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MENSAGEM 
DA GESTÃO 
Depois de um 1º trimestre marcado por novas vagas de contágio de COVID-19 
e períodos de confinamento na maior parte dos mercados, no 2º trimestre 
registou-se uma reabertura progressiva das economias que se manteve no 
3º trimestre.
No 4º trimestre fomos confrontados com a subida exponencial dos custos 
com energia, matérias primas e transportes.
Em alguns casos houve mesmo açambarcamento, o que agravou ainda mais 
a escassez.
Surgiram situações impensáveis como quotas mensais de fornecimento, 
sucessivos aumentos de preços com repercussão imediata na carteira 
de encomendas, bem como uma escassez ainda mais premente devido ao 
excelente momento da situação imobiliária.
Se, para uma situação regular, o volume  disponível já seria escasso, com 
esta nova realidade, tornou-se um desafio ainda maior.
Mas B&F fez frente às dificuldades!
Procurou alternativas, apresentou alternativas, pressionou os seus 
fornecedores, otimizou stocks, apoiou os seus clientes regulares e os novos 
clientes que foram surgindo.
Sabemos que 2022 ainda nos pode trazer surpresas até porque não se 
perspetiva um 1º trimestre muito diferente do ano transato.
Mas também temos mais experiência e agilidade para encarar o que 2022 nos 
trará.
A verdade é que a economia precisa de estabilização de preços e a sociedade 
precisa de estabilidade económica.

Nenhum país  
está protegido 
até que todos 
estejam protegidos. 
Mathias Cormann

“  “
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1.1 INTRODUÇÃO 

Balbino & Faustino, com sede social em Rua da Escola, 
número 9, Facho – Alcobaça, com um capital social de 
9.420.000,00 € tem como atividade principal o comércio 
por grosso de madeira em bruto e produtos derivados, 
tendo como código de atividade empresarial (CAE) 46731, 
e como atividade secundária a produção de folheados, 
contraplacados, lamelados e de outros painéis com o 
CAE 16213. O presente relatório de gestão expressa de 
forma apropriada as atividades desenvolvidas, a situação 
financeira e os resultados da atividade exercida no perío-
do económico com início em 1 de janeiro de 2021 e findo 
em 31 de dezembro de 2021.

É elaborado nos termos do artigo 66.° do Código das So-
ciedades Comerciais (CSC) e contém uma exposição fiel 
e clara da evolução dos negócios, do desempenho e da 
posição da Balbino & Faustino, procedendo a uma análise 
equilibrada e global da evolução dos negócios, dos resul-
tados e da sua posição financeira, em conformidade com 
a dimensão e complexidade da sua atividade, bem como 
uma descrição dos principais riscos e incertezas com que 
a mesma se defronta.

Da mesma forma, e numa perspetiva de integração, pre-
tende-se com o mesmo, também dar cumprimento ao 
ponto 9.3 da norma NP EN ISO 9001:2015, fazendo desta 
forma a Revisão pela Gestão, bem como reportar o esta-
do do processo de certificação em Cadeia de Responsa-
bilidade, conforme previsto nos esquemas de certificação 
pelos quais a organização está certificada, onde e quando 
aplicável.

Esta revisão resulta de uma análise a todo o Sistema de 
Gestão Integrado e, para a elaboração do presente rela-
tório, também foram tidas em conta as entradas previs-
tas, nomeadamente todas as auditorias externas e inter-
nas realizadas à organização. Também foi considerado o 
estado das ações, o exposto na Avaliação de Satisfação de 
Clientes, Avaliação de Fornecedores, Avaliação de Satis-
fação de Colaboradores, Desempenho dos Colaboradores 
e Avaliação das Condições e Ambiente de Trabalho.
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Depois de o ano de 2020 ter sido marcado profundamente 
pela pandemia de COVID-19, os seus efeitos continuaram 
a sentir-se no ano de 2021, no entanto veio acrescentar-
-se à mesma algumas variáveis novas em termos de ne-
gócio.

O ano de 2021 foi marcado por uma carência global de 
matérias-primas e produtos para revenda, situação que 
de certa forma já transitou de 2020 mas que se agravou 
nomeadamente com os seguintes fatores:

• Prazos de entrega muito dilatados;
• Imposição de quotas por parte dos fornecedores;
• Aumentos de preços realizados numa base regular e com 

repercussão na carteira de encomendas colocadas. 

Para além do trabalho comercial e administrativo adi-
cional gerado, aumentou também o nível de stress nas 
relações comerciais com uma busca incessante por al-
ternativas e cumprimento de prazos de entrega.

Em termos de gestão do negócio foram concluídas as 
implementações do novo ERP, passando assim de uma 

fase de implementação para uma nova fase de aperfei-
çoamento de processos e seguimento de indicadores que 
permitiram começar um trabalho de otimização de pro-
cessos.

Como grandes objetivos anuais estavam definidos o cres-
cimento e a otimização de stocks, objetivos que foram 
alcançados. 

Também relevante foi a transferência do armazém de 
Reigoso para instalações próprias em Mangualde, refor-
çando o nível de serviço na área de Viseu.

Face as condicionantes próprias da crise pandémica não 
foram realizadas em 2021 as feiras previstas, sendo a 
Maderalia adiada pela organização para abril de 2022.

Da mesma forma e à semelhança do ano anterior as ativi-
dades sociais foram praticamente inexistentes, realizan-
do-se de uma forma simbólica a comemoração do dia de 
São Martinho, e a visita pela equipa de gestão a todos os 
nossos armazéns.

1.2.2 ENQUADRAMENTO GERAL DA ORGANIZAÇÃO

O PIB da Zona Euro cresceu 5,2% em 2021 após a maior 
queda na economia da Zona Euro em 2020 de 6,8%, em 
plena pandemia de COVID-19. Tendo assim recuperado, 
parcialmente, face ao ano anterior. 

A economia portuguesa por sua vez obteve um cresci-
mento do PIB acima da média europeia no último trimes-
tre de 2021. De acordo com os dados divulgados pela Eu-
rostat, no quarto trimestre do ano passado, o PIB cresceu 
4,6% na zona euro e 4,8% na UE. Com um crescimento de 
5,8% Portugal fica, assim, acima da média europeia.

Em 2021 o cenário altera-se, tanto na zona euro como na 
UE, todos os países apresentaram um crescimento anual 

positivo. Numa ótica homóloga Portugal obteve um cres-
cimento do PIB de 5,8%, e em cadeia no 4º trimestre de 
2021 de 1,6%. No conjunto do ano de 2021 Portugal teve 
um crescimento de 4,9% do PIB, ficando abaixo da média 
europeia.

Referente às exportações e às importações em Portu-
gal, comparativamente com 2020 houve um aumento. A 
recuperação expressiva do PIB deveu-se ao aumento da 
procura interna do consumo privado e do investimento. O 
aumento significativo das importações e das exportações 
de bens e serviços contribuiu para que a procura externa 
líquida em 2021 tenha sido bastante menos negativa. 
 

1.2 EVOLUÇÃO DO NEGÓCIO E DESEMPENHO 

1.2.1 ENQUADRAMENTO ECONÓMICO
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No ano de 2021, a Balbino & Faustino apresenta um Re-
sultado Líquido positivo, no montante de 2.803.065,43 €, 
o que representa um aumento de 248% relativamente ao 
exercício de 2020. 

Este aumento do Resultado Líquido deve-se essencial-
mente ao aumento do volume de vendas e à melhoria da 
margem bruta.

O volume das compras aumentou 22,48%, tendo a sua 
repartição geográfica mantendo valores idênticos ao ano 
anterior, ou seja, aproximadamente 50% no mercado in-
terno e 50% no mercado externo, tendo o valor dos in-
ventários permanecido praticamente inalterado, face ao 
ano anterior, permitindo, no entanto, uma melhoria na 

rotação de stocks.

No que respeita ao volume de negócios, registou-se um 
aumento de 12.893.548,03 € (32%) no exercício de 2021, 
repartindo-se 94% para o mercado interno e 6% para o 
mercado externo.

1.3 ANÁLISE GLOBAL DA EVOLUÇÃO DOS NEGÓCIOS

 2019 2020 2021

Resultado antes depreciações, gastos de financiamento e impostos 2.167.342,66 € 1.657.055,22 € 4.256.510,17 €

Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) 1.600.995,90 € 1.012.134,00 € 3.433.191,33 €

Resultado antes de impostos 1.417.300,46 € 868.874,45 € 3.239.443,86 €

Resultado líquido do período 1.151.779,76 € 804.654,19 € 2.803.065,43 €

1.3.1 RESULTADOS E CONTAS 

2019 2020 2021

Compras

Mercado Interno 17.440.972 € 17.224.481 € 20.756.335 €

Mercado Externo 17.654.011 € 16.984.831 € 21.144.259 €

Total 35.094.984 € 34.209.313 € 41.900.594 € 

Vendas e Prestações de Serviços

Mercado Interno 43.215.330 € 38.629.625 € 50.468.233 €

Mercado Externo 2.472.223 € 2.248.957 € 3.303.898 €

Total 45.687.553 € 40.878.583 € 53.772.131 €

Inventário 13.658.179 € 15.361.085 € 15.566.881 €
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Apresentam-se de seguida alguns rácios económicos e 
financeiros:

A autonomia financeira aumentou 2,5% quando com-
parada com o período anterior e fixa-se neste exercício 
em 57,3%. Este indicador é efetivamente demonstrador 
da política que tem sido levada a cabo ao longo dos anos 
pelos detentores da Balbino & Faustino, de pretender 
financiar a atividade sobretudo por recurso a Capitais 
Próprios. O rácio de Solvabilidade, de 134,47, e o rácio 
de liquidez geral de 2,27, são igualmente indicadores da 
robustez e da capacidade da empresa em solver atempa-
damente os seus compromissos.

O EBITDA alcançado no ano foi excelente e ascendeu a 
4.256M €, sendo que em percentagem sobre o Volume 

de Negócios, representa sensivelmente o dobro do ano 
anterior, ou seja, 7,92% s/VN.

No que concerne aos indicadores de rentabilidade, é de 
salientar a boa performance conseguida pela empresa 
tendo sido possível alcançar rentabilidades dos Capitais 
Próprios e do Ativo muito positivas, de cerca de 12% e 7%, 
respetivamente.

Por último, é de salientar ainda os níveis de Cash Flow 
alcançados, de 3.910M €, representando cerca de 2,5 ve-
zes quando comparado com o Cash Flow conseguido no 
ano anterior.

 2020 2021

Estrutura Financeira

Autonomia Financeira (%)

   Capital Próprio / Ativo 54,87 57,35

Solvabilidade (%) 

   Capital Próprio / Passivo 121,59 134,47

Endividamento (%) 

   Passivo / Activo 45,13 42,65

Estrutura do Endividamento (%) 

   Passivo Corrente / Passivo 73,03 75,44

Liquidez 

Liquidez Geral 

   Activo Corrente / Passivo Corrente 2,20 2,27

Rendibilidade

Rendibilidade dos Capitais Próprios (%) 

   Resultado Líquido do Período / Capital Próprio 4,02 12,29

Rendibilidade do Ativo (%)  

   Resultado Líquido do Período / Ativo 2,21 7,05

Rendibilidade do VN (%)  

   Resultado Líquido do Período / Volume de Negócios 1,97 5,21

EBITDA 1.657.055,22 4.256.510,17

Margem EBITDA (%) 

   EBITDA / Volume de Negócios 4,05 7,92

Funcionamento

Rotação do Activo (%)  

   Volume de Negócios / Activo  112,14 135,22

Cash-Flow

Cash Flow Bruto  

   (Resultado Líquido do Período + Depreciações e Amortizações + Provisões + Imparidades) 1.545.123,40 3.910.562,93
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Foi efetuado em dezembro de 2021 um questionário on-
line onde solicitámos aos clientes uma avaliação relativa 
ao ano de 2020, no sentido de aferir o índice de satisfa-
ção face aos produtos e serviços vendidos/prestados pela 
B&F. 

A amostragem do inquérito compreendeu todos os clien-
tes nacionais e de exportação (os últimos incluídos pela 
primeira vez num inquérito de satisfação), com compras 
em 2020 superiores a 50.0000 EUR e com email registado 

no sistema informático. Esta amostragem contrasta com 
os inquéritos realizados em anos anteriores, que inclu-
íam todos os clientes nacionais com compras (sem mí-
nimo de valor) e email registado no sistema informático, 
mas não contemplava os clientes de exportação.

O inquérito foi enviado para 193 clientes e obteve 34 res-
postas, resultando numa taxa de resposta de 17,6%, con-
tra os 3,3% do ano anterior. 

1.3.3 SATISFAÇÃO DE CLIENTES

1.3.2 AVALIAÇÃO DE RISCOS

A organização tem definidas e promove a implementa-
ção de metodologias próprias para proceder a análises 
de Riscos, que se traduzem em análises SWOT, onde são 
analisados não só os riscos ou as ameaças, mas também 
os pontos fortes, fracos e as oportunidades. Esta análise 
é feita processo a processo numa perspetiva mais deta-
lhada e operacional sendo depois traduzida para toda a 
organização numa perspetiva macro.

A organização desenvolve a sua atividade num ambiente 
que a coloca exposta a diversos riscos, nomeadamente os 
riscos de mercado que incluem o risco de taxa de câmbio, 
taxa de juro, de preço, risco de crédito e risco de liquidez.

A exposição da empresa pela realização de operações 
com clientes aos quais pode estar associado maior risco 
(sociedades cotadas em mercado bolsista, risco geográfi-
co associado à localização do cliente). A empresa procura 
diminuir este risco pela avaliação do risco associado ao 
cliente individualmente e, pela procura de dispersão do 
negócio num leque de clientes diversificado que impeça a 
excessiva concentração.

Da mesma forma a escolha de fornecedores que ofere-
çam garantias de continuidade de qualidade e serviço no 
mercado, são fatores que oferecem segurança à organi-
zação e ao mercado em que opera.

A exposição ao risco de taxa de câmbio resulta na sua 
maioria a saldos de terceiros denominados em moeda 
diferente do euro, no entanto os montantes associados a 
estes são pouco expressivos.

O endividamento encontra-se sobretudo indexado a taxas 
de juro variáveis, expondo o custo das operações de fi-
nanciamento inerente ao risco de volatilidade da taxa de 
juro.

Através da monitorização que é feita sobre as taxas de 
juro e as perspetivas de evolução futura é convicção da 
organização que o risco de taxa de juro está razoavel-
mente controlado.

O risco de preço traduz o grau de exposição de uma em-
presa às variações de preço formado em mercado de ple-
na concorrência, relativamente aos inventários que inte-
grem em cada momento o seu balanço.

Através da monitorização que é feita sobre os preços de 
mercado e as perspetivas de evolução futura é convicção 
da organização que o risco de taxa de preço está razoa-
velmente controlado.

O risco de crédito refere-se ao risco de incumprimento 
das obrigações contratuais assumidas por terceiros.

A exposição da organização ao risco de crédito está na 
sua maioria associada às contas a receber decorrentes 
da sua atividade operacional.

A organização recorre à subscrição de seguros de crédito, 
para além de proceder a monitorização de forma conti-
nua através de sistemas de plafons de crédito concedido, 
controlo dos prazos médios de recebimento de clientes e 
análise da evolução do crédito concedido a terceiros.

O risco de liquidez encontra-se relacionado com a capa-
cidade da organização para solver as suas obrigações de 
pagamento dentro dos prazos contratados para o efeito.

A gestão do risco de liquidez passa pela manutenção de 
um adequado nível de disponibilidades assim como pela 
negociação de limites de crédito que permitam assegurar 
os meios financeiros necessários para solver os compro-
missos no momento em que estes se tornam exigíveis.
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Nos inquéritos abordou-se cinco áreas de atuação, no-
meadamente: Produtos/Stock, Comerciais/Vendedores, 
Vendas Internas/Expedição, Logística/Transporte e Ad-
ministrativo/Financeiro. 

Cada área de atuação continha diversas questões e o 
cliente poderia responder avaliando o grau de satisfação 
em: “NS” – Não Satisfaz, “S” – Satisfaz e “SP” – Satisfaz 
Plenamente.  

Numa análise global podemos concluir que os clientes 
B&F estão Satisfeitos ou Satisfeitos Plenamente com os 
produtos/serviços, pois a alternativa “S” (Satisfaz) repre-
senta 51% das respostas e “SP” (Satisfaz Plenamente) 
45%. Enquanto o “NS” (Não Satisfaz) apresenta 4% das 
respostas. 

Se compararmos os resultados deste inquérito (relativo 
ao ano 2020) com os 2 anos anteriores, concluímos que 
2020 foi o ano com maior percentagem de respostas ao 
grau de satisfação “SP” - Satisfaz Plenamente (45% em 
2020 vs. 44% em 2019 e 39% em 2018) e com menor per-
centagem no grau de satisfação “NS” - Não Satisfaz (4% 
em 2020, 7% em 2019 e 5% em 2018). Por esta via, o grau 
de satisfação “S” - Satisfaz foi de 51% em 2020 (vs. 49% 
em 2019 e 56% em 2018).  

Ao considerar-se o somatório dos graus “S” - Satisfaz e 
“SP” – Satisfaz Plenamente, constatamos que o grau de 
satisfação em 2020 foi superior aos 2 anos anteriores.
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Ao realizarmos uma análise mais detalhada das cinco 
áreas de atuação conclui-se que a área “Logística/Trans-
porte” é a única que não apresenta a resposta NS - “Não 
Satisfaz” (0%).  

A área “Produto/Stock” apresenta a maior percentagem 
de respostas à opção NS - “Não Satisfaz”, com 8,96%, a 
maior percentagem de respostas à opção “S” – Satisfaz, 

com 64,18% e a menor percentagem de respostas à op-
ção SP - “Satisfaz Plenamente”, com 26,87%. 

A área “Comerciais/Vendedores” obteve a menor percen-
tagem de respostas à opção S - “Satisfaz”, com 25,74%, 
em virtude também de ser a área que apresenta uma 
maior percentagem de respostas à opção SP- “Satisfaz 
Plenamente”, com 70,59%.

Grau de Satisfação por Área de Atuação - 2020
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Comparando os últimos 3 anos concluímos que a opção 
“NS” - Não Satisfaz foi a mais baixa em 2020, em todas as 
áreas de atuação, com a exceção na categoria Produto/
Stock que em 2018 obteve uma percentagem mais baixa, 
6,34%.

A opção “SP” - Satisfaz Plenamente, por seu lado, em 
2020 obteve as percentagens mais altas em praticamen-

te todas as áreas. As exceções são as Vendas Internas/
Expedições (37,50% - 2020 vs. 42,31% - 2019) e Produto/
Stock (26,87% - 2020 vs. 35,58% - 2019).

A opção “Satisfaz” tem maior dispersão nos resultados 
no comparativo dos últimos 3 anos, sendo que o ano de 
2018 foi o que obteve maior percentagem de respostas 
em todas as áreas.

A título conclusivo salientamos que as respostas ao in-
quérito de Avaliação à Satisfação do Cliente, apesar de 
terem diminuído por via dos critérios de amostragem 
serem mais restritivos, obtiveram uma taxa de resposta 

substancialmente superior aos anos anteriores. A avalia-
ção global dos nossos clientes é na sua maioria Satisfa-
tória ou Plenamente Satisfatória.

 2018 2019 2020

 NS S SP NS S SP NS S SP

Administrativo/Financeiro 3,36% 59,33% 37,31% 8,01% 56,41% 35,58% 2,94% 58,82% 38,24%

Logística e Transportes 1,00% 52,74% 46,27% 2,99% 48,72% 48,29% 0,00% 45,92% 54,08%

Vendas Internas/Expedições 4,85% 64,55% 30,60% 5,13% 52,56% 42,31% 2,94% 59,56% 37,50%

Comerciais/Vendedores 8,21% 34,70% 57,09% 7,69% 34,29% 58,01% 3,68% 25,74% 70,59%

Produto/Stock 6,34% 66,04% 27,61% 9,62% 54,81% 35,58% 8,96% 64,18% 26,87%
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A organização definiu como pertinente a existência de 
10 processos, sendo os mesmos divididos em processos 
de gestão, de negócio e auxiliares. Os mesmos mostra-
ram-se adequados e responderam às necessidades da 
organização. Foi realizada durante o ano de 2021, con-

forme previsto, a integração do processo de Exportação 
no processo de Vendas, concentrando assim num único 
processo toda a relação comercial com clientes. Assim, 
o processo 11 Financeiro e Informática foi renumerado 
passando a ser o novo processo 10.

1.3.5 DESEMPENHO DOS PROCESSOS

Seguindo a lógica dos últimos anos foram definidos os 
objetivos para a organização segundo o modelo Balanced 
ScoreCard, estando o mesmo estruturado pelas quatro 
perspetivas do BSC, nomeadamente a perspetiva Finan-
ceira, do cliente, dos processos internos e da aprendiza-
gem e crescimento.
 
Do ponto de vista financeiro foram definidas duas gran-
des metas, o aumento das vendas totais da organização 
e a melhoria da rotação de stocks e redução dos produ-
tos parados em armazém. Como de resto está expresso 
nas contas ambos os objetivos foram largamente atingi-
dos, para tal e embora os fatores externos tenham dado 
uma ajuda ao cumprimento dos mesmos, nomeadamente 
pelos sucessivos aumentos e redução da oferta, não po-
demos de qualquer forma descorar o excelente trabalho 
de toda a organização na promoção e venda dos diversos 
produtos e no trabalho constante na procura de alternati-
vas aos produtos em falta.
 
Ao nível da perspetiva do cliente,  o ano de 2021 obrigou a 
que os objetivos fossem alcançados, estava definido como 
objetivo a melhoria da comunicação com o cliente e este 
ponto acabou por ser um dos pontos mais importantes do 
ano, com as dificuldades sentidas na cadeia de abasteci-
mento, com subidas constantes de preços, falta de pro-
duto ou prazos dilatados, mais que nunca foi fundamental 
assegurar uma comunicação eficaz com os clientes. Tal 
foi assegurado por toda a organização, nomeadamente 

pelo processo de vendas, que contou com um aumento de 
efetivos e pela gestão que realizou um acompanhamento 
de maior proximidade, nomeadamente junto dos grandes 
clientes. Também, conforme previsto foi reforçada a rede 
de contacto com o cliente com a abertura do novo arma-
zém em Mangualde.
 
Em relação aos processos internos, verifica-se cada vez 
mais uma utilização eficaz do SAGE e o ajuste de algumas 
práticas anteriores ao mesmo. Os processos ganharam 
um melhor desempenho em rapidez, eficácia e interliga-
ção.  
 
A aprendizagem e crescimento foi conseguida. Mantendo 
um trabalho contínuo ao longo do ano , reforçado com 
formação on-line e presencial sempre que possível. É de 
destacar também o trabalho de avaliação e ajustes no 
modelo de política de carreiras e remunerações que foi 
aplicado pelo segundo ano nesta metodologia na orga-
nização.
 
De um ponto de vista geral o ano decorreu de uma for-
ma atípica, motivado essencialmente por fatores exter-
nos como o COVID-19 e as variações na cadeia logística 
dos fornecedores, tendo a resposta e adaptação de cada 
processo e entre processos a responder às necessidades 
leva-nos a concluir que os objetivos estabelecidos foram 
atingidos.

1.3.4 CUMPRIMENTO DOS OBJETIVOS

Uma organização sem informação não pode ser uma 
organização funcional, ao nível da informação e conse-
quente medição do desempenho do SGI, embora ainda 
haja trabalho para realizar, já são notórias as mais valias 
decorrentes da implementação do SAGE e do seu modo 
SEI (Sage Enterprise Inteligence), fornecendo dados em 

tempo real, fundamentais no apoio da Gestão e da mono-
torização dos vários processos. Com a informação agora 
disponível é possível criar indicadores à medida de cada 
processo e proceder a sua monotorização em tempo real, 
tornando todo o processo de ajuste e resposta muito mais 
rápido e eficiente.

1.3.6 MEDIÇÃO DO SGI
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Conforme definido, foi realizada em 2021 a revisão do pla-
no de auditorias internas.
 
Foram previstas 6 auditorias internas para 2021 tendo-se 
realizado 5, não tendo sido possível realizar em tempo útil 
a auditoria prevista para ao armazém de Mangualde. Para 
todas as auditorias internas e externas realizadas, foram 
analisadas todas as ações de melhoria identificadas e de-
vidamente tratadas as não conformidades detetadas.

As auditorias internas decorreram com recurso a audito-
res internos. Para as auditorias internas em CdR, por se 
tratar de uma área muito específica, a empresa continua a 
recorrer a auditores externos para a realização das audi-
torias internas.

1.3.7 AUDITORIAS – NÃO CONFORMIDADES E AÇÕES

Durante o ano de 2021 procedeu-se a uma avaliação dos 
principais Fornecedores.
Para tal, foi utilizada uma ficha de avaliação onde são 
avaliados os Fornecedores com maior relevância para a 
atividade de B&F. Para tal, a sua pontuação terá de ser 
igual ou superior a 1.5, sendo esta avaliação um impor-
tante suporte à decisão de compra, mas nunca limitativo 
ou impeditivo da mesma.

A avaliação é constituída por 7 parâmetros que podem 
ser pontuados com 1, 2 ou 3 valores, sendo que cada pa-
râmetro tem critérios com itens específicos a considerar.
O gráfico que se segue apresenta a média de pontuação 
dos 7 parâmetros avaliados, nos últimos 3 anos.

1.3.8 AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES

2021 2020 2019

Nível de assistência técnica

Atendimento

Nº de reclamações, por má prestação do fornecedor

Alteração de preços e condições financeiras

Conformidade do fornecimento

Eficácia na resolução das reclamações

Eficácia dos prazos de entrega

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00

Média da Pontuação
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Para apurar a Classificação Final de cada Fornecedor é 
efetuada a média ponderada dos parâmetros avaliados. 
De acordo com o valor que advém desse cálculo é atribu-
ída a classificação final do fornecedor, seguindo o modelo 
da Classificação Final de cada Fornecedor:
Preferencial:  Média superior a 2 - Manutenção do 
fornecedor;
Adequado: Média entre 1,5 e 2 - Manutenção do 
fornecedor com definição de Ações Corretivas;
A substituir:  Média igual ou inferior a 1,5 - Exclusão/ 
Substituição do fornecedor.

O gráfico abaixo apresenta uma evolução na classificação 
do grupo de fornecedores avaliado, e é de referir que nos 
3 anos em análise nenhum destes fornecedores teve uma 
média igual ou inferior a 1.5. 

Preferencial Adequado

40,0%

50,0%

30,0%

70,0%

80,0%

60,0%

20,0%

10,0%

0,0%
2018

61,5%

38,5%
30,8%

69,2%

35,7%

64,3%

2019 2020

Classificação Final de Fornecedores

O ano de 2021, contou com um aumento de recursos dis-
poníveis a todos os níveis, mais colaboradores, mais equi-
pamentos e instalações. Acreditamos que os recursos 
disponibilizados e colocados à disposição da organização 
se revelam adequados para responder às necessidades e 
solicitações da organização, dos seus clientes e de todas 
as restantes partes interessadas relevantes.

Esta é uma área em que a organização mantem um ele-
vado nível de investimento, quer na valorização dos seus 
colaboradores, quer mantendo um plano de renovação, 
melhoramento e reforço dos seus equipamentos permi-
tindo uma resposta adequada e competitiva da organi-
zação às diferentes solicitações e desafios que lhe são 
colocados.

Sendo o conceito da melhoria contínua expresso na po-
litica da organização, são tomadas regularmente ações 
no sentido de identificar e implementar todas as melho-
rias propostas no sistema. Estas resultam da análise da 
avaliação de riscos de cada processo e da própria orga-

nização no geral, do resultado da avaliação pela gestão, 
resultantes de auditorias ou por proposta de colabora-
dores. Todas as oportunidades detetadas ou sugeridas 
foram analisadas, e sempre que viáveis implementadas, 
de acordo com a metodologia adotada pela organização.

Em 2021 foram cumpridos na sua maioria os requisitos 
normativos associados à Cadeia de Responsabilidade 
(CdR) tendo deste modo completado o último ano do ciclo 
de certificação.
Com base nesta situação o ano de 2022 iniciará um novo 
ciclo de certificação (3ª ciclo) que será válido por 5 anos.

Devido às consequências do COVID-19, no ano de 2021 não 
houve disponibilidade de troncos para enviar ao subcon-
tratado que efetua o corte dos mesmos. Sendo nula a sua 
atividade, o balanço de certificação não evidenciou qual-
quer movimentação de stocks não tendo sido considerado 
esta atividade na última auditoria de recertificação.

1.3.9 ADEQUAÇÃO DE RECURSOS

1.3.10 OPORTUNIDADES DE MELHORIA

1.3.11 AMBIENTE E CdR
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Vendas  
Produto Certificado

2021 2020 2019

Alcofix (Unid.) 6789 12862 --

Folha de Madeira (m2) 52936 58131 38463

Folheados (Unid.) 98 94 --

Jumbos Madeira (m2 ou m) 49848 m2 88671 m2 140365 m

Orlas Madeira (m) 2143882 2471762 264545

Placas Comerciais (Unid.) 4227 8018 11810

Placas Cru (Unid.) 1259 1133 8015

Termolaminados (Unid.) 8 18 6

Prancha (m3) 0 1 --

Painéis Maciços (Unid.) -- -- 78

Compras  
Produto Certificado

2021 2020 2019

Troncos (bft) -- 27798 17258

Folha de Madeira (m2) 1319981 1725562 800040

Placas Comerciais (Unid.) 21288 18067 11062

Placas Cru (Unid.) 7170 27342 5997

Termolaminados (Unid.) 36 60 6

Prancha (m3) 41 -- 55

Painéis Maciços (Unid.) -- 33 --

De modo a cumprir com as novas revisões das normas, 
foram atualizados os procedimentos associados às não 
conformidades, produto não conforme e preocupações 
fundamentadas, tendo sido validadas estas atualizações 
pós auditoria para o fecho das não conformidades iden-
tificadas. 

As auditorias, interna e externa, no âmbito da CdR foram 
realizadas conforme o previsto tendo sido realizadas num 
formato híbrido, uma parte presencial e outra por via re-
mota. Fundamentalmente os requisitos documentais do 
Central Office foram avaliados remotamente, assim como 
a auditoria interna à filial de Paços de Ferreira. Todos os 
restantes requisitos/procedimentos foram avaliados de 
forma presencial.
  

De notar que em 2022 prevê-se a atualização dos pro-
cedimentos acerca das novas questões associadas aos 
requisitos sociais, nomeadamente a implementação de 
procedimentos para a Autoavaliação de Requisitos Es-
senciais de Trabalho. Para além das alterações docu-
mentais necessárias para fazer face à revisão da norma 
versão V3-1 em detrimento da versão V3-0, está também 
estabelecido formações de reciclagem nas normas de 
Cadeia de Responsabilidade aos colaboradores de modo 
a relembrar os procedimentos atuais implementados na 
gestão do material da CdR.
 
Relativamente aos descritores ambientais, a empresa 
cumpre com os requisitos legais, sendo que a atividade 
exercida pela empresa é considerada de baixo impacte 
ambiental, não estando sujeita a exigentes controlos am-
bientais. 

Recursos Humanos

Para dar resposta às necessidades de recursos huma-
nos levantadas pelo Conselho de Gestão e Responsáveis 
pelos Processos, foram abertos 19 procedimentos de 
recrutamento e seleção levando à admissão de 34 novos 
colaboradores. 

Em sentido contrário, saíram da Balbino & Faustino 29 
colaboradores.

1.3.12 RECURSOS HUMANOS

Numa breve analise às vendas e compras de produtos certificados verificou-se que em 2021 houve uma redução de 
vendas na maioria dos produtos certificados face a 2020, sendo que essa redução também ocorreu nas compras de 
material certificado, à exceção das placas comerciais e da prancha.
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No ano de 2021 a Balbino & Faustino continuou a crescer em número de colaboradores, embora de forma menos acen-
tuada, quando comparado com 2020. No final de 2021 o nº total de colaboradores era de 241.

Entrada e saída de colaboradores

Total Colaboradores (a 31 de dezembro)

Entradas Saídas Variação
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Gabinete de Apoio Psicossocial (GAP)

Depois de um início relativamente tímido em 2020, em 2021 
houve um aumento substancial do número de colaboradores 
que aderiram ao GAP o que foi manifestamente positivo. 

Até ao final de 2021 recorreram ao GAP 36 colaboradores, de 
5 localizações diferentes, correspondendo a cerca de 15% dos 
colaboradores da Balbino & Faustino. 
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Avaliação da Satisfação de Colaboradores

Para a Avaliação de Satisfação de Colaboradores de 2021, foi 
implementada uma nova metodologia. 
Esta nova metodologia de medição assenta em cinco dimen-
sões, sendo elas: 

• Trabalho 
• Promoções 
• Salários
• Colegas
• Chefia

Para cada dimensão foram definidas 4 a 5 questões para as 
quais os colaboradores demonstraram a sua satisfação atra-
vés da escala: 

• Totalmente insatisfeito
• Muito insatisfeito
• Insatisfeito
• Indiferente
• Satisfeito
• Muito satisfeito
• Totalmente satisfeito

Os resultados obtidos devem ser analisados tendo em conta a seguinte tabela:

Os resultados obtidos traduzem uma maior satisfação nas dimensões Trabalho, Chefia e Colegas e, em sentido oposto as dimen-
sões Promoção e Salário.

Escala Média Grau de Satisfação

1 = totalmente insatisfeito 1 até 3,9 Insatisfação

2 = muito insatisfeito 1 até 3,9 Insatisfação

3 = insatisfeito 1 até 3,9 Insatisfação

4 = indiferente 4 até 4,9 Indiferença

5 = satisfeito 5 até 7 Satisfação

6 = muito satisfeito 5 até 7 Satisfação

7 = totalmente satisfeito 5 até 7 Satisfação

4,00

5,00

6,00

7,00

3,00

2,00

1,00

0,00
Trabalho

5,15 5,085,00

Promoções Colegas Chefia

4,60

Média

4,09

Salário

3,67
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Questão Resultado

 Em relação ao interesse que tenho pelas tarefas que realizo, sinto-me... 5,38

 Com o tipo de trabalho que faço, sinto-me... 5,23

 Com a diversidade de tarefas que realizo, sinto-me... 5,02

 Com a exigência do meu trabalho, sinto-me... 4,96

 Em relação ao número de vezes que já fui promovido, sinto-me... 4,25

 Com as oportunidades de ser promovido, sinto-me... 4,14

 Com a forma como a empresa realiza as promoções dos colaboradores, sinto-me... 4,07

 Em relação ao tempo que tenho de esperar para receber uma promoção, sinto-me... 3,91

 Com o meu salário comparado com o quanto eu trabalho, sinto-me... 3,82

 Com o meu salário comparado com as minhas capacidades profissionais, sinto-me… 3,88

 Em relação ao meu salário comparado com o custo de vida, sinto-me... 3,20

 Em relação ao salário que recebo ao final de cada mês, sinto-me... 3,76

 Com meu salário comparado com o meu esforço no trabalho, sinto-me... 3,70

 Em relação à entreajuda dos meus colegas de trabalho, sinto-me... 4,84

 Com o tipo de amizade que os meus colegas demonstram por mim, sinto-me... 5,00

 Com a forma como me relaciono com meus colegas de trabalho, sinto-me... 5,29

 Com a quantidade de amigos que tenho entre os meus colegas de trabalho, sinto-me... 5,04

 Com a confiança que tenho nos meus colegas de trabalho, sinto-me... 4,83

 Em relação à forma como a minha chefia organiza o trabalho na secção, sinto-me... 5,00

 Com o interesse que minha chefia demonstra pelo meu trabalho, sinto-me... 4,81

 Com o entendimento entre mim e a minha chefia, sinto-me... 5,24

 Com a forma como a minha chefia me trata, sinto-me... 5,13

 Com a capacidade profissional da minha chefia, sinto-me... 5,22

Resultados por questão: 

Foram também consultados os colaboradores sobre os 3 benefícios mais valorizados dentro de uma lista pré-definida. Os colabo-
radores tinham também a possibilidade de deixarem sugestões de benefícios e aspetos motivacionais que valorizam. 

Das opções pré-definidas, os resultados por ordem de preferência foram os seguintes:

Opções Total de Respostas

Dias extra de férias (Conforme assiduidade e/ ou antiguidade). 135

Oportunidade de formação relacionada com o desenvolvimento pessoal. 97

Ter mais feedback relativamente ao seu trabalho. 85

Dia de aniversário. 77

Melhores condições nas instalações onde trabalha (equipamentos, condições térmicas, etc). 77

Mais informação sobre a atividade geral da empresa. 43

Melhores EPI’s e vestuário de trabalho. 35
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Formação

Após um ano de 2020 com uma quebra acentuada da atividade 
formativa na Balbino & Faustino, 2021 foi um ano com alguma 
recuperação.

Destaca-se para a recuperação a formação on-line em Excel 
com 33 formandos, traduzindo-se em 825 horas de formação, 
e formação em Sage para a área das vendas também com 33 
formandos. 

Na plataforma interna de e-learning, foram criados em 2021 
um total de 6 cursos, 3 sobre produtos e informações técni-
ca, 2 cursos de funcionamento Sage para registo de reuniões 
e criação de Leads e Prospects e 1 sobre o Portal Sage para 
Colaboradores. 
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Por processos, de uma forma geral, verificou-se que a grande maioria teve um aumento significativo do número médio de horas 
de formação por colaborador.
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Segurança 

Em 2021 foram realizadas 37 ações de informação e sensibili-
zação no local de trabalho, num total de 176 formandos. Estas 
ações tiveram como principal temática os riscos profissionais 
dos diversos locais de trabalho. 

Assinalou-se também o dia mundial para a segurança e saúde 
no trabalho, 28 de abril, tendo sido promovido nas secções de 

Produção um conjunto de exercícios de ginástica laboral que 
os colaboradores podem fazer no dia-a-dia. 

No que respeita a acidentes de trabalho, ocorreram 16 aci-
dentes de trabalho o que correspondeu a 277 dias de baixa, no 
entanto no ano de 2021 existiram ainda 171 dias de baixa moti-
vados por acidente de 2020. 
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Das ações desenvolvidas no âmbito da Segurança no Trabalho 
no decorrer do ano de 2021 nas diversas secções, destacam-se 
as seguintes:
Produção – Orla Jumbos: 

• Criação de um plano de rotatividade dos postos de tra-
balho de forma a reduzir as doenças profissionais e as 
lesões por esforço repetitivo.

• Alteração da sinalização (emergência e incêndio) e equi-
pamentos de combate a incendio de acordo com a legis-
lação em vigor.

• Instalação de plataformas individuais de trabalho, para 
as linhas de cola, forradas com tabele de descanso, para 
compensar a altura de algumas colaboradoras, reduzindo 
o esforço estático e cansaço nos membros inferiores;

Produção – Orla Acabamento 
• Restruturação da zona de embalagem no armazém 1 de 

forma a melhorar as condições no posto de trabalho.
• Restruturação da zona de expedição no armazém 1 com 

a colocação de uma mesa de elevação adaptada ao posto 
de trabalho para reduzir os movimentos repetitivos e ele-
vação/movimentação de cargas.

• Instalação de bases em MDF nos carros de transporte de 
orla (da produção para o armazém 1) para minimizar as 
lesões provocadas pela elevação/movimentação de car-
gas e lesões por esforço repetitivo.

•  Marcação do pavimento.
• Alteração da sinalização (emergência e incêndio) e equi-

pamentos de combate a incendio de acordo com a legis-
lação em vigor.

• Alteração da forma de limpeza do difusor de cola da má-
quina de colagem de grossos. 

Produção – Folheamento 
• Instalação de uma plataforma com rampa para a Linha de 

Folheamento de Termolaminados de forma a compensar 

a altura das colaboradoras e melhorar o acesso aos ter-
molaminados.

• Marcação do pavimento.
• Restruturação do espaço à saída da seccionadora devido 

aos riscos identificados. Colocação de plataforma de ele-
vação junto à seccionadora, criação de perímetro de se-
gurança para trabalhos na seccionadora e restruturação 
do espaço e equipamentos de apoio. 

• Alteração da sinalização (emergência e incêndio) e equi-
pamentos de combate a incendio de acordo com a legis-
lação em vigor.

• Restruturação total da lavagem e alteração dos sensores 
de segurança na encoladora na Linha de Folheamento de 
Termolaminados. 

Folha de Madeira, Ambiente e CdR
•	 Inclusão de EPI’s para utilização de Eletrosserra e forma-

ção para utilização dos mesmos;
• Colocação de tapetes de descanso;

Logística – Casal da Areia 
• Marcação do pavimento;
• Alteração da sinalização (emergência e incêndio) e equi-

pamentos de combate a incendio de acordo com a legis-
lação em vigor;

• Introdução de EPI’s para utilização de Eletrosserra e for-
mação para utilização dos mesmos;

Armazém – Casal da Areia, Lote 8 
• Marcação do pavimento.
• Colocação de sinalização e meios de extinção de incendio 

conforme legislação em vigor.

Armazém – Mangualde
• Marcação do pavimento.
• Colocação de sinalização e meios de extinção de incendio 

conforme legislação em vigor.
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A economia da UE após a recessão desencadeada pela 
pandemia, tem vindo a recuperar mais rapidamente face 
ao previsto. Com o avanço da vacinação e a supressão das 
restrições, a economia reabriu, permitindo uma retoma 
do crescimento, e uma previsão de expansão a longo e 
médio prazo, prevendo que as taxas de crescimento se-
jam de 5%, 4,3% e 2,5% em 2021, 2022 e 2023.  Prevê-se 
que as taxas de crescimento da zona euro sejam idênticas 
às da UE em 2021 e 2022, atingindo 2,4% em 2023. Este 
ideal irá depender de 2 fatores, na evolução da COVID-19, 
e no ritmo da recuperação da reabertura da economia.

A trajetória expansionista da economia europeia alcan-
çou quase 14% anuais, na taxa de crescimento do PIB na 
UE no 2º trimestre de 2021, tendo sido a mais elevada 
de sempre. A procura interna deverá por isso continuar 
a impulsionar a expansão da economia, tendo em con-
ta que os mercados de trabalho da UE melhoraram de 
forma acentuada, contudo, o número de trabalhadores 
assalariados na UE  continua a ser inferior a 1% ao nível 
registado antes da pandemia. Muito embora o impacto 
da pandemia na atividade económica tenha descido, esta 
pandemia ainda não foi neutralizada, e a retoma à vida 
normal irá depender da sua evolução, quer na UE, quer 
no resto do mundo.

Perante as projeções económicas da OCDE relativamente 
a Portugal, prevê-se uma forte recuperação da economia 

portuguesa, com o PIB a aumentar 14% entre o ano de 
2021 e 2023.

No ano de 2022, é estimado que Portugal seja o país da 
OCDE com a maior taxa de crescimento económico, su-
perando em 1,6 pontos percentuais. Até 2023, Portugal 
deverá crescer perto de 2 pontos percentuais acima da 
zona euro. Esta recuperação da economia portuguesa 
deve-se ao facto do forte crescimento do investimento 
público e privado, prevendo assim um crescimento de 
24% até 2023, devido a uma forte evolução do investimen-
to.

Com a escalada belicista no quadro da intervenção da 
Federação Russa na Ucrânia, todo o cenário macroe-
conómico pode estar comprometido. A todos os fatores 
já conhecidos acrescenta-se uma grande incerteza nas 
consequências e duração do conflito bem como nas san-
ções aplicadas a Federação Russa, grande produtor de 
contraplacado que ao faltar no mercado terá um impacto 
significativo em alguns segmentos de mercado. Acresce-
-se ainda o facto de a Ucrânia ser um dos maiores for-
necedores de madeira de carvalho europeu, prevendo-se 
uma redução da oferta desta com o consequente aumen-
to dos custos.
Também o aumento progressivo do custo da energia de-
verá ser um fator a ter em conta no ano de 2022.

Nos últimos dois anos, com a experimentação de uma 
pandemia global o mundo foi confrontado com novas rea-
lidades, novas necessidades e novas formas de desenvol-
ver as atividades. Perante uma crise há quem se queixe 
e há quem arregace as mangas. Em cada crise houve e 
haverá sempre novas oportunidades, e neste caso espe-
cífico não foi mais uma vez exceção.

Tivemos de nos readaptar, vencer preconceitos, mudar 
formas de estar, aceitar riscos, e sobretudo aproveitar 

as oportunidades que surgiram, oferecendo ao merca-
do alternativas, gerindo de uma forma mais rigorosa as 
compras e vendas, mantendo uma negociação constante 
com fornecedores e clientes, e assim conseguir a criação 
de condições que promovam o aumento da eficácia dos 
processos, através de uma melhor afetação de recursos, 
mantendo um abastecimento contínuo dos mercados 
com produto é só possível com uma forte aposta no capi-
tal humano e na inovação.

1.4 CONDIÇÕES DE MERCADO E INVESTIMENTOS

1.4.1 PREVISÕES ECONÓMICAS 

1.4.2 OPORTUNIDADES
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Embora fortemente condicionado pela envolvente global, 
e com base nas projeções económicas, BF acredita que o 
crescimento continuará a existir mas com um ritmo mais 
moderado, que se poderá acentuar ainda mais no segun-
do semestre do ano. Neste contexto, continuaremos a 
apostar em manter relações de confiança e de longo ter-
mo com clientes e fornecedores, apostando em coleções 
de produtos para fazer face às necessidades de mercado 
e a disponibilidade dos fornecedores.
 

Dando continuidade ao trabalho desenvolvido nos últimos 
anos, continuaremos a trabalhar na obtenção de mais 
e melhor informação, bem como na implementação de 
novos Softwares que permitam uma evolução na forma 
de trabalho de cada processo assim como melhorias na 
comunicação da organização. Com estes investimentos 
pretendemos efetuar uma análise mais eficiente aos re-
sultados da organização, identificando fraquezas e opor-
tunidades de melhoria, sempre com vista a melhoria 
contínua, bem como tornar a mesma mais funcional, com 
uma melhor relação entre processos e com respostas e 
decisões mais rápidas e adequadas a cada momento.  

1.4.3 EVOLUÇÃO PREVISÍVEL DA SOCIEDADE 

Após o termo do exercício não ocorreram factos relevan-
tes que afetem a situação económica e financeira expres-
sa pelas Demonstrações Financeiras no termo do perío-
do económico de 2021.

1.4.6 FACTOS RELEVANTES OCORRIDOS APÓS O TERMO DO EXERCÍCIO

Até à data de fecho deste relatório não existem dívidas 
em mora, nem à Administração Fiscal, nem à Segurança 
Social.

1.4.7 DÍVIDAS À ADMINISTRAÇÃO FISCAL E À SEGURANÇA SOCIAL

Propõe-se que o Resultado Líquido do Exercício de 2021, 
no montante de 2.803.065,43 €, tenha a seguinte aplicação:

1.4.5 PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS

Para Reservas Legais 140.153,27 €

Para Reserva Especial de Lucros Retidos e Reinvestidos 250.000,00 €

Para Reserva Livre 432.912,16 €

Para Aumento do Capital Social  1.980.000,00 €

A única alteração significativa ao Sistema de Gestão In-
tegrado em 2021 consistiu na integração do processo de 
Exportação no processo de Vendas. Desta forma foi agru-
pado no mesmo processo tudo o que se relaciona com a 

relação com clientes, vendas internas, vendas externas e 
exportação. Foi mantida e atualizada regularmente toda a 
documentação do SGI, através da plataforma Share Point.  

1.4.4 ALTERAÇÕES AO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO (SGI) 
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O relatório agora apresentado reflete o trabalho desen-
volvido por toda a organização ao longo do ano de 2021.

O mesmo resulta de um ano muito atípico, muito traba-
lhoso e do resultado de um trabalho contínuo de todos os 
envolvidos, gestão, colaboradores e parceiros.

Expressamos o nosso agradecimento a todos os nos-
sos clientes pela confiança e preferência demonstrada e 
agradecemos a todos os nossos colaboradores o profis-
sionalismo, empenho, inovação e confiança que demons-
tram ter na organização, uma vez que também são ele-
mentos essenciais para assegurar o sucesso da mesma.

Facho, 21 de março de 2022

1.6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A empresa não possui quotas próprias.

Não existiram quaisquer autorizações nem existiram ne-
gócios entre a sociedade e seus gerentes nos termos do 
CSC.

A empresa não pratica operações de cobertura para ris-
cos financeiros não estando suscetível a riscos financei-
ros acrescidos resultantes de qualquer índole, efetuando 
a gerência uma gestão prudente e que entende por opor-
tuna e adequada em termos de riscos de preço, de crédito 
e dos fluxos de caixa.

1.5 OUTRAS INFORMAÇÕES
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2.0 DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

2.1 BALANÇO INDIVIDUAL

RUBRICAS NOTAS DATAS

31 DEZ 2021 31 DEZ 2020

ATIVO

Ativo não corrente

Ativos fixos tangíveis 3;6;16 9.947.357,30 9.406.782,35

Ativos intangíveis 3;5 313.841,51 372.757,67

Participações financeiras - método da equivalência patrimonial 14 0,00 2.706,34

Outros investimentos financeiros 14 196.388,82 201.712,55

Créditos a receber 14 79.091,56 142.985,52

Ativos por impostos diferidos 13 296.893,09 82.733,04

  10.833.572,28 10.209.677,47

Ativo corrente    

Inventários 3;9 15.566.881,40 15.361.085,36

Clientes 3;14 11.605.274,04 9.261.446,75

Estado e outros entes públicos 3;13 2.992,46 117.903,13

Outros créditos a receber 3;14 1.451.013,95 1.053.649,01

Diferimentos 17 103.582,42 96.993,96

Caixa e depósitos bancários 3;4 202.563,73 353.462,85

  28.932.308,00 26.244.541,06

Total do ativo  39.765.880,28 36.454.218,53

CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO    

Capital próprio 3;14   

Capital subscrito 14 9.420.000,00 9.420.000,00

Reservas legais  624.062,78 583.830,07

Outras reservas  9.958.830,79 9.194.409,31

    

Resultado líquido do período 17 2.803.065,43 804.654,19

Total do capital próprio  22.805.959,00 20.002.893,57

Passivo    

Passivo não corrente    

Financiamentos obtidos 3;7;8;14 4.165.665,61 4.437.222,88

  4.165.665,61 4.437.222,88

Passivo corrente    

Fornecedores 3;14 4.832.357,17 3.784.605,91

Adiantamentos de clientes 14 97.504,45 33.663,11

Estado e outros entes públicos 3;13 1.674.909,85 1.056.407,26

Financiamentos obtidos 3;7;8;14 4.957.036,18 6.312.562,57

Outras dividas a pagar 3;14 1.232.448,02 815.265,29

Diferimentos 17 0,00 11.597,94

  12.794.255,67 12.014.102,08

Total do passivo  16.959.921,28 16.451.324,96

Total do capital próprio e do passivo  39.765.880,28 36.454.218,53

em 31/12/2021 (montantes em EUROS)

A Gerência Contabilista Certificado n.º 29373
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2.2 DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
do período findo em 31-12-2021 (montantes em EUROS)

A Gerência Contabilista Certificado n.º 29373

RENDIMENTOS E GASTOS NOTAS PERÍODOS

2021 2020

Vendas e serviços prestados 3;10;16 53.772.131,42 40.878.583,39

Subsídios à exploração 17 20.435,01 34.153,45

Ganhos/perdas imputados de subsidiárias, assoc. e empreend. conjuntos 14 -6.113,37 2.621,13

Variação nos inventários da produção 9 47.795,60 1.368.837,34

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas 9;16 -40.871.201,57 -33.078.137,40

Fornecimentos e serviços externos 16 -2.459.677,91 -2.182.876,30

Gastos com o pessoal 15;16 -5.897.383,89 -5.117.408,28

Imparidade de inventários (perdas/reversões) 9 -233.825,49 -113.377,61

Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões) 14 -50.353,17 17.829,62

Outros rendimentos 10;11;17 233.365,47 599.415,95

Outros gastos 11;17 -298.661,93 -752.586,07

Resultado antes de depreciações,gastos de financiamento e impostos  4.256.510,17 1.657.055,22

Gastos/reversões de depreciação e de amortização 5;6 -823.318,84 -644.921,22

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)  3.433.191,33 1.012.134,00

Juros e rendimentos similares obtidos 10 304.763,91  

Juros e gastos similares suportados 8 -498.511,38 -143.259,55

Resultado antes de impostos  3.239.443,86 868.874,45

Imposto sobre o rendimento do período 13 -436.378,43 -64.220,26

Resultado líquido do período 17 2.803.065,43 804.654,19
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2.3 DEMOSTRAÇÕES DAS ALTERAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO
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2.4 DEMOSTRAÇÕES DE FLUXOS DE CAIXA

RUBRICAS NOTAS PERÍODO

2021 2020

Fluxos de caixa das atividades operacionais   

Recebimentos de clientes 63.109.099,61 51.024.116,30

Pagamentos a fornecedores 49.402.032,66 41.051.743,36

Pagamentos ao pessoal 5.429.029,07 4.867.755,82

Caixa gerada pelas operações  8.278.037,88 5.104.617,12

Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento -40.903,89 -299.389,23

Outros recebimentos/pagamentos  -8.547.516,58 -3.436.999,54

Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)  -310.382,59 1.368.228,35

Fluxos de caixa das atividades de investimento   

Pagamentos respeitantes a:    

Ativos fixos tangíveis -1.032.233,60 -2.159.459,72

Ativos intangíveis -17.773,50 -77.986,31

Investimentos financeiros  -10.070,33 -8.087,27

Recebimentos provenientes de:    

Ativos fixos tangíveis 31.039,01 364.351,70

Investimentos financeiros  12.208,81 1.374,62

Juros e rendimentos similares  24.628,82 15.911,30

Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)  -992.200,79 -1.863.895,68

Fluxos de caixa das atividades de financiamento   

Recebimentos provenientes de:    

Financiamentos obtidos 7.615.377,32 7.713.303,32

Pagamentos respeitantes a:    

Financiamentos obtidos 6.301.155,18 6.804.968,54

Juros e gastos similares 167.544,51 165.470,81

Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)  1.146.677,63 742.863,97

Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3) -155.905,75 247.196,64

Efeito das diferenças de câmbio 5.006,63 -21.556,05

Caixa e seus equivalentes no início do período 4 353.462,85 127.822,25

Caixa e seus equivalentes no fim do período 4 202.563,73 353.462,85

Demonstração dos Fluxos de Caixa do periodo findo em 31/12/2021 (montantes em EUROS)

A Gerência Contabilista Certificado n.º 29373
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Designação da entidade: BALBINO & FAUSTINO, LDA 
Sede social: Rua da Escola, 9 - Facho - Cela - Alcobaça
NIPC: 501 071 512 
Endereço eletrónico: geral@balbino-faustino.pt 
Página da internet: www.balbino-faustino.pt 
Natureza da atividade: 
Principal: CAE 46731 Comércio por grosso de madeira em bruto e de produtos derivados
Secundária: CAE 16213 Fabrico folheados, contraplacados, lamelados e outros painéis

O presente Anexo, relativo ao período económico que ter-
mina a 31 de dezembro de 2021, procede à compilação 
das divulgações que a Empresa considera que devem ser 
relatadas, face ao exigido pelo normativo que lhe é apli-
cável, designadamente as NCRF.

A Gerência entende que estas demonstrações financeiras 
refletem de forma verdadeira e apropriada as operações 
da Empresa, bem como a sua posição e desempenho fi-
nanceiro e os seus fluxos de caixa.

As demonstrações financeiras foram preparadas de 
acordo com todas as normas que integram o Sistema de 
Normalização Contabilística (SNC), as quais contemplam 
as Bases para a Apresentação de Demonstrações Finan-
ceiras, os Modelos de Demonstrações Financeiras, o Có-
digo de Contas e as Normas Contabilísticas de Relato Fi-
nanceiro (NCRF). Mais especificamente foram utilizadas 
as Normas contabilísticas e de relato financeiro (NCRF).

Sempre que o SNC não responda a aspetos particulares 
de transações ou situações são aplicadas supletivamen-
te e pela ordem indicada, as Normas Internacionais de 
Contabilidade adotadas ao abrigo do Regulamento (CE) 
nº 1606/2002, do Parlamento Europeu e do Conselho, as 
Normas Internacionais de Contabilidade (IAS) e as Nor-
mas Internacionais de Relato Financeiro (IFRS) emitidas 
pelo Internacional Accounting Standards Board (IASB) e 
respetivas interpretações SIC-IFRIC.

Na preparação das demonstrações financeiras tomou-se 
como base os seguintes pressupostos:

- Pressuposto da continuidade
As demonstrações financeiras foram preparadas no 
pressuposto da continuidade das operações e a partir dos 
livros e registos contabilísticos da entidade, os quais são 
mantidos de acordo com os princípios contabilísticos ge-
ralmente aceites em Portugal.

- Regime do acréscimo
A Empresa regista os seus rendimentos e gastos de acor-
do com o regime do acréscimo, pelo qual os rendimentos 
e gastos são reconhecidos à medida que são gerados, 
independentemente do momento em que são recebidos 
ou pagos. As diferenças entre os montantes recebidos e 
pagos e os correspondentes rendimentos e gastos são 
registados nas rubricas de “Devedores e credores por 
acréscimos” e “Diferimentos”.

- Classificação dos ativos e passivos não correntes
Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis a mais de um 
ano a contar da data da demonstração da posição finan-
ceira são classificados, respetivamente, como ativos e 
passivos não correntes. Adicionalmente, pela sua nature-
za, os “Impostos diferidos” e as “Provisões” são classifi-
cados como ativos e passivos não correntes.

1. IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE

2. REFERENCIAL CONTABILÍSTICO DE PREPARAÇÃO  
 DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

1.1. Dados de identificação

2.1. Referencial contabilístico utilizado

NOTAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
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Não foram derrogadas quaisquer disposições do SNC.

As quantias incluídas nas presentes demonstrações fi-
nanceiras para efeitos comparativos, estão apresentadas 
em conformidade com o modelo resultante do Sistema 
de Normalização Contabilística, sendo comparáveis com 
as do período anterior, com exceção do referido no ponto 
seguinte.

Excetua-se uma alteração efetuada à apresentação na 
Demonstração dos resultados por naturezas, no exercí-
cio de 2021 e após esclarecimento adicional à CNC, rela-
tivamente aos descontos de pronto pagamento obtidos e 
concedidos, anteriormente considerados em Outros ren-
dimentos e outros gastos, tendo passado a constar sob a 
forma de resultados de financiamento.

Assim, a rubrica “Juros e rendimentos similares obti-
dos”, passou a englobar os juros obtidos, desconto de 
pronto pagamento obtidos e diferenças de câmbio fa-

voráveis. Caso fossem reexpressos os comparativos, os 
Outros Rendimentos seriam diminuídos em 226.281,68 e 
por aumento da rubrica de Outros Juros, passando os 
saldos a evidenciar, respetivamente de 373.134,27 e e 
226.281,68 e.

Do mesmo modo, os descontos de pronto pagamento 
concedidos relacionados com o valor temporal do dinhei-
ro, passaram a ser considerados na rubrica “Juros e gas-
tos similares suportados”, no valor de 251.883,84 e. Caso 
fossem reexpressos os comparativos, o valor de outros 
gastos seria 500.702,23 e, e Juros e gastos similares su-
portados 395.143,39 e. 

Entendemos que esta alteração na apresentação nas de-
monstrações financeiras não enferma de um erro mate-
rial, já que o EBITDA apenas aumenta em 25.602,16 e, 
motivo pelo qual não foram reexpressos os comparativos.

2.2. Disposições do SNC que, em casos excecionais, tenham sido derrogadas e dos respetivos 
efeitos nas demonstrações financeiras

2.3. Contas do balanço e da demonstração dos resultados cujos conteúdos não sejam 
comparáveis com os do período anterior

- Passivos contingentes
Os passivos contingentes não são reconhecidos no balan-
ço, sendo os mesmos divulgados no Anexo, a não ser que 
a possibilidade de uma saída de fundos afetando benefí-
cios económicos futuros seja remota.

- Passivos financeiros
Os passivos financeiros são classificados de acordo com 
a substância contratual independentemente da forma le-
gal que assumam.

- Eventos subsequentes
Os eventos após a data do balanço que proporcionem in-
formação adicional sobre condições que existiam nessa 
data são refletidos nas demonstrações financeiras.

Caso existam eventos materialmente relevantes após a 
data do balanço, são divulgados no Anexo às demonstra-
ções financeiras.

A Gerência Contabilista Certificado n.º 29373

2020
AJUSTAMENTO 
COMPARATIVO

2020  
COMPARÁVEL

Outros rendimentos 599 415,95 -226 281,68 373 134,27

Outros gastos -752 586,07 251 883,84 -500 702,23

Resultado antes de depreciações,gastos de financiamento e impostos 1 657 055,22 25 602,16 1 682 657,38

Gastos/reversões de depreciação e de amortização -644 921,22 -644 921,22

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) 1 012 134,00 25 602,16 1 037 736,16

Juros e rendimentos similares obtidos 0,00 226 281,68 226 281,68

Juros e gastos similares suportados -143 259,55 -251 883,84 -395 143,39

Resultado antes de impostos 868 874,45 0,00 868 874,45
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As demonstrações financeiras anexas foram preparadas 
de acordo com as NCRF.

As principais políticas contabilísticas aplicadas na elabo-
ração das demonstrações financeiras são as que abaixo 
se descrevem. Estas políticas foram consistentemente 
aplicadas a todos os períodos apresentados, salvo indi-
cação em contrário.

As principais bases de reconhecimento e mensuração 
utilizadas foram as seguintes:

- MOEDA DE APRESENTAÇÃO E ALTERAÇÃO DA TAXA  
   DE CÂMBIO
As demonstrações financeiras estão apresentadas em 
euro. O euro é a moeda funcional e de apresentação.

Os saldos em aberto no Balanço, originalmente expres-
sos em moeda estrangeira, foram ajustados ao câmbio 
(Banco de Portugal) à data de fecho do exercício.

As contas incluídas na Demonstração de Resultados fo-
ram convertidas pelo câmbio à data de realização das 
respetivas operações.
 Os ganhos ou perdas cambiais resultantes dos paga-
mentos / recebimentos das transações bem como da 
conversão de taxa de câmbio à data de balanço dos ativos 
e passivos monetários, denominados em moeda estran-
geira são reconhecidos na demonstração dos resultados 
na rubrica “Juros e ganhos similares obtidos” ou “Juros 
e gastos similares suportados”.

- ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS
Os ativos fixos tangíveis encontram-se registados ao cus-
to de aquisição, deduzido das depreciações e das perdas 
por imparidade acumuladas.

As amortizações são calculadas, após o início de utili-
zação dos bens, pelo método das quotas constantes em 
conformidade com o período de vida útil estimado para 
cada classe de ativos.

Não foram apuradas depreciações por componentes. As 
taxas de depreciação, em conformidade com a vida útil 
estimada, são substancialmente equivalentes às taxas 
que resultam da aplicação do DR 25/2009, e são os se-
guintes:

Edifícios e outras construções 10-50 anos de vida útil.
Equipamento básico 4-16 anos de vida útil.
Equipamento de transporte 4-12 anos de vida útil.
Equipamento administrativo 2-10 anos de vida útil.

Outros ativos fixos tangíveis 1-10 anos de vida útil.

As despesas de reparação e manutenção que não au-
mentem a vida útil dos ativos nem resultem em benfeito-
rias ou melhorias significativas nos elementos dos ativos 
fixos tangíveis são registadas como gastos do exercício 
em que ocorrem.

As beneficiações relativamente às quais se estima que 
gerem benefícios económicos adicionais futuros são ca-
pitalizadas no item de ativos fixos tangíveis.

Os ativos fixos tangíveis em curso representam bens que 
ainda não se encontram em condições necessárias à sua 
utilização. Esses bens só serão depreciados enquanto 
ativos fixos tangíveis, quando se encontrarem em estado 
de uso.

O desreconhecimento e as mais ou menos valias, resul-
tantes da venda ou abate de ativos fixos tangíveis, são 
determinados pela diferença entre o preço de venda e o 
valor líquido contabilístico, sendo registadas na demons-
tração dos resultados.

- ATIVOS INTANGÍVEIS
À semelhança dos ativos fixos tangíveis, os ativos intan-
gíveis encontram-se registados ao custo de aquisição, 
deduzido das amortizações e das perdas por imparidade 
acumuladas. Estes ativos só são reconhecidos se for pro-
vável que deles advenham benefícios económicos futuros 
para a Empresa, sejam controláveis pela Empresa e se 
possa medir razoavelmente o seu valor.

As amortizações de ativos intangíveis com vidas úteis 
definidas são calculadas, após o início de utilização, pelo 
método das quotas constantes, de uma forma consisten-
te, em conformidade com o respetivo período de vida útil 
estimado.

- IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO
A Empresa encontra-se sujeita a Imposto sobre o Rendi-
mento das Pessoas Coletivas (IRC) à taxa fixada no art. 87º 
do CIRC. Ao valor de coleta de IRC assim apurado, acres-
ce ainda derrama municipal e derrama estadual (quando 
sujeita) e tributações autónomas sobre os encargos e às 
taxas previstas nos artigos 87ºA e 88º do Código do IRC.

No apuramento da matéria coletável, à qual é aplicada 
a referida taxa de imposto, são adicionados e subtraídos 
ao resultado contabilístico os montantes não aceites fis-
calmente. Esta diferença, entre resultado contabilístico e 
fiscal, pode ser de natureza temporária ou permanente.

3. PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS

3.1. Bases de mensuração usadas na preparação das demonstrações financeiras
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A Empresa procede ao registo de impostos diferidos, cor-
respondentes às diferenças temporárias entre o valor 
contabilístico dos ativos e passivos e a correspondente 
base fiscal, conforme disposto na NCRF 25 – Impostos 
diferidos.
 
De acordo com a legislação em vigor, as declarações fis-
cais estão sujeitas a revisão e correção por parte das au-
toridades fiscais durante um período de quatro anos (cin-
co anos para a Segurança Social), exceto quando tenham 
havido prejuízos fiscais, ou estejam em curso inspeções, 
reclamações ou impugnações, casos estes em que, de-
pendendo das circunstâncias, os prazos são alargados 
ou suspensos. Assim, as declarações fiscais da Empresa 
dos anos de 2018 a 2021 poderão ainda estar sujeitas a 
revisão.

- INVESTIMENTOS FINANCEIROS
Os investimentos financeiros noutras empresas e os ou-
tros investimentos financeiros encontram-se registados 
ao custo de aquisição.

- INVENTÁRIOS
As mercadorias, matérias-primas, materiais de embala-
gem, matérias subsidiárias e de consumo encontram-se 
valorizadas ao custo de aquisição ou ao valor realizável 
líquido, dos dois o mais baixo.

O Custo de aquisição inclui as despesas incorridas até ao 
armazenamento, utilizando-se o custo médio como fór-
mula de custeio, em sistema de inventário permanente.

Os produtos fabricados foram valorizados a custo stan-
dard, aquando das entradas de fabrico, sendo posterior-
mente esse custo corrigido para o custo real de produ-
ção, que inclui o custo dos materiais incorporados, mão 
-de-obra direta e gastos gerais de fabrico, utilizando-se 
o custo médio como fórmula de custeio, em sistema de 
inventário permanente.

- LOCAÇÕES
Os contratos de locação são classificados ou como lo-
cações financeiras se através deles forem transferidos 
substancialmente todos os riscos e vantagens inerentes 
à posse do ativo sob locação ou, caso contrário, como lo-
cações operacionais.

Os ativos tangíveis adquiridos mediante contratos de lo-
cação financeira, bem como as correspondentes respon-
sabilidades, são contabilizados de acordo com a NCRF 9 
- Locações, reconhecendo o ativo fixo tangível, as depre-
ciações acumuladas correspondentes, e as dívidas pen-
dentes de liquidação, de acordo com o plano financeiro 
do contrato. Adicionalmente, os juros incluídos no valor 
das rendas e as depreciações do ativo fixo tangível são 
reconhecidos como gasto no exercício a que respeitam.

Nas locações consideradas como operacionais, as ren-
das devidas são reconhecidas como gasto na demonstra-
ção dos resultados numa base linear durante o período 
do contrato de locação.

- IMPARIDADE DE ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS  
   E INTANGÍVEIS
Em cada data de relato é efetuada uma revisão das quan-
tias escrituradas dos ativos fixos tangíveis e intangíveis, 
para determinar se os mesmos se encontram em impa-
ridade.

- RÉDITO E REGIME DO ACRÉSCIMO
O rédito compreende o justo valor da contraprestação re-
cebida ou a receber pela venda / prestação de serviços 
decorrentes da atividade da Empresa. O rédito é reconhe-
cido líquido do Imposto (IVA), abatimentos e descontos.

O rédito é reconhecido quando pode ser mensurado com 
fiabilidade, sendo provável que se obtenham benefícios 
económicos futuros e todas as contingências relativas a 
uma venda tenham sido substancialmente resolvidas. A 
Empresa baseia as suas estimativas em resultados histó-
ricos, considerando o tipo de cliente, a natureza da tran-
sação e a especificidade de cada acordo.

Os rendimentos são reconhecidos na data das vendas e 
prestação dos serviços.

O rédito dos juros é reconhecido utilizando o método de 
juro efetivo, desde que seja provável que benefícios eco-
nómicos fluam para a entidade e possa ser valorizado 
com fiabilidade.

- CLIENTES E OUTROS CRÉDITOS A RECEBER
As contas de “Clientes” e “Outros créditos a receber” não 
têm implícitos juros e estão reconhecidos pelo seu valor 
nominal diminuído de eventuais perdas de imparidade, 
por forma a que as mesmas reflitam o seu valor realizá-
vel líquido.

Estes montantes não são descontados por não se consi-
derar material o efeito da sua atualização financeira.

- OUTROS INSTRUMENTOS DE CAPITAL PRÓPRIO
Os outros instrumentos de capital próprio são registados 
pelo seu valor nominal e correspondem a instrumentos 
financeiros que não se enquadram na definição de pas-
sivo financeiro.

- CAIXA E DEPÓSITOS BANCÁRIOS
Nesta rubrica incluem-se os valores em caixa e depósitos 
à ordem, sendo que em caixa para além de numerário, 
pode conter cheques realizáveis a muito curto prazo. Os 
descobertos bancários são incluídos na rubrica “Finan-
ciamentos obtidos”, expresso no “passivo corrente”. Os 
saldos em moeda estrangeira foram ajustados com base 
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na taxa de câmbio (Banco de Portugal) à data de fecho do 
exercício.

- PROVISÕES
A Empresa analisa de forma periódica eventuais obriga-
ções que resultam de eventos passados e que devam ser 
objeto de reconhecimento ou divulgação. A subjetividade 
inerente à determinação da probabilidade e montante 
de recursos internos necessários para o pagamento das 
obrigações poderá conduzir a ajustamentos significati-
vos, quer por variação dos pressupostos utilizados, quer 
pelo futuro reconhecimento de provisões anteriormente 
divulgadas como passivos contingentes.

- FORNECEDORES E OUTRAS CONTAS A PAGAR
As contas a pagar a fornecedores e outros credores, que 
não vencem juros, são registadas pelo seu valor nominal, 
encontrando-se mensuradas pelo método de custo, que é 
substancialmente equivalente ao justo valor.

Estes montantes não são descontados por não se consi-
derar material o efeito da sua atualização financeira.

- FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS
Os empréstimos são registados no passivo pelo valor no-
minal recebido, líquido de despesas com a sua emissão. 
Os encargos financeiros apurados são registados em ob-
servância do regime da periodização económica.

Estes montantes não são descontados por não se consi-
derar material o efeito da sua atualização financeira.

Os empréstimos são classificados como passivos corren-
tes, a não ser que a Empresa tenha o direito incondicional 
para diferir a liquidação do passivo por mais de 12 me-
ses após a data de relato, caso em que serão incluídos 
em passivos não correntes pelas quantias que se vencem 
para além deste prazo.

- BENEFÍCIOS DE EMPREGADOS
Os benefícios de curto prazo dos empregados incluem or-
denados, salários, subsídios de alimentação, subsídio de 
férias e de natal, e quaisquer outras retribuições adicio-
nais decididas pontualmente pelo Órgão de Gestão. Para 
além disso, são ainda incluídas as contribuições para a 
segurança social de acordo com a incidência contributiva 
decorrente da legislação aplicável.

As obrigações decorrentes dos benefícios de curto pra-
zo são reconhecidas como gastos no período em que os 
serviços são prestados, numa base não descontada por 
contrapartida do reconhecimento de um passivo que se 
extingue com o pagamento respetivo.

De acordo com a legislação laboral, o direito a férias e 
subsídio de férias relativo ao período, por este coincidir 

com o ano civil, vence-se em 31 de dezembro de cada 
ano, sendo somente pago durante o período seguinte, 
pelo que os gastos correspondentes se encontram reco-
nhecidos como benefícios de curto prazo e tratados de 
acordo com o anteriormente referido.

Não existem outros benefícios atribuídos ao pessoal ou 
órgãos sociais para além dos de benefícios de curto prazo.

- JUÍZOS DE VALOR
Na elaboração das presentes Demonstrações Financei-
ras, com exceção do referido no ponto seguinte que trata 
as estimativas, não foram utilizados juízos de valor que 
afetem a aplicação das políticas contabilísticas adotadas 
bem como as quantias reportadas de ativos e passivos e 
de rendimentos e gastos.

- PRINCIPAIS FONTES DE INCERTEZA  
   DAS ESTIMATIVAS
As estimativas com impacto nas Demonstrações Finan-
ceiras são continuadamente avaliadas, representando à 
data de cada exercício a melhor estimativa da Gerência, 
tendo em conta diversos fatores como o desempenho his-
tórico, a experiência, o enquadramento atual da atividade 
e as expetativas futuras.

A natureza intrínseca das estimativas pode levar a que 
o reflexo real das situações que foram alvo de avaliação 
difira dos valores estimados. Na eventualidade de os 
eventos futuros poderem vir a alterar as estimativas efe-
tuadas, serão as mesmas corrigidas de forma prospetiva. 
Por este motivo e dado o grau de incerteza associado, os 
resultados reais das transações em questão poderão di-
ferir das estimativas.

As estimativas que apresentam um maior risco de origi-
nar ajustamento no curso do exercício seguinte são:

-  As estimativas das vidas úteis e valores residuais dos 
ativos fixos tangíveis;

-  As perdas por imparidade de créditos de cobrança du-
vidosa que são baseadas na avaliação da probabilidade 
de recuperação dos saldos a receber de clientes. Tal 
avaliação é feita tendo por base o tempo de incumpri-
mento e do histórico de crédito do cliente. Se as condi-
ções financeiras dos clientes se deterioram as perdas 
por imparidade serão superiores ao esperado;

-  Provisões para contingências;
-  Imparidades para inventários;
-  Recuperabilidade de ativos por impostos diferidos;
-  Estimativas sobre posições fiscais incertas.

A curto prazo, não se prevê qualquer alteração que possa 
pôr em causa a validade dos atuais pressupostos para a 
determinação das estimativas e, portanto, não é expetá-
vel que se verifiquem ajustamentos materialmente rele-
vantes no próximo período de relato.

A Gerência Contabilista Certificado n.º 29373
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A Gerência Contabilista Certificado n.º 29373

- POLÍTICA DE GESTÃO DE RISCOS
A empresa desenvolve a sua atividade num ambiente que 
a coloca exposta a diversos riscos, nomeadamente o risco 
de mercado que incluem o risco de taxa de câmbio, de taxa 
de juro e de preço, risco de crédito e risco de liquidez.

Alicerçada numa política de continuidade a empresa mo-
nitoriza os riscos de modo a minimizar os efeitos adversos 
que possam provocar sobre o seu desempenho financeiro.

Risco de taxa de câmbio
A exposição da empresa ao risco de taxa de câmbio re-
sulta na sua maioria a saldos de terceiros denominados 
em moeda diferente do euro, no entanto os montantes 
associados a estes são poucos expressivos.

Risco de taxa de juro
O endividamento da empresa encontra-se sobretudo in-
dexado a taxas de juro variáveis, expondo o custo das ope-
rações de financiamento ao inerente risco de volatilidade 
da taxa de juro.
Através da monitorização que é feita sobre as taxas de 
juro e as perspetivas de evolução futura é convicção da 
empresa que o risco de taxa de juro está razoavelmente 
controlado.

Risco de preço
O risco de preço traduz o grau de exposição de uma em-
presa às variações de preço formado em mercado de 
plena concorrência, relativamente aos inventários que in-
tegrem em cada momento o seu balanço, bem assim de 
outros ativos e instrumentos financeiros que a empresa 
possua, com intenção de venda futura.

Através da monitorização que é feita sobre os preços de 
mercado e as perspetivas de evolução futura é convicção 
da empresa que o risco de taxa de preço está razoavel-
mente controlado.

Risco de cliente
A exposição da empresa pela realização de operações 
com clientes aos quais pode estar associado maior risco 
(sociedades cotadas em mercado bolsista, risco geográ-
fico associado à localização do cliente). A empresa procu-
ra dirimir este risco pela avaliação do risco associado ao 
cliente individualmente e, pela procura de dispersão do 
negócio num leque de clientes diversificado que impeça a 
excessiva concentração.

Risco de crédito
O risco de crédito refere-se ao risco de incumprimento 
das obrigações contratuais assumidas por terceiros.

A exposição da empresa ao risco de crédito está na sua 
maioria associada às contas a receber decorrentes da 
sua atividade operacional.

Este risco é monitorizado de forma regular através de 
sistemas de plafons de crédito concedido, controlo dos 
prazos médios de recebimento de clientes, análise da 
evolução do crédito concedido e, em casos cuja análise 
de risco, efetuada sobre o terceiro, o aconselhe, através 
da subscrição de seguros de crédito.

Risco de liquidez
O risco de liquidez encontra-se relacionado com a ca-
pacidade da empresa para solver as suas obrigações de 
pagamento dentro dos prazos contratados para o efeito.

A gestão do risco de liquidez passa pela manutenção de 
um adequado nível de disponibilidades assim como pela 
negociação de limites de crédito que permitam assegurar 
os meios financeiros necessários para solver os compro-
missos no momento em que estes se tornam exigíveis.

3.2 - Principais pressupostos relativos ao futuro que tenham um risco significativo de provocar ajustamento material 
nas quantias escrituradas de ativos e passivos durante o período contabilístico seguinte

As demonstrações financeiras foram preparadas no 
pressuposto da continuidade das operações, baseando-
-se no conhecimento e acontecimentos transatos, no en-
quadramento da empresa no seu setor de atividade, nas 
expetativas de desenvolvimento do negócio, na concreti-
zação da estratégia delineada, entre outros.

A curto prazo, não se prevê qualquer alteração que pos-
sa pôr em causa a validade dos atuais pressupostos e, 
portanto, não é expetável que se verifiquem ajustamentos 
materialmente relevantes no próximo período de relato.
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Caixa e equivalentes - desagregação - Quadro Comparativo (Dez 2020):

4. FLUXOS DE CAIXA

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

Descrição Saldo inicial Débitos Créditos Saldo Final

Caixa 57.571,08 7.653.900,51 7.689.389,64 22.081,95

Depósitos à ordem 294.890,80 89.367.830,44 89.483.240,50 179.480,74

Outros depósitos bancários 1.000,97 0,13 0,06 1.001,04

Total 353.462,85 97.021.731,08 97.172.630,20 202.563,73

Todos os valores em caixa encontram-se disponíveis para uso, sendo que a rubrica de caixa inclui valores recebidos, 
cujo depósito foi efetuado no início do mês de janeiro.

Caixa e equivalentes - desagregação:

Descrição Saldo inicial Débitos Créditos Saldo Final

Caixa 16.533,29 9.852.638,01 9.811.600,22 57.571,08

Depósitos à ordem 110.288,06 75.415.096,92 75.230.494,18 294.890,80

Outros depósitos bancários 1.000,90 0,10 0,03 1.000,97

Total 127.822,25 85.267.735,03 85.042.094,43 353.462,85
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5. ATIVOS INTANGÍVEIS

5.1. Divulgações para cada classe de ativos intangíveis

5.1.1. Reconciliação da quantia escriturada no início e no fim do período

Ativos intangíveis - movimentos do período - Quadro Comparativo (Dez 2020):

Descrição Trespasse Projetos 
desenvolvimento

Programas  
de computador

Propriedade 
industrial

Outros ativos 
intangíveis

Ativos intangíveis  
em curso

Adiantamentos 
at. Intangíveis

TOTAL

TOTAIS ATIVOS INTANGÍVEIS

Valor bruto total no fim do período 0,00 0,00 513.299,11 0,00 0,00 0,00 0,00 513.299,11

Amortizações acumuladas totais  
no fim do período 0,00 0,00 199.457,60 0,00 0,00 0,00 0,00 199.457,60

VIDA ÚTIL INDEFINIDA

Saldo no início do período 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Valor líquido no fim do período 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VIDA ÚTIL DEFINIDA

Valor bruto no início 0,00 0,00 152.706,04 0,00 0,00 346.143,07 0,00 498.849,11

Amortizações acumuladas 0,00 0,00 126.091,44 0,00 0,00 0,00 0,00 126.091,44

Saldo no início do período 0,00 0,00 26.614,60 0,00 0,00 346.143,07 0,00 372.757,67

Variações do período 0,00 0,00 287.226,91 0,00 0,00 -346.143,07 0,00 -58.916,16

Aquisições em primeira mão 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.450,00 0,00 14.450,00

Total de aumentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.450,00 0,00 14.450,00

Amortizações do período 0,00 0,00 73.366,16 0,00 0,00 0,00 0,00 73.366,16

Total diminuições 0,00 0,00 73.366,16 0,00 0,00 0,00 0,00 73.366,16

Transferências de ativos 
intangíveis em curso 0,00 0,00 360.593,07 0,00 0,00 -360.593,07 0,00 0,00

Saldo no final do período 0,00 0,00 313.841,51 0,00 0,00 0,00 0,00 313.841,51

Descrição Trespasse Projetos 
desenvolvimento

Programas  
de computador

Propriedade 
industrial

Outros ativos 
intangíveis

Ativos intangíveis  
em curso

Adiantamentos 
at. Intangíveis

TOTAL

TOTAIS ATIVOS INTANGÍVEIS

Valor bruto total no fim do período 0,00 0,00 152.706,04 0,00 0,00 346.143,07 0,00 498.849,11

Amortizações acumuladas totais no 
fim do período 0,00 0,00 126.091,44 0,00 0,00 0,00 0,00 126.091,44

VIDA ÚTIL INDEFINIDA

Saldo no início do período 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Valor líquido no fim do período 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VIDA ÚTIL DEFINIDA

Valor bruto no início 0,00 0,00 152.706,04 0,00 0,00 282.739,57 0,00 435.445,61

Amortizações acumuladas 0,00 0,00 105.895,06 0,00 0,00 0,00 0,00 105.895,06

Saldo no início do período 0,00 0,00 46.810,98 0,00 0,00 282.739,57 0,00 329.550,55

Variações do período 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total de aumentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Amortizações do período 0,00 0,00 20.196,38 0,00 0,00 0,00 0,00 20.196,38

Total diminuições 0,00 0,00 20.196,38 0,00 0,00 0,00 0,00 20.196,38

Saldo no final do período 0,00 0,00 26.614,60 0,00 0,00 346.143,07 0,00 372.757,67

A Gerência Contabilista Certificado n.º 29373

Ativos intangíveis - movimentos do período:

A transferência de AI em curso refere-se ao novo software ERP com desenvolvimentos à medida.
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6. ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS

6.1. Divulgações sobre ativos fixos tangíveis

6.1.1. Reconciliação da quantia escriturada no início e no fim do período

Ativos fixos tangíveis – movimentos do período – Quadro Comparativo (Dez 2020):

Ativos fixos tangíveis – movimentos do período:

Os ativos fixos tangíveis adquiridos encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das respetivas deprecia-
ções e das eventuais perdas por imparidade acumuladas.

A Gerência não identificou quaisquer perdas por imparidade em ativos fixos tangíveis.

O valor dos “Outros aumentos” é referente ao valor das amortizações acumuladas, dos ativos fixos tangíveis, alienados 
ou abatidos no exercício de 2021.

Descrição Terrenos 
e recursos 

naturais

Edifícios 
e outras 

construções

Equipamento 
básico

Equipamento  
de transporte

Equipamento 
administrativo

Equipa- 
mentos 

biológicos

Outros  
AFT

AFT  
em curso

Adianta- 
mentos  

AFT

TOTAL

Valor bruto no início 2.056.490,92 6.818.410,78 8.910.684,63 2.552.480,06 394.490,13 0,00 539.867,16 529.793,50 2.237,80 21.804.454,98

Depreciações acumuladas 0,00 2.584.270,81 7.183.274,58 1.952.726,15 282.011,75 0,00 395.389,34 0,00 0,00 12.397.672,63

Saldo no início do período 2.056.490,92 4.234.139,97 1.727.410,05 599.753,91 112.478,38 0,00 144.477,82 529.793,50 2.237,80 9.406.782,35

Variações do período 0,00 621.201,97 -83.838,03 303.134,62 -6.581,18 0,00 140.806,37 -529.343,50 95.194,70 540.574,95

Total de aumentos 0,00 112.170,00 501.473,53 586.861,93 30.320,22 0,00 202.413,81 261.250,04 135.228,00 1.829.717,53

Aquisições em primeira 
mão 0,00 112.170,00 145.864,90 437.213,96 30.320,22 0,00 201.913,81 253.486,64 0,00 1.180.969,53

Outras aquisições 0,00 0,00 0,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00 7.763,40 0,00 21.763,40

Outros aumentos 0,00 0,00 355.608,63 135.647,97 0,00 0,00 500,00 0,00 135.228,00 626.984,60

Total diminuições 0,00 181.898,17 585.311,56 375.990,71 36.901,40 0,00 61.607,44 7.400,00 40.033,30 1.289.142,58

Depreciações do período 0,00 181.898,17 229.702,93 240.342,74 36.901,40 0,00 61.107,44 0,00 0,00 749.952,68

Alienações 0,00 0,00 180.092,01 135.647,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 315.739,98

Abates 0,00 0,00 175.516,62 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 176.016,62

Outras diminuições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.400,00 40.033,30 47.433,30

Transferências de AFT 0,00 690.930,14 0,00 92.263,40 0,00 0,00 0,00 -783.193,54 0,00 0,00

Saldo no fim do período 2.056.490,92 4.855.341,94 1.643.572,02 902.888,53 105.897,20 0,00 285.284,19 450,00 97.432,50 9.947.357,30

Valor bruto no fim do 
período 2.056.490,92 7.621.510,92 8.700.940,90 2.960.309,45 424.810,35 0,00 741.280,97 450,00 97.432,50 22.603.226,01

Depreciações acumuladas 
no fim do período 0,00 2.766.168,98 7.057.368,88 2.057.420,92 318.913,15 0,00 455.996,78 0,00 0,00 12.655.868,71

Descrição Terrenos 
e recursos 

naturais

Edifícios 
e outras 

construções

Equipamento 
básico

Equipamento  
de transporte

Equipamento 
administrativo

Equipa- 
mentos 

biológicos

Outros  
AFT

AFT  
em curso

Adianta- 
mentos  

AFT

TOTAL

Valor bruto no início 1.977.447,82 6.556.289,03 8.663.470,23 2.484.716,48 284.738,34 0,00 516.474,61 77.546,00 0,00 20.560.682,51

Depreciações acumuladas 0,00 2.525.652,12 7.068.700,34 1.847.150,12 250.212,33 0,00 352.847,66 0,00 0,00 12.044.562,57

Saldo no início do período 1.977.447,82 4.030.636,91 1.594.769,89 637.566,36 34.526,01 0,00 163.626,95 77.546,00 0,00 8.516.119,94

Variações do período 79.043,10 203.503,06 132.640,16 -37.812,45 77.952,37 0,00 -19.149,13 452.247,50 2.237,80 890.662,41

Total de aumentos 158.581,40 144.273,38 244.842,21 195.675,90 109.751,79 0,00 26.030,76 1.192.727,68 2.237,80 2.074.120,92

Aquisições em primeira 
mão 0,00 54.353,73 89.497,00 131.719,74 109.751,79 0,00 25.654,00 625.209,22 2.237,80 1.038.423,28

Outras aquisições 158.581,40 0,00 37.983,00 0,00 0,00 0,00 0,00 567.518,46 0,00 764.082,86

Outros aumentos 0,00 89.919,65 117.362,21 63.956,16 0,00 0,00 376,76 0,00 0,00 271.614,78

Total diminuições 79.538,30 444.153,89 349.298,66 233.488,35 31.799,42 0,00 45.179,89 0,00 0,00 1.183.458,51

Depreciações do período 0,00 148.538,34 231.936,45 169.532,19 31.799,42 0,00 42.918,44 0,00 0,00 624.724,84

Alienações 79.538,30 295.615,55 40.239,31 54.104,90 0,00 0,00 2.261,45 0,00 0,00 471.759,51

Abates 0,00 0,00 77.122,90 9.851,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86.974,16

Transferências de AFT 0,00 503.383,57 237.096,61 0,00 0,00 0,00 0,00 -740.480,18 0,00 0,00

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

Saldo no fim do período 2.056.490,92 4.234.139,97 1.727.410,05 599.753,91 112.478,38 0,00 144.477,82 529.793,50 2.237,80 9.406.782,35

Valor bruto no fim do 
período 2.056.490,92 6.818.410,78 8.910.684,63 2.552.480,06 394.490,13 0,00 539.867,16 529.793,50 2.237,80 21.804.454,98

Depreciações acumuladas 
no fim do período 0,00 2.584.270,81 7.183.274,58 1.952.726,15 282.011,75 0,00 395.389,34 0,00 0,00 12.397.672,63
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7. LOCAÇÕES

7.1. Resumo das locações de acordo com o quadro seguinte, e outras informações

6.2. Divulgações sobre restrições de titularidade e garantias

Locações – desagregação – Quadro Comparativo (Dez 2020):

Locações – desagregação:

Foi concedida uma garantia real, a um empréstimo con-
cedido pelo BPI, com valor em dívida de 222.222,24 e, à 
data de 31/12, sob um prédio situado na Zona Industrial 

do Casal da Areia, denominado de “Lote nº 19”, artigo 
matricial nº 2744, registado na Conservatória do Registo 
Predial de Alcobaça com o nº 969.

A empresa possui 3 contratos de leasing em 2 sociedades 
de leasing, outorgados entre 2019 e 2021. Os contratos es-
tão associados a 3 viaturas automóveis. Um dos contratos 
tem término em 2022 e dois em 2025. Em 2022, as amor-

tizações de capital totalizam 31.790,14 e. No exercício 
de 2021, foram pagas amortizações de capital no total de 
44.692,59 e.

Descrição Ativos  
intangíveis

Ativos fixos  
tangíveis

Propriedades  
de investimento

Total Locações  
Operacionais

Valor Bruto 0,00 202.205,36 0,00 202.205,36 0,00

Depreciações/Amortizações acumuladas 0,00 80.551,63 0,00 80.551,63 0,00

Saldo no fim do período 0,00 121.653,73 0,00 121.653,73 0,00

Total dos futuros pagamentos mínimos 0,00 141.900,19 0,00 141.900,19 0,00

Até um ano 0,00 31.790,14 0,00 31.790,14 0,00

De um a cinco anos 0,00 110.110,05 0,00 110.110,05 0,00

Mais de cinco anos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Valor atual do total dos futuros pag. Mínimos 0,00 141.900,19 0,00 141.900,19 0,00

Até um ano 0,00 31.790,14 0,00 31.790,14 0,00

De um a cinco anos 0,00 110.110,05 0,00 110.110,05 0,00

Mais de cinco anos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Descrição Ativos  
intangíveis

Ativos fixos  
tangíveis

Propriedades  
de investimento

Total Locações  
Operacionais

Valor Bruto 0,00 193.189,02 0,00 193.189,02 0,00

Depreciações/Amortizações acumuladas 0,00 135.083,41 0,00 135.083,41 0,00

Saldo no fim do período 0,00 58.105,61 0,00 58.105,61 0,00

Total dos futuros pagamentos mínimos 0,00 44.387,42 0,00 44.387,42 0,00

Até um ano 0,00 29.386,78 0,00 29.386,78 0,00

De um a cinco anos 0,00 15.000,64 0,00 15.000,64 0,00

Mais de cinco anos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Valor atual do total dos futuros pag. Mínimos 0,00 44.387,42 0,00 44.387,42 0,00

Até um ano 0,00 29.386,78 0,00 29.386,78 0,00

De um a cinco anos 0,00 15.000,64 0,00 15.000,64 0,00

Mais de cinco anos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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8. CUSTOS DE EMPRÉSTIMOS OBTIDOS

8.1. Empréstimos obtidos capitalizados no período e respetiva taxa, bem como os 
reconhecidos em gastos:

8.2. Quantia das dívidas da empresa cobertas por garantias reais, com indicação da natureza 
e da forma dessas garantias

Foram contratados três empréstimos em programa de 
papel comercial, um no valor de 2.000.000,00 e, com ven-
cimento em 24/11/2023, outro no valor de 1.000.000,00 e, 
com vencimento em 20/05/2023 e outro no valor de 
1.000.000,00 e, com vencimento em 30/03/2023. Todos 
incorporam para além das condicionantes habituais, cláu-
sulas de “cross default”, “pari passu” e “negative pledge”.

Para além dos valores supra mencionados referentes ao 
Papel Comercial, a dívida não corrente associada a finan-
ciamentos obtidos, vence no período de 3 anos, entre 2023 
e 2025, nos valores, respetivamente de 72.883,10 e em 
2023, 17.882,82 e em 2024 e 74.899,70 e em 2025, incluin-
do empréstimos bancários e locações financeiras.

Foi concedida uma garantia real, a um empréstimo conce-
dido pelo BPI, com valor em dívida de 222.222,24 e, à data 
de 31/12, sob um prédio situado na Zona Industrial do Ca-

sal da Areia, denominado de “Lote nº 19”, artigo matricial 
nº 2744, registado na Conservatória do Registo Predial de 
Alcobaça com o nº 969.

Descrição Valor contratual 
do empréstimo

Valor Corrente 
Empréstimo

Valor Não 
Corrente 

Empréstimo

Total custos 
anuais  

emp.obt.

Juros  
suportados 

anuais emp.obt.

Dispêndios com 
ativo

Taxa 
capitalização 

utilizada

Custos emp.
capitali- 

zados

Custos emp. em 
gastos

Empréstimos genéricos 0,00  4.925.246.04 4.055.555,56    142.219,90    117.543,03 0,00 0,00 0,00 0,00

Instituições de crédito e 
sociedades financeiras

0,00  4.925.246,04 4.055.555,56 142.219,90 117.543,03 0,00 0,00 0,00 0,00

- Empr. Bancários, C/ corrente, 
desconto ch. e confirming 1.372.666,68 55.555,56 36.878,18 30.479,37

- Papel Comercial 0,00 4.000.000,00 35.321,22 29.192,56

- Descob. Bancários autorizados 3.552.579,36 57.871,10

Mercado de valores mobiliários 0,00          0,00          0,00          0,00          0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Empréstimos específicos 0,00      31.790,14     110.110,05      5.491,01       5.491,01 0,00 0,00 0,00 0,00

- Locações financeiras       31.790,14  110.110,05     5.491,01     5.491,01

Total dos Empréstimos 0,00 4.957.036,18  4.165.665,61    147.710,91    123.034,04 0,00 0,00 0,00 0,00

Descrição Valor contratual 
do empréstimo

Valor Corrente 
Empréstimo

Valor Não 
Corrente 

Empréstimo

Total custos 
anuais  

emp.obt.

Juros  
suportados 

anuais emp.obt.

Dispêndios com 
ativo

Taxa 
capitalização 

utilizada

Custos emp.
capitali- 

zados

Custos emp. em 
gastos

Empréstimos genéricos 0,00   6.283.175,79 4.422.222,24     143.259,55 116.490,23 0,00 0,00 0,00 0,00

Instituições de crédito e 
sociedades financeiras

0,00   6.283.175,79 4.422.222,24      115.518,93 94.003,83 0,00 0,00 0,00 0,00

- Empr. Bancários, C/ corrente, 
desconto ch. e confirming 2.024.166,68 422.222,24 39.366,93 31.910,68

   - Papel Comercial 0,00 4.000.000,00 27.740,62 22.486,44

   - Descb. Bancários autorizados 4.259.009,11 74.226,90 60.168,04

Mercado de valores mobiliários 0,00 0,00          0,00             0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Empréstimos específicos 0,00 29.386,78 15.000,64       1.925,11 1.925,11 0,00 0,00 0,00 0,00

  - Locações financeiras 29.386,78 15.000,64         1.925,11 1.925,11

Total dos Empréstimos 0,00 6.312.562,57  4.437.222,88     143.259,55 116.490,27 0,00 0,00 0,00 0,00

Financiamentos obtidos – desagregação – Quadro Comparativo (Dez 2020):

Quadro comparativo - 2017
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8.3. Outras divulgações

Não existem empréstimos com duração residual superior 
a 5 anos.

Não existem quaisquer incumprimentos para os emprésti-
mos contraídos e reconhecidos à data de balanço.

Descrição Valor Período V. Período Anterior

Juros e rendimentos similares obtidos 221,78 0,00

Diferenças de câmbio favoráveis 221,78 0,00

Juros e gastos similares suportados 147.710,91 143.259,55

Juros de financiamentos suportados 123.034,04 116.490,27

Juros de empréstimos bancários 99.269,31 100.508,07

Juros de contas correntes caucionadas 18.212,32 13.787,88

Juros de locações financeiras 5.491,01 1.925,11

Juros de desconto de tílulos 61,40 269,21

Outros gastos e perdas financiamento (fin. Obtidos) 24.676,87 26.769,28

Juros – discriminação:

9. INVENTÁRIOS

9.1. Políticas contabilísticas adotadas na mensuração dos inventários  
 e fórmula de custeio usada

As mercadorias, matérias-primas, material de embala-
gem, subsidiárias e de consumo encontram-se mensura-
das ao custo de aquisição ou ao valor realizável líquido, dos 
dois o mais baixo.
O custo de aquisição inclui as despesas incorridas até à 
colocação dos inventários no seu local de armazenamento, 
utilizando-se o custo médio como fórmula de custeio, em 
sistema de inventário permanente.

Os produtos fabricados foram valorizados ao custo stan-
dard, aquando das entradas de fabrico, utilizando-se o 
custo médio como formula de custeio, em sistema de in-
ventário permanente.

9.2. Quantia total escriturada de inventários e quantia escriturada em classificações 
apropriadas

O valor dos inventários, líquido de imparidades, é constituído por:

Descrição Inventário  
(valor bruto)

Imparidade Inventário  
(valor líquido)

Inventário  
(valor bruto)  

Per. Anterior

Imparidade  
Per. Anterior

Inventário  
(valor líquido)  
Per. Anterior

Mercadorias 8.487.393,08 205.877,51 8.281.518,57 7 134 945,37 103 739,76 7 031 205,61

Matéria Prima subs. E de consumo 2.374.247,98 23.433,17 2.350.814,81 2 835 564,61 15 967,44 2 819 597,17

Produtos acabados e intermédios 5.213.461,38 278.913,36 4.934.548,02 5 664.889,38 154 688,35 5 510 201,03

Adiantamento por conta de compras 81,55 81,55

Total 16.075.102,44 508.221,04 15.566.881,40 15 635 480,91 274 395,55 15 361 085,36
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9.2.1. Apuramento do custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas e outras informações sobre estas 
naturezas de inventários, conforme quadro seguinte

9.2.2. Apuramento da variação de produção e outras informações sobre estas naturezas de inventários

Descrição Mercadorias Mat. Primas  
e Subsid.

Total  
Período

Mercadorias  
Per. Anterior

Mat. Prim. e Sub. 
Per. Anterior

Total 
Per. Anterior

APURAMENTO DO CUSTO DAS MERC. VENDIDAS  
E MAT. CONSUMIDAS

Inventários iniciais 7.134.945,37 2.835.564,61 9.970.509,98 6.187.313,64 2.271.495,13 8.458.808,77

Compras 29.945.154,73 11.955.440,18 41.900.594,91 22.665.551,93 11.543.761,68 34.209.313,61

Reclassificação e regularização de inventários -346.121,53 207.859,27 -138.262,26 246.693,00 133.832,00 380.525,00

Inventários finais 8.487.393,08 2.374.247,98 10.861.641,06 7.134.945,37 2.835.564,61 9.970.509,98

Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas 28.246.585,49 12.624.616,08 40.871.201,57 21.964.613,20 11.113.524,20 33.078.137,40

OUTRAS INFORMAÇÕES

Adiantamentos por conta de compras 0,00 0,00 0,00 81,55 0,00 81,55

Descrição Prod.  
Acabados  
e Interm.

Subprodu-
tos, desp.  
e refugos

Prod.  
e trab.  

em curso

Total  
Período

Prod. Acab.  
e Interm.  

Per. Anterior

Subprd., desp.  
e refugos  

Per. Anterior

Prod. e trab. 
em curso  

Per. Anterior

Total  
Período 

Anterior

APURAMENTO DA VARIAÇÃO DE 
PRODUÇÃO

Inventários finais 5.213.461,38 0,00 0,00 5.213.461,38 5.664.889,38 0,00 0,00 5.664.889,38

Reclassificação e regularização de 
inventários

-499.223,60 0,00 0,00 -499.223,60 -1.064.336,70 0,00 0,00 -1.064.336,70

Inventários iniciais 5.664.889,38 0,00 0,00 5.664.889,38 5.360.388,74 0,00 0,00 5.360.388,74

Variação da produção 47.795,60 0,00 0,00 47.795,60 1.368.837,34 0,00 0,00 1.368.837,34

OUTRAS INFORMAÇÕES
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Inventários – movimentos e informações adicionais:

Inventários de produção – movimentos e informações adicionais:

9.3. Quantia de ajustamento de inventários reconhecida como um gasto do período

Avaliámos a necessidade de constituição de imparidades 
sobre inventários e após deduzidas as imparidades, a ge-
rência entende que os inventários estão registados por 

uma quantia escriturada não superior ao seu valor reali-
zável líquido, tendo sido reconhecidas as seguintes impa-
ridades no exercício:

Descrição Saldo inicial Reforços Reversões Saldo Final

Mercadorias 103.739,76 125.636,95 23.502,20 205.874,51

Matérias-Primas e Subsidiárias 15.967,44 14.553,82 7.088,09 23.433,17

Produtos Acabados 154.688,35 170.930,40 46.705,39 278.913,36

Total 274.395,55 311.121,17 77.295,68 508.221,04
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Inventários - imparidades - desagregação - Quadro Comparativo (Dez 2020):

Descrição Saldo inicial Reforços Reversões Saldo Final

Mercadorias 92.314,93 11.424,83 103.739,76

Matérias-Primas e Subsidiárias 10.477,49 6.824,55 1.334,60 15.967,44

Produtos Acabados 58.225,52 96.462,83 154.688,35

Total 161.017,94 114.712,21 1.334,60 274.395,55

9.4. Quantia escriturada de inventários dados como penhor de garantia a passivos

Não existem inventários dados como penhor de garantia 
de quaisquer passivos.

10. RÉDITO

10.1. Quantia de cada categoria significativa de rédito reconhecida durante o período.

Descrição Valor Período V. Período Anterior

Vendas de bens 53.715.403,41 40.830.780,00

Prestação de serviços 56.728,01 47.803,39

Juros 3.750,10 3.750,10

Total 53.775.881,52 40.882.333,49

Rédito - informação por naturezas:

As quantias em aberto no Balanço, originalmente expres-
sas em moeda estrangeira, foram convertidas para eu-
ros, com base nas taxas de câmbio em vigor (do Banco de 
Portugal) à data da sua elaboração. Essas quantias foram 

ajustadas com base na taxa de câmbio (do Banco de Por-
tugal) à data de fecho do exercício. Sendo que as contas in-
cluídas na Demonstração de Resultados foram convertidas 
pelo câmbio à data de realização das respetivas operações.

11. EFEITOS DE ALTERAÇÕES EM TAXAS DE CÂMBIO

11.1. Quantia das diferenças de câmbio reconhecidas nos resultados e nos capitais próprios 
(com exceção das resultantes de instrumentos financeiros mensurados pelo justo valor 
através dos resultados).

A Gerência Contabilista Certificado n.º 29373
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Descrição Capitais  
Próprios

Resultados Cap. Próprios  
Per. Anterior

Resultados  
Per. Anterior

Saldo no início do período 0,00 0,00 0,00 0,00

Movimentos do período 0,00 0,00 0,00 0,00

Diferenças de câmbio favoráveis 0,00 28.871,61 0,00 48.852,26

Diferenças de câmbio desfavoráveis 0,00 27.242,16 0,00 40.470,24

Saldo no final do período 0,00 0,00 0,00 0,00

A Gerência Contabilista Certificado n.º 29373

Desde a data do balanço até a emissão das contas, o mun-
do viu-se perante uma guerra que veio afetar a estabilida-
de da europa e a ordem internacional de Paz.

A invasão da Ucrânia pela Rússia veio demonstrar que o 
mundo não estava preparado, quer na energia, no forneci-
mento energético, quer no funcionamento dos mercados, 
e sobretudo porque ainda se estava a fazer a recuperação 
do tempo da Pandemia.
Este conflito armado, de duração incerta, veio mostrar a 
dependência energética de alguns países, levando à es-
cassez de alguns produtos necessários para fazer funcio-
nar a economia, levando a que muitos produtos registas-
sem uma grande subida de preço de forma consistente.

A subida de custo da energia e dos combustíveis, gerou 
igualmente uma taxa elevada de inflação, nos produtos em 

geral, na distribuição e na venda comercial, na qual os pro-
dutos da empresa não são exceção.

De modo a reduzir a escassez de alguns produtos que já se 
vinha a sentir desde o início da pandemia, iniciou-se há al-
gum tempo a procura de novos fornecedores e mercados. 
De igual modo, redobramos a nossa atenção ao crédito 
concedido a clientes, tendo em conta as atuais expecta-
tivas, de redução das disponibilidades das famílias, o que 
poderá impactar nos nossos clientes.

Apesar de alguns fatores de incerteza que poderão afetar 
o desenvolvimento da atividade futura, é convicção da ge-
rência que o pressuposto para elaborar as demonstrações 
financeiras numa base de continuidade é apropriado, não 
havendo intenções, nem perspetivas de constrangimentos 
severos que a impeçam de prosseguir em continuidade.

12. ACONTECIMENTOS APÓS A DATA DO BALANÇO

12.1. Acontecimentos após a data do balanço que não deram lugar a ajustamentos, 
designadamente a melhor estimativa de gerência a esta data sobre impactos possíveis em 
virtude da invasão da Ucrânia pela Rússia e pelos efeitos das restrições da atividade da 
empresa. Avaliação sobre a base de elaboração das demonstrações financeiras à luz do 
princípio da continuidade.

Câmbios - reconhecimento das diferenças:

As demonstrações financeiras foram autorizadas para 
emissão pela Gestão em 21/03/2022.  

12.2. Autorização para emissão das Demonstrações Financeiras
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Impostos - componentes:

Impostos - correntes e diferidos reconhecidos no período:

13. IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES

13.1. Divulgação dos seguintes principais componentes de gasto (rendimento) de imposto  
sobre o rendimento:

Descrição Valor Período V. Período Anterior

Resultado antes de impostos do período 3.239.443,86 868.874,45

Imposto corrente 650.538,48 90.958,53

Imposto diferido -214.160,05 -26.738,27

Imposto sobre o rendimento do período 436.378,43 64.220,26

Tributações autónomas 42.545,51 27.652,70

Taxa efetiva de imposto 13,47 7,39

A reversão de impostos diferidos está associada a impari-
dades de saldos de clientes de cobrança duvidosa e impa-
ridades de inventário reconhecidas no ano anterior, cujo 

gasto é aceite no presente exercício e ainda relativo ao 
benefício fiscal CFEI II, cuja dotação foi do exercício 2020, 
mas a utilização ocorreu somente em 2021.

13.2. Imposto diferido e corrente reconhecido nos resultados e em capitais próprios.

Descrição Resultados Capitais 
próprios

Total Resultados  
Per. Anterior

Cap. Próprios 
Per. Anterior

Total Período 
Anterior

Imposto do período 436.378,43 0,00 436.378,43 64.220,26 0,00 64.220,26

Gastos (rendimentos) de impostos reconhecidos 
no período e anteriormente reconhecidos como 
impostos diferidos provenientes de:

27.705,96 0,00 27.705,96 6.135,94 0,00 6.135,94

Impostos diferidos pela reversão de diferenças 
temporárias

27.705,96 0,00 27.705,96 6.135,94 0,00 6.135,94

Gastos (rendimentos) de impostos não 
reconhecidos anteriormente como impostos 
diferidos:

-241.866,01 0,00 -241.866,01 -32.874,21 0,00 -32.874,21

Impostos diferidos com origem em diferenças 
temporárias

-241.866,01 0,00 -241.866,01 -32.874,21 0,00 -32.874,21

Impostos do período - discriminação:

Imposto diferido -214.160,05 0,00 -214.160,05 -26.738,27 0,00 -26.738,27

Imposto corrente 650.538,48 0,00 650.538,48 90.958,53 0,00 90.958,53

A Gerência Contabilista Certificado n.º 29373



50  /  RELATÓRIO E CONTAS / 2021

13.3. Divulgações de diferenças temporárias

13.4. Decomposição do saldo da conta Estado e outros entes públicos:

Descrição Período Período anterior

Diferenças temporárias que originaram Ativos por impostos diferidos

Perdas por imparidade de dívidas a receber 68.359,62 65.356,32

Outras perdas por imparidade 508.221,40 274.395,55

Outras diferenças temporárias (RCCS) 751.800,00 30.418,29

      Soma A 1.328.381,02 370.170,16

Diferenças temporárias que originaram passivos por impostos diferidos

      Soma B 0,00 0,00

Valores refletidos no balanço 296.893,09 82.733,04

Ativos por impostos diferidos (Soma A x taxa(s)) 296.893,09 82.733,04

Passivos por impostos diferidos (Soma B x taxa(s)) 0,00 0,00

Foram reconhecidos ativos por impostos diferidos, refe-
rente a perdas por imparidade de dívidas a receber, com 
forte e justificada probabilidade de incobrabilidade e re-
ferente a imparidade de inventários, cujo valor realizável 
líquido se estima inferior ao valor de compra, mas ambas 
não aceites fiscalmente no corrente exercício.

O valor das imparidades reconhecidas mas ainda não 
aceites fiscalmente totaliza 68.359,62 e referentes às 
imparidades de dívidas a receber e 508.221,40 e refe-
rente às imparidades de inventários, aos quais foram 
aplicados a taxa de 22,35% (21% de IRC e 1,35% de der-
rama), originando ativos por impostos diferidos no valor 
de 15.278,37 e e 113.587,42 e, respetivamente. Foi ainda 
reconhecido no exercício, um ativo por imposto diferido 
associado à Remuneração Convencional de Capital não 
deduzido no exercício de 2021, no valor de 168.027,30 e, 

estando associado a deduções à matéria coletável de 
168.000 euros em 2022 e 2023 e, 138.600 euros entre 2024 
e 2026.

Referente a imparidades de dívidas a receber, foram no 
exercício efetuadas reversões de imposto diferido, no 
montante de 3.631,89 e e constituídos ativos por Impos-
tos Diferidos no montante de 4.303,13 e. 
Relativamente ao imposto diferido referente a imparida-
des de inventário, foram efetuadas reversões no montan-
te de 17.275,58 e e novas constituições no montante de 
69.535,58 e.

Foi revertido no exercício, um ativo por imposto diferido 
associado ao crédito fiscal CFEI II deduzido no exercício 
de 2021, no valor de 6.798,49 e, já totalmente utilizado.

O valor no ativo (2.992,46 e), respeita a outras tributa-
ções, mais especificamente, regularização de taxa anti-
dumping.
O valor do passivo (1.674.909,85 e), conforme demonstra 
a nota seguinte, respeita ao valor de IRC a pagar referente 

ao exercício de 2021 (436.378,43 e)  a IVA (896.969,66 e), 
segurança social (193.631,48 e), retenção de impostos 
sobre rendimentos (91.820,30 e) e FCT / FGCT (944,53 e), 
estando todos dentro do prazo legal para pagamento.
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Impostos - correntes e diferidos reconhecidos no período:
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13.5. Divulgações relacionadas com outros impostos e contribuições

Estes valores originam no Balanço, na rúbrica de Estados e outros entes públicos, um ativo corrente no valor de 
2.992,46 e e um passivo corrente no valor de 1.674.909,85 e.

Descrição Saldo  
Devedor

Saldo  
Credor

Saldo Devedor  
Período Anterior

Saldo Credor  
Período Anterior

Imposto sobre o rendimento 158.994,60 650.538,48 208.685,64 90.958,53

Pagamentos por conta 158.631,00 0,00 201.572,00 0,00

Pagamentos normais 158.631,00 0,00 201.572,00 0,00

Retenções efetuadas por terceiros 363,60 0,00 7.113,64 0,00

Imposto estimado 0,00 650.538,48 0,00 90.958,53

Retenção de impostos sobre rendimentos 0,00 91.820,30 0,00 77.356,60

Imposto sobre o valor acrescentado (IVA) 0,00 896.969,66 0,00 736.273,31

Contribuições para a Segurança Social 0,00 193.631,48 0,00 241.949,28

Outras tributações 2.992,46 944,53 176,02 828,07

Total 161.987,06 1.833.904,45 208.861,66 1.147.365,79

A Gerência Contabilista Certificado n.º 29373

Estado e Outros Entes Públicos:

13.6. Imposto que deixou de ser pago em resultado da dedução de benefícios fiscais e de 
menção obrigatória

CFEI II
Relativamente ao CFEI II - Crédito Fiscal Extraordinário 
ao Investimento (Lei 27-A/2020 de 24/07), o investimen-
to elegível em 2021 foi de 737.613,39 e, sendo o total de 
benefício de 147.522,68 e, tendo o mesmo sido deduzido 
integralmente à coleta no presente exercício e ainda, o 
valor de 6.798,49 e, que foi diferido de 2020. Assim, o va-
lor total do imposto que se deixou de pagar, relativamen-
te ao CFEI II, foi de 154.321,77 e.

DLRR
Com a DLRR - Dedução por Lucros retidos e Reinvestidos 
(Lei nº 162/2014 de 31/10) o valor do imposto que deixou 
de ser pago foi de 25.000,00 e, sendo convicção que se 
efetuarão investimentos no período previsto e em cum-
primento dos requisitos deste benefício fiscal.
Na proposta de aplicação de resultados encontra-se pre-
visto a constituição de Reservas Especial por lucro retidos 
e reinvestidos no valor de 250.000,00 e, dando cumpri-
mento ao artigo 32.º e 33.º do CFI. A reserva especial não 
poderá ser utilizada para distribuição aos sócios antes do 
fim do quinto exercício posterior ao da sua constituição, 
ou seja, até final de 2027.

Esse valor de benefício fiscal foi abatido à coleta, sen-
do inferior a 25% da coleta, conforme art.º 29º da Lei nº 
162/2014 de 31/10.

RCCS
Divulga-se ainda que relativamente ao exercício de 2018, 
realizou-se um aumento o capital social com recurso ao 
lucro do próprio exercício, no montante de 420.000,00 e, 
ao abrigo do artigo 41º A do EBF, pelo que de 2018 a 2023 
se vai abatendo-se 7% (29.400,00 e) do valor ao lucro tri-
butável. Em 2021, o valor do benefício e que efetivamente 
vai deixar de ser pago é de 7.443,73 e. (21% + 1,3188% + 
3% derrama estadual).

Com recurso ao lucros do exercício de 2021, realizar-se-á 
um aumento o capital social com recurso ao lucro do pró-
prio exercício, no montante de 1.980.000,00 e, ao abrigo 
do artigo 41º A do EBF, pelo que de 2021 a 2026 se vai 
abatendo à matéria coletável 7% do valor (138.600,00 e). 
Em 2021, o valor do benefício e que efetivamente vai dei-
xar de ser pago é de 35.091,86 e. (21% + 1,3188% + 3% 
derrama estadual).
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Todos os valores constantes nas rubricas de ativos e pas-
sivos financeiros acima referidos, são expectáveis de ser 
recuperados ou liquidados num prazo não superior a 12 
meses, sempre que classificados como ativos e passivos 
correntes.

O valor constante na rubrica “Créditos a Receber” no ati-
vo não corrente de 79.091,56 e, identificado como “Outros 
Ativos Financeiros” no quadro anexo, é respeitante a dí-
vidas de clientes cujo prazo ultrapassa os 12 meses, ao 
abrigo de acordos de pagamento. A gerência avaliou estes 
saldos e considerou que estes não estão afetados de impa-
ridade, considerando que estão a cumprir o plano.

Ativo corrente - O montante de “Outros créditos a rece-
ber” (1.451.013,95 e) inclui Devedores por acréscimos no 
valor de 1.175.314,24 e (conta 2721), mormente associado 
a bónus de fornecedores não abatidos no exercício; Adian-
tamentos a fornecedores / Notas de crédito por descontar 
– 265.163,92 e; outros devedores e credores – 5.372,79 e 

(conta 2781) e adiantamentos a pessoal – 5.163,00 e (conta 
232).

Passivo não corrente - o montante dos “Financiamentos 
obtidos”, no montante de 4.165.665,61 e, corresponde ao 
valor cuja liquidação é superior a 1 ano, cf. se detalha no 
ponto Financiamentos Obtidos.

Passivo corrente - o montante de “Outras Dívidas a Pagar” 
– 1.232.448,02 e, respeita a fornecedores de investimen-
to – 104.953,43 (conta 27111); Credores por acréscimo de 
gastos – 1.074.411,59 e, conta 2722, (dos quais: estimati-
va de férias e subsídio de férias – 692.560,64 e, gratifica-
ções de balanço– 257.957,60 e, fornecimentos e serviços 
externos, juros, IMI e outros – 123.893,35 e) e a clientes 
com saldos credores – 53.083,00 e. O montante dos “Fi-
nanciamentos obtidos”, no passivo corrente, no valor de 
4.957.036,18 e, corresponde ao valor cujo prazo de liqui-
dação é inferior a 1 ano.

Os saldos de clientes de cobrança duvidosa, no montante 
de 159.502,09 e, encontram-se integralmente ajustados 
pelas respetivas imparidades, ascendendo o saldo líqui-

do de clientes, no ativo corrente no balanço ao valor de 
11.605.274,04 e.

14. INSTRUMENTOS FINANCEIROS E INVESTIMENTOS FINANCEIROS

14.1. Categorias (naturezas) de ativos e passivos financeiros, perdas por imparidade e 
rendimentos e gastos associados

Descrição Mensurados ao 
justo valor

Mensurados ao 
custo amortizado

Mensurados  
ao custo

Imparidade 
acumulada

Reconhecimento 
Inicial

Ativos financeiros: 0,00 0,00 13.215.790,08 -159.502,09 0,00

Clientes 0,00 0,00 11.764.776,13 -159.502,09 0,00

Outras contas a receber 0,00 0,00 1.451.013,95 0,00 0,00

Passivos financeiros: 0,00 0,00 15.285.011,43 0,00 0,00

Fornecedores 0,00 0,00 4.832.357,17 0,00 0,00

Adiantamentos de clientes 0,00 0,00 97.504,45 0,00 0,00

Financiamentos obtidos 0,00 0,00 9.122.701,79 0,00 0,00

Outras contas a pagar 0,00 0,00 1.232.448,02 0,00 0,00

Ganhos e perdas líquidos: 0,00 0,00 -125.800,09 0,00 0,00

De ativos financeiros 0,00 0,00 -406.932,15 0,00 0,00

De passivos financeiros 0,00 0,00 281.132,06 0,00 0,00

Rendimentos e gastos de juros: 0,00 0,00 -123.033,94 0,00 0,00

De ativos financeiros 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00

De passivos financeiros 0,00 0,00 -123.034,04 0,00 0,00

Instrumentos financeiros por modelo mensuração - discriminação:
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Descrição Mensurados ao 
justo valor

Mensurados ao 
custo amortizado

Mensurados  
ao custo

Imparidade 
acumulada

Reconhecimento 
Inicial

Ativos financeiros: 0,00 0,00 10.615.951,44 -157.870,16 0,00

Clientes 0,00 0,00 9.562.302,43 -157.870,16 0,00

Outras contas a receber 0,00 0,00 1.053.649,01 0,00 0,00

Passivos financeiros: 0,00 0,00 15.383.319,76 0,00 0,00

Fornecedores 0,00 0,00 3.784.605,91 0,00 0,00

Adiantamentos de clientes 0,00 0,00 33.663,11 0,00 0,00

Financiamentos obtidos 0,00 0,00 10.749.785,45 0,00 0,00

Outras contas a pagar 0,00 0,00 815.265,29 0,00 0,00

Ganhos e perdas líquidos: 0,00 0,00 21.263,72 0,00 0,00

De ativos financeiros 0,00 0,00 -171.783,15 0,00 0,00

De passivos financeiros 0,00 0,00 193.046,87 0,00 0,00

Rendimentos e gastos de juros: 0,00 0,00 -116.490,17 0,00 0,00

De ativos financeiros 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00

De passivos financeiros 0,00 0,00 -116.490,27 0,00 0,00

Instrumentos financeiros por modelo mensuração - discriminação - Quadro Comparativo (Dez 2020):

14.2. Investimentos Financeiros em Subsidiárias e outros Investimentos Financeiros

Ativo não corrente - o montante de Outros investimen-
tos financeiros (196.388,82 e) corresponde ao saldo da 
conta 41 - Outros Investimentos Financeiros, que inclui, 
um empréstimo concedido em 2019 à empresa Balbino & 
Faustino, USA INC, no montante de 146.814,75 e (valor 

ajustado), o FCT - Fundo Compensação do Trabalho, no 
valor de 32.289,58 e, ações da Agrogarante, no valor de 
15.000,00 e e ações da empresa Cicomol no montante de 
2.284,49 e.
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Investimentos Financeiros em Subsidiárias

A Balbino & Faustino detém uma empresa subsidiária – 
Balbino & Faustino, USA INC, com sede nos EUA, uma 
empresa que começou a registar reduzida atividade no 
ano de 2020, operações que basicamente se limitaram a 
operações com a nossa sociedade.

Esta subsidiária esteve numa situação de inatividade total 
durante 2021, apresentando um RLE de cerca de 6 mil 
euros associados a despesas de consultadoria e juros 
suportados. 
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Avaliamos a necessidade de constituição de imparidades 
sobre o montante do empréstimo, sendo desnecessária.

Tendo em consideração a alínea a) do n.º 6, art.º 7.º do DL 
n.º 158/2009 de 13/07 quanto à dispensa de elaboração de 
contas consolidadas, entendemos que esta participação 
financeira não é materialmente relevante para que as de-

monstrações financeiras reflitam verdadeira e apropria-
damente a posição financeira, do desempenho financeiro 
e dos fluxos de caixa do conjunto das entidades, optou-
-se pela dispensa de elaboração de contas consolidadas 
discriminando-se, no entanto, os saldos pendentes, bem 
como o valor das transações entre as duas empresas.

Os saldos são os seguintes:

Descrição Valor período Valor período anterior

Saldos pendentes   

Conta de clientes   

Conta de fornecedores 101.579,39

Conta de financiamentos concedidos 146.814,75 150.000,00

Conta de outros devedores e credores   

Valor das transações

Vendas 0,00 0,00 

Prestação de serviços 0,00 0,00 

Compras 0,00 365.616,11

Aquisição de serviços   

Gastos financeiros   

Ganhos financeiros (juros) 3.750,00 3.750,00

14.3. Perdas por imparidade reconhecidas para cada uma das classes de ativos financeiros

14.3.1. Perdas por imparidade em ativos financeiros

Descrição Perdas por 
Imparidade 

Período

Rev. Perdas 
Imparidade 

Período

Valor  
Líquido 
Período

Perdas  
por Imp.  

Per. Anterior

Rev. Perdas 
Imp.  

Per. Anterior

Valor Líquido 
Per. Anterior

Dívidas a receber de clientes 80.713,88 30.360,71 50.353,17 19.489,10 37.318,72 -17.829,62

Outras dívidas a receber 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Instrumentos de capital próprio e outros títulos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras perdas por imparidade em ativos financeiros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 80.713,88 30.360,71 50.353,17 19.489,10 37.318,72 -17.829,62

Imparidade de ativos financeiros:
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14.3.2. Discriminação das dívidas de cobrança duvidosa:

Descrição Valor Período V. Período Anterior

Relativos a processos de insolvência e recuperação 64.939,56 66.565,24

Reclamadas judicialmente 1.392,82 13.055,99

Em mora: 46.910,79 16.240,39

Há mais de seis meses e até doze meses 11.858,39 1.340,97

Há mais de doze meses e até dezoito meses 26.209,71 3.218,66

Há mais de dezoito e até vinte e quatro meses 408,16 2.930,81

Há mais de vinte e quatro meses 8.434,53 8.749,95

Total 113.243,17 95.861,62

O valor de 113.243,17 e do quadro acima, é o valor que 
resulta das dívidas de cobrança duvidosa, com base em 
critérios fiscais.

Realça-se que de acordo com o parágrafo 24, da NCRF 27, 
foi entendido reconhecer prudentemente uma imparida-
de referente a saldos de outros clientes, por se entender, 
que estavam com significativa dificuldade financeira, ape-
sar da dívida ainda não estar em mora, ou estando, ainda 

não estavam há mais de 24 meses. Assim as imparidades 
acumuladas totalizaram o valor de 159.502,09 e, estando 
todos os saldos de cobrança duvidosa com imparidade a 
100%.

Esta situação originou uma diferença temporal, dando 
origem a um ativo por Impostos Diferidos acumulado no 
montante de 15.278,37 e..

14.3.5. Outras informações relativas a variações nos Capitais Próprios

14.3.3. Indicação das quantias do capital social nominal e do capital social por realizar

14.3.4. Número e valor nominal de quotas próprias subscritas durante o período dentro dos limites do capital 
autorizado

O capital social de 9.420.000,00 e encontra-se totalmen-
te realizado.

A empresa não possui quotas próprias.
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Dívidas de cobrança duvidosa - discriminação:

Descrição Saldo Inicial Aumentos Diminuições Saldo Final

  Capital subscrito 9 420 000,00 0,00 0,00 9 420 000,00

  Ações (quotas) próprias 0,00 0,00 0,00 0,00

  Outros instrumentos de capital próprio 0,00 0,00 0,00 0,00

  Prémios de emissão 0,00 0,00 0,00 0,00

  Reservas legais 583 830,07 40 232,71 0,00 624 062,78

  Outras reservas 9 194 409,31 764 421,48 0,00 9 958 830,79

  Resultados Transitados 0,00 0,00 0,00 0,00

  Excedentes de revalorização 0,00 0,00 0,00 0,00

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

  Resultado Líquido do Período 804 654,19 2 803 065,43 804 654,19 2 803 065,43

TOTAIS 20 002 893,57 3 607 719,62 804 654,19 22 805 959,00
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As reservas legais, tiveram um aumento de 40.232,71 e, 
resultante da aplicação de resultados do ano anterior, 
bem como o aumento em Outras reservas, no total de 
764.421,48 e.

O total de reservas criadas para DLRR, totaliza à data de 
Balanço 2.559.738,15 e, sendo 222.238,15 e do ano de 

2014, 287.500,00 e do ano de 2015, 250.000,00 e do ano de 
2016, 800.000,00 e do ano de 2017, 300.000,00 e do ano de 
2018 e 700.000,00 e do ano de 2019. 
Como o valor das reservas de DLRR, só podem ser utili-
zadas após o fim do quinto exercício, posterior ao da sua 
constituição, as reservas de 2014 e 2015, já se encontram 
disponíveis.

Os custos com o pessoal incluem o valor de 40.791,29 e, 
referente a um Plano Empresarial de Previdência, que é 
um seguro de vida que abrange todos os trabalhadores.

Referente a este plano, a seguradora pagou à empresa, o 
valor de 19.417,48 e, a título de participação nos resulta-
dos.

No exercício de 2021, o número médio de empregados foi 
225, sendo que neste número não estão consideradas 15 
pessoas ausentes por um período superior a 1 mês.

Os gastos com o pessoal, ascenderam a 5.897.383,89 e.

15. BENEFÍCIOS DOS EMPREGADOS

15.1. Benefícios pós - emprego.

15.2. Número médio de empregados e gastos de pessoal
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Descrição Saldo Inicial Aumentos Diminuições Saldo Final

  Capital subscrito 9 420 000,00 0,00 0,00 9 420 000,00

  Ações (quotas) próprias 0,00 0,00 0,00 0,00

  Outros instrumentos de capital próprio 0,00 0,00 0,00 0,00

  Prémios de emissão 0,00 0,00 0,00 0,00

  Reservas legais 526 241,08 57 588,99 0,00 583 830,07

  Outras reservas 8 100 218,54 1 094 190,77 0,00 9.958.830,79

  Resultados Transitados 0,00 0,00 0,00 0,00

  Excedentes de revalorização 0,00 0,00 0,00 0,00

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

  Resultado Líquido do Período 1 151 779,76 804 654,19 1 151 779,76 2.778.121,72

TOTAIS 19 198 239,38 1 956 433,95 1 151 779,76 20 002 893,57

Capitais Próprios- Quadro Comparativo (Dez 2020):
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15.2.2. Benefícios dos empregados e encargos da entidade

Descrição N.º Médio  
de Pessoas

N.º de Horas 
Trabalhadas

N.º Médio  
de Pessoas  

Per. Anterior

N.º de Horas 
Trabalhadas  

Per. Anterior

Pessoas ao serviço da empresa 225,00 433.907,00 208,00 414.508,00

Pessoas remuneradas 222,00 433.907,00 205,00 414.508,00

Pessoas não remuneradas 3,00 0,00 3,00 0,00

Pessoas ao serviço da empresa por tipo horário 222,00 433.907,00 208,00 414.518,00

Pessoas a tempo completo 222,00 433.907,00 208,00 414.518,00

   (das quais pessoas remuneradas) 222,00 433.907,00 205,00 414.518,00

Pessoas em tempo parcial 0,00 0,00 0,00 0,00

   (das quais pessoas remuneradas) 0,00 0,00 0,00 0,00

Pessoas ao serviço da empresa por sexo 225,00 433.907,00 208,00 414.508,00

Masculino 129,00 248.773,00 120,00 239.139,00

Feminino 96,00 185.134,00 88,00 175.369,00

Prestadores de serviços 2,00 88,00 2,00 88,00

Descrição Valor Período V. Período Anterior

Gastos com o pessoal 5.897.383,89 5.117.408,28

Remunerações dos órgãos sociais 424.538,18 409.474,77

   (dos quais: participações nos lucros) 28.971,86 0,00

Remunerações do pessoal 4.273.277,30 3.569.572,86

   (dos quais: participações nos lucros) 228.985,74 0,00

Benefícios pós emprego 40.791,29 36.603,09

Outros benefícios 40.791,29 36.603,09

Indemnizações 4.677,57 14.457,41

Encargos sobre as remunerações 978.172,05 868.014,18

Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais 78.611,91 68.966,72

Outros gastos com o pessoal, dos quais: 97.315,59 150.319,25

   - Formação 6.613,50 21.881,55

   - Fardamento 1.142,45 0,00

15.2.1. Pessoal ao serviço da empresa e horas trabalhadas

Pessoal ao serviço da empresa e horas trabalhadas:

Pessoal - benefícios:
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Nos outros gastos com o pessoal, no período de 2021, 
inclui-se igualmente o valor de 36.431,17 e referente a 
seguro de saúde, sendo que no período de 2020, o valor 
do seguro de saúde foi de 61.548,17 e.
No que respeita à divulgação de partes relacionadas, de-
signadamente quanto à remuneração de pessoal chave 
da gestão, designadamente dos Órgãos Sociais, informa-

-se que os gerentes remunerados auferiram benefícios 
de curto prazo, no valor de 424.538,18 e, acrescidos de 
encargos.

No âmbito da pandemia COVID-19, nomeadamente nos 
períodos de janeiro a março de 2021, existiram apoios à 
família pela Seg Social no valor de 8.414,57 e.
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16. DIVULGAÇÕES EXIGIDAS POR DIPLOMAS LEGAIS

16.1. Informação por atividade económica

Descrição Atividade CAE 46731 Atividade CAE 16213 Total

Vendas 42.487.639,19 11.227.764,22 53.715.403,41

De mercadorias 42.487.639,19 0,00 42.487.639,19

De produtos acabados, semiacabados resíduos e refugos 0,00 11.227.764,22 11.227.764,22

Prestações de serviços 56.728,01 0,00 56.728,01

Compras 33.142.399,49 8.758.195,42 41.900.594,91

Fornecimentos e serviços externos 2.071.181,08 388.496,83 2.459.677,91

Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas 33.807.829,77 7.063.371,80 40.871.201,57

Mercadorias 27.998.604,43 247.981,06 28.246.585,49

Matérias primas, subsidiárias e de consumo 5.809.225,34 6.815.390,74 12.624.616,08

Variação nos inventários de produção 0,00 47.795,60 47.795,60

Número médio de pessoas ao serviço 127,00 98,00 225,00

Gastos com o pessoal 4.237.740,98 1.659.642,91 5.897.383,89

Remunerações 3.382.431,11 1.315.384,37 4.697.815,48

Outros gastos 855.309,87 344.258,54 1.199.568,41

Ativos fixos tangíveis

Valor líquido final 7.357.374,63 2.589.982,67 9.947.357,30

Total das aquisições 1.202.732,93 382.528,89 1.202.732,93

   (das quais edifícios e outras construções) 112.170,00 43.480,00 112.170,00

Adições no período de ativos em curso 261.250,04 0,00 261.250,04
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Informação por CAE:
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Informação por CAE - Quadro Comparativo (Dez 2020):

Informação por mercado - Quadro Comparativo (Dez 2020):

Informação por mercado:

Descrição Atividade CAE 46731 Atividade CAE 16213 Total

Vendas 32.002.065,95 8.828.714,05 40.830.780,00

De mercadorias 32.002.065,95 0,00 32.002.065,95

De produtos acabados, semiacabados resíduos e refugos 0,00 8.828.714,05 8.828.714,05

Prestações de serviços 47.803,39 0,00 47.803,39

Compras 26.812.338,88 7.396.974,73 34.209.313,61

Fornecimentos e serviços externos 1.775.290,55 407.585,75 2.182.876,30

Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas 26.218.781,48 6.859.355,92 33.078.137,40

Mercadorias 21.771.380,62 193.232,58 21.964.613,20

Matérias primas, subsidiárias e de consumo 4.447.400,86 6.666.123,34 11.113.524,20

Variação nos inventários de produção 0,00 1.368.837,34 1.368.837,34

Gastos com o pessoal 3.637.497,39 1.479.910,89 5.117.408,28

Remunerações 2.843.141,48 1.135.906,15 3.979.047,63

Outros gastos 794.355,91 344.004,74 1.138.360,65

Ativos fixos tangíveis

Valor líquido final 6.720.325,26 2.686.457,09 9.406.782,35

Total das aquisições 1.229.361,92 573.144,22 1.802.506,14

   (das quais edifícios e outras construções) 39.933,73 14.420,00 54.353,73

Adições no período de ativos em curso 1.023.677,07 169.050,61 1.192.727,68

Descrição Mercado Interno Comunitário Extra-comunitário Total

Vendas 50.442.005,12 1.400.801,28 1.872.597,01 53.715.403,41

Prestações de serviços 26.228,14 19.534,36 10.965,51 56.728,01

Compras 20.756.335,36 19.386.395,41 1.757.864,14 41.900.594,91

Fornecimentos e serviços externos 2.413.435,12 39.232,83 7.009,96 2.459.677,91

Aquisições de ativos fixos tangíveis 1.077.465,03 125.267,90 0,00 1.202.732,93

Aquisições de ativos intangíveis 14.450,00 0,00 0,00 14.450,00

Rendimentos suplementares: 1.454,26 0,00 0,00 1.454,26

Aluguer de equipamento 1.454,26 0,00 0,00 1.454,26

Descrição Mercado Interno Comunitário Extra-comunitário Total

Vendas 38.600.808,12 1.142.962,48 1.087.009,40 40.830.780,00

Prestações de serviços 28.817,81 16.742,87 2.242,71 47.803,39

Compras 17.224.481,63 14.330.077,70 2.654.754,28 34.209.313,61

Fornecimentos e serviços externos 2.140.008,59 40.421,74 2.445,97 2.182.876,30

Aquisições de ativos fixos tangíveis 1.675.538,49 126.967,65 0,00 1.802.506,14

Rendimentos suplementares: 28.454,31 0,00 0,00 28.454,31

Aluguer de equipamento 28.454,31 0,00 0,00 28.454,31

A Gerência Contabilista Certificado n.º 29373

16.2. Informação por mercado geográfico
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A Gerência informa que a Empresa não apresenta dívidas 
ao Estado em situação de mora, nos termos do Decreto-
-Lei n.º 534/80 de 7 de novembro.

Dando cumprimento ao estipulado no Decreto-lei n.º 
411/91, de 17 de outubro, a Gerência informa que a situa-
ção da Empresa perante a Segurança Social se encontra 
regularizada, dentro dos prazos legalmente estipulados.

Para efeitos da alínea d) do n.º 5 do Art.º 66º do Código 
das Sociedades Comerciais (CSC), durante o período de 
2021, a Empresa não efetuou transações com quotas pró-
prias, sendo nulo o nº de quotas próprias detidas em 31 
de dezembro de 2021.

Não foram concedidas quaisquer autorizações nos ter-
mos do Art.º 397.º do CSC (Negócios entre os Adminis-
tradores e a sociedade), pelo que nada há a indicar para 
efeitos do n.º 5, alínea e) do Art.º 66.º do CSC.

Não existe até à presente data conhecimento de quais-
quer aspetos não financeiros relevantes, nomeadamente 
situações de caráter laboral, ambiental ou de outra índole 
que possam pôr em causa a atividade futura da empresa 

ou suscetíveis de gerar outras responsabilidades ou con-
tingências que não tenham sido reconhecidas ou divulga-
das nas presentes demonstrações financeiras.

A entidade não está exposta a riscos financeiros signifi-
cativos, designadamente risco cambial, de preço, de cré-
dito, de liquidez, de fluxos de caixa ou outros que possam 
efetuar efeitos materialmente relevantes na sua posição 
financeira e na continuidade das suas operações. As deci-
sões tomadas pelo Órgão de Gestão assentam em regras 
de prudência, pelo que se entende que as obrigações as-
sumidas não são geradoras de riscos que não possam ser 
regularmente suportados pela entidade.

Relativamente ao Art.º 66.º-A do CSC, devemos informar 
que:
-  Não existem quaisquer operações, comerciais ou finan-
ceiras, não incluídas no balanço;
-  Os honorários faturados no período de 2021 pela So-
ciedade de Revisores Oficiais de Contas referem-se a 
Revisão Legal de Contas, no montante de 12.000,00 e, e 
a Certificação de regularizações de IVA a favor da em-
presa, ao abrigo do artigo 78.º do CIVA, no montante de 
420,00 e.  

16.3. Outras divulgações exigidas por diploma legal

A Gerência Contabilista Certificado n.º 29373
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Descrição 2021 2020

Subcontratos 29.949,89 33.246,29

Serviços especializados 829.461,97 675.729,37

Trabalhos especializados 316.622,82 246.869,99

Publicidade e propaganda 86.008,64 68.756,19

Vigilância e segurança 49.859,45 30.654,36

Honorários 24.131,00 23.520,00

Comissões 6.812,60 11.684,34

Conservação e reparação 346.014,96 294.234,49

Outros 12,50 10,00

Materiais 55.052,62 75.634,66

Ferramentas e utensílios de desgaste rápido 2.676,76 9.392,26

Livros e documentação técnica 303,68 439,16

Material de escritório 40.331,33 50.598,70

Artigos para oferta 270,67 4.273,38

Outros 11.470,18 10.931,16

Energia e fluidos 582.811,86 519.539,84

Eletricidade 179.427,40 192.470,19

Combustíveis 394.075,19 315.405,06

Água 4.059,90 2.920,26

Outros 5.249,37 8.744,33

Deslocações, estadas e transportes 358.684,55 327.095,24

Deslocações e estadas 95.216,03 93.379,70

Transportes de mercadorias 263.468,52 233.715,54

Serviços diversos 603.717,02 551.630,90

Rendas e alugueres 146.361,92 156.196,52

Comunicação 144.451,37 128.362,41

Seguros 217.881,68 182.136,06

Contencioso e notariado 1.589,98 1.837,70

Despesas de representação 5.671,66 6.833,73

Limpeza, higiene e conforto 81.792,27 71.501,22

Outros serviços 5.968,14 4.763,26

Total 2.459.677,91 2.182.876,30

16.4. Outras Informações

A Gerência Contabilista Certificado n.º 29373

Fornecimentos e Serviços Externos - Detalhe:
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17. OUTRAS INFORMAÇÕES

Propõe-se que o Resultado Líquido do Exercício de 2021, no montante de 2.803.065,43 e, tenha a seguinte aplicação:
   Para Reservas Legais  140.153,27 Euros
   Para Reserva Especial de Lucros Retidos e Reinvestidos  250.000,00 Euros
   Para Reservas Livres  432.912,16 Euros
   Para Aumento do Capital Social (art.º 41.º-A EBF) 1.980.000,00 Euros

Descrição 2021 2020

Impostos 56.911,69 37.320,75

Descontos de p.p. concedidos 0,00 251.883,84

Dívidas Incobráveis 2.542,33 0,00

Perdas em Inventários 172.179,14 366.219,88

Gastos e perdas inv. Não fin. 13.451,50 28.431,77

Outros Gastos e Perdas 35.166,58 46.353,20

Juros Suportados (excepto financ.)

Outros Gastos e Perdas de Financ 18.410,69 22.376,63

Total 298.661,93 752.586,07

17.2.2. Decomposição da rubrica “Outros Rendimentos” conforme quadro seguinte:

Descrição 2021 2020

Rendimentos Suplementares (aluguer equipamentos/instalações) 1.454,26 28.454,31

Descontos de p.p. obtidos 0,00 222.531,58

Ganhos em Inventários 142.663,44 121.590,78

Recuperação de dívidas a receber 1.356,38 62.220,69

Rendimentos em Investimentos não financeiros 31.853,62 91.328,12

Dividendos Obtidos

Outros Rendimentos e Ganhos 56.037,77 73.290,47

Total 233.365,47 599.415,95

A Gerência Contabilista Certificado n.º 29373

17.2. Outras divulgações consideradas relevantes para melhor compreensão da posição 
financeira e dos resultados

17.1. Proposta de aplicação de resultados

17.2.1. Decomposição da rubrica “Outros Gastos” conforme quadro seguinte:



 RELATÓRIO E CONTAS / 2021  /  63

17.2.3 Diferimentos

17.2.4 Subsídios e apoios de outras entidades públicas

Conforme referido no ponto 2.3 acima, damos nota da 
alteração de apresentação na Demonstração dos Resul-
tados quanto à rubrica de “Descontos de Pronto Paga-

mento”, passaram a ser incluídos nas rúbricas de Juros e 
rendimentos similares obtidos e Juros e gastos similares 
suportados, de acordo com um esclarecimento da CNC.

O valor de Diferimentos no Ativo Corrente, de 
103.582,42 e respeita a diferimento de gastos com segu-

ros (42.114,74 e), combustíveis em tanques (18.320,46 e), 
juros (2.616,53 e) e outros gastos (40.530,69 e).

O valor de subsídios à exploração reconhecido no período, 
em resultados, totaliza 20.435,01 e. Conforme referido 
no ponto 15, existiram apoios à família, pela Segurança 

Social, no valor de 8.414,57 e, sendo que o remanescente 
respeita a compensação pelo aumento do SMN (422,50 e) 
e apoio à internacionalização de PME (11.597,94 e).

Facho, 21 de março de 2022

A Gerência Contabilista Certificado n.º 29373

- Nota quanto aos comparativos:

- Subsídios à exploração
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3.0 CERTIFICAÇÃO LEGAL DE CONTAS
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geral@balbino-faustino.pt

www.balbino-faustino.pt


