 

os riscos e benefícios significativos associados à posse dos mesmos. E desreconhece passivos financeiros 

apenas quando a correspondente obrigação seja liquidada, cancelada ou expire. 

 

h)Rédito 

O rédito compreende o justo valor da prestação de serviços, acrescida do Imposto de Selo deduzido 

o valor das Notas de Crédito, descontos e outros custos inerentes à sua concretização e é reconhecido 

como se segue: 
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- Rédito das Comissões na angariação e cobrança de Seguros é reconhecido com referência à 

prestação de contas; 

O rédito decorrente das comissões não é reconhecido se existirem dúvidas quanto à aceitação da ou 

não cobrança de seguros. 

i)Subsídios 

Os subsídios do Governo não reembolsáveis relacionados com ativos fixos tangíveis são inicialmente 

reconhecidos nos capitais próprios e subsequentemente imputados numa base sistémica como 

rendimentos, durante os períodos necessários para balanceá-los com os gastos relacionados que se 

pretende que eles compensem. 

j)Regime do acréscimo 

De acordo com o regime do acréscimo, os gastos e rendimentos são registados no período ao qual dizem 

respeito, independentemente do seu pagamento ou recebimento. 

k)Letras descontadas não vencidas 

Os saldos de clientes que se encontram titulados por letras descontadas e ainda não vencidas, à data do 

balanço, são reconhecidos no balanço da entidade, no passivo não corrente, designadamente na rubrica 

"financiamentos obtidos". Este procedimento resulta do facto de a entidade reter riscos e benefícios 

inerentes à posse dos referidos ativos (letras descontadas), podendo apenas e só reconhecê-los quando os 

direitos contratuais inerentes à posse dos referidos ativos expiram ou são transferidos todos os riscos e 

benefícios para outra entidade. 

l)Fluxos de Caixa 

Os fluxos de caixa correspondem aos valores em caixa, depósitos à ordem e outros, vencíveis em menos 

de três meses e que possam ser imediatamente realizáveis sem risco significativo de alteração de valor. 

 

3.1  Alterações nas políticas contabilísticas 

No exercício não foram alteradas ou derrogadas quaisquer políticas contabilísticas 

comparativamente com o ano anterior. 

 

3.2  Alterações nas estimativas contabilísticas 

No exercício não foram alteradas ou derrogadas quaisquer estimativas contabilísticas 

comparativamente com o ano anterior. 

 

3.3  Correção de erros nos períodos anteriores 

Foram efetuadas correcções relativas a períodos anteriores, no montante de 1.822,11€. 

04 - Activos tangíveis (AFT) 

A mensuração inicial dos ativos fixos tangíveis baseou-se no método do custo. O modelo do custo foi 

subsequentemente utilizado na mensuração dos mesmos. Neste modelo, os ativos fixos tangíveis são 

valorizados pelo custo, menos depreciações acumuladas e perdas por imparidade. As depreciações destes 

ativos são calculadas quando este estiver disponível para uso, segundo o método da linha reta e às taxas 

máximas (ou mínimas) definidas no Decreto Regulamentar 25/2009 de 14 de Setembro. 

Categoria de Ativo Taxas de amortização / depreciação utilizadas 

Edifícios e outras construções 2% 

Equipamento de Transporte 25% 

Equipamento Administrativo 12,5% 

Outros AFT 10 % e 12,5% 
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O valor residual, o método de depreciação e a vida útil estimada dos ativos são revistos e ajustados, 

se necessário, na data do balanço. 

As mais ou menos valias provenientes do abate ou alienação de ativos fixos tangíveis, são 

determinados pela diferença entre os recebimentos das alienações e a quantia escriturada do ativo, e são 

reconhecidos como rendimentos ou gastos na demonstração de resultados.  

QUANTIA ESCRITURADA E MOVIMENTOS DO PERÍODO EM ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS

Terrenos e 

recursos 

naturais

Edifícios e 

outras 

construções

Equipamento 

básico

Equipamento 

de transporte

Equipamento 

administrativo

Equipamentos 

biológicos
Outros AFT AFT em curso

Adiantamentos 

por conta de AFT
Total

1 Quantia bruta escriturada inicial 32,662.50 115,303.44 0.00 104,590.02 44,850.38 0.00 5,814.88 0.00 0.00 303,221.22

2    Depreciações acumuladas iniciais 0.00 12,350.33 0.00 99,905.85 38,053.59 0.00 2,663.44 0.00  152,973.21

3    Perdas por imparidade acum. Iniciais 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00

4 Quantia líquida escriturada inicial 32,662.50 102,953.11 0.00 4,684.17 6,796.79 0.00 3,151.44 0.00 0.00 150,248.01

5 Movimentos do período 26,944.83 78,124.24 0.00 1,190.83 -1,138.05 0.00 -576.22 0.00 0.00 104,545.63

5.1    Total da adições 26,944.83 80,834.48 0.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 113,779.31

   Aquisições em 1ª mão 26,944.83 80,834.48 0.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 113,779.31

   Aquisições através de concentr. de 

actividades empresariais
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

   Outras aquisições 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

   Estimativa de custos de 

desmantelamento e remoção
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00

   Trabalhos para a própria entidade 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00

   Acréscimo por revalorização 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00

   Outras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5.2    Total da diminuições 0.00 2,710.24 0.00 4,809.17 1,138.05 0.00 576.22 0.00 0.00 9,233.68

   Depreciações   0.00 2,710.24 0.00 4,809.17 1,138.05 0.00 576.22 0.00  9,233.68

   Perdas por imparidade acum. Iniciais 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00

   Alienações 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00

   Abates 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00

   Outras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5.3    Reversões de perdas por imparidade 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5.4    Transferência de AFT em curso 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5.5
   Transferência de/para activos não 

correntes detidos para venda
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5.6    Outras transferências 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6 Quantia líquida escriturada final 59,607.33 181,077.35 0.00 5,875.00 5,658.74 0.00 2,575.22 0.00 0.00 254,793.64

7
Quantia da garantia de passivos e/ou 

titularidade restringida
0.00

Descrição

A
d
iç

õ
e
s

D
im

in
u
iç

õ
e
s

 

05 - Ativos intangíveis 
5.1 Divulgação para cada classe de ativos intangíveis, distinguindo entre os ativos 

intangíveis gerados internamente e os outros ativos intangíveis. 

Não aplicável 

 

 

06 – Custo dos empréstimos concedidos 
6.1 Indicação da quantia de custos de empréstimos obtidos capitalizada durante o período, 

discriminada por natureza de ativos que se qualificam. 

Não aplicável. 

 

 

07 – Inventários 

Não aplicável. 

 

 

7.1 Políticas contabilísticas adotadas na mensuração dos inventários e fórmula de custeio 

usada. 

Não aplicável. 
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08 – Rédito 

O rédito compreende o justo valor da prestação de serviços, acrescida do Imposto de Selo deduzido 

o valor das Notas de Crédito, descontos e outros custos inerentes à sua concretização e é 

reconhecido como se segue: 

- Rédito das Comissões na angariação e cobrança de Seguros é reconhecido com referência à 

prestação de contas; 

O rédito decorrente das comissões não é reconhecido se existirem dúvidas quanto à aceitação da 

ou não cobrança de seguros. 

- Vendas:  23,00 Euros 

- Prestação de serviços:  522.248,58 Euros 

- Outros Rendimentos e Ganhos: 3.822,67 Euros 

- Juros, dividendos e outros rendimentos: 822,50 Euros 

       09 – Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes. 

Não Aplicável. 

       10 – Subsídios do Governo e apoios do Governo. 

Não foram recebidos subsídios, referentes a estágios profissionais realizados ao longo do ano ou a 

outro tipo de medida de emprego. 

11 - Instrumentos financeiros / activos e passivos financeiros  

11.1 Os ativos e os passivos financeiros são reconhecidos no balanço quando a empresa se torna parte 

das correspondentes disposições contratuais. 

As dívidas de terceiros que não existem no exercício, mas existindo não tinham implícitos juros e 

seriam apresentadas no balanço pelo seu valor nominal deduzido de eventuais perdas por 

imparidade, reconhecidas na rubrica específica, de forma a refletir a quantia recuperável. As dívidas 

a terceiros (fornecedores e outros) são registadas ao custo e apresentadas no passivo corrente. O 

seu desreconhecimento verifica-se quando ocorre a liquidação, cancelamento ou expiração dessas 

dívidas. 

11.2 Instrumentos financeiros mensurados ao justo valor 

Não aplicável. 

11.3 Reconciliação da quantia escriturada no início e fim do período que mostre os aumentos e as 

reduções das diferentes naturezas de itens de cada rubrica de capital próprio. 

Descrição Saldo Inicial Débitos Créditos Saldo Final
Capital 100,000.00 100,000.00
Isabel Maria Ramos Quitério 72,500.00 72,500.00
José da Costa Canas 27,500.00 27,500.00

0.00
Outros Instumentos de Capital Próprio 0.00
Reservas 109,547.13 0.00 46,861.52 156,408.65
Reservas Livres 35,355.71 35,355.71
Outras Reservas 74,191.42 46,861.52 121,052.94
Resultados Transitados 0.00 0.00
Ajustamentos em ativos Financeiros 0.00 0.00

0.00

Total do Capital próprio 209,547.13 0.00 46,861.52 256,408.65
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11.4 Quantia escriturada de ativos financeiros dados em garantia, penhor ou promessa de penhor 

e termos e condições relativos à garantia, penhor ou promessa de penhor. 

Não aplicável. 

 

11.5 Dívidas da entidade reconhecidas à data do balanço com duração residual superior a 5 anos 

e coberta por garantias. 

Não aplicável 

 

11.6 Ajustamento de valor reconhecidos no período de cada natureza de instrumentos financeiros 

não mensurados ao justo valor. 

Não aplicável 

 

11.7 Dívidas à entidade reconhecidas à data do Balanço e cuja duração residual seja superior a 

um ano. 

Não aplicável 

 

11.8 Dívidas da entidade reconhecidas à data do balanço e cuja duração residual seja superior a um 

ano. 

Não aplicável 

 

 

13 - Imposto sobre o rendimento 

De acordo com a legislação em vigor, as declarações fiscais estão sujeitas a revisão e correção por parte 

das autoridades fiscais durante um período de quatro anos (cinco anos para a Segurança Social), exceto 

quando tenham ocorrido prejuízos fiscais, tenham sido concedidos benefícios fiscais, ou estejam em curso 

inspeções, reclamações ou impugnações, casos estes em que, dependendo das circunstâncias, os prazos 

são alargados ou suspensos. 

A entidade está sujeita a IRC à taxa de 17%, sobre 15.000,00Euros da matéria coletável e 21% sobre o 

remanescente. Ao valor da colecta de IRC, acresce a derrama, a qual incide sobre o lucro tributável e cuja 

taxa oscila entre 0,75% e 1,5%, dependendo do volume de negócios e do município onde a empresa está 

sediada. Acresce também a tributação autónoma sobre os encargos às taxas previstas no art. 88º do CIRC 

Valor

1 Resultado contabilístico do período (antes de impostos) 77,723.92

2 Imposto corrente 19,587.57

3 Imposto diferido 0.00

4 Imposto sobre o rendimento do período 19,587.57

5 Tributações autónomas 2,281.76

6 Taxa efectiva do imposto sobre o rendimento 28.14%

Descrição
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15 – Benefícios dos empregados, pessoas ao serviço e gastos com o pessoal 

PESSOAS AO SERVIÇO E HORAS TRABALHADAS

Descrição
Número médio de 

pessoas

Número de horas 

trabalhadas

Pessoas ao serviço da empresa, remuneradas e não remuneradas: 14 26,410

      Pessoas REMUNERADAS ao serviço da empresa 14 26,410

      Pessoas NÃO REMUNERADAS ao serviço da empresa 0 0

Pessoas ao serviço da empresa, por tipo de horário:

      Pessoas aos serviço da empresa a TEMPO COMPLETO 14 26410

         Das quais: Pessoas remuneradas ao serviço da empresa a tempo completo 14 26410

      Pessoas aos serviço da empresa a TEMPO PARCIAL 0 0

         Das quais: Pessoas remuneradas ao serviço da empresa a tempo parcial 0 0

Pessoas ao serviço da empresa, por sexo:

      Homens 3 5444

      Mulheres 11 20966

Pessoas ao serviço da empresa, das quais:

      Pessoas ao serviço da empresa, afectas à Investigação e Desenvolvimento

Prestadores de serviços

Pessoas colocadas através de agências de trabalho temporário

GASTOS COM O PESSOAL

Descrição

Gastos com o pessoal

   Remunerações dos órgãos sociais

      Das quais: Participação nos lucros

   Remunerações do pessoal

      Das quais: Participação nos lucros

   Benefícios pós-emprego

      Prémios para pensões

      Outros benefícios

         Dos quais:

            Para planos de contribuições definidas - órgãos sociais

            Para planos de contribuições definidas - outros

   Indemnizações

   Encargos sobre remunerações

   Seguros de acidentes de trabalho e doenças profissionais

   Gastos de acção social

   Outros gastos com o pessoal

      Dos quais:

         Gastos com formação

         Gastos com fardamento

0.00

0.00

0.00

0.00

47,571.60

1,222.02

0.00

4,002.33

Valor

264,719.30

43,241.34

168,682.01

Nota: No numero de horas trabalhadas incluem as horas extraordinárias 
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16 - Divulgações exigidas por diplomas legais 

Nos termos do Decreto-Lei 534/80, de 7 de Novembro, declara-se que não existiam dívidas em 

mora ao Estado. Em cumprimento do disposto no Decreto-Lei n.º 411/91, de 17 de Outubro, a 

gerência informa que a situação perante a Segurança Social encontra-se regularizada, dentro dos 

prazos legalmente estabelecidos. 

INFORMAÇÃO POR ACTIVIDADES ECONÓMICAS

Actividade CAE - Ver 3 Actividade CAE - Ver 3 Actividade CAE - Ver 3 Total

1 Vendas 23.00 0.00 0.00 23.00

1.1    Mercadorias 0.00 0.00 0.00 0.00

1.2
   Produtos acabados e intermédios, subprodutos, despedícios, resíduos e 

refugos
23.00 0.00 0.00 23.00

1.3    Activos biológicos 0.00 0.00 0.00 0.00

2 Prestações de serviços 522,248.58 0.00 0.00 522,248.58

3 Compras 0.00 0.00 0.00 0.00

4 Fornecimentos e serviços externos 158,929.74 0.00 0.00 158,929.74

5 Custo das mercadorias e das matérias consumidas 0.00 0.00 0.00 0.00

5.1    Mercadorias 0.00 0.00 0.00 0.00

5.2    Matérias primas, subsidiárias e de consumo 0.00 0.00 0.00 0.00

5.3    Activos biológicos 0.00 0.00 0.00 0.00

6 Variação nos inventários de produção 0.00 0.00 0.00 0.00

7 Número médio de pessoas ao serviço 14

8 Gastos com o pessoal 264,719.30 0.00 0.00 264,719.30

8.1    Remunerações 211,923.35 0.00 0.00 211,923.35

8.2    Outros (inclui pensões) 52,795.95 0.00 0.00 52,795.95

9 Activos fixos tangíveis

9.1    Quantia escriturada líquida final 254,793.64 0.00 0.00 254,793.64

9.2    Total de aquisições 113,779.31 0.00 0.00 113,779.31

9.3       Das quais: em Edifícios e outras construções 80,834.48 0.00 0.00 80,834.48

9.4    Adições no período de activos em curso 0.00 0.00 0.00 0.00

10 Propriedades de investimento

10.1    Quantia escriturada líquida final 0.00 0.00 0.00 0.00

10.2    Total de aquisições 0.00 0.00 0.00 0.00

10.3       Das quais: em Edifícios e outras construções 0.00 0.00 0.00 0.00

10.4    Adições no período de propriedades de investimento em curso 0.00 0.00 0.00 0.00

Descrição
Actividades económicas

 

A gestão prudente do risco de liquidez implica a manutenção das disponibilidades necessárias e a 

disponibilidade de fundos através de crédito negociado. Devido à natureza dos seus negócios, a empresa 

tem como objectivo uma gestão flexível de fundos através da manutenção das linhas de crédito disponíveis. 

 

17 – Principais pressupostos relativos ao futuro: 

As demonstrações financeiras anexas foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações, a 

partir dos livros e registos da Entidade, mantidos de acordo com os princípios contabilísticos geralmente 

aceites em Portugal.  

Os eventos ocorridos após a data do balanço, que afectem o valor dos activos e passivos existentes à data 

do balanço, são considerados na preparação das demonstrações financeiras do período. Esses eventos, se 

significativos, são divulgados no anexo às demonstrações financeiras. 
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18 – Principais fontes de incerteza: 

As estimativas são baseadas no melhor conhecimento existente em cada momento e nas acções que se 

planeiam realizar, sendo periodicamente revistas com base na informação disponível. As alterações nos 

factos e circunstâncias podem conduzir à revisão das estimativas, pelo que os resultados reais futuros 

poderão diferir daquelas estimativas. 

19 – Outras informações 

 - Caixa e Depósitos Bancários  

2017 2016

Valor Valor

Caixa 2,187.16 0.00

Depósitos à ordem 35,945.35 59,798.87

Ativos Financeiros 45,000.00 95,000.00

Total 83,132.51 154,798.87

Descrição

 

 

 – Fornecimentos e serviços externos 

 

 

– Outros rendimentos e ganhos 

2017 2016

Valor Valor

Ganhos em Instrumentos Financeiros 3,822.67 0.00

Ganhos em Alienações 0.00 2,400.00

Total 3,822.67 2,400.00

Descrição

 

 

– Outros gastos e perdas 

2017 2016

Valor Valor

Impostos 12,145.38 10,248.44

Gastos e perdas em Instrumentos não 

Financeiros
0.00 300.00

Outros 4,149.75 2,934.72

Total 16,295.13 13,483.16

Descrição

 

 

 – Gastos e perdas de financiamento 

  

2017 2016

Valor Valor

Juros Suportados 14.98 2.50

Total 14.98 2.50

Descrição

 

2017 2016

Prestação de 

Serviços

Prestação de 

Serviços

Subcontratos 23,549.36 19,550.31 

Serviços Especializados 56,123.12 37,604.94

Materiais 5,089.54 7,158.99

Energia e Fluidos 12,348.41 11,046.96

Deslocações,Estadas e 

Transportes
6,156.63 8,125.25

Serviços Diversos 55,662.68 46,331.13

Total 158,929.74 129,817.58

Descrição
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– Acréscimos 

  

2017 2016

Valor Valor

Acréscimos de Rendimentos 13,932.80 0.00

Acrescimos de Gastos 35,073.59 28,707.67

Total 49,006.39 28,707.67

Descrição

 

 

– Diferimentos 

  

2017 2016

Valor Valor

Gastos a Reconhecer 13,488.87 1,125.63

Rendimentos a Reconhecer 0.00 1,185.46

Total 13,488.87 2,311.09

Descrição

 

 

– Pessoal 

  

2017 2016

Valor Valor

Adiantamentos ao Pessoal 2,250.00

Total 2,250.00 0.00

Descrição

 

 

– Estado e Outros Entes Públicos 

  

2017 2016

Valor Valor

Imposto Sobre o Rendimento 9,164.17 7,725.62

Retenções 2,806.31 2,648.87

Contribuições para Segurança Social 5,922.67 5,317.19

Total 17,893.15 15,691.68

Descrição

 

 

- A sociedade não tem dívidas ao Estado em situação de mora, cumprindo sempre os prazos de 

pagamento estipulados pela lei; 

- A sociedade tem regularizada a situação perante a Segurança Social;  

As demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de Dezembro, foram aprovadas pelo órgão de 

gestão e autorizadas para emissão em 20 de Março de 2018. 

Após o termo do exercício não ocorreram quaisquer factos relevantes 

 

Figueira da Foz, 20 de Março de 2018 

 

                       A Gerência:                                      O Contabilista Certificado nº: 2219 

         

 

         
 

   



Entidade : CREDIMEDIA - CORRETORES DE SEGUROS, LDA. 502451238

BALANÇO (INDIVIDUAL OU CONSOLIDADO) EM : 31 de Dezembro de 2017

DATAS

RUBRICAS NOTAS 2017 2016

ACTIVO

Activo não corrente

Activos fixos tangíveis 4 254.793,64 150.248,01

Propriedades de investimento 0,00 0,00

Trespasse (goodwill) 0,00 0,00

Activos intangíveis 0,00 0,00

Activos biológicos 0,00 0,00

Participações financeiras - Método equiv. Patrimonial 0,00 0,00

Outros investimentos financeiros 0,00 0,00

Créditos a receber 0,00 0,00

Activos por impostos diferidos 0,00 0,00

254.793,64 150.248,01

Activo corrente

Inventários 0,00 0,00

Activos biológicos 0,00 0,00

Clientes 0,00 0,00

Estado e outros entes públicos 0,00 0,00

Capital subscrito e não realizado 0,00 0,00

Outros créditos a receber 19 16.283,24 0,00

Diferimentos 19 13.488,87 2.311,09

Activos financeiros detidos para negociação 19 45.000,00 95.000,00

Outros activos financeiros 19 0,00 0,00

Activos não correntes detidos para venda 19 0,00 0,00

Caixa e Depósitos bancários 19 38.132,51 59.798,87

112.904,62 157.109,96

Total do Activo 367.698,26 307.357,97

CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO

Capital próprio 11,3

Capital subscrito 100.000,00 100.000,00

Acções (quotas) próprias 0,00 0,00

Outros instrumentos de Capital Próprio 0,00 0,00

Prémios de emissão 0,00 0,00

Reservas Legais 11,3 35.355,71 35.355,71

BALANÇO

Outras reservas 11,3 121.052,94 74.191,42

Resultados transitados 11,3 0,00 0,00

Ajustamentos / outras variações no capital próprio 0,00 0,00

Excedentes de revalorização 0,00 0,00

Resultado líquido do período 13 58.136,35 46.861,52

Interesses que não controlam 0,00 0,00

Total do Capital próprio 314.545,00 256.408,65

Passivo

Passivo não corrente

Provisões 0,00 0,00

Financiamentos obtidos 0,00 0,00

Responsabilidades por benefícios pós-emprego 0,00 0,00

Passivos por impostos diferidos 0,00 0,00

Outras dívidas a pagar 0,00 0,00

0,00 0,00

Passivo corrente

Fornecedores 19 186,52 5.364,51

Adiantamentos de clientes 19 0,00 0,00

Estado e outros entes públicos 19 17.893,15 15.691,68

Financiamentos obtidos 19 0,00 0,00

Outras dívidas a pagar 19 35.073,59 28.707,67

Diferimentos 19 0,00 1.185,46

Passivos financeiros detidos para negociação 19 0,00 0,00

Outros passivos financeiros 19 0,00 0,00

Passivos não correntes detidos para venda 19 0,00 0,00

53.153,26 50.949,32

Total do Passivo 53.153,26 50.949,32

Total do Capital próprio e do Passivo 367.698,26 307.357,97

    Olivio Carvalhinho

A Gerência:        Contabilista Certificado

                    OCC   2219



Entidade : CREDIMEDIA - CORRETORES DE SEGUROS, LDA.

DEMONSTRAÇÂO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS (MODELO REDUZIDO)

PERÍODO FINDO EM : 31 de Dezembro de 2017 EURO

PERÍODO

RENDIMENTOS E GASTOS NOTAS 2017 2016

Vendas e serviços prestados 8 522.271,58 460.314,78

Subsídios à exploração 0,00 0,00

Variação nos inventários da produção 0,00 0,00

Trabalhos para a própria entidade 0,00 0,00

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas 0,00 0,00

Fornecimentos e serviços externos 19 -158.929,74 -129.817,58

Gastos com o Pessoal 15 -264.719,30 -249.321,14

Ajustamentos de inventários (perdas/reversões) 0,00 0,00

Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões) 0,00 0,00

Provisões (aumentos/reduções) 0,00 0,00

Outras imparidades (perdas/reversões) 0,00 0,00

Aumentos/reduções de justo valor 0,00 0,00

Outros rendimentos 19 4.645,17 3.362,50

Outros gastos 19 -16.295,13 -13.483,16

Result. antes depreciações, gastos de financiamento e impostos 86.972,58 71.055,40

Gastos/reversões de depreciação e de amortização 4 -9.233,68 -9.201,56

 

Result. Operacional (antes de gastos financiamento e impostos) 77.738,90 61.853,84

 

Juros e rendimentos similares obtidos 0,00 0,00

Juros e gastos similares suportados 19 -14,98 -2,50

 

Resultado antes dos Impostos 77.723,92 61.851,34

 

Imposto sobre o rendimento do período 13 -19.587,57 -14.989,82

Resultado líquido do período 58.136,35 46.861,52

(1) - O euro, admitindo-se, em função da dimensão e exigências de relato, a possibilidade de expressão das quantias em milhares de euros

A Gerência: O Contabilista Certificado

DEMONSTRAÇÂO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS








