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NOTA PRÉVIA
O presente “Plano de Atividades e Orçamento” para 2018 (doravante PAO 2018) é efetuado em
conformidade com as exigências constantes da Informação nº 24/2018 da Unidade Técnica de
Acompanhamento e Monitorização do setor Público Empresarial (UTAM), de 25 de junho,
derrogando assim as Instruções relativas à Elaboração dos Instrumentos Previsionais de Gestão
para 2018 aprovadas pelo Senhor Secretário de Estado do Tesouro em 7 de agosto de 2017 com
as quais as anteriores versões do PAO2018 apresentadas pela Sociedade se conformavam.
Sendo integrada em 15 de setembro de 2014 sob a forma de Entidade Pública Reclassificada
(EPR) no perímetro de consolidação das Administrações Públicas, a ”ESTAMO – PARTICIPAÇÕES
IMOBILIÁRIAS, SA.” (doravante ESTAMO, Sociedade ou Empresa) não obstante tratar-se de uma
sociedade comercial do setor público empresarial, passou, por força da Lei de Enquadramento
Orçamental e dos critérios definidos no Sistema Europeu de Contas Nacionais (SEC) a estar
sujeita ao quadro metodológico aplicável à produção de dados das contas nacionais, relevando
as contas respetivas para efeitos do apuramento dos agregados das contas públicas.
Ao longo do presente documento e atento o constante da Informação atrás mencionada, far-seá o exercício de compatibilizar o nível de investimento e o retorno esperado na execução do
presente exercício de 2018 e nos subsequentes de 2019-2020.

Apresenta-se assim:
(i) O presente Plano de Atividades e Orçamento anual e plurianuais;
(ii) Os Balanços Previsionais;
(iii) A Demonstração de Resultados por natureza previsional;
(iv) A Demonstração dos Fluxos de Caixa previsionais com, sempre que necessário, notas
explicativas dos fluxos projetados;
(v) O Plano de Investimentos anual e plurianual, desagregado e fontes de financiamento
respetivas;
(vi) O Plano de Redução de Custos (PRC) discriminado e respetivas medidas a adotar;
(vii) Cópia do pedido de exceção formulado à Tutela relativamente ao não cumprimento da
redução/manutenção dos gastos na rubrica de Fornecimentos e Serviços Externos (FSE’s) e
respetiva autorização;
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(viii) Cópia do pedido de exceção formulado à Tutela relativo ao preenchimento do Anexo X
e respetiva autorização;
(ix) Cópia do pedido efetuado à Tutela para autorização do decréscimo do EBIDTA estimado;

Atenta a referida Informação da UTAM e as exigências da mesma constantes as “projeções” ora
efetuadas incorporam, afinal, os dados reais da execução do primeiro semestre do ano,
mantendo-se, quanto ao demais, alinhadas com o caminho previamente articulado com a Tutela
aquando do carregamento da versão inicial do PAO2018 em agosto de 2017.Note-se que a
restante execução de 2018, seja pela designação de uma nova equipa de gestão ocorrida
entretanto, seja pela atribuição à Sociedade de novos e distintos objetivos estratégicos a esta
altura ainda em fase de definição, poderá ter de vir a ser ajustada face às perspetivas que no
presente se anteveem.
Igualmente em face das observações formuladas pela UTAM relativamente a Planos de
Atividades e Orçamento de exercícios anteriores, deve igualmente esclarecer-se, que o presente
Plano de Atividades e Orçamento para o exercício de 2018 será carregado nos meios próprios,
acompanhado do Relatório e Parecer do Conselho Fiscal, dado ser a este, atenta a estrutura da
Sociedade e nos termos da lei (ex vi. art.º 3º, nº 1 da Lei nº 148/2015, arts. 278.º, nº 1, al. a) e
420º, nº 1, al. a) do Código das Sociedades Comerciais e art. 33º do Decreto-Lei nº 133/2013 de
3 de outubro, na redação dada pela Lei nº 75-A/2014, de 30 de setembro) o órgão ao qual
compete a fiscalização respetiva. Assim e não obstante os estatutos da Sociedade, no respetivo
art.º 17º, nº 1, estabelecerem que a fiscalização da mesma compete ao Conselho Fiscal e ao
Revisor Oficial de Contas, dados os preceitos legais atrás mencionados e designadamente o facto
do Decreto-Lei nº 133/2013, estabelecer no respetivo artigo 73º (vd. nºs 1 e 2) a prevalência do
respetivo regime sobre os estatutos das empresas públicas com ele desconformes, só ao
Conselho Fiscal da Sociedade cabe a fiscalização respetiva.
Finalmente e no que aos indicadores macroeconómicos para o triénio 2018/2020 respeita,
mantiveram-se os dados indicados nas Instruções relativas à Elaboração dos Instrumentos
Previsionais de Gestão para 2018. Assim:
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PIB e Componentes da Despesa (em termos reais)
PIB
Consumo Privado
Consumo Público
Investimento (FBCF)
Exportações de Bens e Serviços
Importações de Bens e Serviços
Evolução dos Preços
IPC

2018

2019

2020

1,9
1,6
-0,8
5,1
4,5
4,1

2,0
1,6
-0,9
5,1
4,5
4,1

2,1
1,6
0,0
4,8
4,5
4,1

1,7

1,7

1,8

I. SUMÁRIO EXECUTIVO
A ESTAMO – Participações Imobiliárias, SA., é uma sociedade comercial anónima criada em
1993, tendo por objeto a compra e venda de imóveis e a revenda dos adquiridos para esse fim,
a administração de imóveis e a participação em projetos imobiliários.
Constituída em 1993, o seu capital social, integralmente público, é, na atualidade, detido pela
PARPÚBLICA, Participações Públicas, SGPS, SA.
Da articulação entre o objeto e a natureza do capital respetivo, resultam os distintos vetores da
sua atividade: compra de imóveis ao Estado e demais entes públicos e a sua subsequente
alienação no mercado, com ou sem precedência de ações de valorização (aprovação de estudos
urbanísticos, obras de reabilitação, colocação em arrendamento); arrendamento a entidades
públicas por via da adaptação de imóveis integrantes da carteira da Sociedade às exigências dos
potenciais arrendatários, com atuação proactiva na racionalização e eficiência dos espaços
assim arrendados e na modernização das instalações afetas a serviços públicos.
Fruto da atividade desenvolvida, a Empresa internalizou competências várias no processo de
comercialização de imóveis – cerca de 260 M€ no quatriénio 2014-2017 - no domínio da
promoção imobiliária - da reabilitação de imoveis, do arrendamento e muito por força deste
último e de uma carteira de cerca de mil milhões de euros em imóveis geograficamente
dispersos por todo o território nacional, na própria gestão operativa dos mesmos, quer se trate
de terrenos ou edifícios, devolutos ou arrendados, edifícios únicos com um ou com múltiplos
arrendatários ou até frações autónomas em prédios sujeitos ao regime da propriedade
horizontal.
As estimativas orçamentais ora apresentadas, refletem, para o exercício de 2018, o efeito da
redução das vendas (28 M€ previstos em 2018) e os constrangimentos provocados por um saldo
da dívida de clientes que não para de aumentar.
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Todavia, refletem também um novo segmento de negócio, o apoio ao acionista Estado na
prestação de serviços de recenseamento, inventariação e regularização do património
imobiliário público, que se espelha já no orçamento para o triénio de 2018-2020 – 4 M€ de
despesa já em 2018 por contrapartida de 4,16 M€ de receita
Em simultâneo e à medida que as distintas etapas de tratamento do património imobiliário
público se forem concretizando, tornar-se-ão progressivamente mais evidentes os imóveis,
ainda na esfera do Estado cuja passagem para a esfera jurídica da Sociedade, seja por questões
de gestão, seja por questões de comercialização, resulte como destino natural, o que lhe
permitirá, provavelmente já em 2019 e em 2020 e salvo alterações conjunturais por ora não
antecipáveis, incrementar uma vez mais as receitas provenientes da venda de imóveis.
Com um saldo de Dívida de Clientes que atingiu os 103,2 M€ no final do exercício de 2017, e
vários imóveis em carteira que, porque gorados os propósitos que fundaram a sua transmissão
à Sociedade, se justifica que regressem ao património imobiliário público, a Sociedade poderá,
com a colaboração acionista, sem qualquer esforço financeiro adicional e sem impactos
orçamentais, recompor a respetiva carteira por via da concretização de operações de permuta
e de dações em pagamento com as entidades públicas envolvidas e em simultâneo, limpar o
balanço do impacto que tal saldo de dívida representa.
Todavia, face à diminuição das receitas de vendas (de imóveis) assistir-se-á, no presente
exercício, a uma desaceleração dos ritmos de redução do endividamento. Contudo, a
cumprirem-se os cenários, prudenciais, constantes do presente Plano de Negócios para o triénio
de 2018-2020, haverá condições para que o endividamento da Sociedade, em 2020, se torne,
face ao peso do respetivo ativo, praticamente residual.

II- O HISTÓRICO (Recente)
Não obstante criada em 1993 para ser a “imobiliária do Estado”, só com o Decreto-Lei nº
209/2000, de 2 de setembro, que procedeu à reorganização, em termos empresariais (também)
do património imobiliário público, o escopo da Sociedade fica perfeitamente definido ao ser
integrada no universo empresarial titulado pela SAGESTAMO, uma sociedade gestora de
participações sociais imobiliárias, a que o mencionado Decreto-Lei dá vida.
Com efeito e se até àquela data, nada havia no objeto da Sociedade que a distinguisse de uma
qualquer outra sociedade imobiliária, a partir daquela integração e por força dos objetivos
cometidos, por lei, à sua única acionista SAGESTAMO, a missão da Sociedade clarifica-se: (i) o
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arrendamento de imóveis ao Estado e a outros entes públicos interessados na respetiva
utilização, (ii) a alienação do património imobiliário excedentário e finalmente, corolário dos
anteriores, (iii) o financiamento da atividade.
Conhecida na débâcle que sobreveio à crise do subprime pelas inúmeras aquisições efetuadas
ao Estado – Hospitais de Lisboa, estabelecimentos prisionais, instalações militares entre muitos
outros – e que desempenharam papel fundamental no financiamento deste último, o seu
endividamento, na quase totalidade com a natureza de suprimentos contraídos junto da
SAGESTAMO, por sua vez financiada, igualmente em suprimentos, pela PARPÚBLICA, superava
em 2012 e fruto das aquisições anteriormente mencionadas, os 1.200 M€.
Em finais desse mesmo ano de 2012, o respetivo capital social é, por incorporação de parte
substancial da dívida contraída em suprimentos, aumentado dos 5,1 M€ até aí existentes para
os 850 M€ que na atualidade tem, reduzindo-se assim, em proporção, o endividamento
respetivo para pouco menos de 450 M€. Já em meados de 2015, no âmbito da reestruturação
de parte da componente imobiliária do Grupo PARPÚBLICA, a extinção da SAGESTAMO transfere
o capital da Sociedade para a esfera direta da PARPÚBLICA.
Se anteriormente conhecida pelas compras feitas ao Estado, no triénio 2014-2016, ao aproveitar
a retoma da atividade imobiliária, posicionando-se no mercado, salvo a utilização de
procedimentos conformes à natureza pública do respetivo capital social, como qualquer outro
player, a notoriedade da Empresa passou a ficar associada às vendas de imóveis que efetuou, as
quais, naquele período, alcançaram os cerca de 220 M€ com a margem bruta das vendas de
imóveis registados ao justo valor de mercado, a atingir, em 2016, os 16% e uma litigância
associada ao incremento do volume de negócios praticamente sem expressão.
Fruto da intensificação das vendas, o endividamento reduziu-se, passando dos cerca de 442 M€
registados em 31 de dezembro de 2013, para os 185 M€ existentes a 31 de dezembro de 2017.
Gerindo um ativo de mais de 1.000 M€ em imóveis de distintas naturezas – terrenos, hospitais,
quarteis, serviços de finanças, etc. - e geograficamente dispersos por todo o território nacional,
fruto da atividade desenvolvida nos distintos momentos do seu percurso, a Empresa
internalizou e amadureceu competências várias no processo de comercialização de imóveis, no
domínio da promoção imobiliária, da reabilitação de imóveis, do arrendamento e, muito por
força deste último, na própria gestão operativa dos imóveis.
Com uma mailing list de cerca de 400 contactos para divulgação das respetivas campanhas de
venda, 19.000 visualizações do site em 2017 (e cerca de 8.000 visualizações no primeiro
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semestre de 2018, mesmo sem campanhas) e níveis de litigância que, pela reduzida dimensão,
espelham o cuidado interno na preparação dos processos dirigidos ao exterior, a Empresa está
hoje devidamente amadurecida e testada para poder continuar a prosseguir a respetiva missão,
fazer o interface entre o público e o privado e assumir quaisquer outros papéis que, no seu
segmento de negócio, por determinação do seu acionista último, o Estado, lhe sejam atribuídos.

III – O MERCADO
Com a limitação natural de um mercado circunscrito ao interno, a Empresa tem, nas atuais
circunstâncias de mercado, um enorme potencial de crescimento.
Segundo estudos da Jones Lang Lasalle (JLL), o ano de 2017 voltou a ser um dos melhores anos
da década no mercado imobiliário português, com a habitação e a hotelaria a destacarem-se
como os segmentos com maior crescimento, evidenciando a evolução positiva dos respetivos
indicadores de performance, quer no volume de vendas, quer no preço.
Também nos segmentos do retalho e dos escritórios, os níveis se mantiveram entre os melhores
da década, tendo o segmento de escritórios em particular, registado um aumento de 14% face
a 2016, para um valor de perto de 167.000m2. Tal como já havia acontecido em anos transatos,
a procura por ativos prime manteve-se muito forte, mas a escassez da oferta preenchendo os
requisitos dos investidores acabou por limitar o crescimento respetivo, numa tendência que,
segundo a consultora CBRE, se irá manter pelo menos, por todo o ano de 2018.
O diferencial das taxas de rentabilidade – yields – de Portugal relativamente a outros países da
Europa Ocidental, designadamente Espanha, tem igualmente jogado a favor do mercado
nacional, que se encontra numa situação de extrema liquidez, adiantando a mesma consultora
que se o contexto económico for favorável, não será de descartar, mesmo que em situações
pontuais, uma nova compressão das yields, que em produto prime de escritórios negoceiam já,
nalguns casos, com retornos abaixo dos 5%, e no mesmo produto prime de comércio de rua,
chegam a não ultrapassar os 4,5%.
A compressão das yields que se tem vindo a fazer sentir, alterou igualmente o perfil do investidor
tipo; as taxas de capitalização baixas desincentivaram os investidores mais oportunísticos,
sobretudo oriundos do mercado norte-americano, que haviam caraterizado o mercado nos
primeiros anos “pós-crise” imobiliária, dando lugar, a partir de 2016, aos chamados investidores
“core” ou “core plus” numa tendência que ainda se mantém por todo o ano presente.
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IV – O POSICIONAMENTO
É neste contexto, em que segundo as consultoras do setor a procura por escritórios ronda os
100.000 m2 e a procura de habitação, mesmo com a construção a subir, continua a não ser
satisfeita, que a Empresa deverá enquadrar a sua atuação.
Com efeito e fruto de um mercado que, como queda patente, absorve, sobretudo nos grandes
centros urbanos de Lisboa e Porto, quase todo o produto colocado, também a ESTAMO se
confronta com a escassez de produto apto para venda, razão pela qual no exercício de 2018, a
componente das vendas é estimada em 28 M€, um valor francamente modesto quando
comparado com os valores alcançados em exercícios anteriores.
Em paralelo, o incremento da procura de escritórios e consequentemente, a subida dos preços
das rendas, mais do que justificam que a Sociedade reforce a sua carteira de edifícios de
escritórios reabilitados, na atualidade sem edifícios disponíveis, de modo a proporcionar aos
serviços públicos interessados a oferta de instalações de qualidade, por períodos estáveis, com
rendas que, ainda que de mercado, resistam à espiral de crescimento que uma procura
insatisfeita tenderá a criar.
O percurso recente da Sociedade, refletido nos números acima indicados, dá boa prova das
competências adquiridas na comercialização de imóveis, seja no mercado de compra/venda,
seja no de arrendamento. Não obstante, importa agora, dentro da sua missão lata de
“imobiliária do Estado”, posicionar-se de modo a, auxiliando este no recenseamento,
inventariação e regularização (e avaliação) do património imobiliário público, garantir ao mesmo
tempo, num futuro próximo, a continuidade da sua missão.
A existência de mercado é inegável; comprovam-no as inúmeras solicitações, do lado público
por parte de serviços públicos em busca de novas instalações, do lado privado por parte de
investidores, nacionais e estrangeiros, institucionais e individuais, em busca de imóveis seja para
promover para os segmentos de habitação, hotelaria ou escritórios, seja como produto
financeiro de rendimento.
De facto, quando concretizado o levantamento e regularização do património imobiliário
público, evidenciar-se-ão, seguramente, múltiplos ativos não operacionais e excedentários, os
quais, a admitir-se a manutenção do contexto presente, poderão ser transacionados com
relativa facilidade. Do mesmo modo, edifícios haverá, cuja reabilitação, uma vez concretizada,
permitirá a respetiva colocação em arrendamento junto de entidades públicas, em condições
mais favoráveis (de espaço ou de preço) do que as que atualmente possam ter.
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Por tudo isto e com reflexo nas estimativas orçamentais que agora se apresentam, a Sociedade
prevê posicionar-se como prestadora ativa de serviços ao Estado no mencionado processo de
recenseamento, inventariação e regularização de património, serviços estes que constituindo
uma nova fonte de receita em conformidade com as Instruções referidas na Nota Introdutória,
permitirão igualmente acelerar o processo de triagem de imóveis do Estado – operacionais e
não operacionais – e em consequência, dotá-la, em exercícios futuros, do produto necessário ao
cumprimento da sua missão essencial – o arrendamento a serviços públicos e a alienação de
património excedentário.
A reduzida litigância associada às vendas concretizadas evidencia a manifesta competência da
equipa da Sociedade na due diligence interna prévia a que são sujeitos todos os imóveis a
vender, sejam eles edifícios devolutos ou arrendados, terrenos, frações autónomas, edifícios
singulares ou conjuntos de edifícios; é verificada a regularidade e coincidência das inscrições
matriciais e registais, a regularidade das licenças ou títulos que as substituam, a respetiva
situação fiscal, os ónus que porventura existam, os parâmetros urbanísticos quando
estabelecidos, elementos cujo suporte documental respetivo é integralmente disponibilizado no
sítio da Sociedade no momento da venda.
Não sendo a dimensão do património imobiliário público comparável a duas ou três dezenas de
imóveis que anualmente se possam vender, os processos estão, todavia, suficientemente
testados para poderem ser replicados, vencendo, com sucesso, uma tarefa cuja magnitude
aponta para aproximadamente 18.000 imóveis com um valor que deverá ultrapassar, em
estimativas por defeito, os 2.000 M€.
Obviamente e já previsto nas presentes projeções orçamentais, a estrutura de Colaboradores
da Sociedade terá de ser reforçada com um jurista, por contrapartida do saído no início de 2016,
devendo todos os demais serviços, ao menos numa primeira fase e até que a verdadeira
dimensão do trabalho e os processos de o tornar mais célere sejam apercebidos, ser contratados
em regime de outsourcing.
Conforme anteriormente se referiu, e se insiste, a prestação de tais serviços pela Sociedade,
para além da inegável componente de interesse público legitimada pela natureza (pública) do
seu capital, assume-se como um meio para, no futuro próximo, mais rapidamente continuar a
assegurar a sua atividade estratégica, facto que as projeções orçamentais para os exercícios de
2019 e 2020 já incorporam ainda que com estimativas prudenciais.
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Com uma equipa que fruto das saídas recentes conta, na atualidade, apenas com 8
colaboradores, a que se juntam 3 elementos da equipa de gestão, esta última pluridisciplinar e
cobrindo as vertentes financeira, técnica, comercial e jurídica, a ESTAMO tem hoje condições
preferenciais, de marca corporativa e de conhecimento dos distintos intervenientes e dos
processos, para efetuar a articulação entre o setor público e o setor privado e crescer, uma vez
mais e sustentadamente, se não já no presente exercício de 2018, seguramente e admitindo
uma conjuntura estável, nos que se lhe seguirão.

V- O PROJETO (Atividade Operacional)
De acordo com as estimativas, em 2018 a Sociedade deverá atingir um volume de negócios da
ordem dos 75 M€.
Como resulta das projeções financeiras juntas ao presente, a atividade da Empresa orientar-seá, em 2018, e nos anos subsequentes de 2019 e 2020, nas seguintes vertentes:

1. Compra de Imóveis
As operações de compra de imóveis continuarão circunscritas a situações pontuais que caso a
caso se analisarão, obtido que seja o parecer favorável da Tutela e da acionista direta
PARPÚBLICA e sempre em cumprimento das regras associadas aos preços de transferência,
garantido pela precedência nas aquisições, eventualmente a efetuar, de avaliações ao justo
valor de mercado dos imóveis, efetuadas por peritos avaliadores como tal certificados.
Não se incluem no conceito de compra de imóveis os ativos que, em permuta ou fruto de dações
em pagamento de dívidas, possam vir a integrar no triénio de 2018-2020 a carteira da Sociedade,
operações que como anteriormente referido, poderão vir a ser, sem esforço financeiro adicional
e sem impactos orçamentais, decisivas na recomposição da respetiva carteira de imóveis aptos
para venda e/ou arrendamento, permitindo em simultâneo à Sociedade, limpar o balanço do
peso que o saldo da Dívida de Clientes nele representa.
É este o cenário perspetivado para o triénio em causa.
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2. Venda de Imóveis
Em termos globais do triénio, prevê-se que a venda de imóveis atinja os 106 M€ dos quais, 28 M€
a executar no presente exercício de 2018.
Esta estimativa, prudencial, reflete, no imediato, a escassez de produto apto para colocação em
venda com que a Sociedade se confrontou já em 2017 e no exercício presente e as expetativas,
para 2019-2020, que, quer o trabalho associado ao recenseamento e inventariação do
património imobiliário público, quer o desbloquear de alguns procedimentos de autorização
administrativa que permitam a colocação no mercado dos imóveis a eles sujeitos, venham a
traduzir-se num reforço da respetiva carteira para venda incrementando, numa estimativa
prudencial, o valor de venda de imóveis em 11 M€, para 39M€ em cada um dos exercícios
subsequentes.
Dado o histórico na cobrança de rendas e compensações, não estão contempladas quaisquer
vendas de edifícios arrendados as quais, ao respeitarem a edifícios cujos contratos são pontual
e tempestivamente cumpridos, fariam perigar ainda mais a solvência da Sociedade e a
capacidade de fazer face aos respetivos compromissos.
A margem associada às vendas, não obstante os valores registados no passado recente, mas
dado o facto de os imóveis serem sujeitos, anualmente, a um processo de (re) avaliação ao justo
valor de mercado por avaliadores certificados, e sempre vendidos com um preço de referência
acima de tal valor, continua, igualmente por questões prudenciais, a estimar-se em 0% em 2018
e apenas 3% nos exercícios de 2019 e 2020.
Também prudencialmente e pese embora a Sociedade tenha vindo a realizar as suas vendas sem
necessidade da intervenção de mediadores imobiliários, continuam a estimar-se comissões no
valor de 1% mais IVA sobre o montante global de vendas projetado e uma percentagem de cerca
de 0,6% sobre as vendas para custos de publicidade e divulgação a elas relativos.

3. Arrendamentos/Compensações
Os arrendamentos e as compensações continuarão a figurar como uma importante fonte de
receita da Sociedade, designadamente num contexto de decréscimo das vendas (42,9 M€ de
arrendamentos e compensações para 28 M€ de vendas previstos para 2018).
Refira-se a este propósito, que como em Instrumentos Previsionais de Gestão de anos transatos
se referiu e em conformidade com o esclarecimento obtido junto da DGTF em resposta à
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questão que, sobre o tema, lhe foi formulada, apenas deverão ser excluídos do cômputo do
Volume de Negócios os subsídios e indemnizações compensatórias cuja natureza e propósito
são assaz distintos das compensações percebidas pela Sociedade, razão pela qual as mesmas
são, no caso concreto da Sociedade, incluídas no Volume de Negócios.

Dada, todavia, a rotatividade deste segmento - arrendatários que saem por contrapartida de
arrendatários que entram - o crescimento das receitas nele originadas para 2018 prevê-se em
linha com a taxa de inflação indicada, ou seja, 1,7% (1,7% também para 2019 e 1,8% para 2020).

4. Recenseamento, Inventariação e Regularização do Património Imobiliário Público
Aqui reside a novidade face a orçamentos anteriores, com efeitos evidentes na rubrica de FSE´s.
Em decorrência da assunção de responsabilidades nesta área, por indicação da Tutela, estimase um incremento na despesa no montante de 4 M€ repartido pelas rubricas de levantamentos
topográficos (1,475 M€), serviços jurídicos (1,5 M€), trabalhos especializados (0,5 M€),
avaliações (0,5 M€) e os 0,025 M€ restantes incrementando os custos com certidões e
documentação diversa (todos os valores com IVA), para fazer face aos trabalhos a executar
durante o ano de 2018 (que prosseguirão em 2019/2020) relativos ao recenseamento,
inventariação e regularização (acompanhada nalguns casos de avaliação) dos cerca de 18.000
imóveis (dados SIIE dez 2016) titulados pelo Estado.
Não fora o incremento decorrente de tais trabalhos e como o demonstram as projeções
financeiras aqui juntas, a rubrica de FSE’s manteria os níveis da execução de 2017. Mercê de tal
facto, o incremento desta rubrica cifra-se em 4 milhões de euros.
Por contrapartida de tal despesa, prevê-se igualmente uma remuneração de 4,16 M€
correspondendo aos custos incorridos pela Sociedade acrescidos de um fee de gestão sobre os
mesmos no montante de 4%.
Tal como anterior e sobejamente se referiu, o envolvimento da Sociedade nestas novas tarefas,
para além da manifesta prossecução do interesse público subjacente, permitir-lhe-á, mais do
que gerar receitas pela prestação de serviços em si mesma, criar o caminho para que novos
imóveis, sejam para venda, sejam para arrendamento, possam, mais rapidamente, vir a reforçar
a respetiva carteira.
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5. Obras e Outros trabalhos da Área Técnica
Dado o decréscimo da componente das vendas e o incremento do saldo da dívida de clientes, a
par da necessidade de fazer face às demais despesas operacionais e encargos financeiros, o
orçamento para obras de reabilitação/reconversão de edifícios foi estimado em 7 M€ em 2018(68% relativamente à projeção de 2017).
Assim e no presente exercício, o referido montante permitirá fazer face às intervenções no
edifício da Rua de Santa Marta e no Hospital do Desterro, ambos em Lisboa, e na Quinta do Viso,
no Porto, qualquer um deles com potencial arrendatário já identificado.
Prosseguirão igualmente os trabalhos para a obtenção de Certificação Energética e de Qualidade
do Ar Interior de diversos imóveis, certificação essa cuja existência é obrigatória aquando da
mera publicitação e da contratação, seja para venda, seja para arrendamento, do imóvel.
Manter-se-ão inevitavelmente os diversos trabalhos de manutenção dos edifícios em carteira,
nomeadamente os respeitantes aos elevadores e postos de transformação, bem como as
equipas responsáveis pela segurança e vigilância dos imóveis.
A verba prevista para 2018 para a garantia de execução das tarefas explicitadas neste capítulo –
estudos e projetos, trabalhos de fiscalização e segurança de obras, certificação energética,
manutenção e segurança dos imóveis - é de cerca de 3,1M€ representando uma variação de -20
% face ao montante executado no exercício de 2017.

6. Promoção
A atividade de promoção manter-se-á, em 2018-2020, à partida, não na assunção de
responsabilidades (e risco) na cadeia integral de terreno até venda de produto acabado mas, à
semelhança do sucedido nos exercícios anteriores, enquanto atividade potenciadora de valor
de alguns dos ativos em carteira.
Assim, prosseguirá a contratação de estudos e projetos para submissão do trato administrativo
tendente à definição dos parâmetros urbanísticos de ativos que deles careçam, enquanto
estratégia de maximização de valor desses mesmos ativos.
Em paralelo, a Sociedade continuará a pressionar as entidades licenciadoras, designadamente a
Câmara Municipal de Lisboa, no sentido de serem desbloqueadas as aprovações pendentes,
desde logo as relativas ao Hospital Miguel Bombarda e ao terreno da Maria Dröste, um e outro
essenciais ao encaixe em vendas previsto para 2018 (e cuja comercialização, no pressuposto da
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emissão atempada das necessárias autorizações administrativas, se havia previsto para o
exercício de 2017).
Para estudos e projetos, quer no âmbito da atividade de promoção, quer, mesmo que
marginalmente, para apoio à vertente do arrendamento no licenciamento de obras de
reconversão de edifícios que dele careçam, as previsões apontam para uma execução de
despesa em 2018 de cerca de 1 M€, em linha com as projeções que se haviam feito para o
exercício de 2017.
***
O caminho atrás traçado não é todavia isento de riscos.
Desde logo os conjunturais. Com efeito, ainda que por ora não se antecipe e não obstante o
clima de algum otimismo sentido na economia em geral e no setor em particular, não podem
descartar-se novas crises nos mercados financeiros, com redução drástica da liquidez, a
inevitável subida das yields e a consequente destruição de valor dos ativos da Sociedade.
Por outro lado e consequência da diminuição das vendas, a Sociedade terá de desacelerar o
ritmo de diminuição do endividamento respetivo, o qual representou um encargo superior a 8,9
M€ anuais apenas em juros, no final de 2017.
Por seu turno, a dificuldade de cobrança das dívidas por rendas e compensações no contexto
referido de decréscimo das vendas, ao comprometer inelutavelmente a tesouraria da
Sociedade, pode converter-se numa ameaça séria à capacidade de solvência dos respetivos
compromissos.
No que ao património imobiliário público respeita, não obstante e conforme o demonstram os
dados carregados em SIIE já exista bastante trabalho feito, os contornos da radiografia respetiva
permanecem ainda suficientemente difusos para permitir a avaliação rigorosa da magnitude
que a tarefa de recenseamento, inventariação e regularização pode representar.
Não obstante, a Sociedade encontra-se hoje porventura melhor do que em ocasiões passadas,
para enfrentar os riscos evidenciados.
Com efeito e de um modo geral, desde 2011 o respetivo balanço suportou mais de 168 M€ em
imparidades, o que o tornou mais resistente a flutuações conjunturais futuras.
Em 2016 amortizou o último financiamento bancário que remanescia e em simultâneo, dados
os excedentes de tesouraria registados em 2015, obteve a waiver que lhe permitiu amortizar,
ainda em 2016, as duas prestações de capital de 2017 (42 M€) mais parte da prestação de capital
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a vencer-se em junho de 2018 previstas no contrato de suprimentos. Idêntica waiver foi também
concedida em 2017 para utilização do saldo de gerência de 2016 (≈ 17 M€) a qual, permitiu
antecipar cerca de 65% da totalidade das prestações de capital previstas para 2019.
Quanto à cobrança das quantias devidas a título de rendas e compensações, 2018 poderá ser
promissor, graças ao ponto 79. do Ofício Circular nº 1387 da DGO, relativo às Instruções para
preparação do orçamento de estado para 2018. Ao serem as entidades devedoras obrigadas a
inscrever, como despesa, os recebimentos que a Sociedade, com tal natureza, inscreve como
receita, torna-se realista acreditar que tais encargos mais facilmente constarão do orçamento
das entidades em causa, tornando-se consequentemente mais difícil evadir o pagamento
respetivo.
Assim e proactivamente, em agosto do ano transato, a Sociedade comunicou a todas as
entidades utilizadoras de imóveis da sua propriedade as verbas cujo recebimento no presente
inscreveu, sejam a título de rendas e compensações do ano, sejam a título de recebimento das
quantias em atraso, para as quais estimou porém uma taxa de cobrança efetiva da ordem dos
50%. Contudo, dada a execução até à data, este pressuposto foi revisto, contemplando-se de
forma prudencial, apenas os recebimentos do próprio exercício.
Finalmente e no que diz respeito aos trabalhos de recenseamento, inventariação e regularização
do património imobiliário público e como em todas as tarefas de dimensão semelhante, a fase
crítica será o arranque e a motivação das entidades envolvidas. Todavia, possível que seja
percecionar com maior rigor a realidade, possível será criar uma cadeia de procedimentos
padronizados – “produção em série” – que permitam agilizar a respetiva execução.
Fruto da conjugação das vertentes atrás mencionadas, o EBITDA estimado para 2018 é de
38,9 M€ o que, a concretizar-se, traduzirá uma variação de -25,7% face à execução do exercício
de 2017 como resulta dos quadros infra.
Quadro I – Comparativo EBIDTA
(em €)

2018
Proposta

EBITDA 38.926.048

2017
Execução

52.410.000

2016
Execução

Variação 18/17
Valor (€)
%

Variação 17/16
Valor (€)
%

42.384.052 -13.483.951 -25,7% 10.025.948 23,7%

Todavia, dado o facto do EBITDA de 2017 incorporar cerca de 11,65 milhões de euros líquidos
de reversões de imparidades e ajustamentos de justo valor e o EBITDA projetado para o presente
exercício desconsiderar tal efeito, positivo ou negativo, dada a respetiva imprevisibilidade,
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apresenta-se em seguida o quadro comparativo do EBIDTA ajustado. Sublinhe-se que, dado o
facto do valor contabilístico dos imóveis se aproximar ao seu justo valor de mercado, fruto do
processo de (re) avaliação a que os mesmos são sujeitos anualmente, o quadro reflete a
estimativa de uma margem de 0% em 2018, não obstante os valores registados no passado
recente (9,2% em 2017).
Com o EBITDA ajustado dos mencionados efeitos é possível fazer uma apreciação efetiva da
evolução deste indicador no triénio em apreço, e concluir que o EBITDA aumenta 4,6% em 2018
face à execução de 2017.
(em €)

1. EBITDA
2. Variação de JV e Reforços/reversões
de imparidade em inventários
3.Margem das Vendas
(Vendas - CMVMC)
EBITDA ajustado (1 - 2 - 3)

2018
Proposta
38.926.048

2017
Execução
52.410.000

2016
Execução
42.384.052

11.650.395

-6.330.183

0

3.549.918

16.365.683

38.926.048

37.209.686

Variação 18/17
Variação 17/16
Valor (€)
%
Valor (€)
%
-13.483.951 -25,7% 10.025.948 23,7%

32.348.552 1.716.362

4,6%

4.861.134 15,0%

Atento o impacto do serviço da dívida – 6,5 M€ - no final de 2018, estima-se que o resultado
líquido alcançado pela Sociedade no presente exercício, também ele irrelevando qualquer efeito
associado a imparidades ou ajustamentos de justo valor, se cifre em 24,4 M€ resultado que
espelha manifestamente o decréscimo da componente das vendas.

VI – ESTRATÉGIA COMERCIAL
Na estratégia comercial prevista para o triénio de 2018-2020, não haverá grandes alterações,
visto que boa parte das mudanças foram já introduzidas em exercícios anteriores.
Nas vendas, a divulgação pela imprensa escrita com uma imagem e comunicação cuidadas,
trabalhadas in-house, continuará o meio privilegiado de lançamento das distintas campanhas.
Com efeito, o tratamento dos dados de 2014-2016 demonstram o crescimento da importância
da imprensa escrita nas vendas concretizadas (13% em 2014, 29% em 2015, 37% em 2016)
ganhando terrenos aos demais meios utilizados (contacto direto, newsletter, placas publicitárias
no local).
A newsletter, igualmente feita in-house pelo departamento comercial da Sociedade, continua,
todavia, a ser fonte da maior parte das vendas contratadas.
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No sentido de criar uma marca e uma identidade corporativa, a Sociedade tem vindo a apostar
numa comunicação uniforme e com uma imagem estável, seja ela feita no seu sítio da internet
– www.estamo.pt – seja nos jornais, seja nas placas publicitárias que atrás se referiram.
Em consequência e ainda no exercício de 2016, a plataforma do sítio e a imagem e informação
dele constantes foram alteradas e modernizadas, possibilitando igualmente a disponibilização
de novos conteúdos, desde logo de apoio às vendas, por via informática; talvez a razão para que
o ano de 2017 tenha registado cerca de 19.000 visualizações do sítio, boa parte delas ocorrida
entre fevereiro e março, meses coincidentes com a última campanha de vendas.
Resta apenas, num setor que assistindo ao renascimento dos investidores nacionais continua a
viver muito de investidores estrangeiros, a implementação do sítio bilingue, algo que a nova
plataforma já permite, a par com o carregamento de todos os imóveis da Sociedade,
geograficamente localizados e uma pequena descrição da sua natureza e afetação. Acrescentese que, para minorar os eventuais constrangimentos de um sítio, por ora, só em português, toda
a regulamentação das vendas e as minutas de contratos com elas conexas, são disponibilizadas
em versões traduzidas para inglês e francês.
Não obstante o enfoque no cliente, público ou privado, a reduzida estrutura e o cumprimento
de inúmeras obrigações de reporte que consomem o tempo do “negócio”, nem sempre têm
permitido implementar o princípio de que toda a comunicação deve ter resposta e que a
resposta deve ser célere. De um ponto de vista da imagem da Sociedade e da perceção que dela
(e do Setor Público Empresarial) têm os clientes, este aspeto terá, forçosamente, de ser
trabalhado e aperfeiçoado nos exercícios próximos.

VII – GESTÃO E CONTROLO
Dadas as inúmeras obrigações de reporte a que, enquanto entidade do Setor Público
Empresarial integrada no perímetro de consolidação das contas públicas, a Sociedade está
legalmente obrigada, a sua atividade é ampla e regularmente escrutinada, escrutínio desde logo
publicamente acessível dada a obrigação de divulgação no sítio respetivo dos Documentos de
Prestação de Contas e ainda dos Instrumentos Previsionais de Gestão.
Enumeram-se seguidamente as obrigações de reporte anteriormente referidas:
Entidade

Informação

Periodicidade

DGTF

UTE - Banca Comercial

Trimestral

DGTF

Responsabilidades Contingentes

Trimestral
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DGTF

Necessidades de financiamento, Financiamento existente, Serviço
da Dívida, Vendas, Plano de Investimento e Financiamento, Plano
de Investimento e Financiamento Plurianual, Redução de Custos

DGTF

Informação Financeira - DFC/DFC Previsional ajustada

Mensal

DGTF

Informação Financeira - PMP, Dívidas Vencidas e PRC

Mensal

DGTF
DGTF

Relatório Trimestral de Execução Orçamental
Plano de Atividades e Orçamento

DGTF

Informação previsional do ano N: Balanço / Demonstração de
Resultados / Demonstração de Rendimento Integral /
Demonstração de Alterações do Capital Próprio / outras DF´s

DGTF

DGTF

DGTF

Informação relativa à execução do 1.º / 2.º e 3.º Trimestres:
Balanço / Demonstração de Resultados / Demonstração de
Rendimento Integral / Demonstração de Alterações do Capital
Próprio / outras DF´s
Informação relativa aos dados de execução provisórios do 4.º
Trim. do ano N: Balanço / Demonstração de Resultados /
Demonstração de Rendimento Integral / Demonstração de
Alterações do Capital Próprio / outras DF´s
Informação relativa aos dados de execução efetivos do 4.º Trim.
do ano N -1 : Balanço / Demonstração de Resultados /
Demonstração de Rendimento Integral / Demonstração de
Alterações do Capital Próprio / outras DF´s

DGTF

Relatório de Governo Societário relativo ao ano N - 1

DGTF

Atas de Assembleia Geral / DUE's

Trimestral

Trimestral
Anual
Anual

Trimestral

Trimestral

Anual
Anual
quando
aplicável

INE

Balancete acumulado do Trimestre + Vendas e Compras + Rendas

Trimestral

INE

ITENF - Informação das Demonstrações de Resultado

Trimestral

INE

ICT – Índice de Custo do Trabalho

Trimestral

INE

IVNE- Inquérito ao volume de negócios e emprego

Anual

INE

IUTICE - Inquérito utilização tecnologias da informação e da
comunicação nas empresas

Anual

IGF

IG trimestral operacional e financeira

IGF

Sistema de Informação das Participações do Estado (SIPART) Informação relativa às participações detidas em entidades
societárias e não societárias

IGF

Mapa de pessoal

TC

Remessa na plataforma online do TC da prestação de contas

Anual

TC

Património Financeiro Público

Anual

Trimestral
Anual
Mensal

DGO

Contas de Execução Orçamental (Mapas 7.1 - Despesa e 7.2 –
Receita) e Alterações Orçamentais

Mensal

DGO

Fundos Disponíveis, compromissos, contas a pagar, e pagamentos
em atraso

Mensal

DGO

Empréstimos e outras operações ativas de financiamento
efetuado bem como das previstas

Mensal

DGO

Mapa de encargos com o pessoal e n.º efetivos

Mensal

DGO

Previsão mensal Orçamento Inicial
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DGO

Revisão de previsões mensais de execução e identificação de
desvios (necessidades/excedentes)

DGO

Informação relativa à Unidade de Tesouraria

SGO

Declarações previstas no art.º 15.º da LCPA sobre compromissos
plurianuais, pagamentos e recebimentos em atraso a 31/12/N

Mensal
Trimestral e
Prestação de
contas
Anual
Permanente
Trimestral

DGO

Compromissos Plurianuais (SCEP)

DGO

Relatório de Execução Orçamental (RCF)

Trimestral

DGO

Balancete analítico - MP

Trimestral

DGO

Balancete analítico - MPC

Trimestral

DGO

Deslocações em território nacional e estrangeiro - MP
Declarações de compromissos plurianuais, recebimentos e
pagamentos em atraso (DGO + SITE+RC)

Anual

DGO

Atualização da execução física do investimento - MP

Anual

DGO

Conta de Gerência + Pagamentos em atraso - MP

Anual

DGO

Conta de Gerência - MPC

Anual

DGO

Transferências, Subsídios e Indemnizações

Anual

DGO

Bal/DR/DFC/ABDR/RelatórioCF - MP

Anual

DGO

Bal/DR/DFC/ABDR/RelatórioCF - MPC

Anual

DGO

Plano de Liquidação de Pagamentos em Atraso

Anual

DGO

Pedido de transição de saldos - MP

Anual

DGO
DGO

Balancete e DF Previsionais Anuais e Orçamento - MP
Balancete e DF Previsionais Anuais e Orçamento - MPC
Unidade de Tesouraria - MP - Colocar .pdf do despacho de
exceção do cumprimento+ entrega de fundos
Encargos Plurianuais - MP + Atualizar Intranet

Anual
Anual

DGO

DGO
DGO
DGAEP

Quadros 4, 5, 6, 7 – SIOE

Prestação de
contas

Anual

Anual
Permanente
Semestral

Quadros 1.2, 1.2, 2.1, 3.2, 3.3 – SIOE - Informação relativa à sua
caracterização e respetivos recursos humanos
IMPIC
Comunicação de compras e vendas do semestre anterior
Tribunal
Comunicação de data de início e cessação de funções de gestores
Constitucional públicos
DGAEP

Trimestral
Semestral
quando
aplicável

Em acréscimo, o cumprimento dos objetivos cometidos à respetiva equipa de gestão é
anualmente avaliado pelo acionista (PARPÚBLICA) após emissão de parecer do Conselho Fiscal
relativo à aferição daquele desempenho.
Finalmente, as Contas da Sociedade são auditadas e alvo de certificação legal, estando
igualmente a Sociedade sujeita aos procedimentos do Departamento de Auditoria Interna
funcionando ao nível da acionista PARPÚBLICA.
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VIII – FINANCIAMENTO E CUSTOS
1. Financiamento e Endividamento
Como sucedido nos exercícios transatos, a atividade da Sociedade em 2018 é, uma vez mais,
integralmente financiada por receitas próprias.
O endividamento, fruto das amortizações antecipadas referidas em V. supra, reduziu-se no final
do exercício de 2017, ppara 185M€.
Dado o facto das amortizações previstas realizar no presente exercício respeitarem já à
antecipação de prestações de capital vincendas em 2019 e 2020, à expetável redução das
receitas das vendas e aos constrangimentos de tesouraria que uma insuficiente taxa de cobrança
na receita de rendas e compensações poderá causar, as amortizações de capital do exercício
estimam-se em “apenas” 30 M€.
Obviamente, a cadência e montante das amortizações propostas ficará dependente, uma vez
mais, dos fluxos de tesouraria que a Sociedade, na sua atividade, conseguirá gerar, os quais e
como anteriormente se mencionou não estão isentos de riscos.
De igual modo, as estimativas de juros assumem a taxa atualmente existente – 3,366% - taxa
que qualquer variação nos mercados financeiros poderá fazer variar para cima ou para baixo,
com os consequentes impactos ao nível dos resultados líquidos projetados para a execução de
2018 (ou para as subsequentes).
Apresenta-se seguidamente a evolução do endividamento no sexénio 2015/2020 em linha com
a estimativa de execução do ano em curso e a projeção do próximo exercício:
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Quadro II – Evolução do Endividamento 2015/2020
unidade: euros
Juros Anuais
endividamento

Endividamento
Remunerado

Controlo dos limites de endividamento
2015

Execuçã o

344.126.760,02

14.721.190,78

2016

Execuçã o

235.523.938,74

12.149.258,74

2017
2018

Execuçã o
Proposta

185.000.000,00
155.000.000,00

8.819.395,86
6.227.100,00

2019

Proposta

112.525.484,28

4.835.395,91

2020

Proposta
Va r. 2018/2017
Va r. 2019/2018
Va r. 2020/2019

-

Aferição da variação do
2016
2017
2018
endividamento
Execução
Proposta
Execução
Financiamento remunerado 235.523.938,74
185.000.000,00
155.000.000,00
Capital social ou capital
850.000.000,00
850.000.000,00 850.000.000,00
Novos investimentos (a)
0
0
0
Variação do endividamento
(a) Investimentos que careça de financiamento remunerado ou aumento de capital

70.050.968,56
30.000.000,00
42.474.515,72
42.474.515,72
2019
Proposta
112.525.484,28
850.000.000,00

0

-

2020
Proposta
70.050.968,56
850.000.000,00

3.416.080,73
2.592.295,86
1.391.704,09
1.419.315,18
unidade: euros
Var. 2018/2017

0

- 30.000.000,00
-

Var. 2019/2018
- 42.474.515,72
-

-2,9%

-4,2%

Assim, não se antecipando quaisquer realizações de capital e/ou novos investimentos, a
variação do endividamento assenta exclusivamente na variação do montante do passivo
remunerado, traduzindo-se, em 2018, num decréscimo de 2,9% e, em 2019, de 4,2%.
Explicita-se igualmente, não estarem previstos eventos sem repetição que traduzam impactos
financeiros de elevada materialidade e que, por tal facto, careçam de ser devidamente
explicitados e justificados.
Do mesmo modo, inexistem gastos, projetos e investimentos financiados através de fundos
comunitários e que devam ser identificados e calendarizados.

2. Custos
2.1 Recursos Humanos
Em termos previsionais, o quadro de Colaboradores conta, em 2018, com 8 colaboradores –
mais 1 do que em dezembro de 2017 – dada a homologação favorável, em maio do corrente,
nos termos da Lei nº 112/2017, à integração de um prestador de serviços no quadro de pessoal
da Sociedade.
Dada todavia a saída de um colaborador em abril de 2017, que se veio juntar à saída de um dos
juristas da Sociedade em dezembro de 2015, e ainda uma licença sem vencimento, entre
novembro de 2017 e julho de 2018, prevê-se, cumpridas que sejam as formalidades legais para
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o efeito e sem que tal ponha em causa as estimativas de 2018 efetuadas em tal rubrica, o reforço
da equipa da Sociedade, desde logo na vertente de apoio jurídico às vendas e arrendamentos,
segmentos de negócio que a esta altura e quando necessários, se encontram muito dependentes
do recurso a outsourcing o que, em termos comerciais e de dinâmica de grupo, se desaconselha.
.
No domínio dos órgãos sociais, o mandato dos atuais membros iniciou-se em junho do corrente,
sem qualquer variação quanto ao respetivo número.
Fruto dos pressupostos atrás mencionados e salvo o cumprimento das Instruções no que à
previsão de uma verba equivalente a 30% do montante da massa destinada a valorizações
remuneratórias em tempo apresentada, os Gastos Totais com Pessoal manter-se-ão, em 2018,
ao nível dos registados na execução de 2017, dado que o quadro de pessoal existente, não se
encontrou em funções durante todo o ano de 2018.

Quadro III – Evolução dos RH 2014-2018
Unid:€
Execução
2014
235.091,67
102.146,98
0,00
77.110,42
77.110,42
0,00

Execução
2015
356.026,87
185.724,27
0,00
85.746,22
85.746,22
0,00

Execução
2016
759.813,24
276.837,44
150.748,71
187.685,19
187.685,19
0,00

20.435,30

18.951,93

16.091,93

0,00

0,00

0,00

0,00

278,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0%

0,00
0,00
55.834,27
0,00

0,00
0,00
84.556,38
0,00

0,00
0,00
144.541,90
0,00

0,00
0,00
123.609,01
0,00

0,00
0,00
123.609,01
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0%
0%
0%
0%

214.656,37

337.074,94

743.721,31

643.789,34

643.789,34

0,00

0%

Nº T RH (O.S.+Cargos de Direção+Trabalhadores)

9

9

14

11

14

3

27%

Nº Órgãos Sociais (O.S.) (número)

6

6

6

5

6

1

20%

0
3
0%

0
3
0%

2
6
-20%

0
6
-15%

1
7
-7%

1
1
7%

17%
-50%

Designação
Gastos Totais com pessoal (1) = a+b+c+d+e+f+g
(a) Gastos com Órgãos Sociais
(b) Gastos com cargos de direção
(c) Remunerações do Pessoal
(i) Vencimento base+Sub. Férias+Subs. Natal
(ii) Outros Subsidios
(iii) impacto reduções remuneratórias/suspensão subsidios
em cada ano
(iv) impacto da aplicação dos artigos 20º e 21º LOE 2017
(v) impacto estimado com valorizações remuneratórias nos
termos do Despacho nº 3746/2017
(d) Benefícios pós-emprego
(e) Ajudas de custo
(f) Restantes encargos
(g) Rescisões/Indemnizações
Gastos Totais com pessoal (2) = (1) sem o impacto das medidas
identificadas em (iii), (i), (v) e (g)

Execução
2017
644.067,98
271.674,85
95.441,78
153.342,35
153.342,35
0,00

Previsão
2018
644.067,98
312.674,85
47.441,78
153.342,35
160.342,35
0,00

Var.
Valor
0,00
41.000,00
-48.000,00
0,00
7.000,00
0,00

%
0%
15%
-50%
0%
5%
0%

0,00

0,00

0%

278,64

0,00

0%

Observações

Designação

Nº Cargos de Direcção sem O.S.(número)
Nº Trabalhadores sem O.S. e sem Cargos de Direção (número)
Gastos com Dirigentes/Gastos com o Pessoal [(b)/((1)-(g))]

Inclui o Conselho de
Administração e o
Conselho Fiscal

2.2. Fornecimentos e Serviços Externos (FSE’s)
O respetivo incremento em 4 M€ face à execução de 2017, fica a dever-se única e
exclusivamente, à intervenção da Sociedade, nos termos atrás sobejamente explicitados, no
processo de recenseamento, inventariação e regularização do património imobiliário público
prevista em 4 milhões de euros.
Dado todavia, o não cumprimento pela Sociedade e em face do acima exposto, da obrigação de
manutenção ou redução face a 2017 da verba relativa à contratação de estudos, pareceres,
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projetos e consultoria, a pertinente aprovação por parte da Tutela dos valores estimados para
tal intervenção foi solicitada aquando do carregamento da versão original e previsional do PAO
2018 em agosto de 2017 e a competente autorização é dada em 28 de agosto de 2017 pelo
Despacho 697/17-SET. Note-se que do montante projetado em estudos, pareceres, projetos e
consultoria para 2018 (1 milhão de euros), 853.060,66 euros estão exclusivamente relacionados
com o processo de recenseamento do imobiliário do Estado - aumento evidenciados no quadro
V.
Com efeito e como decorre do Quadro comparativo infra, não fora o impacto dos 4 M€
estimados para o presente exercício com a prestação de tais serviços e a rubrica de FSE’s
continuaria a evidenciar o mesmo montante de 2017, o qual já reflete a tendência de
estabilização, ou mesmo redução, que se vem registando desde finais de 2014.

Quadro IV – Comparativo FSE’s com e sem Prestação de Serviços de Sistematização do Património
Imobiliário Público
PRC
FSE
FSEs - P. Serv. SPIP
FSEs s/ excionais

2018
Previsão
7.068.528,62
4.000.000,00
3.068.528,62

2017
Execução
3.068.528,62

2016
Execução
3.273.694,03

3.068.528,62

3.273.694,03

2018/2017
2018/2016
Valor
%
Valor
%
4.000.000,00 € 130% 3.794.834,59 € 116%
0,00 €

0%

-205.165,41 €

-6%

Apresenta-se seguidamente, o Quadro relativo à evolução do ratio Custos/Volume de Negócios
no período decorrido e a decorrer entre 2010/2018:
Quadro V – Ratio Custos/volume de Negócios (2010/2018)
PRC
CMVMC
FSE
Deslocações/Estadas
Deslocações (valor)
Estadias (Valor)
Estudos, pareceres e projetos de consultoria (a)
Gastos com o pessoal s/ Indemnizações'(C)
Ajudas de custo
Total (1)
Volume de Negócios (VN)* (2)
Subsídios e indemnizações compensatórias (IC) (3)
Peso dos Gastos/VN (1)/(2)

2018
Previsão
28.000.000
7.068.529
2.720
2.720
0
1.000.000
644.068
0
35.712.597
75.016.399
48%

2018/2010
2018/2017
2017/2016
2017
2016
2010
Execução
Valor
%
Valor
%
Valor
%
Execução
34.969.675 91.821.614 60.646.585 -32.646.585 -54% -6.969.675 -20% -56.851.939 -62%
3.068.529
3.273.694 4.237.244 2.831.285 67% 4.000.000 130%
-205.165 -6%
2.720
3.605
5.309
-2.589 -49%
0
0%
-885 -25%
2.720
3.605
5.309
-2.589 -49%
0
0%
-885 -25%
0
0
0
0 0 0 146.939
147.268
880.990
119.010 14%
853.061 581%
-329 0%
644.068
759.813
182.659
461.409 253%
0
0%
-115.745 -15%
0
0
15
-15 -100%
0 0 38.682.271 95.855.121 65.066.488 -29.353.891 -45% -2.969.675 -8% -57.172.850 -60%
80.911.695 151.652.048 86.563.832 -11.547.433 -13% -5.895.296 -7% -70.740.353 -47%
48%
63%
75%
-28% -37%
0%
0%
-15% -24%

(*) O Volume de Negócios não deve incluir subsídios e indemnizações compensatórias
(a)

O aumento dos gastos com estudos, pareceres, projetos e consultoria encontra-se aprovado no Despacho 697/17 -SET do Exmo Sr. SETF

Página 24 de 34

Plano de Atividades e Orçamento Ano 2018
Volume de Negócio (VN)

2018

2017

Previsão

Execução

2016

2010

Execução

2018/2010
Valor

2018/2017
%

Valor

2017/2016
%

Valor

%

Vendas

28.000.000 38.519.593 108.187.297 68.232.738 -40.232.738 -59% -10.519.593 -27% -69.667.704 -64%

Serviços prestados

38.245.790 33.750.762

Compensações (a)

8.770.609

8.641.340

34.763.331 15.991.436 22.254.354 139%
8.701.420

2.339.091

4.495.028 13%

6.431.518 275%

129.269

Volume de Negócios (VN) 75.016.399 80.911.695 151.652.048 86.563.265 -11.546.866 -13%

-5.895.296

1%

-1.012.569

-3%

-60.080

-1%

-7% -70.740.353 -47%

(a) Na Demonstração de Resultados, as compensações estão incluídas na rubrica de Outros Rendimentos e Ganhos. As compensações decorrem da
ocupação extemporânea de imóveis ainda em contrato promessa de compra e venda por parte de diversas entidades públicas.

Como queda patente e no caso concreto da atividade desenvolvida pela Sociedade, tal ratio
revela-se desadequada para medir o respetivo desempenho porquanto decresce com base
numa previsão de performance aquém das reveladas em exercícios transatos. Aliás, o
decréscimo do ratio acarreta, como no presente documento fica claro, o tendencial decréscimo
do EBIDTA vendo-se assim a Sociedade permanentemente confrontada com a reduzida
probabilidade de cumprir em simultâneo ambas as exigências (diminuição do ratio / incremento
do EBITDA).
Em face do atrás exposto, alerta-se, tal como se fez nas anteriores versões do PAO2018 e já se
havia feito no PAO 2017 e antes dele, no PAO 2016, que a atividade da Sociedade e o modo de
mensuração dos ativos que constituem a mercadoria transacionável respetiva, conduzem a que
o ratio Gastos Operacionais/Volume de Negócios tenda, no tempo, a comportar-se
erraticamente.
Relativamente às despesas com deslocações e estadas, o montante estimado no presente
exercício é idêntico à execução de 2017 (2,7 milhares de euros) traduzindo uma diminuição
significativa face ao montante estimado no PAO 2017. Esclareça-se que na primeira versão do
PAO de 2018, a projeção para deslocações e estadas refletia, não apenas os dispêndios
associados à atividade normal da Sociedade, como as necessidades adicionais inerentes ao
processo de inventariação de imóveis do Estado. Dada a delonga na sua implementação, a
expectativa é que seja possível executar a componente de externalização de serviços (software,
prestadores de serviços de regularização, etc), mas não a de deslocações a imóveis, por
manifesta falta de tempo. Sendo previsível a não execução, no exercício em curso, da verba
inicialmente projetada para deslocações e estadas, afigura-se razoável rever as projeções que
se fizeram na primeira versão do PAO de 2018.
Note-se que com a dispersão geográfica – Continente e Ilhas – dos ativos da Sociedade, estimase um montante inferior a duzentos e cinquenta euros por mês, para fazer face às inúmeras
deslocações decorrentes da necessidade de receção de imóveis, acompanhamento de trabalhos
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de reparação e reabilitação e/ou reuniões com entidades públicas da área em que os mesmos
se encontram, atenta a necessidade de tais intervenções ou até mesmo, em alguns casos, a sua
venda futura.
Dado que os contratos de ALD da equipa de gestão atualmente existentes se encontram no
termo do respetivo período temporal, não se prevê o aumento do número de viaturas no
exercício de 2018 e/ou o aumento dos encargos com frota, prevendo-se todavia a substituição
das mencionadas viaturas.
Apresenta-se em seguida, o quadro constante das instruções do Ofício Circular da DGTF relativo
aos gastos com frota para o triénio 2016/2018.
Quadro VI – Gastos com Frota 2016/2018

Gastos com a frota autómóvel* (€)

Var. 2018/2017

2018

2017

2016

Previsão

Execução

Execução

37.008,50

37.008,69

44.231,11

-

Valor

%

0,19

0%

N.º de Veículos
5
5
6
0%
* os gastos com a frota automóvel incluem todos os gastos decorrentes quer da disponibilidade dos
meios, quer da respetiva utilização

IX - PRAZO MÉDIO DE PAGAMENTOS (PMP)
No que concerne ao indicador do PMP, em 2017, verifica-se o cumprimento do objetivo
estabelecido na RCM nº 34/2008, de 22 de fevereiro, antevendo-se, em 2018, a sua superação.
Variação 18/17

Variação 17/16

Execução

Valor (€)

%

Valor (€)

%

46

-8

-22%

-9

-20%

2018

2017

2016

Proposta

Execução

29

37

PMP
Prazo (dias)

Igualmente, nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 1º do decreto-Lei nº 65-A/2011,
não se anteveem atrasos nos pagamentos.

X. - PLANO DE INVESTIMENTO PLURIANUAL
Em 2018, em linha com o sucedido nos exercícios transatos, não se prevê qualquer investimento
financeiro por parte da Sociedade, situação que se repete em 2019 e 2020.
Com efeito, dado que os recursos a utilizar pela Sociedade no presente exercício (e seguintes)
estão relacionados com os ativos/imóveis detidos para venda no decurso ordinário da respetiva
atividade operacional, os mesmos não preenchem o conceito (contabilístico) de investimento.
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Estima-se todavia a execução de uma verba ainda no exercício em curso para investimento em
ativos fixos tangíveis, destinada à atualização dos equipamentos e recursos informáticos
utilizados no âmbito da atividade operacional, atualização que o lançamento dos trabalhos de
recenseamento, inventariação e regularização do Património Imobiliário Público tornam ainda
mais premente e cujos impactos em termos orçamentais se sintetizam no quadro infra:
Empresa Descrição do Investimento

ESTAMO

Montante do
Investimento

Aquisição de equipamento
informático e administrativo

31.000
31.444
31.924

Fundos
Subsidio ao
comunitários investimento
(A)
(B)
01-jan-18 31-dez-18
0
0
01-jan-19 31-dez-19
0
0
01-jan-20 31-dez-20
0
0
Data
Inicio

Data
Termo

Capital
Alheio
(C)
0
0
0

Auto
Total
Financiamento
(A)+(B)+(C)+(D)
(D)
31.000
31.000
31.444
31.444
31.924
31.924

Após o triénio 2018-2020, sem prejuízo de as circunstâncias poderem vir a ditar o ajuste de tais
projeções, os investimentos em tal sede circunscrever-se-ão à resposta a situações pontuais.

XI. – OBJETIVOS SETORIAIS
Não existem quaisquer objetivos setoriais fixados para a Sociedade por despacho do membro
do governo para o efeito competente.

Lisboa, 17 de outubro de 2018

O Conselho de Administração
Assinado de forma
Alexandre
digital por Alexandre
Jaime Boa- Jaime Boa-Nova santos
Dados: 2018.10.17
Nova
santos
15:37:58 +01'00'
______________________________

Dr. Alexandre Boa-Nova Santos
de forma
Maria João Assinado
digital por Maria João
Alves Sineiro Alves Sineiro Canha
Dados: 2018.10.17
Canha
16:58:31 +01'00'
______________________________

Dra. Maria João Alves Sineiro Canha

Manuel
Jorge Santos

Assinado de forma
digital por Manuel Jorge
Santos
Dados: 2018.10.17
16:28:53 +01'00'

_______________________________
Eng.º Manuel Jorge Santos
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XII. – ANEXOS
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ESTAMO,SA.
Demonstração da Posição Financeira - NIC
Ativo
Ativo não corrente
Activos fixos tangíveis
Propriedades de investimento
Activos intangíveis
Participações financeiras - outros
Outras contas a receber
Activos por Impostos Diferidos
Total do Ativo não corrente
Activo corrente
Inventários
Clientes
Adiantamentos a Fornecedores
Estado e Outros Entes Públicos
Outras contas a receber
Diferimentos
Caixa e Depósitos Bancários
Total do Ativo corrente
Total do Ativo
Capital Próprio e Passivo
Capital Próprio
Capital realizado
Reservas Legais
Outras reservas
Resultados Transitados
Resultado líquido do período
Total do Capital Próprio
Passivo
Passivo não corrente
Provisões
Financiamentos Obtidos
Accionistas / Sócios
Passivos por Impostos Diferidos
Outras contas a pagar
Total Passivo não corrente
Passivo corrente
Fornecedores
Estado e outros entes públicos
Financiamentos Obtidos
Outras contas a pagar
Diferimentos
Total Passivo corrente
Total do Passivo
Total do Capital Próprio e do Passivo

-

EXECUÇÃO

EXECUÇÃO

EXECUÇÃO

PREVISÃO

2016

2017

mar-18

jun-18

set-18

dez-18

248.827,09
107.436.200,00
848,70
10.000,00
42.284.938,49
12.987.251,34
162.968.065,62

182.385,57
110.132.800,00
678,96
10.000,00
42.765.785,63
9.161.068,09
162.252.718,25

166.254,90
110.132.800,00
636,51
10.000,00
42.611.264,47
7.521.162,00
160.442.117,88

159.950,70
110.169.051,80
594,06
42.637.332,65
5.628.287,05
158.595.216,26

148.711,25
110.169.051,80
581,92
42.763.510,91
5.628.287,05
158.710.142,93

147.822,47
110.169.051,80
549,58
42.889.689,18
5.628.287,05
158.835.400,08

781.404.097,85
78.817.250,10
198.294,07
313.141,06
3.677.195,64
32.292,72
23.562.419,36
888.004.690,80
1.050.972.756,42

758.246.427,46
103.201.701,40
198.294,07
364.400,68
3.960.659,75
40.493,86
4.382.387,72
870.394.364,94
1.032.647.083,19

758.301.597,45
109.282.498,62
320.867,51
5.619.310,50
19.756,09
8.315.800,27
881.859.830,44
1.042.301.948,32

789.420.953,05
115.961.192,49
330.375,20
5.776.018,82
20.289,33
6.416.617,48
917.925.446,37
1.076.520.662,63

773.603.907,05
107.865.817,27
1.618.749,20
6.520.098,52
20.289,33
28.332.231,70
917.961.093,07
1.076.671.236,00

767.936.861,05
103.270.442,06
330.375,20
4.485.111,37
20.289,33
20.898.927,76
896.942.006,77
1.055.777.406,85

850.000.000,00
1.037.298,49
12.533.889,12
100.608.170,27
15.564.298,65
778.527.315,99

850.000.000,00
1.815.513,42
12.533.889,12
-85.822.086,55 34.694.932,61
813.222.248,60

850.000.000,00
1.815.513,42
12.533.889,12
51.127.153,94 6.169.170,56
819.391.419,16

850.000.000,00
3.550.260,05
12.533.889,12
52.861.900,57 13.206.575,30
826.428.823,90

850.000.000,00
3.550.260,05
12.533.889,12
52.861.900,57 19.082.407,85
832.304.656,45

850.000.000,00
3.550.260,05
12.533.889,12
52.861.900,57
24.371.286,18
837.593.534,78

6.034.234,99
235.523.938,74
10.948.724,16
2.604.988,47
255.111.886,36

6.331.099,70
185.000.000,00
10.948.724,16
2.776.509,99
0,00
205.056.333,85

6.331.099,70
185.000.000,00
10.948.724,16
2.776.509,99
205.056.333,85

6.331.099,70
185.000.000,00
10.948.724,16
2.776.509,99
27.160.164,64
205.056.333,85

6.331.099,70
185.000.000,00
10.948.724,16
2.776.509,99
27.160.164,64
232.216.498,49

6.331.099,70
155.000.000,00
10.948.724,16
2.776.509,99
27.160.164,64
202.216.498,49

352.083,53
2.505.964,24
5.600.570,42
7.366.446,90
1.508.488,98
17.333.554,07
272.445.440,43
1.050.972.756,42

436.632,92
3.478.424,61
4.287.967,71
4.568.038,25
1.597.437,25
14.368.500,74
219.424.834,59
1.032.647.083,19

426.674,34
3.470.781,26
6.018.655,37
6.340.647,09
1.597.437,25
17.854.195,31
222.910.529,16
1.042.301.948,32

785.158,08
738.944,43
7.375.926,89
7.377.873,59
1.597.437,25
45.035.504,88
250.091.838,73
1.076.520.662,63

785.158,08
1.457.843,28
1.099.900,83
7.209.741,62
1.597.437,25
12.150.081,06
244.366.579,55
1.076.671.236,00

785.158,08
3.873.696,36
2.669.471,24
7.041.610,65
1.597.437,25
15.967.373,58
218.183.872,07
1.055.777.406,85
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PREVISÃO

PREVISÃO

Demonstração da Posição Financeira - NIC

dez-18

mar-19

jun-19

set-19

dez-19

mar-20

jun-20

set-20

dez-20

147.822,47
110.169.051,80
549,58
42.889.689,18
5.628.287,05
158.835.400,08

138.767,75
110.169.051,80
516,35
43.015.875,18
5.628.287,05
158.952.498,13

129.983,49
110.169.051,80
484,00
43.142.065,26
5.628.287,05
159.069.871,61

121.199,23
110.169.051,80
451,66
43.268.255,35
5.628.287,05
159.187.245,09

107.597,80
110.169.051,80
409,65
43.394.445,44
5.628.287,05
159.299.791,74

98.573,61
110.169.051,80
376,25
43.478.572,16
5.628.287,05
159.374.860,87

89.398,33
110.169.051,80
343,90
43.478.572,16
5.628.287,05
159.365.653,25

80.223,06
110.169.051,80
311,56
43.478.572,16
5.628.287,05
159.356.445,63

65.274,01
110.169.051,80
267,63
43.478.572,16
5.628.287,05
159.341.452,65

767.936.861,05
103.270.442,06
330.375,20
4.485.111,37
20.289,33
20.898.927,76
896.942.006,77
1.055.777.406,85

765.378.892,28
103.270.442,06
6.206.365,96
20.289,33
28.567.997,64
903.443.987,27
1.062.396.485,40

762.820.923,51
103.270.442,06
364.400,68
3.022.608,79
20.289,33
14.160.359,49
883.659.023,85
1.042.728.895,46

742.131.268,53
103.270.442,06
330.375,20
3.587.983,29
20.289,33
39.741.992,19
889.082.350,61
1.048.269.595,70

739.573.299,76
103.270.442,06
330.375,20
5.284.110,80
20.289,33
24.766.214,00
873.244.731,15
1.032.544.522,88

736.962.287,69
103.270.442,06
330.375,20
7.056.390,08
20.289,33
33.533.168,13
881.172.952,48
1.040.547.813,35

734.351.275,61
103.270.442,06
364.400,68
4.594.976,41
20.289,33
19.272.995,27
861.874.379,36
1.021.240.032,61

713.282.206,29
103.270.442,06
364.400,68
6.920.490,92
20.289,33
45.339.449,27
869.197.278,55
1.028.553.724,18

710.671.194,22
103.270.442,06
330.375,20
9.280.029,91
20.289,33
31.239.908,01
854.812.238,73
1.014.153.691,38

850.000.000,00
3.550.260,05
12.533.889,12
52.861.900,57 24.371.286,18
837.593.534,78

850.000.000,00
4.768.824,36
12.533.889,12
29.709.178,70 6.923.225,12
844.516.759,90

850.000.000,00
4.768.824,36
12.533.889,12
29.709.178,70 10.572.653,06
848.166.187,84

850.000.000,00
4.768.824,36
12.533.889,12
29.709.178,70 18.293.087,69
855.886.622,48

850.000.000,00
4.768.824,36
12.533.889,12
29.709.178,70 23.925.167,21
861.518.701,99

850.000.000,00
5.965.082,72
12.533.889,12
6.980.269,85 7.576.091,41
869.094.793,40

850.000.000,00
5.965.082,72
12.533.889,12
6.980.269,85 11.590.102,75
873.108.804,74

850.000.000,00
5.965.082,72
12.533.889,12
6.980.269,85 19.748.970,20
881.267.672,19

850.000.000,00
5.965.082,72
12.533.889,12
6.980.269,85
25.689.255,59
887.207.957,59

6.331.099,70
155.000.000,00
10.948.724,16
2.776.509,99
27.160.164,64
202.216.498,49

6.331.099,70
155.000.000,00
10.948.724,16
2.776.509,99
27.160.164,64
202.216.498,49

6.331.099,70
133.762.742,14
10.948.724,16
2.776.509,99
27.160.164,64
180.979.240,63

6.331.099,70
133.762.742,14
10.948.724,16
2.776.509,99
27.160.164,64
180.979.240,63

6.331.099,70
112.525.484,28
10.948.724,16
2.776.509,99
27.160.164,64
159.741.982,77

6.331.099,70
112.525.484,28
10.948.724,16
2.776.509,99
27.160.164,64
159.741.982,77

6.331.099,70
91.288.226,42
10.948.724,16
2.776.509,99
27.160.164,64
138.504.724,91

6.331.099,70
91.288.226,42
10.948.724,16
2.776.509,99
27.160.164,64
138.504.724,91

6.331.099,70
70.050.968,56
10.948.724,16
2.776.509,99
27.160.164,64
117.267.467,05

785.158,08
3.873.696,36
2.669.471,24
7.041.610,65
1.597.437,25
15.967.373,58
218.183.872,07
1.055.777.406,85

785.158,08
5.883.664,94
816.787,95
6.580.178,79
1.597.437,25
15.663.227,01
217.879.725,50
1.062.396.485,40

785.158,08
3.030.606,28
2.117.539,46
6.052.725,93
1.597.437,25
13.583.466,99
194.562.707,62
1.042.728.895,46

785.158,08
1.352.984,78
3.241.632,90
4.426.519,58
1.597.437,25
11.403.732,59
192.382.973,22
1.048.269.595,70

785.158,08
3.157.632,78
1.778.517,29
3.965.092,72
1.597.437,25
11.283.838,12
171.025.820,89
1.032.544.522,88

785.158,08
5.357.143,19
474.638,12
3.496.660,54
1.597.437,25
11.711.037,18
171.453.019,95
1.040.547.813,35

785.158,08
2.551.453,32
1.418.945,82
3.273.508,48
1.597.437,25
9.626.502,96
148.131.227,87
1.021.240.032,61

785.158,08
942.544,77
2.182.678,49
3.273.508,48
1.597.437,25
8.781.327,07
147.286.051,99
1.028.553.724,18

785.158,08
2.964.367,18
1.057.795,75
3.273.508,48
1.597.437,25
9.678.266,74
126.945.733,80
1.014.153.691,38

Ativo

Ativo não corrente
Activos fixos tangíveis
Propriedades de investimento
Activos intangíveis
Participações financeiras - outros
Outras contas a receber
Activos por Impostos Diferidos
Total do Ativo não corrente
Activo corrente
Inventários
Clientes
Adiantamentos a Fornecedores
Estado e Outros Entes Públicos
Outras contas a receber
Diferimentos
Caixa e Depósitos Bancários
Total do Ativo corrente
Total do Ativo
Capital Próprio e Passivo
Capital Próprio
Capital realizado
Reservas Legais
Outras reservas
Resultados Transitados
Resultado líquido do período
Total do Capital Próprio
Passivo
Passivo não corrente
Provisões
Financiamentos Obtidos
Accionistas / Sócios
Passivos por Impostos Diferidos
Outras contas a pagar
Total Passivo não corrente
Passivo corrente
Fornecedores
Estado e outros entes públicos
Financiamentos Obtidos
Outras contas a pagar
Diferimentos
Total Passivo corrente
Total do Passivo
Total do Capital Próprio e do Passivo

-
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RENDIMENTOS E GASTOS
Vendas e Serviços Prestados
Vendas
Serviços Prestados
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas
Fornecimentos e Serviços Externos
Gastos Com o Pessoal
Ajustamentos de inventários (perdas / reversões)
Imparidade de dívidas a receber (perdas / reversões)
Provisões (aumentos / reduções)
Aumentos / Reduções de justo valor
Outros Rendimentos e Ganhos (a)
Outros Gastos e Perdas
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e
impostos
Gastos / Reversões de depreciação e de amortização
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e
impostos)
Juros e Rendimentos Similares Obtidos
Juros e Gastos Similares Suportados
Resultado antes de impostos
Imposto sobre o rendimento do período
Resultado líquido do período

EXECUÇÃO

EXECUÇÃO

2016

2017

EXECUÇÃO
mar-18

142.950.627,59
108.187.296,64
34.763.330,95
-91.821.613,78
-3.273.694,03
-759.813,24
-6.726.483,36
-1.314.841,83
-2.503.956,81
396.300,00
10.675.294,42
-5.237.767,01

72.270.355,20
38.519.593,00
33.750.762,20
-34.969.674,74
-3.068.528,62
-644.067,98
8.953.795,02
-712.966,67
-296.864,71
2.696.600,00
9.915.813,53
-1.734.461,41

8.460.485,53
0,00
8.460.485,53
0,00
-922.028,18
-133.116,55

42.384.051,95

PREVISÃO
jun-18

set-18

dez-18

17.042.895,19
0,00
17.042.895,19
0,00
-1.641.829,94
-229.730,03

46.164.342,79
18.380.000,00
27.784.342,79
-19.075.000,00
-4.355.179,28
-436.899,01

66.245.790,38
28.000.000,00
38.245.790,38
-28.000.000,00
-7.068.528,62
-644.067,98

279.609,60

279.609,60

279.609,60

2.235.987,54
-85.390,68

4.568.595,74
-511.973,34

6.852.893,61
-767.960,01

9.137.191,48
-1.023.946,68

52.409.999,62

9.555.937,66

19.507.567,22

28.661.807,70

38.926.048,18

-66.600,63

-65.133,71

-16.173,12

-32.346,24

-48.519,36

-64.692,48

42.317.451,32

52.344.865,91

9.539.764,54

19.475.220,98

28.613.288,34

38.861.355,70

1.131.777,41
-12.149.258,74
31.299.969,99
-15.735.671,34
15.564.298,65

1.598.411,62
-8.819.395,86
45.123.881,67
-10.428.949,06
34.694.932,61

0,00
-1.730.687,89
7.809.076,65
-1.639.906,09
6.169.170,56

629.216,91
-3.365.081,55
16.739.356,34
-3.532.781,04
13.206.575,30

943.825,37
-4.934.651,96
24.622.461,75
-5.540.053,89
19.082.407,85

1.258.433,82
-6.504.222,37
33.615.567,15
-9.244.280,97
24.371.286,18
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RENDIMENTOS E GASTOS
Vendas e Serviços Prestados
Vendas
Serviços Prestados
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas
Fornecimentos e Serviços Externos
Gastos Com o Pessoal
Imparidade de dívidas a receber (perdas / reversões)
Outros Rendimentos e Ganhos (a)
Outros Gastos e Perdas
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e
impostos
Gastos / Reversões de depreciação e de amortização
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e
impostos)
Juros e Rendimentos Similares Obtidos
Juros e Gastos Similares Suportados
Resultado antes de impostos
Imposto sobre o rendimento do período
Resultado líquido do período

PREVISÃO
dez-18

PREVISÃO
mar-19

jun-19

set-19

dez-19

mar-20

jun-20

set-20

dez-20

66.245.790,38
28.000.000,00
38.245.790,38
-28.000.000,00
-7.068.528,62
-644.067,98
279.609,60
9.137.191,48
-1.023.946,68

15.924.052,20
5.000.000,00
10.924.052,20
-4.850.000,00
-2.751.198,00
-163.263,02

27.332.624,41
10.000.000,00
17.332.624,41
-9.700.000,00
-5.502.396,00
-326.526,04

61.949.136,61
33.692.460,00
28.256.676,61
-32.681.686,20
-8.253.594,00
-489.789,06

77.873.188,82
38.692.460,00
39.180.728,82
-37.531.686,20
-11.004.792,00
-653.052,08

16.210.685,14
5.090.000,00
11.120.685,14
-4.937.300,00
-2.792.319,00
-165.703,15

27.824.611,65
10.180.000,00
17.644.611,65
-9.874.600,00
-5.584.638,00
-331.406,30

63.064.221,79
34.298.925,00
28.765.296,79
-33.269.957,25
-8.376.957,00
-497.109,45

79.274.906,94
39.388.925,00
39.885.981,94
-38.207.257,25
-11.169.276,00
-662.812,60

2.332.659,01
-255.986,67

4.970.398,40
-511.973,34

7.608.137,78
-767.960,01

10.245.877,17
-1.023.946,68

2.677.232,61
-255.986,67

5.354.465,23
-511.973,34

8.031.697,84
-767.960,01

10.708.930,46
-1.023.946,68

38.926.048,18

10.236.263,52

16.262.127,42

27.364.245,12

37.905.589,02

10.736.608,94

16.876.459,24

28.183.935,92

38.920.544,86

-64.692,48

-16.612,29

-32.785,41

-48.958,53

-69.962,48

-16.699,43

-32.872,55

-49.045,67

-71.008,14

38.861.355,70

10.219.651,23

16.229.342,01

27.315.286,60

37.835.626,54

10.719.909,51

16.843.586,69

28.134.890,26

38.849.536,72

1.258.433,82
-6.504.222,37
33.615.567,15
-9.244.280,97
24.371.286,18

-1.286.457,53
8.933.193,70
-2.009.968,58
6.923.225,12

-2.587.209,04
13.642.132,97
-3.069.479,92
10.572.653,06

-3.711.302,48
23.603.984,12
-5.310.896,43
18.293.087,69

-4.835.395,91
33.000.230,63
-9.075.063,42
23.925.167,21

-944.307,70
9.775.601,81
-2.199.510,41
7.576.091,41

-1.888.615,40
14.954.971,29
-3.364.868,54
11.590.102,75

-2.652.348,07
25.482.542,19
-5.733.571,99
19.748.970,20

-3.416.080,73
35.433.455,99
-9.744.200,40
25.689.255,59

Página 32 de 34

Plano de Atividades e Orçamento Ano 2018

ESTAMO
DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA PREVISIONAL
Fluxos de caixa das atividades operacionais
Recebimentos de clientes
Pagamentos a fornecedores
Pagamentos ao pessoal
Fluxo gerados pelas operações
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento
Outros recebimentos/pagamentos
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Pagamentos respeitantes a:
Ativos Fixos Tangíveis
Propriedades de Investimento
Recebimentos provenientes de:
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)
Fluxos de caixa das atividade de financiamento
Recebimentos provenientes de:
Pagamentos respeitantes a:
Financiamentos obtidos
Juros e gastos similares
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)
Variação de caixa e seus equivalentes (4) = (1) + (2) + (3)
Efeito das diferenças de câmbio
Caixa e seus equivalentes no início do período
Caixa e seus equivalentes no fim do período

-

EXECUÇÃO

EXECUÇÃO

2016

2017

107.078.380,01
9.209.427,09
734.103,38
97.134.849,54
5.766.553,13
2.389.376,37
93.757.672,78

-

3.349,14

-

3.349,14

-

108.602.792,00
13.387.382,83
121.990.174,83
28.235.851,19
51.798.270,55
23.562.419,36

-

-

-

EXECUÇÃO
mar-18

54.851.719,12
4.352.670,22
715.019,78
49.784.029,12
5.151.369,42
3.259.452,28
41.373.207,42

-

PREVISÃO
jun-18

4.379.040,96
772.783,79
97.380,41
3.508.876,76
424.535,79
3.933.412,55

441,32

-

set-18

8.758.081,91
1.545.567,57
194.760,82
7.017.753,52
2.455.032,40
2.528.491,36
2.034.229,76

-

46.114.902,72
4.894.119,40
435.644,47
40.785.138,86
5.031.780,40
3.665.297,64
32.088.060,82

-

74.711.723,53
8.242.670,22
676.528,12
65.792.525,19
6.320.154,40
4.802.111,91
54.670.258,88

-

-

15.498,00

-

31.000,00

-

-

15.498,00

-

31.000,00

-

8.122.718,84
8.122.718,84
23.949.843,98

-

30.000.000,00
8.122.718,84
38.122.718,84
16.516.540,04

2.436,84

-

50.523.938,74
10.031.737,16
60.555.675,90
19.180.031,64

3.933.412,55

2.034.229,76

23.562.419,36
4.382.387,72

4.382.387,72
8.315.800,27

4.382.387,72
6.416.617,48
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4.382.387,72
20.898.927,76

Plano de Atividades e Orçamento Ano 2018

PREVISÃO

ESTAMO

Fluxos de caixa das atividades operacionais
Recebimentos de clientes
Pagamentos a fornecedores
Pagamentos ao pessoal
Fluxo gerados pelas operações
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento
Outros recebimentos/pagamentos
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Pagamentos respeitantes a:
Ativos Fixos Tangíveis
Propriedades de Investimento
Recebimentos provenientes de:
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)
Fluxos de caixa das atividade de financiamento
Recebimentos provenientes de:
Pagamentos respeitantes a:
Financiamentos obtidos
Juros e gastos similares
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)
Variação de caixa e seus equivalentes (4) = (1) + (2) + (3)
Efeito das diferenças de câmbio
Caixa e seus equivalentes no início do período
Caixa e seus equivalentes no fim do período

PREVISÃO

dez-18

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA PREVISIONAL

-

74.711.723,53
8.242.670,22
676.528,12
65.792.525,19
6.320.154,40
4.802.111,91
54.670.258,88

mar-19

-

-

14.866.372,20
2.886.324,00
198.066,00
11.781.982,20
965.911,50
10.816.070,70

jun-19

-

29.732.744,41
5.772.648,00
462.153,00
23.497.943,41
3.912.570,00
1.931.823,00
17.653.550,41

set-19

-

63.291.576,61
8.658.972,00
660.219,00
53.972.385,61
7.831.608,00
2.897.734,50
43.243.043,11

dez-19

-

78.157.948,82
11.545.295,00
858.281,00
65.754.372,82
9.791.127,00
3.863.650,00
52.099.595,82

mar-20

-

-

15.133.970,00
2.929.467,00
201.030,00
12.003.473,00
980.352,00
11.023.121,00

jun-20

-

30.267.940,00
5.858.934,00
469.068,00
23.939.938,00
3.971.048,00
1.960.704,00
18.008.186,00

set-20

-

64.430.835,00
8.788.401,00
670.098,00
54.972.336,00
7.948.660,00
2.941.056,00
44.082.620,00

dez-20

-

79.564.805,00
11.717.867,00
871.124,00
66.975.814,00
9.937.466,00
3.921.412,00
53.116.936,00

-

31.000,00

-

7.860,00
-

-

15.720,00
-

-

23.580,00
-

-

31.444,00
-

-

7.980,00

-

15.960,00

-

23.940,00

-

31.924,00

-

31.000,00

-

7.860,00

-

15.720,00

-

23.580,00

-

31.444,00

-

7.980,00

-

15.960,00

-

23.940,00

-

31.924,00

-

30.000.000,00
8.122.718,84
38.122.718,84
16.516.540,04

-

3.139.140,82
3.139.140,82
7.669.069,88

-

21.237.257,86
3.139.140,82
24.376.398,68
6.738.568,27

-

21.237.257,86
3.139.140,82
24.376.398,68
18.843.064,43

-

42.474.515,72
5.726.349,86
48.200.865,58
3.867.286,24

-

2.248.186,87
2.248.186,87
8.766.954,13

-

21.237.257,86
2.248.186,87
23.485.444,73
5.493.218,73

-

21.237.257,86
2.248.186,87
23.485.444,73
20.573.235,27

-

42.474.515,72
4.136.802,27
46.611.317,99
6.473.694,01

4.382.387,72
20.898.927,76

20.898.927,76
28.567.997,64

20.898.927,76
14.160.359,49

20.898.927,76
39.741.992,19
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20.898.927,76
24.766.214,00

24.766.214,00
33.533.168,13

24.766.214,00
19.272.995,27

24.766.214,00
45.339.449,27

24.766.214,00
31.239.908,01

ŶĞǆŽy/
ĞĐůĂƌĂĕĆŽĚĞĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚĞĚŽWƌŽũĞƚŽĚĞKƌĕĂŵĞŶƚŽ
WƌŽŐƌĂŵĂ͗

ϬϬϰͲ&ŝŶĂŶĕĂƐ

DŝŶŝƐƚĠƌŝŽ͗

ϬϰͲ&ŝŶĂŶĕĂƐ

ĞƐŝŐŶĂĕĆŽ^ĞƌǀŝĕŽ͗

ƐƚĂŵŽͲWĂƌƚŝĐŝƉĂĕƁĞƐ/ŵŽďŝůŝĄƌŝĂƐ͕^͘͘

ſĚŝŐŽ^ĞƌǀŝĕŽ͗

ϱϵϭϯ

ĞĐůĂƌŽƋƵĞĂŝŶĨŽƌŵĂĕĆŽƌĞŐŝƐƚĂĚĂŶŽ^ŝƐƚĞŵĂĚĞKƌĕĂŵĞŶƚŽĚĞƐƚĂĚŽ;^KͿĞƐƚĄĐŽŶĨŽƌŵĞĐŽŵĂƉƌŽƉŽƐƚĂĚŽ
ŽƌĕĂŵĞŶƚŽĂƉƌŽǀĂĚĂƉĞůĂdƵƚĞůĂ͕ƌĞƐƉĞŝƚĂŶĚŽŽƉůĂĨŽŶĚĚŝƐƚƌŝďƵşĚŽĂŽƐĞƌǀŝĕŽͬŽƌŐĂŶŝƐŵŽ͘DĂŝƐĚĞĐůĂƌŽƋƵĞŽDĂƉĂK
ʹϭϮͬDĂƉĂKWʹϬϭĨŽŝƐƵďŵĞƚŝĚŽĚĞǀŝĚĂŵĞŶƚĞŶŽ^KĂĐŽŵƉĂŶŚĂĚŽĚŽƐƐĞŐƵŝŶƚĞƐĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐ͗

ඵDĞŵſƌŝĂ:ƵƐƚŝĨŝĐĂƚŝǀĂĚĂƉƌŽƉŽƐƚĂĚŽŽƌĕĂŵĞŶƚŽĚŽ^ĞƌǀŝĕŽ
ඵDĂƉĂĚĞƉĞƐƐŽĂůĚŽƐĞƌǀŝĕŽŽƵŽƌŐĂŶŝƐŵŽĂƉƌŽǀĂĚŽƉĞůĂdƵƚĞůĂͲĂŐƵĂƌĚĂĂƉƌŽǀĂĕĆŽ
ඵƚƵĂůŝǌĂĕĆŽĚŽ^ŝƐƚĞŵĂĞŶƚƌĂůĚĞŶĐĂƌŐŽƐWůƵƌŝĂŶƵĂŝƐ;^WͿ
ඵĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐƉƌĞǀŝƐŝŽŶĂŝƐΎ
ඵWĂƌĞĐĞƌĚŽſƌŐĆŽĚĞĨŝƐĐĂůŝǌĂĕĆŽΎΎͲĂŐƵĂƌĚĂͲƐĞƉĂƌĞĐĞƌZK
ඵŽĐƵŵĞŶƚŽĐŽŵƉƌŽǀĂƚŝǀŽĚŽE/WͬE/&ΎΎΎ
ඵŶĞǆŽƐZĞůĂƚŝǀŽƐĂĞƐƉĞƐĂƐĐŽŵŽWĞƐƐŽĂů;ŶĞǆŽƐ//͕//Ϳ
ඵ/ĚĞŶƚŝĨŝĐĂĕĆŽĚĞDĞĚŝĚĂƐĚĞĨŝĐŝġŶĐŝĂ;ŶĞǆŽyͿ
ඵĞĐůĂƌĂͲƐĞƋƵĞĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐƉƌĞǀŝƐŝŽŶĂŝƐƐĞĞŶĐŽŶƚƌĂŵĞŵĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚĞ
ĐŽŵĂƐŽƌŝĞŶƚĂĕƁĞƐĚŽĂĐŝŽŶŝƐƚĂ͘ΎΎΎΎ
KƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞůŵĄǆŝŵŽĚŽƐĞƌǀŝĕŽ
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