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Nos termos da lei e dos estatutos, apresentamos Relatório e Contas referentes ao exercício económico relativo 
ao ano 2021. 

 

| Enquadramento macroeconómico  

 
| Apreciação global 

O cenário macroeconómico mundial continuou, em 2021, a ser consideravelmente influenciado pelos efeitos 
da pandemia de Covid-19. O aparecimento de novas variantes e com elas a necessidade de retomarem medidas 
de segurança sanitárias que impediram o funcionamento “normal” das atividades comerciais, indústrias e serviços, 
fez com que a economia mundial continuasse a denotar grande instabilidade. No entanto, o avanço dos programas 
de vacinação permitiu uma desaceleração na propagação da pandemia e contribuiu para que a economia fosse 
capaz de iniciar a sua recuperação após a contração verificada em 2020.  

Por outro lado, com 46,5% da população mundial completamente vacinada contra a Covid-19 no final de 2021, 
as desigualdades começaram a emergir, derivadas das discrepâncias nos estádios de evolução pandémica entre 
as diferentes regiões do globo, prejudicando a retoma económica. Estas desigualdades provêm das diferentes 
respostas dos governos face à pandemia, i.e. políticas implementadas, apoios recebidos de fundos internacionais, 
acessibilidade aos cuidados de saúde, para além da elevada inflação, fortes perturbações nas cadeias de 
abastecimento e da volatilidade dos mercados financeiros. 

As previsões da OCDE de dezembro de 2021, estimam um crescimento do PIB real mundial de 5,6%1 em 2021, 
compensando a contração acentuada de 3,4% registada em 2020, provocada pelo início da pandemia e todos os 
efeitos colaterais que esta desencadeou. 

As estimativas de janeiro de 2022 do FMI apontam para um crescimento do PIB real global de 5,9%2 em 2021. 
Está previsto um crescimento de 5,0% nas economias avançadas e 6,5% nas economias de mercados emergentes 
e em desenvolvimento, que haviam registado uma contração de 5,6% e 2,6%, respetivamente, em 2020. 

Na Zona Euro, está em vista uma expansão de 5,2%1 no PIB real, comparando com uma redução de 6,5% 
verificada em 2020. A taxa de desemprego desta área fixou-se em 8,0%2 em 2021 (7,9% no período homólogo). 
A inflação está prevista aumentar para 2,6% em 2021 (0,3% em 2020), 3,2% em 2022 e só em 2024 se projeta 
uma redução para 1,8%. O incremento no preço das matérias-primas e bens energéticos contribui para a subida 
da inflação nas economias avançadas. 

As projeções do FMI para 2021 mostram um crescimento do PIB real nos EUA em 6,0%2 (após queda de 3,4% 
no ano anterior) e 8% na China, intensificando a tendência crescente já registada em 2020, tendo sido a única das 
grandes potências mundiais a observar um crescimento do PIB em ano de pandemia. 

Para o ano de 2022, a OCDE espera o crescimento do PIB real mundial de 4,4%, semelhante ao aumento 
esperado para a Zona Euro. É esperado que os EUA aumentem o seu PIB real em 3,6%1 e o Japão 2,0%. A China 
deve verificar um crescimento menos acentuado do que no ano de 2021, ainda assim espera-se um aumento de 
5,8% no valor do PIB real em 2022. 

Segundo a OCDE, o cenário central para o futuro próximo é que a recuperação global continue, com o mundo 
a ser capaz de lidar melhor com a situação pandémica e as políticas monetárias e fiscais a continuarem, na 
generalidade, favoráveis no decorrer de 2022. No entanto, o mais recente incidente entre a Rússia e a Ucrânia, 
que desencadeou uma guerra entre os dois países, tem tido impactos significativos na economia mundial. O preço 
das matérias-primas energéticas tem aumentado exponencialmente, tal como a inflação, visto a Rússia ser dos 
maiores produtores destas matérias-primas. As repercussões reais a curto-médio prazo ainda estão a ser 
avaliadas a cada nova atualização do estado da guerra. Porém a OCDE estima, à data de março de 2022, que o 
PIB global possa ver o seu crescimento reduzido em mais de 1 pp no primeiro ano e que a inflação dos preços ao 
consumidor aumente aproximadamente 2,5 pp, sustentado pelos movimentos regulares nos preços das 
mercadorias e nos mercados financeiros verificados desde o início do conflito. 

 

 
1 Fonte: Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico 
2 Fonte: Fundo Monetário Internacional 
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| Portugal 

Em Portugal, a OCDE estima um crescimento económico de 4,8% em 2021, sucedendo a forte contração de 
8,4% registada em 2020. Apesar da rápida recuperação da economia, o PIB só deverá superar os níveis anteriores 
à crise em meados de 2022. Durante o segundo e terceiro trimestres de 2021, com o levantamento de grande 
parte das restrições sanitárias, verificou-se um elevado aumento do consumo privado permitindo uma grande 
recuperação do PIB.  

O INE aponta para um crescimento de 4,9% do PIB em volume e afirma um aumento de 5,7% em termos 
nominais em 2021 (registou uma diminuição de 6,7% em 2020), atingindo cerca de 211 mil milhões de euros3. 

A inflação está prevista aumentar para 0,9%4 em 2021 (variação positiva de 1,3%3 face a 2020) e 4,0% em 
2022, sendo esta subida altamente influenciada pela evolução do preço das matérias-primas, energéticas e 
continuação de constrangimentos nas cadeias de abastecimento a nível mundial. No relatório de dezembro de 
2021 do Banco de Portugal, as perspetivas relativamente à inflação eram bastante diferentes, estimava-se que se 
fixasse nos 1,8% em 2022. A escalada para 4,0% deve-se, em grande parte, à invasão da Ucrânia por parte da 
Rússia no final de fevereiro de 2022. 

Prevê-se um aumento da procura interna de 2,5%4 face ao ano anterior em que havia sido registado uma 
contração de 5,6%. O consumo privado recupera com uma subida de 4,4%, após decréscimo de 7,1% no período 
homólogo. Esta expansão deve-se à recuperação das despesas em serviços, derivada do levantamento de 
medidas de contenção da pandemia e do aumento da adesão aos processos de vacinação. Relativamente ao 
consumo público, este permaneceu na linha ascendente, registando um aumento de 5,0% em 2021 (0,4% em 
2020). As projeções do Banco de Portugal apontam para uma desaceleração no crescimento do consumo público 
em 2022 (1,5%) e até uma descida em 2023 e 2024, decorrentes da redução dos encargos com a pandemia na 
área da saúde, pois foi o aumento do número de horas de trabalho na administração pública que justificaram a 
subida em 2021. 

No que diz respeito ao investimento, formação bruta de capital fixo, 2021 observou uma recuperação de 5,7%1, 
após quebra de 2,7% registada no período homólogo (descida moderada em comparação com recessões 
anteriores e com a Zona Euro). Esta expansão do investimento beneficia do recebimento de fundos europeus, que 
influenciaram a recuperação económica que temos vindo a observar, das condições favoráveis de financiamento 
e perspetivas de aumento da procura.  

A balança comercial deverá sofrer uma redução de 2,6%4 face a 2020 (registando um saldo negativo de 5,6 mil 
milhões de euros). Relativamente às exportações de bens e serviços no ano em análise, regista-se um aumento 
de 13%4 (haviam sofrido uma redução abrupta de 18,6% em 2020), tendo as exportações de bens excedido o nível 
pré-pandemia no final de 2021 (10,5%). As importações devem registar um forte crescimento em 2021, de 12,8%4 
(após queda de 12,0% no ano de 2020), antecipando-se um aumento mais significativo da componente de serviços 
refletindo a evolução do turismo ao longo do ano de 2021. Os saldos das balanças de capital e financeira 
aumentaram significativamente em relação ao período homólogo, mas estão previstos diminuir em 2022. 

A dívida pública portuguesa (na ótica de Maastricht) decresceu 0,9 mil milhões de euros em 2021, relativamente 
ao ano anterior (135,2% do PIB), fixando-se nos 127,5% do valor do Produto Interno Bruto. Nesta redução estão 
refletidas amortizações de títulos de dívida, parcialmente compensadas pelo aumento de empréstimos recebidos 
da Comissão Europeia e planos de recuperação da economia, entre outros fatores. 

O emprego cresceu 2,1% em 2021 e a taxa de desemprego observou um decréscimo face a 2020, fixando-se 
este ano nos 6,6%4 (-0,3 pp face a 2020). O aumento do desemprego durante o período de pandemia foi superior 
entre os jovens, especialmente entre aqueles a ingressar no mercado de trabalho pela primeira vez e vindos do 
ensino secundário. Apesar de a taxa de desemprego jovem ter diminuído nos primeiros três trimestres de 2021, 
ainda se encontra acima do valor observado imediatamente antes do início da pandemia. A população ativa 
cresceu 2,3%, com uma estimativa de 5,2 milhões de indivíduos empregados.  

As perspetivas do Banco de Portugal sugerem um crescimento económico de 4,9% para 2022 (no relatório de 
dezembro de 2021 previam um aumento de 0,9 pp superior ao das projeções atuais), prevendo uma recuperação 
da economia portuguesa na primeira metade do ano, embora aí se verifique uma desaceleração por consequência 
do aparecimento de uma nova vaga da pandemia. A evolução do PIB tem como contributo o aumento das 

 
3 Fonte: Instituto Nacional de Estatística 
4 Fonte: Banco de Portugal 
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exportações de serviços em 3,5 pp em 2022, sendo a procura interna um impulsionador de, em média, cerca de 
metade do crescimento do PIB para 2022-2024.  

O consumo privado está previsto aumentar 3,6%4 em 2022 (4,4% em 2021) por consequência do crescimento 
do rendimento disponível real, de condições financeiras favoráveis e da acumulação de riqueza durante o período 
de crise pandémica. O consumo público deverá crescer moderadamente em 2022-2024 devido à redução de 
encargos na área da saúde e possível estabilização do emprego público. A evolução do investimento, em particular 
investimento público, beneficia do recebimento de fundos europeus.  

O cenário económico português enfrenta desafios importantes nos próximos anos, tendo a política económica 
um papel crucial no desenrolar da recuperação da economia. A concretização de objetivos impostos pelo PRR 
(Plano de Recuperação e Resiliência), que visão fomentar o aumento de produtividade, serão a chave para um 
crescimento sustentado e inclusivo, aproximando Portugal dos restantes países da Zona Euro.  

 
 

Setor dos Seguros 

Segundo a Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF), a produção de seguro direto 
em Portugal registou, em 2021, um aumento de 34,2% face ao ano anterior. Para esta evolução significativamente 
positiva, contribuiu o acréscimo de 68,5% no ramo Vida (seguros de vida, nupcialidade/natalidade, seguros ligados 
a fundos de investimento e operações de capitalização) e os ramos Não Vida (seguros de acidentes/doença, 
aéreos, de incêndio, de responsabilidade civil, de crédito, etc.) observaram um crescimento de 4,8%.  

No final de 2021, o valor das carteiras de investimento das empresas seguradoras registou um total de 51,4 mil 
milhões de euros5, semelhante ao ano anterior. 

No ano de 2020 tinham-se verificado quebras consideráveis no mercado de produção de seguros diretos em 
Portugal. No entanto, estas perdas foram compensadas em 2021, tendo atingido valores superiores aos de 2019, 
período pré-pandemia. As restrições de circulação, os vários confinamentos e o recurso a teletrabalho nas 
atividades que o permitiam contribuíram para a melhoria conjuntural do desempenho de alguns ramos Não Vida, 
como os segmentos automóvel e acidentes de trabalho. 

Como base de atividade para 2022 e anos seguintes, a ASF ressalva a importância da adoção de medidas e 
atitude dinâmica em relação às alterações climáticas e às finanças sustentáveis, focando-se na avaliação dos seus 
impactos no modelo de negócio, nas políticas de investimento e subscrição, nas práticas de governação e em 
todas as suas relações comerciais com outros setores de atividade.   

 

 
5 Fonte: Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões 
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Tabela 1- Projeções do Banco de Portugal: 2022-24 | Taxa de variação anual, em percentagem (exceto onde indicado) - pág.7, Boletim 

Económico | março 2022 
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| Indicadores económico-financeiros 
 
 
 
 
 

INDICADORES ECONOMICOS/FINANCEIROS 2021 Var. 2020 2019 

V. NEGÓCIOS (milhares de €) 4 428,4 40,8% 3 145,0 2 797,0 

EBITDA (milhares de €) 937,9 79,4% 522,9 648,9 

Margem EBITDA (%) 21,2%  16,6% 23,2% 

RESULTADO LÍQUIDO (milhares de €) 712,7 128,3% 312,2 328,1 

Margem Líquida (%) 16,1%  9,9% 11,7% 

INVESTIMENTO (milhares de €) 47,5 70,4% 27,9 51,8 

DÍVIDA (milhares de €) 104,3 1826,6% 5,4 27,1 

RENDIBILIDADE CAPITAIS PRÓPRIOS (%) 44,1%  24,9% 28,8% 

RENDIBILIDADE ATIVO (%) 27,4%  16,2% 18,7% 

AUTONOMIA FINANCEIRA (%) 62,1%  65,0% 65,1% 

SOLVABILIDADE (%) 164,0%  185,7% 186,4% 

 
 
 
  

DocuSign Envelope ID: 1254211D-D5E5-4251-BFDD-DF4960897836



Relatório & Contas 2021 Seguramos | 10 

| Análise económica 
 

A Seguramos é uma corretora de seguros, presente fisicamente em oito cidades do país, representando a 
maioria das seguradoras presentes no mercado. A sua ambição é oferecer o melhor serviço para o seu cliente, 
valorizando o profissionalismo e oferecendo assim um alto padrão de qualidade em todos os seus serviços.  

Em 2021, a atividade da Seguramos cresceu significativamente face a 2020. O volume de negócios do ano em 
questão ascendeu a 4,4 milhões de euros, observando uma subida de 40,8% relativamente ao ano anterior. 

 
 

 

 

No que diz respeito à carteira de produtos da empresa, o valor de comissões (sem over) totalizou 3,7 milhões 
de euros. A atividade do “Ramo Vida” registou um elevado aumento de 55,4% relativamente ao período homólogo, 
representando 2,8% do negócio. Também o “Ramo Não Vida” progrediu face a 2020, com um acréscimo de 40,4% 
neste setor de atividade da empresa, comparando com o ano anterior.  

Na ampliação do negócio da Seguramos é importante frisar o incremento dos Produtos Financeiros (+ 66,5% 
face a 2020), o produto Saúde (+ 52,6%) e Responsabilidade Civil (+ 39,5%). 
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Ao crescimento e expansão da Seguramos está inerente o acréscimo da sua carteira de clientes. No ano de 
2021, o número de clientes cresceu 33,6%, ascendendo a 43 mil clientes. O segmento particular da carteira de 
clientes da empresa prossegue sendo o maior contributo para esta carteira, da qual a Seguramos obtém 41% das 
comissões (40% em 2020). O valor das comissões aumentou significativamente, tanto no segmento particular 
como empresarial, observando-se variações positivas de 35,2% e 28,6%, respetivamente.   

Assim sendo, o número de prémios totais ascendeu a 30,2 milhões de euros, 33,2% de aumento face ao ano 
anterior. 

 
 

 2021 2020 2019 Var 21-20 

Nº de Clientes 43 298 32 419 26 346 33,6% 

Clientes - Particulares 38 536 28 758 23 381 34,0% 

Comissões Particulares 1 502 927 1 111 911 955 162 35,2% 

% Comissões Particulares 41% 40% 38%  

Clientes - Empresas 4 762 3 661 2 965 30,1% 

Comissões Empresas 2 163 090 1 681 436 1 542 772 28,6% 

%Comissões Empresas 59% 60% 62%  

Total Comissões 3 666 017 2 793 346 2 497 933  

Over 762 417 351 673 299 088  

Total de Comissões com 
Over 

4 428 434 3 145 020 2 797 021  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Em 2021, o EBITDA (Earnings before Interests, Taxes, Depreciations and Amortizations) cresceu 79,4% face 

ao ano anterior, fixando-se nos 937,9 milhares de euros.  
Com o aumento do volume de negócios existe um aumento evidente dos custos operacionais, as rubricas 

Fornecimentos e Serviços Externos e Outros Gastos verificaram acréscimos significativos de 28,7% e 32,3%, 
respetivamente. No entanto, verificaram-se reversões de imparidades de dívidas a receber, tendo esta rúbrica 
totalizado 1,9 milhares de euros positivos, contrariamente aos 3,7 milhares de euros negativos observados no 
período de 2020. No final, a margem EBITDA situou-se nos 21,2% (4,6 pp de diferença positiva em 2021). 
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O Resultado Líquido de 2021 atingiu 712,7 milhares de euros, com uma subida acentuada de 128,3% 

relativamente ao resultado gerado em 2020 (312,2 milhares de euros). A margem líquida representa 16,1%. 
 
 

 
 
 
 

Em 2021, os financiamentos externos obtidos aumentaram consideravelmente face ao ano anterior. A dívida a 
curto prazo cresceu para 20,7 milhares de euros (5,4 milhares de euros em 2020) e a dívida a médio longo prazo 
passou de nula para 83,6 milhares de euros em financiamentos externos obtidos. 
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Relativamente aos meios financeiros líquidos disponíveis, observou-se um elevado crescimento neste valor, 

elevando-o a 818,0 milhares de euros. Este valor excede largamente o valor da dívida, registando-se assim uma 
dívida líquida de 713,8 milhares de euros negativos (melhorando o cenário de endividamento em 108,7%). 

 
 

 
 
 

O Investimento em ativos fixos tangíveis subiu, fixando-se nos 47,5 milhares de euros, superior 70,4% ao ano 
de 2020. Entre os ativos adquiridos está uma viatura, produtos eletrónicos e equipamentos de escritório. 
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O valor do total do Ativo registou 2,6 milhões de euros, tendo observado um crescimento de 34,9% face ao ano 
anterior. O acréscimo tem por base o aumento de ambos os ativos correntes como não correntes, sendo as rúbricas 
de Ativos Fixos Tangíveis, Outros Investimentos Financeiros e Caixa e depósitos bancários as que mais peso têm 
nesta expansão. 

 

 
 
 

No que diz respeito ao outro lado do balanço, o Capital Próprio cresceu em relação ao período homólogo, tendo 
registado o valor de 1,6 milhões de euros, com 28,9% de acréscimo face a 2020. A expansão deve-se ao aumento 
do resultado líquido do período em 128,3%, conforme descrito anteriormente. 

O passivo total experienciou uma subida ainda mais acentuada que ao Capital Próprio, 46,0% de aumento face 
a 2020, situando-se nos 985,3 milhares de euros. A escalada no valor do passivo é justificada pelo aumento das 
rúbricas Outras dívidas a pagar, Estados e outros entes públicos e Financiamentos obtidos (correntes e não 
correntes), sendo a primeira a rúbrica com maior peso no total do passivo e desta forma o seu aumento é o mais 
significativo. 
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Em 2021, os rácios que descrevem o risco económico-financeiro da empresa registaram variações tanto 
positivas como negativas. Relativamente à Rentabilidade de Capitais Próprios e Ativos, observou-se um elevado 
aumento destes rácios, para 44,11% e 27,40%, respetivamente. Já a Autonomia Financeira e a Solvabilidade 
desceram ligeiramente face ao ano anterior, fixando-se nos 62,12% e 164,0%, respetivamente. 

No entanto, apesar da ligeira descida no valor da Autonomia Financeira e Solvabilidade, todos os rácios 
apresentam valores bastante positivos, mostrando a capacidade da Seguramos de cumprir as suas obrigações 
financeiras e utilizar os seus recursos financeiros para continuar a gerar resultados positivamente crescentes a 
cada ano. 

 

 
 

 
 
 

  

44,11%

24,91%
28,75%27,40%

16,19% 18,71%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

45,00%

50,00%

2021 2020 2019

E
M

 P
E
R
C
E
N

T
A
G

E
M

RENDIBILIDADE

Rendibilidade Capitais Próprios Rendibilidade Ativo

164,02%
185,74% 186,38%

62,12% 65,00% 65,08%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

140,00%

160,00%

180,00%

200,00%

2021 2020 2019

E
M

 P
E
R
C
E
N

T
A
G

E
M

SOLVABILIDADE E AUTONOMIA

Solvabilidade Autonomia Financeira

DocuSign Envelope ID: 1254211D-D5E5-4251-BFDD-DF4960897836



Relatório & Contas 2021 Seguramos | 16 

| Perspetivas futuras e considerações finais  
Apesar do cenário pandémico que se prolongou por 2021 e ainda não vê fim, a Seguramos superou o seu objetivo 

inicial para o ano, realizando 4,4 milhões de euros em Volume de Negócios, com um crescimento de 40,8% face a 
2020.  

Ainda que o estado atual da economia mundial e nacional esteja instável e as repercussões dos mais recentes 
eventos estejam ainda por apurar, a Seguramos mantém-se positiva na sua projeção de negócio para 2022. 

Para o ano que se avizinha, a empresa está a prever um volume de vendas e serviços de 5,0 milhões de euros, 
tencionando continuar a expandir o seu negócio através do modelo de franchising e parcerias, com a aquisição de 
duas novas lojas e reestruturação da sua estrutura de custos, reforçando também a sua posição no mercado com a 
aquisição da totalidade do capital social da sociedade Multigaia - Sociedade de Medição de Seguros, Lda. Para esta 
expansão, a Seguramos tem inerente a lealdade aos seus clientes e a motivação de fornecer o melhor serviço, 
atendendo a todas as necessidades do mercado. 

 

| Eventos Subsequentes 
No passado mês de fevereiro o mundo foi confrontado com uma guerra na Europa entre a Rússia e a Ucrânia, 

com impactos já sentidos nos preços dos mais diversos produtos/serviços, com especial destaque para os bens de 
1ª necessidade e produtos petrolíferos e seus derivados, a que acrescem as inúmeras restrições em vigora nos 
mais diversos setores de atividade, incluindo aqueles que a Seguramos opera. 

Apesar dos potencias impactos económicos e socais resultantes desta situação não serem passíveis de 
quantificação à data, e que afetarão de forma transversal (direta/indireta) as diversas entidades públicas e privadas 
e que dependerão da evolução da mesma, é convicção da Administração que a prossecução da atividade, a 
continuidade das operações e o cumprimento dos compromissos contratuais assumidos não estarão em causa. 

 

| Aplicação de Resultados 
A decisão da Administração vai no sentido de propor que o resultado líquido no valor de 712 744 euros seja 

distribuído da seguinte forma: 
 Reservas livres: 712 744 euros.  
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| Agradecimentos 
A Administração não poderia dar por terminado o presente relatório sem expressar o seu reconhecimento e 

agradecimento a todos aqueles que colaboraram com a empresa, nomeadamente Clientes, Colaboradores, 
Fornecedores, Instituições Financeiras, Entidades Públicas e Consultores. 

 

Porto, 31 de março de 2022 

 

  A Administração 

 

     ________________________________________ 

Mário Jorge Antunes Oliveira Ramos 

 

________________________________________ 

     Paulo Jorge Ferreira de Sousa 

 

________________________________________ 

              Áurea Maria de Sousa Ferreira 
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Dando cumprimento às disposições legais em vigor o Conselho de Administração declara que: 
 
a) Não foram concedidas, nem solicitadas, autorizações para negócios entre a Empresa e os Administradores, 

nos termos do Artigo 397º do Código das Sociedades Comerciais (CSC); 
 

b) Após o termo do exercício e até à presente data, não ocorreram factos relevantes que afetem as 
demonstrações financeiras apresentadas ou que devam ser relatados;  
 

c) A Empresa não possui sucursais; 
 

d) Não foram efetuadas operações com ações próprias nem adquiridas/alienadas ações durante o exercício. 
 

e) Não existem dívidas em mora ao Estado e Outros Entes Públicos; 
 

f) Quanto aos objetivos e políticas da empresa em matéria de gestão dos riscos financeiros, para além das 
operações normais de financiamento não são utilizados outros instrumentos; 
 

g) Conforme o Artigo 289º do CSC: 

 
Identificação dos órgãos sociais: 
 
Conselho de Administração: 

 Mário Jorge Antunes de Oliveira Ramos 
 Paulo Jorge Ferreira de Sousa 

 Áurea Maria de Sousa Ferreira 

 
Fiscal Único efetivo: 

Esteves, Pinho & Associados, SROC, an independent member of BKR International, representada por 
Rui Manuel Correia de Pinho 
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| Balanço  
 
Para os períodos findos a 31 de dezembro de 2021 e 2020  
 

 

 

 

A Administração       O Contabilista Certificado 

  

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 e 2020

NOTAS 31/12/2021 31/12/2020

Ativo não corrente
Ativos f ixos tangíveis 6 236 426 157 584
Propriedades de investimento 8 106 347 108 449
Ativos Intangíveis 7 463 555 579 444
Outros Investimentos Financeiros 9 308 508 105 938

1 114 836 951 415

Ativo corrente
Clientes 1 077 -
Estado e Outros Entes Públicos 11 40 716 81 811
Outros créditos a receber 12 607 020 535 770
Diferimentos 19 580 11 519
Caixa e depósitos bancários 4 818 032 347 492

1 486 424 976 591

Total do ativo 2 601 260 1 928 006

Capital próprio
Capital subscrito 13 50 000 50 000
Reservas Legais 13 16 886 16 886
Outras Reservas 13 751 832 689 681
Resultados transitados 13 84 537 184 537

903 254 941 103

Resultado líquido do período 712 744 312 151

Total do capital próprio 1 615 998 1 253 254

Passivo não corrente
Financiamentos Obtidos 10 83 589 -

83 589 -

Passivo corrente
Fornecedores 21 728 20 252
Estado e Outros Entes Públicos 11 94 796 34 395
Financiamentos obtidos 10 20 692 5 413
Outras dividas a pagar 12 764 457 614 691

901 673 674 752

Total do passivo 985 262 674 752

Total do capital próprio e do passivo 2 601 260 1 928 006

Euros

BALANÇO

PERÍODOS
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| Demonstração dos resultados por natureza 
 
Para os períodos findos a 31 de dezembro de 2021 e 2020                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Administração       O Contabilista Certificado 

Euros

RENDIMENTOS E GASTOS Notas 31/12/2021 31/12/2020

Vendas e serviços prestados 19 4 428 434 3 145 020
Subsídios à exploração 25 060 34 445
Fornecimentos e serviços externos 14 (2 506 044) (1 787 839)
Gastos com o pessoal 15 (909 071) (799 734)
Imparidade de dívidas a receber (perdas / reversões) 1 888 (3 749)
Outros rendimentos 6 563 8 441
Outros gastos 16 (108 881) (73 683)

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos 937 948 522 900

Gastos / reversões de depreciação e de amortização 6 / 7 / 8 (164 814) (165 417)

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) 773 134 357 482

Juros e gastos similares suportados 17 (4 854) (4 940)

Resultado antes de impostos 768 280 352 542

Imposto sobre o rendimento do período 18 (55 536) (40 391)

Resultado líquido do período 712 744 312 151

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 e 2020 PERÍODOS
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| Demonstração das alterações no capital próprio 

Para os períodos findos a 31 de dezembro de 2021  

 
                 

 

 

 

  

Euros

Capital 
subscrito

Reservas 
legais

Outras 
reservas

Resultados 
transitados

Resultado 
líquido do 
período

Total do 
Capital 
Próprio

A 1 de Janeiro de 2021 50 000 16 886 689 681 184 537 312 151 1 253 254

Alterações no período
Aplicação do resultado líquido do exercício anterior - - 312 151 - (312 151) -

- - 312 151 - (312 151) -

Resultado líquido do período - - - - 712 744 712 744

Resultado integral - - 312 151 - 400 593 712 744

Operações com detentores de capital no período
Distribuição Reservas - - (250 000) (100 000) - (350 000)

- - (250 000) (100 000) - (350 000)

A 31 de Dezembro de 2021 50 000 16 886 751 832 84 537 712 744 1 615 998

DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO
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Para os períodos findos a 31 de dezembro de 2020                  

 
 

 
 

 

 

 

A Administração             O Contabilista Certificado 

Euros

Capital 
subscrito

Reservas 
legais

Outras 
reservas

Resultados 
transitados

Resultado 
líquido do 
período

Total do 
Capital 
Próprio

A 1 de Janeiro de 2020 50 000 16 886 689 681 56 450 328 086 1 141 103

Alterações no período
Aplicação do resultado líquido do exercício anterior - - - 328 086 (328 086) -

- - - 328 086 (328 086) -

Resultado líquido do período - - - - 312 151 312 151

Resultado integral - - - 328 086 (15 935) 312 151

Operações com detentores de capital no período
Distribuição Dividendos - - - (200 000) - (200 000)

- - - (200 000) - (200 000)

A 31 de Dezembro de 2020 50 000 16 886 689 681 184 537 312 151 1 253 254

DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO
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| Demonstração dos fluxos de caixa 

Para os períodos findos a 31 de dezembro de 2021 e 2020                                   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Administração       O Contabilista Certificado 

 

 

 

 

Euros

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 31/12/2021 31/12/2020
Recebimentos de clientes 3 780 073 3 593 839
Pagamentos a fornecedores (1 713 061) (1 997 004)
Pagamentos ao pessoal (964 840) (863 750)

Caixa gerada pelas operações 1 102 172 733 085

Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento (12 941) (201 817)
Outros recebimentos/pagamentos (129 267) (44 296)

Fluxos de caixa das atividades operacionais (1) 959 964 486 972

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
Pagamentos respeitantes a:

Ativos f ixos tangíveis (22 549) (44 866)
Investimentos f inanceiros (200 000) (99 990)

Recebimentos provenientes de:
Ativos f ixos tangíveis 34 500 -

Fluxos de caixa das atividades de investimento (2) (188 049) (144 856)

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
Pagamentos respeitantes a:

Financiamentos obtidos (1 576) -
Juros e gastos similares (4 680) (4 827)
Dividendos (295 120) (168 080)

Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3) (301 376) (172 907)

VARIAÇÃO DE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES (1+2+3) 470 540 169 210
Caixa e seus equivalentes no início do período 347 492 178 282
Caixa e seus equivalentes no f im do período 818 032 347 492

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
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| 04 ANEXO ÀS 
DEMONSTRAÇÕES 
FINANCEIRAS  
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1. Nota introdutória 
A Seguramos - Corretores e Consultores de Seguros, SA, sediada na Av. de França, 256 – Loja 38, Edifício 

Capitólio, com um capital social de 50.000 euros, tem como atividade principal, a mediação de seguros. 

As demonstrações financeiras anexas são apresentadas em euros e foram aprovadas pela Administração, na 
reunião de 31 de março de 2022. Contudo, as mesmas estão ainda sujeitas a aprovação pela Assembleia Geral 
de Acionistas, nos termos da legislação comercial em vigor em Portugal. 

É da opinião da Administração que estas demonstrações financeiras refletem de forma verdadeira e apropriada 
as operações da Seguramos - Corretores e Consultores de Seguros, SA, bem como a sua posição e performance 
financeira e fluxos de caixa. 

 

2. Referencial contabilístico de preparação das demonstrações 
financeiras 
 

2.1 Base de Preparação 

As demonstrações financeiras anexas foram preparadas no quadro das disposições em vigor em Portugal, em 
conformidade com o Decreto-Lei nº 158/2009, de 13 de julho, e de acordo com a estrutura conceptual, normas 
contabilísticas e de relato financeiro e normas interpretativas aplicáveis, de agora em diante designadas SNC, ao 
exercício findo em 31 de dezembro de 2021. 

 
 

2.2 Derrogação das disposições do SNC  

Não existiram, no decorrer do exercício a que respeitam estas Demonstrações Financeiras, quaisquer casos 
excecionais que implicassem diretamente a derrogação de qualquer disposição prevista pelo SNC. 

 
 

2.3 Comparabilidade das demonstrações financeiras  

Os elementos constantes nas presentes Demonstrações Financeiras são, na sua totalidade, comparáveis com 
os do exercício anterior. 

 
 
 

3. Principais políticas contabilísticas 
As Demonstrações Financeiras Anexas foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações, a 

partir dos livros e registos contabilísticos da empresa, de acordo com as normas contabilísticas e de Relato 
Financeiro. 

 
 

3.1. Bases de Mensuração 

As principais políticas contabilísticas aplicadas na elaboração das demonstrações financeiras são as que abaixo 
se descrevem. Estas políticas foram consistentemente aplicadas a todos os exercícios apresentados. 
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3.2. Outras políticas contabilísticas relevantes 

 
3.2.1. Ativos Fixos Tangíveis 

Os ativos tangíveis encontram-se valorizados ao custo de aquisição deduzido das depreciações acumuladas e 
eventuais perdas por imparidade. Este custo inclui o custo estimado à data de transição para NCRF e os custos 
de aquisição para ativos obtidos após essa data. 

O custo de aquisição inclui o preço de compra do ativo, as despesas diretamente imputáveis à sua aquisição e 
os encargos suportados com a preparação do ativo para que se encontre na sua condição de utilização. Os custos 
incorridos com empréstimos obtidos para a construção de ativos tangíveis são reconhecidos como parte do custo 
de construção do ativo.  

Os custos subsequentes incorridos com renovações e grandes reparações, que façam aumentar a vida útil, ou 
a capacidade produtiva dos ativos, são reconhecidos no custo do ativo.  

Os encargos com reparações e manutenção de natureza corrente são reconhecidos como um gasto do período 
em que são incorridos.  

Os custos a suportar com o desmantelamento ou remoção de ativos instalados em propriedade de terceiros 
são considerados como parte do custo inicial dos respetivos ativos quando se traduzam em montantes 
significativos.  

As vidas úteis estimadas para os ativos fixos tangíveis mais significativos são conforme segue:  

 

 Anos 

Edifícios 3-50 

Equipamento Administrativo 3-10 

Equipamento Transporte 8 

Outros Ativos Fixos Tangíveis 3-7 

 

Sempre que existam indícios de perda de valor dos ativos fixos tangíveis, são efetuados testes de imparidade, 
de forma a estimar o valor recuperável do ativo e, quando necessário, registar uma perda por imparidade. O valor 
recuperável é determinado como o mais elevado entre o preço de venda líquido e o valor de uso do ativo, sendo 
este último calculado com base no valor atual dos fluxos de caixa futuros estimados, decorrentes do uso continuado 
e da alienação do ativo no fim da sua vida útil.  

As amortizações são calculadas, após o momento em que o bem se encontra em condições de ser utilizado, 
de acordo com o método das quotas constantes, previsto no Decreto Regulamentar nº 25/2009 de 14 de setembro, 
em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo de bens.  

As vidas úteis dos ativos são revistas em cada data de relato financeiro, para que as depreciações praticadas 
estejam em conformidade com os padrões de consumo dos ativos. As alterações às vidas úteis são tratadas como 
uma alteração de estimativa contabilística e são aplicadas prospectivamente.   

Os ganhos ou perdas na alienação dos ativos são determinados pela diferença entre o valor de realização e o 
valor contabilístico do ativo, sendo reconhecidos na demonstração dos resultados.  
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3.2.2. Ativos intangíveis 

A Seguramos valoriza os seus ativos intangíveis, após o reconhecimento inicial, pelo Modelo do Custo, 
conforme definido pela NCRF 6 – Ativos Intangíveis, que define que um ativo intangível deve ser escriturado pelo 
seu custo deduzido da amortização acumulada e quaisquer perdas por imparidade acumuladas. 

 

3.2.3. Imparidade de ativos tangíveis e intangíveis 

A Seguramos - Corretores e Consultores de Seguros, SA, realiza testes de imparidade sempre que eventos ou 
alterações nas condições envolventes indiquem que o valor pelo qual se encontram registados nas demonstrações 
financeiras não seja recuperável.  

Sempre que o valor recuperável determinado é inferior ao valor contabilístico dos ativos, a empresa avalia se 
a situação de perda assume um carácter permanente e definitivo, e se sim, regista a respetiva perda por 
imparidade. Nos casos em que a perda não é considerada permanente e definitiva, é feita a divulgação das razões 
que fundamentam essa conclusão. 

O valor recuperável é o maior entre o justo valor do ativo, deduzido dos custos de venda, e o seu valor de uso. 
Para a determinação da existência de imparidade, os ativos são alocados ao nível mais baixo para o qual existem 
fluxos de caixa separados identificáveis (unidades geradoras de caixa).  

Os Ativos não financeiros, que não o goodwill, para os quais tenham sido reconhecidas perdas por imparidade 
são avaliados, a cada data de relato, sobre a possível reversão das perdas por imparidade. 

Quando há lugar ao registo ou reversão de imparidade, a amortização e depreciação dos ativos são 
recalculadas prospectivamente de acordo com o valor recuperável. 

 

3.2.4. Locações 

As locações são classificadas como financeiras sempre que os seus termos transferem substancialmente todos 
os riscos e benefícios associados à propriedade do bem para o locatário. As restantes locações são classificadas 
como operacionais. A classificação das locações é feita em função da substância e não da forma do contrato. 

Os ativos adquiridos mediante contratos de locação financeira, bem como as correspondentes 
responsabilidades, são registados no início da locação pelo menor de entre o justo valor dos ativos e o valor 
presente dos pagamentos mínimos da locação. Os pagamentos de locações financeiras são repartidos entre 
encargos financeiros e redução da responsabilidade, de modo a ser obtida uma taxa de juro constante sobre o 
saldo pendente da responsabilidade. 

As rendas contingentes são reconhecidas como gastos do período em que são incorridas. 

 

3.2.5. Ativos e Passivos financeiros 

A Administração determinou a classificação dos ativos e passivos financeiros, na data do reconhecimento inicial 
de acordo com a NCRF 27 – Instrumentos financeiros. 

Os ativos e passivos financeiros podem ser classificados/ mensurados como: 

(a) Ao custo ou custo amortizado menos qualquer perda por imparidade; ou 

(b) Ao justo valor com as alterações de justo valor a ser reconhecidas na demonstração de resultados. 
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A empresa classifica e mensura ao custo ou ao custo amortizado, os ativos financeiros; i) que em termos de 
prazo sejam à vista ou tenham maturidade definida; ii) cujo retorno seja de montante fixo, de taxa de juro fixa ou 
de taxa variável correspondente a um indexante de mercado; iii) que não possuam nenhuma cláusula contratual 
da qual possa resultar a perda do valor nominal e do juro acumulado. 

Para os ativos e passivos financeiros registados ao custo amortizado, os juros obtidos a reconhecer em cada 
período são determinados de acordo com o método da taxa de juro efetiva, que corresponde à taxa que desconta 
exatamente os recebimentos de caixa futuros estimados durante a vida esperada do instrumento financeiro.   

São registados ao custo ou custo amortizado os ativos financeiros que constituem empréstimos concedidos, 
contas a receber (clientes, outros devedores, etc.), os passivos financeiros que constituem financiamentos obtidos, 
contas a pagar (fornecedores, outros credores, etc.) e instrumentos de capital próprio bem como quaisquer 
contratos derivados associados, que não sejam negociados em mercado ativo ou cujo justo valor não possa ser 
determinado de forma fiável. 

A Seguramos - Corretores e Consultores de Seguros, SA, classifica e mensura ao justo valor os ativos e 
passivos financeiros que não cumpram com as condições para ser mensurados ao custo ou custo amortizado, 
conforme descrito acima. São registados ao justo valor os ativos financeiros que constituem instrumentos de capital 
próprio cotados em mercado ativo. As variações de justo valor são registadas nos resultados de exercício, exceto 
no que se refere aos instrumentos financeiros derivados que qualifiquem como relação de cobertura de fluxos de 
caixa. O justo valor de investimentos cotados é baseado nos preços correntes de mercado. 

A Seguramos - Corretores e Consultores de Seguros, SA, avalia a cada data de relato financeiro a existência 
de indicadores de perda de valor para os ativos financeiros que não sejam mensurados ao justo valor através de 
resultados. Se existir uma evidência objetiva de imparidade, a Empresa reconhece uma perda por imparidade na 
demonstração de resultados. As perdas de imparidade de instrumentos de capital reconhecidas em resultados não 
são reversíveis (são mensurados ao custo). 

Os ativos financeiros são desreconhecidos quando os direitos ao recebimento dos fluxos monetários originados 
por esses investimentos expiram ou são transferidos, assim como todos os riscos e benefícios associados à sua 
posse. 

Os passivos financeiros (ou parte de um passivo financeiro) são desreconhecidos apenas quando este se 
extinguir, isto é, quando a obrigação estabelecida no contrato seja liquidada, cancelada ou expire. 

 

3.2.6. Clientes e Outros créditos a receber  

As rubricas de Clientes e Outros créditos a receber são reconhecidas inicialmente ao justo valor, sendo 
subsequentemente mensuradas ao custo amortizado, deduzido de ajustamentos por imparidade (se aplicável). As 
perdas por imparidade dos clientes e contas a receber são registadas, sempre que exista evidência objetiva de 
que os mesmos não são recuperáveis conforme os termos iniciais da transação. As perdas por imparidade 
identificadas são registadas na demonstração dos resultados, em “Imparidade de dívidas a receber”, sendo 
subsequentemente revertidas por resultados, caso os indicadores de imparidade diminuam ou desapareçam.   

 

3.2.7. Caixa e equivalentes de caixa 

O caixa e equivalentes de caixa incluem caixa, depósitos bancários, outros investimentos de curto prazo, de 

liquidez elevada e com maturidades iniciais até 3 meses, e descobertos bancários. Os descobertos bancários são 

apresentados no Balanço, no passivo corrente, na rubrica “Financiamentos obtidos”, e são considerados na 

elaboração da demonstração dos fluxos de caixa, como caixa e equivalentes de caixa. 
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3.2.8. Capital social 

As quotas são classificadas no capital próprio.  

 

3.2.9. Fornecedores e Outras dívidas a pagar  

Os saldos de fornecedores e de outras dívidas a terceiros são reconhecidos inicialmente ao justo valor, sendo 

subsequentemente mensuradas ao custo amortizado. Usualmente, o custo amortizado destes passivos financeiros 

não difere do seu valor nominal. 

 

3.2.10. Financiamentos obtidos 

Os financiamentos obtidos são inicialmente reconhecidos ao justo valor, líquido de custos de transação e 
montagem incorridos. Os financiamentos são subsequentemente apresentados ao custo amortizado, sendo a 
diferença entre o valor nominal e o justo valor inicial reconhecida na demonstração dos resultados ao longo do 
período do empréstimo, utilizando o método da taxa de juro efetiva.  

Os empréstimos obtidos são classificados no passivo corrente, exceto se a empresa possuir um direito 
incondicional de diferir a liquidação do passivo por, pelo menos, 12 meses após a data do balanço, sendo neste 
caso classificados no passivo não corrente. 

Os juros de empréstimos obtidos são geralmente reconhecidos como custo à medida que são incorridos.  

 

3.2.11. Ativos e passivos contingentes 

Os passivos contingentes não são reconhecidos nas demonstrações financeiras, sendo os mesmos divulgados 
no anexo, a menos que a possibilidade de uma saída de fundos afetando benefícios económicos futuros seja 
remota, caso em que não são objeto de divulgação. 

Os ativos contingentes não são reconhecidos nas demonstrações financeiras mas divulgados no anexo quando 
é provável a existência de um benefício económico futuro. 

 

3.2.12. Imposto sobre o rendimento 

O imposto sobre o rendimento do exercício é calculado com base nos resultados tributáveis da sociedade de 
acordo com as regras fiscais, quando existem situações relevantes, a tributação diferida. 

 

3.2.13. Rédito e especialização dos exercícios 

O rédito decorrente da prestação de serviços é reconhecido na demonstração de resultados, líquidas de 
impostos, descontos e outros custos inerentes à sua concretização, pelo justo valor do montante recebido ou a 
receber. 

O rédito decorrente das prestações de serviços não é reconhecido se existirem dúvidas quanto à aceitação da 
prestação do serviço ou quanto à cobrança da prestação do serviço. 

A empresa procede ao registo das comissões (rédito) geradas com a atividade no momento em que o tomador 
do seguro procede ao pagamento do prémio.  

Relativamente aos prémios recebidos pela empresa, não é efetuado qualquer movimento contabilístico até ao 
momento do efetivo recebimento pela empresa do prémio, momento em que a empresa assume a obrigação da 
entrega do montante do prémio líquido da comissão à Companhia de Seguros respetiva. 
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Nas situações em que a empresa tem direito ao recebimento de comissões adicionais em função da 
sinistralidade da carteira no exercício, são consideradas as melhores estimativas dos montantes a receber com 
base na informação disponível à data da preparação das Demonstrações Financeiras. 

O rédito dos juros é reconhecido tendo em consideração a proporção do tempo decorrido e o rendimento efetivo 
do ativo.  

Quando uma conta a receber se encontra em imparidade, a empresa reduz o seu valor contabilístico para o 
valor recuperável, sendo este igual ao valor atual dos fluxos de caixa futuros estimados descontados à taxa de 
juro efetiva original do ativo. O desconto é reconhecido como proveito financeiro.  

Os gastos e rendimentos são contabilizados no exercício a que dizem respeito, independentemente da data do 
seu pagamento ou recebimento. Os gastos e rendimentos cujo valor real não seja conhecido são estimados. 

 

3.2.14. Principais estimativas e julgamentos apresentados 

As estimativas e julgamentos com impacto nas demonstrações financeiras da Seguramos - Corretores e 
Consultores de Seguros, SA. são continuamente avaliados, representando à data de cada relato a melhor 
estimativa da Administração, tendo em conta o desempenho histórico, a experiência acumulada e as expectativas 
sobre eventos futuros que, nas circunstâncias em causa, se acredita serem razoáveis. 

No decurso dos registos contabilísticos necessários à determinação do valor do património e do rédito, a 
empresa faz uso de estimativas e pressupostos relativos a eventos cujos efeitos só serão plenamente conhecidos 
em exercícios futuros. Na sua maioria tem-se verificado que os valores registados foram confirmados no futuro. 
Todas as variações que, eventualmente, surjam serão registadas nos exercícios em que se determinem os seus 
efeitos definitivos. Esta natureza intrínseca das estimativas pode levar a que o reflexo real das situações que 
haviam sido alvo de estimativa possam, para efeitos de relato financeiro, vir a diferir dos montantes estimados. As 
estimativas e os julgamentos que apresentam um risco significativo de originar um ajustamento material no valor 
contabilístico de ativos e passivos no decurso do exercício seguinte são as que seguem: 

Estimativas contabilísticas relevantes 

3.2.14.1. Ativos tangíveis 

A determinação das vidas úteis dos ativos, bem como o método de depreciação a aplicar é essencial para 
determinar o montante das depreciações a reconhecer na demonstração dos resultados de cada exercício. 

Estes dois parâmetros são definidos de acordo com o melhor julgamento da Administração para os ativos e 
negócios em questão, considerando também as práticas adotadas por empresas do sector ao nível internacional.  

 

3.2.14.2. Imparidade 

A determinação de uma eventual perda por imparidade pode ser motivada pela ocorrência de diversos eventos, 
muitos dos quais fora da esfera de influência da Seguramos - Corretores e Consultores de Seguros, SA, tais como: 
a disponibilidade futura de financiamento, o custo de capital, bem como por quaisquer outras alterações, quer 
internas quer externas, à Empresa. 

A identificação dos indicadores de imparidade, a estimativa de fluxos de caixa futuros e a determinação do justo 
valor de ativos implicam um elevado grau de julgamento por parte da Administração no que respeita à identificação 
e avaliação dos diferentes indicadores de imparidade, fluxos de caixa esperados, taxas de desconto aplicáveis, 
vidas úteis e valores residuais. 
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3.3. Juízos de Valor 

O justo valor dos instrumentos financeiros comercializados nos mercados ativos (por exemplo, títulos de 
negociação) é determinado com base nos preços do mercado de cotação à data de balanço.  

O preço do mercado usado para os ativos financeiros da empresa é o preço recebido pelos acionistas no 
mercado corrente. O preço do mercado para os passivos financeiros é o preço a pagar no mercado corrente.  

O valor nominal dos ativos a receber de clientes e terceiros em geral, ajustado pelas respetivas perdas por 
imparidade, bem como o valor nominal dos passivos de fornecedores e terceiros em geral é assumido como 
estando próximo do seu justo valor.  

 

3.4. Principais pressupostos relativos ao futuro 

As estimativas e julgamentos são continuamente avaliados e baseiam-se na experiência histórica e em outros 
fatores, incluindo expectativas sobre eventos futuros que se acredita serem razoáveis nas circunstâncias em 
causa. 

No decurso dos registos contabilísticos necessários à determinação do valor do património e do rédito, a 
empresa faz uso de estimativas e pressupostos relativos a eventos cujos efeitos só serão plenamente conhecidos 
em exercícios futuros. Na sua maioria tem-se verificado que os valores registados foram confirmados no futuro. 
Todas as variações que, eventualmente, surjam serão registadas nos exercícios em que se determinem os seus 
efeitos definitivos. 

 

3.5. Gestão de Risco 

A atividade da empresa está exposta a uma variedade de riscos financeiros: risco de mercado (incluindo risco 
taxa de juro), risco de crédito, risco de liquidez e risco de capital. 

Risco de crédito 

O risco de crédito resulta, no essencial, dos saldos a receber de tomadores e agentes. O risco de crédito é 
avaliado pela direção financeira da empresa, tendo em conta o histórico de relação comercial, a sua situação 
financeira, bem como outras informações que possam ser obtidas através da rede de negócios. Os limites de 
crédito estabelecidos são regularmente analisados e revistos, se necessário. O risco de crédito é reduzido. 

Risco de Liquidez 

A cobertura do risco de liquidez, definida como a capacidade para responder a responsabilidades assumidas, 
é feita, no essencial, pela existência, de um conjunto de linhas de crédito imediatamente disponíveis. Estas 
facilidades asseguram à Seguramos - Corretores e Consultores de Seguros, SA, uma capacidade de liquidar 
posições num prazo bastante curto, permitindo a necessária flexibilidade na condução dos seus negócios, pelo 
que está prevista a manutenção destas linhas de crédito. 

 

3.6. Eventos subsequentes 

Os eventos após a data do balanço que proporcionem informação adicional sobre condições que existiam à 
data do balanço são refletidos nas demonstrações financeiras. Os eventos após a data do balanço que 
proporcionem informação sobre condições que ocorram após a data do balanço são divulgados no anexo às 
demonstrações financeiras, se materiais. 
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4. Fluxos de caixa 
Para efeitos da Demonstração dos Fluxos de Caixa, Caixa e seus Equivalentes inclui caixa e depósitos 

bancários. O caixa e seus equivalentes em 31 dezembro de 2021 e de 2020 detalha-se conforme se segue: 
 

 

 

A elaboração da demonstração de fluxos de caixa tem em consideração os seguintes pressupostos:  

(i) Os fluxos financeiros associados a utilização/amortização de contas caucionadas são apresentados 
pelo seu valor líquido; 

(ii) Os fluxos financeiros associados ao pagamento de locações financeiras são classificados como 
atividade de financiamento na rubrica de pagamentos respeitantes a financiamentos obtidos. 

 
5. Partes Relacionadas 
 

5.1. Participações Capital: 

 

 

 

5.2. Remunerações Órgãos Sociais 

Remunerações aos membros dos Órgãos Sociais no montante de 61 068 euros. 

 

5.3. Saldos e transações entre partes relacionadas: 

 

 
 

A 31 de dezembro de 2021 existe um saldo de contas a receber com o acionista Mário Jorge Antunes Oliveira 
Ramos, no valor de 36 000 euros, montante regularizado em fevereiro 2022. 

31/12/2021 31/12/2020
Caixa 76 265 74 241
Depósitos Bancários à ordem 741 767 273 251
Caixa e depósitos bancários 818 032 347 492

Nome Participação % Participação
Paulo Jorge Ferreira de Sousa 500,00 €       1%
Áurea Maria Sousa Ferreira 500,00 €       1%
Gezin Investments, SA 21 500,00 €  43%
Rinoave - Serviços Médicos Orl, Lda 500,00 €       1%
Mário Jorge Antunes Oliveira Ramos 27 000,00 €  54%

50 000,00 €  100%

31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020

Empresa - Mãe e Relacionadas

PROEF, SGPS, SA 56 312 45 379 - 7 380 - -

Proef Eurico Ferreira Portugal, SA 52 913 4 926 - 615 - -

Imoef - Sociedade Imobiliária, SA 27 000 27 000 2 250 750 - -

Rinoave - Serviços Médicos Orl, Lda 18 000 18 000 - - 10 500 7 500

Compras e Serviços 
Recebidos

Contas a pagar Contas a receber
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6. Ativos Fixos Tangíveis 
Durante os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e em 31 de dezembro de 2020, o movimento ocorrido 

no valor dos ativos fixos tangíveis, bem como nas respetivas depreciações e perdas por imparidade acumuladas, 
foi o seguinte: 

 

 

 

Edifícios e 
outras 

construções

Equipamento 
transporte

Equipamento 
administrativo

Outros ativos 
fixos tangíveis

Total

1 de Janeiro de 2021

Custo de aquisição 192 004 113 800 202 487 13 731 522 022
Depreciações acumuladas (125 877) (68 636) (156 692) (13 233) (364 438)

Valor líquido 66 126 45 164 45 795 498 157 584

31 de Dezembro de 2021

Valor líquido inicial 66 126 45 164 45 795 498 157 584
Adições 7 230 141 000 13 116 - 161 346
Alienações - (113 800) - - (113 800)
Depreciação - exercício (12 878) (15 358) (18 362) (225) (46 823)
Depreciação - alienações - 78 119 - - 78 119

Valor líquido final 60 478 135 125 40 549 274 236 426

31 de Dezembro de 2021 126 604 180 289 86 344 772 394 009

Custo de aquisição 199 234 141 000 215 603 13 731 569 568
Depreciações acumuladas (138 755) (5 875) (175 054) (13 458) (333 143)

Valor líquido 60 478 135 125 40 549 274 236 426

31/12/2021

Edifícios e 
outras 

construções

Equipamento 
transporte

Equipamento 
administrativo

Outros ativos 
fixos tangíveis

Total

1 de Janeiro de 2020

Custo de aquisição 183 836 113 800 182 754 13 731 494 122
Depreciações acumuladas (112 907) (54 411) (136 686) (13 008) (317 012)

Valor líquido 70 929 59 389 46 068 723 177 110

31 de Dezembro de 2020

Valor líquido inicial 70 929 59 389 46 068 723 177 110
Adições 8 167 - 19 733 - 27 900
Depreciação - exercício (12 970) (14 225) (20 007) (225) (47 427)

Valor líquido final 66 126 45 164 45 795 498 157 584

31 de Dezembro de 2020 137 055 104 553 91 863 1 222 334 694

Custo de aquisição 192 004 113 800 202 487 13 731 522 022
Depreciações acumuladas (125 877) (68 636) (156 692) (13 233) (364 438)

Valor líquido 66 126 45 164 45 795 498 157 584

31/12/2020
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As depreciações do exercício, foram registadas na rubrica, Gastos de depreciação e amortização, tendo sido 
usado o método das quotas constantes – taxas mínimas no equipamento de transporte e taxas máximas nas 
restantes rubricas. 

7. Ativos Intangíveis 
Durante os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e em 31 de dezembro de 2020, o movimento ocorrido 

no valor dos ativos intangíveis, bem como nas respetivas amortizações e perdas por imparidade acumuladas, foi 
o seguinte: 

 

 

 

 

O valor de 1 158 888 euros é relativo à aquisição de carteiras de seguros, que se encontra a ser amortizado 
por um período de 10 anos dado não ser possível estimar a sua vida útil com fiabilidade. 

Goodw ill Total

1 de Janeiro de 2021

Custo de aquisição 1 158 888 1 158 888
Depreciação Acumulada (579 444) (579 444)

Valor líquido 579 444 579 444

Valor líquido inicial 579 444 579 444
Depreciação do exercício (115 889) (115 889)

Valor líquido final 463 555 463 555

31 de Dezembro de 2021

Custo 1 158 888 1 158 888
Depreciação acumulada (695 333) (695 333)

Valor líquido 463 555 463 555

31/12/2021

Goodwill Total

1 de Janeiro de 2020

Custo de aquisição 1 158 888 1 158 888
Depreciação Acumulada (463 555) (463 555)

Valor líquido 695 333 695 333

Valor líquido inicial 695 333 695 333
Depreciação do exercício (115 889) (115 889)

Valor líquido final 579 444 579 444

31 de Dezembro de 2020

Custo 1 158 888 1 158 888
Depreciação acumulada (579 444) (579 444)

Valor líquido 579 444 579 444

31/12/2020
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8. Propriedades de investimento 
A rúbrica Propriedades de Investimento refere-se ao imóvel situado em Guimarães, pelo facto de não estar 

alocado á normal atividade da empresa. Em 2021 com a sublocação do referido imóvel, auferiu um rendimento de 
6 000 euros e, em 2020, de 6 023 euros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terrenos Edifícios Total

1 de Janeiro de 2021
Custos Aquisição 34 989 104 968 139 958
Depreciação acumulada - (31 508) (31 508)

-
Valor líquido 34 989 73 460 108 449

Valor líquido inicial 34 989 73 460 108 449
Depreciação do exercício (2 102) (2 102)

Valor líquido final 34 989 71 358 106 347

31 de Dezembro de 2021
Valor bruto 34 989 104 968 139 958
Depreciação acumulada - (33 610) (33 610)

Valor líquido 34 989 71 358 106 347

31/12/2021

Terrenos Edifícios Total

1 de Janeiro de 2020
Valor bruto 34 989 104 968 139 958
Depreciação acumulada - (29 406) (29 406)

Valor líquido 34 989 75 562 110 551

Valor líquido inicial 34 989 75 562 110 551
Depreciação do exercício - (2 102) (2 102)

Valor líquido final 34 989 73 460 108 449

31 de Dezembro de 2020
Valor bruto 34 989 104 968 139 958
Depreciação acumulada - (31 508) (31 508)

Valor líquido 34 989 73 460 108 449

31/12/2020
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9. Outros Investimentos Financeiros 
Em 31 de Dezembro de 2021 e 2020 o detalhe de outros investimentos financeiros é como segue: 

 

 

Em dezembro de 2021, a Seguramos efetuou um investimento no Fundo C2 Capital Partners no montante de 200 
000 euros, subscrição de 8 UP´s com valor unitário de 25 000€. 

Em dezembro de 2020, a Seguramos efetuou um investimento no Fundo Shilling Founders Fund, FCR no montante 
de 99 990 euros, subscrição de 990 UP´s com valor unitário de 100€. 

O valor destes fundos encontra-se apresentado ao custo de aquisição. 

 

10. Financiamentos obtidos 
Em 31 de Dezembro de 2021 e 2020 o detalhe dos financiamentos obtidos quanto ao prazo (corrente e não 

corrente) e por natureza de empréstimo, no final do exercício, é como segue: 

 

 

 

Locações financeiras 

Em 31 de Dezembro de 2021 a Empresa é locatária de um novo contrato de locação financeira de uma viatura, 
o qual se encontra denominado em euros. 

O bem detido em regime de locação financeira é detalhado conforme se segue: 

 

 

 

 

 

31/12/2021 31/12/2020
FCT 8 518 5 948
Fundo Shilling Founders Fund, FCR 99 990 99 990
Fundo C2 Capital Partners 200 000 -
Outros Investimentos Financeiros 308 508 105 938

Corrente Não corrente Total Corrente Não corrente Total
Locações financeiras 20 692 83 589 104 281 5 413 - 5 413

20 692 83 589 104 281 5 413 - 5 413

Financiamentos obtidos 20 692 83 589 104 281 5 413 - 5 413

31/12/2021 31/12/2020

31/12/2020
Depreciações
perdas imp. Montante Montante

Custo acumuladas líquido líquido

Equipamento de Transporte 141 000 5 875 135 125 45 164

Total Locações 141 000 5 875 135 125 45 164

31/12/2021
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Os pagamentos mínimos das locações financeiras em 2021 e 2020 é detalhado conforme se segue: 

 

 

 

Garantias bancárias 

Existe uma garantia bancária na CGD, no valor mínimo de 19 510 euros, a favor da Autoridade de Supervisão 
de Seguros e Fundos de Pensões para pagamento dos prémios dos tomadores. 

 

 

11. Estado e outros entes públicos 
Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020, os saldos com o Estado e outros entes públicos, 

são os seguintes: 

 

 

 

Para os períodos apresentados o saldo de IRC tem a seguinte decomposição:  

 

 

 

Nos termos do nº 21 do DL 411/91 de 17/10, informa-se que em 31 de dezembro de 2021 a empresa não tem 
dívidas em mora à Segurança Social. 

Nos termos do DL 534/80 de 7/11, informa-se que em 31 de dezembro de 2021 não existem dívidas em mora 
ao Estado. 

Foi deduzido à coleta o montante de 165 000 euros referente ao benefício fiscal Sifide, o qual ainda aguarda 
aprovação por parte da ANI. 

 

31/12/2021 31/12/2020
Até 1 anos 20 692 5 413
Entre 1 ano e 5 anos 83 589 -
Valor presente dos pagamentos minimos 104 281 5 413

Ativo Passivo Ativo Passivo
Imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas 40 716 - 81 811 -
Retenção de impostos sobre rendimentos - 62 836 - 20 403
Contribuições para a Segurança Social - 31 960 - 13 992

Estado e outros entes públicos 40 716 94 796 81 811 34 395

31/12/2021 31/12/2020

31/12/2021 31/12/2020
Pagamentos por conta 94 752 120 696
Retenções IRC 1 500 1 506
Estimativa IRC (55 536) (40 391)
Total 40 716 81 811
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12. Outros créditos a receber e dívidas a pagar 
No exercício findo em 31 de dezembro de 2021 e 2020, a decomposição da rubrica de Outros créditos a 

receber, é como segue: 

 

 

Para os períodos apresentados não existem diferenças entre os valores contabilísticos e o seu justo valor.  

Em 31 de Dezembro de 2021 e 2020, o detalhe da rubrica de Outras dívidas a pagar é como segue:   

 

 

13. Capital  
 

Capital subscrito 

O capital social da empresa é constituído por quotas e encontra-se integralmente subscrito e realizado. 

 

Conforme deliberação da Assembleia Geral de 13 de abril de 2021, o Resultado Líquido do Exercício de 2020 
no montante de 312 151 euros, foi distribuído da seguinte forma: 

 Outras Reservas 312 151 euros 

Montante Imparidade Montante Montante Imparidade Montante
bruto acumulada líquido bruto acumulada líquido

Corrente:
Seguradoras 138 915 - 138 915 158 404 - 158 404

Tomadores 364 727 13 677 351 049 276 415 15 565 260 850

Agentes 48 443 - 48 443 77 940 - 77 940

Outros 68 614 - 68 614 38 575 - 38 575

Outras créditos a receber 620 697 13 677 607 020 551 335 15 565 535 770

31/12/2021 31/12/2020

31/12/2021 31/12/2020
Fornecedores Imobilizado - 2 203
Seguradoras 306 082 249 057
Agentes 46 999 13 131
Tomadores 31 197 24 299
Recibos provisórios 41 41
Cheques Ordem Companhia - 467
Cartão de Crédito 1 307 156
Credores por acréscimos de gastos:

Remunerações a liquidar 104 454 89 881
Eletricidade e Comunicação 3 496 3 043
Comissões 231 911 221 158
Outros acréscimos de gastos 37 971 9 882

Outros Credores:
Outros 1 000 1 375

Outras dívidas a pagar 764 457 614 691

Nome % Participação
Paulo Jorge Ferreira de Sousa 1%
Áurea Maria Sousa Ferreira 1%
Gezin Investments, SA 43%
Rinoave - Serviços Médicos Orl, Lda 1%
Mário Jorge Antunes Oliveira Ramos 54%

100%
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Reserva Legal 

A Reserva Legal só pode ser utilizada na cobertura de prejuízos ou no aumento do Capital Social. 

De acordo com a legislação comercial em vigor, pelo menos 5% do resultado líquido anual se positivo, tem de 
ser destinado ao reforço da reserva legal até que esta represente 20% do capital. Esta reserva não é distribuível 
a não ser em caso de liquidação da empresa, mas pode ser utilizada para absorver prejuízos depois de esgotadas 
as outras reservas, ou incorporada no capital. 

Em 31 de Dezembro de 2021 a reserva legal ascendia a 16 886 euros, representando mais de 20% do capital. 

 

Resultados Transitados | Outras Reservas 

No corrente exercício foi deliberado a distribuição de reservas livres no valor de 250 000 euros e de Resultados 
Transitados no valor de 100 000 euros, conforme apresentação no mapa de DACP. Estes valores foram liquidados 
em 2021.  

 
 
 

14. Fornecimentos e serviços externos 
O detalhe dos gastos com fornecimentos e serviços externos incorridos durante o exercício de 2021 e 2020, é 

como segue: 

 

 

Em 2021 verificamos um aumento significativo na rubrica de FSE face a 2020, com maior incidência nas 

Comissões pagas aos angariadores, Rendas e Alugueres, Deslocações e Estadas e Trabalhos Especializados, 

fruto do crescimento do Volume de Negócios e também do investimento em novas lojas.  

 

 

 

 

31/12/2021 31/12/2020
Electricidade, água, combustíveis e outros f luídos 27 671 24 545
Trabalhos especializados 114 630 106 128
Publicidade e propaganda 14 141 10 944
Vigilância e Segurança 1 223 2 295
Limpeza, higiene e conforto 17 775 18 621
Materias 33 363 26 369
Deslocações e estadas e transportes de mercadorias 54 682 44 863
Conservação e reparação 43 521 40 288
Comissões 1 987 191 1 328 028
Serviços Bancários 2 999 1 638
Rendas e alugueres 133 795 123 200
Comunicação 39 108 35 537
Seguros 29 031 22 338
Despesas de representação 3 148 730
Outros 3 769 2 317

Fornecimentos e serviços externos 2 506 044 1 787 839
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15. Gastos com Pessoal 
Os gastos com pessoal, incorridos durante o exercício de 2021 e 2020, foram como segue:  

 

 

 

16. Outros Gastos 
Outros Gastos e Perdas reconhecidos no decurso dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 31 de 

dezembro de 2020 são detalhados conforme se segue: 

 

 

Em impostos encontra-se registado o imposto de selo incidente sobre as comissões obtidas. 

 

17. Juros e gastos similares 
Os gastos e perdas de financiamento reconhecidos no decurso dos exercícios findos em 31 de dezembro de 

2021 e 31 de dezembro de 2020 são detalhados conforme se segue: 

 

 

 

 

 

 

31/12/2021 31/12/2020
Salários e ordenados 691 231 594 386
Contribuições para a segurança social 139 315 125 100
Seguros de acidentes no trabalho 3 674 2 898
Indemnizações 2 000 -
Outros gastos com pessoal 72 851 77 350

909 071 799 734

N.º médio de empregados 39 36

31/12/2021 31/12/2020
Impostos 83 336 60 327
Descontos de pronto pagamento concedidos 1 951 2 665
Dívidas incobráveis 15 565 4 840
Quotizações 1 575 1 950
Donativos 2 947 1 883
Menos-valias AFT 1 181 -
Outros 2 326 2 018
Outros gastos e perdas operacionais 108 881 73 683

31/12/2021 31/12/2020
Juros suportados 74 222

Juros Financiamento Leasing 74 200
Outros gastos e perdas de f inanciamento 4 780 4 718
Gastos de financiamentos 4 854 4 940
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18. Imposto sobre rendimento 
 

 

 

O imposto corrente do exercício corresponde à tributação autónoma (17 984 euros) e à aplicação de taxa de 
IRC e da derrama em vigor ao Lucro Tributável de 900 232,29 euros, que resulta no valor de 202 552 euros 
(Derrama: 13 503 euros; IRC: 189 049 euros), deduzido do Benefício Fiscal de 165 000 euros. 

A Empresa é tributada em sede de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas a uma taxa de 21%, 
acrescida da Derrama à taxa de 1,5%. 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 tenha havido prejuízos fiscais, tenham sido concedidos benefícios fiscais, ou 
estejam em curso inspeções, reclamações ou impugnações, casos em que, dependendo das circunstâncias, os 
prazos são prolongados ou suspensos. Deste modo, as declarações fiscais da Empresa relativas aos anos de 
2017 a 2021 poderão ainda vir a ser sujeitas a revisão.  

A Seguramos - Corretores e Consultores de Seguros, S.A., entende que as correções, resultantes de revisões 
ou inspeções por parte das autoridades fiscais, aquelas declarações de impostos, não terão um efeito significativo 
nas demonstrações financeiras apresentadas a 31 de dezembro de 2021. 

 

19. Cumprimento de disposições legais 

Norma Regulamentar nº 13/2020-R de 30 de dezembro da Autoridade de Supervisão de 
Seguros e Fundos de Pensões 

Artigo 51.º, n.º 1 

a) Política Contabilística para Reconhecimento da Remuneração 

Informação incluída na Nota 3.2.13 – Rédito e Especialização dos Exercícios. 

 

b) Total das Remunerações recebidas desagregadas por natureza e por tipo 

 

 

  

31/12/2021 31/12/2020
Imposto corrente 55 536 40 391

55 536 40 391

Fundos de 
Pensões

Vida Não Vida
Empresas 
de Seguro

Outros 
mediadores

Clientes

- 214 351 4 214 083 4 428 434 - -

Remunerações

Ramo Origem

Numerário Espécie Comissões Honorários
Outras 

remunerações
4 428 434 - 4 428 434 - -

Remunerações

Natureza Tipo
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c) Total das Remunerações relativas aos contratos de seguro desagregados por ramo “Vida”, 
Fundos de Pensões e conjunto dos Ramos “Não Vida”, e por origem. 

 

 

  

Código 
ISP

Por Entidade (Origem) 2021 2020 2021 2020
Para entrega 
a empresas 
de seguros

Entregues por 
empresas de 

seguros

1011 Fidelidade Mundial, S.A 4 601 3 386 663 760 416 593 - -

1023 Ocidental, S.A - - 6 903 7 835 - -

1025 Lusitania Vida 8 172 9 982 - - - -

1026 Lusitania , S.A - - 192 364 156 755 - -

1028 Allianz Portugal, S.A 1 460 556 295 188 203 327 - -

1029 Real Vida 81 643 54 039 2 808 1 378 - -

1039 Ageas Companhia de Seguros Vida SA 28 935 20 269 - - - -

1056 Inter Partner Assistance S.A - - - 21 - -

1096 Victoria Vida 1 000 917 - - - -

1097 Una Seguros - - 9 767 6 114 - -

1098 Una Vida Seguros, S.A 341 264 - - - -

1129 Ageas Companhia de Seguros SA - - 985 797 739 665 - -

1131 Medis - - 880 618 - -

1132 Zurich Vida 958 545 - - - -

1133 Caravela - Companhia de Seguros, SA - - 428 516 409 650 - -

1145 Mapfre - Seguros Gerais, S.A - - 36 598 55 883 - -

1157 Arag - - 828 482 - -

1160 Victoria Seguros, S.A - - 35 036 25 939 - -

1167 Mapfre Santander Portugal – Companhia de Seguros, S.A. - - 1 080 595 - -

1173 Chubb European Group Limited-Sucursal em Portugal - - 10 341 8 439 - -

1184 Zurich - - 53 703 46 566 - -

1186 Mapfre Vida 247 167 - - - -

1188 MetLife 6 401 6 300 - -

1196 Abarca Companhia Seguros S A - - 296 297 - -

1197 Generali Seguros, S.A. 22 346 9 281 1 103 955 696 088 - -

1199 Asisa, Vida Seguros, S.A.U 1 799 175 14 -

1200 AIG Europe Limited - Sucursal Portugal - - 46 434 41 737 - -

1205 Liberty, S.A 47 935 9 684 272 894 158 269 - -

4909 W.R.Berkley Europe Ag Sucursal En Espana - - 4 172 1 480 - -

4994 Ergo Reiseversicherung AG - - 11 121 5 215 - -

9999 8 514 8 446 51 628 38 067 - -

214 351 124 010 4 214 083 3 021 010 - -

Remunerações 2021

Ramo Vida Ramo Não Vida Transferencia de valores
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d) Níveis de Concentração das Remunerações auferidas pela carteira 

A seguradora Generali Seguros, S.A. representa uma concentração de 25% do total das remunerações 
auferidas pela carteira, ao nível de empresas de seguros, outros mediadores e clientes. 

 

e) Valores das contas “clientes” no início e final do exercício 
 

 

 

f) Contas a Receber e a Pagar desagregadas por origem 
 

As contas a receber e a pagar em 31 de dezembro de 2020 e em 31 de dezembro de 2019 têm a seguinte 
natureza: 

 

 

 

g) Indicação dos valores agregados incluídos nas contas a receber e a pagar 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 2020
Saldo Inicial 236 552 417 891
Saldo Final 319 853 236 552
Volume movimentado no exercicio 83 301 (181 339)

Contas a receber Contas a pagar Contas a receber Contas a pagar
Tomadores de seguro, segurados ou beneficiários 351 049 31 197 260 850 24 299
Empresas de seguros 138 915 306 082 158 404 249 057
Empresas de resseguros - - - -
Outros 117 056 427 179 116 515 341 336

607 020 764 457 535 770 614 691

31/12/2021 31/12/2020

Por natureza Contas a receber Contas a pagar Contas a receber Contas a pagar
Fundos recebidos com vista a serem transferidos para as 
empresas de (res)seguros para pagamento de prémios de 
(res)seguro

- 634 271 - 549 573

Remunerações respeitantes a prémios de (res)seguro já 
cobrados e por cobrar

- (328 189) - (300 517)

Outras quantias 607 020 458 376 535 770 365 635

607 020 764 457 535 770 614 691

31/12/2021 31/12/2020
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h) Idade das Contas a Receber vencidas à data de relato (final do exercício) 
 

 

 

i) Não aplicável; 
 
 

j) Não aplicável; 
 
 

k) Não aplicável; 
 
 

l) Não aplicável; 

 

Artigo 51.º, n.º 2 

 
a) Empresas de Seguros cujas remunerações pagas ao corretor de seguros representem, cada 

uma, pelo menos 5% do total das remunerações 

 

 

 

b) Não aplicável; 

 

 

Ano 
vencimento

Vencidas mas 
sem imparidade

Com 
imparidade

Vencidas mas 
sem imparidade

Com 
imparidade

Vencidas mas 
sem imparidade

Com 
imparidade

2021 48 443 - 333 530 13 677 207 528 -
2020 - - - - - -
2019 - - - - - -
2018 - - - - - -
2017 - - - - - -
2016 - - - - - -
<2015 - - - - - -

31/12/2021
Agentes Tomadores Outros

Código ISP Por Entidade (Origem) 2021 2020 2021 2020

1197 Generali Seguros, S.A. 1 126 301  705 369        25% 22%

1129 Ageas Companhia de Seguros SA 985 742     739 665        22% 24%

1011 Fidelidade Mundial, S.A 668 361     419 979        15% 13%

1133 Caravela - Companhia de Seguros, SA 428 516     409 650        10% 13%

1205 Liberty, S.A 320 829     167 952        7% 5%

1028 Allianz Portugal, S.A 296 648     203 883        7% 6%

1026 Lusitania , S.A 192 364     156 755        4% 5%

Remunerações

Ramo Vida/Não Vida/Fundos Pensões

€ %
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Artigo 51.º, n.º 3 

 

a) Não aplicável; 
 

b) Não aplicável; 

 

 
20. Aplicação de resultados  

A decisão da Administração vai no sentido de propor que o resultado líquido no valor de 712 744 euros seja 
distribuído da seguinte forma: 

 Reservas livres: 712 744 euros.  
 

 

21. Considerações Finais 

No passado mês de fevereiro o mundo foi confrontado com uma guerra na Europa entre a Rússia e a Ucrânia, 
com impactos já sentidos nos preços dos mais diversos produtos/serviços, com especial destaque para os bens de 
1ª necessidade e produtos petrolíferos e seus derivados, a que acrescem as inúmeras restrições em vigora nos 
mais diversos setores de atividade, incluindo aqueles que a Seguramos opera. 

Apesar dos potencias impactos económicos e sociais resultantes desta situação não serem passíveis de 
quantificação à data, e que afetarão de forma transversal (direta/indireta) as diversas entidades públicas e privadas 
e que dependerão da evolução da mesma, é convicção da Administração que a prossecução da atividade, a 
continuidade das operações e o cumprimento dos compromissos contratuais assumidos não estarão em causa. 

A empresa está a prever um volume de vendas e serviços de 5,0 milhões de euros para o ano de 2022, 
tencionando continuar a expandir o seu negócio através do modelo de franchising e parcerias, com a aquisição de 
duas novas lojas e reestruturação da sua estrutura de custos, reforçando também a sua posição no mercado com a 
aquisição da totalidade do capital social da sociedade Multigaia - Sociedade de Medição de Seguros, Lda. Para esta 
expansão, a Seguramos tem inerente a lealdade aos seus clientes e a motivação de fornecer o melhor serviço, 
atendendo a todas as necessidades do mercado. 

 

 

Porto, 31 de março de 2022 

 

 

 

A Administração            O Contabilista Certificado 
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