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1. MENSAGEM DO PRESIDENTE 

 

A Patris investimentos tem tido, desde a sua constituição, uma estratégia de crescimento assente em 

aquisições para reforço do seu posicionamento na oferta de soluções globais e integradas de 

poupança e investimento. O Grupo Patris é hoje um grupo financeiro independente de referência no 

mercado português que, através de empresas especializadas, oferece um serviço exclusivo e de excelência 

aos seus clientes, com base numa proposta de valor centrada na satisfação das suas necessidades 

financeiras nas áreas de poupança e investimento.  

De facto, após a aquisição da Fincor Corretora em 2009, entre 2012 e 2015 a Patris Investimentos adquiriu a 

BPN Gestão de Activos, a Real Vida Seguros e a Portucale, Sociedade Gestora de Fundos de Titularização 

de Crédito, SA. Em 2016 foram adquiridas, quase em simultâneo, a Finibanco Vida – Companhia de 

Seguros de Vida, SA (100%) e a Banif Pensões – Sociedade Gestora de Fundos de Pensões, SA 

(96,49%). Estas duas últimas aquisições foram particularmente relevantes, já que permitiram um crescimento 

de cerca de 30% dos activos de balanço e de 100% do total de activos sob gestão do Grupo, que ultrapassam 

actualmente os 500 milhões de euros.  

O ano de 2016 foi, assim, particularmente importante para o Grupo Patris, com o reforço do seu 

posicionamento como grupo financeiro especializado nas áreas de seguros de vida, gestão da 

poupança de médio e longo prazo, investimentos e corretagem de valores mobiliários.  

Em paralelo com o reforço do posicionamento na área financeira, a Patris Investimentos tem também 

apostado na aquisição selectiva de participações em empresas não financeiras que apresentem um forte 

potencial de valorização. Em 2016 é de realçar a aquisição de 23,66% da Indumape – Industrialização de 

Fruta, SA, e de 29,41% da Iberpartners Cafés, SGPS, SA.  

Outro ponto que continuou a merecer a atenção do Grupo em 2016 foi a sua simplificação organizacional e a 

diminuição do número de empresas que o compõem, o que tem acontecido quer através da fusão de 

sociedades ou fundos, quer através da alienação de partipações minoritárias. 

O ano de 2016 representa também um marco para a Patris pela admissão à cotação das suas acções no 

mercado Alternext Lisbon. Previamente à admissão à cotação, e para reforço da solidez financeira por 

forma a fazer face à estratégia de crescimento do Grupo, nomeadamente através de aquisições, a Patris 

Investimentos procedeu a três operações de aumento do seu capital social em 2016, que passou para € 

12.934.192 integralmente subscrito e realizado (€ 8.250.000 em 2015). 



O ano de 2017 deverá ser um ano de consolidação do posicionamento da Patris Investimentos no mercado, 

assente no crescimento das operações e na oferta de um serviço exclusivo e de excelência aos nossos 

Clientes. Em paralelo, continuaremos a racionalizar e simplificar a estrutura do Grupo, através da integração 

plena das recentes aquisições e da exploração de sinergias, nomeadamente em funções de suporte. O 

crescimento orgânico continuará a ser uma realidade para o Grupo, com particular destaque para o 

crescimento da quota de mercado da Real Vida na comercialização de produtos Vida Risco. 

 

O Presidente do Conselho de Administração 

Gonçalo Pereira Coutinho 

 

 

  



2. O GRUPO PATRIS 

 

O Grupo Patris é um grupo financeiro independente que, através de empresas especializadas, oferece um 

serviço exclusivo e de excelência aos seus clientes, com base numa proposta de valor centrada na satisfação 

das suas necessidades financeiras nas áreas de poupança e investimento. A Patris Investimentos é a 

empresa-mãe do Grupo Patris. 

Proposta de Valor do Grupo Patris 

 

A Patris Investimentos tem vindo a afirmar-se como um parceiro de negócios independente e global, 

proporcionando aos seus clientes: 

- Seguros de vida, unit-linked, saúde e acidentes pessoais 

- Soluções de aforro, investimento e poupança 

- Intermediação financeira (acções, obrigações e derivados) 

- Gestão de fundos de pensões. 

O Grupo Patris está presente ao longo da cadeia de valor, desde a captação de poupança e investimento à 

respectiva gestão de activos e acesso aos mercados de capitais. Este posicionamento estratégico permite 

oferecer produtos e serviços muito competitivos e servir o cliente nas suas diversas necessidades financeiras. 

Através dos seus escritórios em Lisboa, Porto e Viseu, o Grupo Patris disponibiliza um serviço de excelência, 

com a independência e isenção que apenas um grupo independente pode proporcionar. 



Para além do seu posicionamento como grupo financeiro, a Patris Investimentos tem ainda participações em 

empresas não financeiras, que adquiriu com o objectivo de obter rendimentos complementares e de vir a 

realizar mais valias numa perspectiva de médio prazo. 

 

2.1 Principais Áreas de Negócio 

 

A actividade da Patris Investimentos (Grupo Patris) é desenvolvida principalmente através das suas quatro 

empresas financeiras ou de seguros e dos seus dois fundos de Capital de Risco. 

 

2.1.1. Real Vida Seguros, S.A. 

A Real Vida Seguros, constituída em 1989, iniciou a sua actividade em 1990 e foi integrada no Grupo Patris 

em 2013. É detida integralmente pela Patris Investimentos. É a única seguradora do ramo Vida portuguesa e 

independente face ao sector bancário ou grandes grupos de seguradoras internacionais a atuar em Portugal, 

o que lhe permite uma maior eficiência e dinamismo na relação com o cliente, traduzindo-se num elevado 

profissionalismo, rapidez de resposta e excelência de serviço. 

A Real Vida Seguros desenvolve cumulativamente a actividade de seguro directo, quer no ramo Vida, através 

da comercialização de seguros de vida, acidentes pessoais e seguros ligados a fundos de investimento, quer 

no ramo Não Vida, através da comercialização de seguros de saúde. 

Dispõe de uma oferta diversificada de planos de protecção e aforro e de soluções sofisticadas de investimento 

e rentabilidade. Na área da saúde, desenvolveu produtos inovadores e diferenciadores, nomeadamente na 

hospitalização e doenças graves, assim como na área da protecção pessoal e na previdência. 

 

2.1.2. Fincor - Sociedade Corretora, S.A. 

A Fincor, com quase 25 anos de experiência, é uma corretora que opera nos principais mercados mundiais e 

nas principais classes de activos, sendo membro da Euronext (Lisboa, Amsterdão, Bruxelas e Paris). 

Na esfera do Grupo Patris desde 2009, atualmente detida em 100% pela Real Vida Seguros, a Fincor 

disponibiliza ao investidor particular ou institucional acesso às principais bolsas mundiais, podendo 



transaccionar todas as classes de activos, tanto em mercado regulamentado como em mercado OTC (Over-

the-Counter). 

A Fincor tem como objecto principal a execução de ordens de bolsa e a produção de análises de mercado e 

de empresas de modo a ajudar o investidor na maximização da rentabilidade das suas decisões de 

investimento. Através da negociação em bolsa com a Fincor, o cliente tem acesso a uma equipa de research 

exclusivamente dedicada à análise de oportunidades de investimento em mercado, e a newsletters diárias, 

semanais e mensais, Flash Notes e Trading Ideas que o informam sobre os acontecimentos mais importantes 

para o mercado. 

O cliente Fincor conta ainda com o apoio de uma sala de mercados com traders experientes que possibilitam 

a recepção e transmissão de ordens por telefone, bem como o contacto pessoal. 

 

2.1.3. Real Vida Pensões 

A Real Vida Pensões, anteriormente designada de Banif Pensões – Sociedade Gestora de Fundos de 

Pensões, S.A., foi adquirida dia 30 de Dezembro de 2016 e está já plenamente integrada no Grupo Patris. 

Com esta aquisição pretendeu-se alargar a actividade de gestão de fundos de pensões na Real Vida, 

passando a mesma a ter uma expressão relevante após a aquisição da Banif Pensões. É intenção do Grupo 

proceder à fusão da Real Vida Pensões na Real Vida Seguros, tendo o respectivo processo de fusão dado já 

entrada na ASF (Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões). 

 

2.1.4. Patris, SGFTC, S.A. 

A Patris, SGFTC é uma sociedade financeira, constituída em 2004, que tem por objecto exclusivo a 

administração, por conta dos detentores das unidades de titularização, de um ou mais Fundos de Titularização 

de Créditos. Foi adquirida em 2015 pela Patris Investimentos, e é actualmente detida em 95,04% pela Real 

Vida Seguros e em 4,96% pela GNB- Gestão de Ativos, SGPS, S.A. 

 

2.1.5. Real Capital e Patris Capital Partners 

A Patris Gestão de Activos continuou a fazer a gestão deste dois fundos de capital de risco, cujo desempenho 

foi globalmente positivo em 2016, com uma valorização global de mais de 3%. Os activos totais dos dois 

fundos atingiram praticamente os 32 milhões de euros no final do ano passado. 



 

2.2 Órgãos Sociais 

 

Conselho de Administração 

Gonçalo França de Castro Pereira Coutinho Presidente  

Eduardo Gonzalo Fernandez-Espinar Fernandez 

Fernando Manuel Antunes Durão 

João Manuel Pereira de Lima de Freitas e Costa 

Vogal 

Vogal 

Vogal 

 

 

Mesa da Assembleia Geral 

Luís de Gouveia Gomes Fernandes Presidente 

Ana Leonor do Carmo Carlos Monteiro Secretário 

 

Fiscal Único 

Efectivo:  

Amável Calhau, Ribeiro da Cunha e Associados, SROC, com sede na Rua de Artilharia Um, nº 104 – 

4ºEsq., 1099 - 053 Lisboa, inscrita na OROC sob o nº 19 e na CMVM sob o nº 20161758, representada 

pelo Dr. José Maria Ribeiro da Cunha, ROC nº 497, com domicílio profissional na Rua de Artilharia Um, 

nº 104 – 4ºEsq., 1099 - 053 Lisboa.  

Suplente:  

Dr. Raul Alberto Serra da Silva Fernandes, ROC nº 901, com domicílio profissional na Rua de Artilharia 

Um, nº 104 – 4ºEsq., 1099 - 053 Lisboa. 

 

 

 



2.3  Estrutura Accionista 

 

A estrutura acionista da Patris Investimentos tem evoluído ao longo do tempo com a entrada de novos 

accionistas, através de aumentos de capital que reforçam os capitais próprios da sociedade e permitem o 

crescimento sustentado do Grupo. 

Em 31 de dezembro de 2016, o capital da Patris Investimentos era representado por 5.260.685 acções 

escriturais nominativas sem valor nominal, e as principais participações accionistas, nos termos do artigo 448º 

do Código das Sociedades Comerciais, eram as seguintes: 

 

Accionista % 

Cimafi, Lda  28,33% 

Gonçalo França de Castro Pereira Coutinho 16,12% 

Lagoa das Freiras, Sociedade Agrícola e Florestal, Lda 14,20% 

 

Para efeitos do artigo 447º do Código das sociedades Comerciais, a posição accionista dos membros dos 

órgãos de administração e fiscalização, à data de 31 de Dezembro de 2016, era a seguinte: 

- Gonçalo França de Castro Pereira Coutinho: 47,86% 

- Eduardo Gonzalo Fernandez Espinar Fernandez: 14,20% 

- João Manuel Pereira de Lima Freitas e Costa: 3,73% 

 

  



3. ACTIVIDADE EM 2016 

 

3.1 Evolução dos Mercados 

 

Dois eventos políticos marcaram 2016: o referendo no Reino Unido sobre a União Europeia e a eleição 

de Donald Trump para presidente dos EUA 

O ano de 2016 ficou marcado por vários eventos políticos internacionais que mereceram a atenção dos 

mercados financeiros: a instabilidade política em Espanha (novas eleições realizadas em Junho), traduzindo 

a incapacidade de ser encontrada uma solução política que garantisse um governo, o referendo no Reino 

Unido sobre a União Europeia, as eleições presidenciais nos EUA e o referendo constitucional em Itália acerca 

da câmara alta do parlamento do país.  

Apesar de o referendo no Reino Unido realizado em Junho ter determinado a saída do país da União Europeia, 

os efeitos nos mercados de acções e no sentimento dos agentes económicos revelaram-se breves. No 

entanto, o forte movimento de desvalorização observado na libra esterlina e o facto de o processo de 

negociação com a União Europeia não ter tido ainda início (uma vez que o artigo 50 do Tratado de Lisboa foi 

accionado apenas no final de Março), significam que este tema não deverá ser esquecido pelos investidores. 

A eleição de Donald Trump para presidente dos EUA, num contexto em que as duas câmaras do parlamento 

apresentam maiorias do partido republicano, acabou por ter um significativo impacto nos mercados financeiros 

ao nível de diversas classes de activos. Depois de anos marcados por uma recuperação económica abaixo 

dos padrões históricos, a eleição de Donald Trump criou a expectativa de uma aceleração no ritmo de 

expansão, fruto de um plano de investimento em infra-estruturas, simplificação do código tributário e redução 

de impostos para famílias e empresas.  

Perante a expectativa de um significativo multiplicador orçamental numa economia dos EUA já numa fase 

avançada do seu ciclo económico (e, portanto, propícia à geração de pressões inflacionistas), a Reserva 

Federal dos EUA tem mostrado sinais de desconforto, o que sugere que a resposta que teremos em termos 

da política monetária constitui uma das principais incógnitas de 2017. 

 

 



Economia da Zona Euro surpreendeu pela positiva em 2016. China voltou a mostrar sinais de 

sustentação 

Tendo por base o relatório de Abril de 2017 do Fundo Monetário Internacional, a economia da Zona Euro 

registou um ritmo de crescimento do PIB em termos reais de 1,7% em 2016 (vs. 1,6% para os EUA), 

conseguindo anular por completo a diferença de 0,6 pontos percentuais favoráveis aos EUA em 2015 (2,0% 

na Zona Euro vs. 2,6% nos EUA). 

Na área dos países em vias de desenvolvimento, o ano de 2016 ficou marcado por recessões na Rússia e no 

Brasil. Contudo, as perspectivas são favoráveis para ambos os países em 2017, refletindo a expectativa de 

taxas de juro mais baixas num contexto de desinflação. No Brasil, as alterações políticas ocorridas em 2016 

criaram condições para a implementação de um limite para as despesas primárias orçamentais e o início da 

discussão no parlamento relativamente a uma reforma laboral e da segurança social. Ainda na área dos países 

em vias de desenvolvimento, a China continuou a conseguir gerir da melhor maneira o esperado 

abrandamento no seu ritmo de crescimento em direção a um valor mais sustentável no longo prazo. Segundo 

o Fundo Monetário Internacional, a economia chinesa registou um ritmo de crescimento de 6,7% em 2016, 

um ligeiro abrandamento face ao ritmo de 6,9% observado em 2015, beneficiando da evolução do ciclo de 

crédito, de suporte por parte da política orçamental e da desvalorização da moeda.  

O enquadramento de dólar forte, subida nas yields das obrigações do Tesouro dos EUA e possíveis medidas 

protecionistas (após a eleição de Donald Trump) cria, contudo, um contexto de incertezas para estes países 

em 2017. No que diz respeito à China, 2017 poderá ficar marcado por uma maior preocupação pelos temas / 

reformas estruturais do que 2016, o que traduzir-se-ia num ritmo de menor crescimento económico. 

 

Estabilização do contexto político, continuação de um ritmo moderado de crescimento económico e 

aumento do saldo primário orçamental marcaram o ano em Portugal 

Segundo os dados do Banco de Portugal divulgados em Março de 2017, a economia Portuguesa registou um 

crescimento do seu PIB (em termos reais) de 1,4% no ano passado, um abrandamento face ao ritmo 

observado em 2015 (1,6%), mas, mesmo assim, traduzindo uma reaceleração após o abrandamento 

observado entre o 2º trimestre de 2015 e o 2º trimestre de 2016. A economia Portuguesa continua, contudo, 

a apresentar um moderado crescimento, e voltou em 2016 (a exemplo do que sucedeu no ano anterior) a 

apresentar um ritmo de expansão abaixo da média da Zona Euro.  



De qualquer forma, o ano de 2016 terminou com claros sinais positivos em indicadores de confiança para a 

economia Portuguesa, como os índices de sentimento do INE ou da Comissão Europeia, com destaque para 

a evolução da confiança das famílias, refletindo uma avaliação mais favorável que é feita da economia, assim 

como beneficiando da recuperação do mercado de trabalho e do processo de reversão das medidas de 

austeridade implementadas durante o processo de assistência financeira ao país. Aliás, o ano passado 

terminou com uma taxa de desemprego de 10,2%, o valor mais baixo desde Março de 2009. 

Não obstante a estabilização da situação política no país e a execução orçamental durante o ano, da qual se 

destaca a obtenção de um saldo primário de +2,2% do PIB em 2016, as yields soberanas da dívida Portuguesa 

apresentaram uma tendência de subida ao longo do ano passado, traduzindo o contexto de yields mais 

elevadas observado na Europa e nos EUA, nomeadamente após a eleição de Donald Trump, a dificuldade 

em apresentar uma tendência de queda na dívida pública em percentagem do PIB e as incertezas em torno 

da qualidade dos activos do sector bancário nacional.  

Relativamente a este último tema, de referir que continuam a ser dados passos no sentido de resolver a 

deterioração dos balanços provocada pela anterior crise financeira e a forte recessão que Portugal 

apresentou, com destaque para o aumento de capital no BCP num valor superior a 1,3 mil milhões de euros 

e o processo de recapitalização da Caixa Geral de Depósitos.  

 

O ano de 2016 revelou-se favorável à classe de activos das acções. O índice PSI20 registou, contudo, 

uma taxa de retorno total negativa no ano passado 

O ano de 2016 revelou-se positivo para as classes de ativos das acções (Europa, EUA e mercados 

emergentes), crédito (com destaque para o segmento do high yield) e matérias-primas (nomeadamente 

energia e metais industriais). Num ano marcado pela evolução favorável dos activos de risco, continuação do 

ciclo de expansão da economia global e aumento nas expectativas de inflação na parte final do ano (após a 

eleição de Donald Trump), os mercados de dívida soberana na Europa e nos EUA registaram uma 

performance bem mais moderada.  

Na Zona Euro, o Banco Central Europeu estendeu o seu programa de compra de títulos até ao final de 2017, 

embora tenha reduzido o montante mensal de compras em 20 mil milhões de euros para 60 mil milhões de 

euros a partir do início de Abril de 2017. A yield das obrigações do Tesouro Alemão a 10 anos, depois de 

atingir um valor próximo de -0,20% em meados do ano passado, acabaria 2016 num valor junto de +0,20%.  



Em Portugal, o índice PSI20 registou uma performance de -9,1% em 2016, incluindo o pagamento de 

dividendos. Aliás, apenas a parte mais curta da curva de obrigações do Tesouro (1-3 anos), conseguiu 

apresentar uma taxa de retorno total positiva (+1,0%), uma vez que também a parte mais longa da curva de 

obrigações do governo (7-10 anos) registou uma taxa de retorno total negativa no ano (-4,2%). 

 

3.2 Principais Acontecimentos 

 

A estratégia de crescimento da Patris Investimentos tem passado, desde o seu início, por uma política activa 

de aquisições de empresas para reforço do seu posicionamento na oferta de soluções globais e integradas 

de poupança e investimento. De facto, entre 2012 e 2015 a Patris Investimentos adquiriu a BPN Gestão de 

Activos, a Real Vida Seguros e já no final do ano 2015 a Portucale, Sociedade Gestora de Fundos de 

Titularização de Crédito, SA. O ano 2016 fica marcado, a este nível, pela aquisição quase simultânea de 100% 

da Finibanco Vida – Companhia de Seguros de Vida, SA e de 96,49% da Banif Pensões – Sociedade Gestora 

de Fundos de Pensões, SA. Estas duas aquisições, concretizadas na última semana do ano transacto, 

permitiram um crescimento de cerca de 30% dos activos de balanço e de 100% do total de activos sob gestão 

do Grupo, que depois destas aquisições ultrapassaram os 500 milhões de euros. Ainda em 2016 procedeu-

se à fusão da Finibanco Vida por incorporação na Real Vida.  

Fora da área financeira, é de realçar ainda a aquisição de 23,66% da Indumape – Industrialização de Fruta, 

SA, e de 29,41% da Iberpartners Cafés, SGPS, SA.. 

Grupo Patris reforçou assim em 2016 o seu posicionamento como grupo financeiro especializado nas áreas 

de seguros de vida, gestão da poupança de médio e longo prazo, investimentos e corretagem de 

valores mobiliários. De forma gradual mas consistente, a Patris vai-se afirmando como um player 

independente de referência no mercado português. 

A par da consolidação e da integração das actividades da Finibanco Vida e da Banif Pensões, um dos focos 

de actuação da Patris Investimentos em 2016 continuou a ser a racionalização da sua actividade, a 

simplificação do seu organigrama, a diminuição do número de sociedades que compõem o Grupo e a 

consequente redução de custos. Deste modo, procedeu-se ao início do processo de internalização da 

actividade de gestão de activos que era desenvolvida pela Patris Gestão de Activos na Real Vida Seguros, 

tendo-se em seguida alienado os 100% do capital social desta sociedade, e procedeu-se à fusão da Geovita 

e Spater por incorporação na ArtopII. De realçar ainda a redenominação da Portucale para Patris – Sociedade 



Gestora de Fundos de Titularização de Crédito, SA. A simplificação da estrutura do Grupo foi uma prioridade 

de actuação em 2016. 

O organigrama da Patris Investimentos SGPS, SA a 31 de Dezembro de 2016 era o seguinte: 

 

Organigrama da Patris Investimentos 

 

 

 

Em 2016 a Patris Investimentos procedeu a três operações de aumento do seu capital social, que passou 

dos € 8.250.000 em final de 2015 para € 12.934.192 no final do ano transacto. A primeira operação resultou 

da fusão da Centro Venture com a Patris Investimentos. A segunda operação de aumento de capital foi 

efectuada em Agosto e permitiu a empresa ultrapassar os 10 milhões de euros de capital social. Já no final 

do ano foi subscrito e realizado um aumento de capital de 2 milhões de euros, o que permitiu que o capital 

social da Patris Investimentos alcançasse os € 12.936.192 em 31 de Dezembro de 2016. Deste modo, o 



capital social da Patris Investimentos em final de 2016 estava integralmente realizado e contava com mais de 

30 accionistas. 

As operações de aumento do capital social da Patris Investimentos permitiram a admissão à cotação das 

suas acções no mercado do Alternext Lisbon, cuja sessão oficial decorreu no dia 15 de Dezembro de 

2016. A admissão à cotação da Patris no Alternext era uma ambição já de há alguns anos da empresa e que 

abre boas perspectivas no sentido de futuros aumentos de capital da sociedade e de reforço de liquidez das 

suas acções, vantagens particularmente relevantes para uma sociedade que está em fase de crescimento, 

de aquisições e constante melhoria da sua margem de solvência consolidada. 

 

A admissão das acções representativas do capital social da Patris Investimentos à negociação no 

Alternext Lisbon tem como principais objetivos: 

- Reforçar a notoriedade e a credibilidade da Sociedade junto dos seus clientes, fornecedores e parceiros, no 

mercado nacional e internacional; 

- Beneficiar os seus accionistas actuais e futuros com as proteções e garantias oferecidas pelo Alternext 

Lisbon; 

- Facilitar futuros aumentos do seu capital social que sejam necessários ao desenvolvimento das suas 

actividades; 

- Obter uma maior liquidez da participação dos seus accionistas actuais e futuros, bem como uma percepção 

mais clara do valor gerado pela actividade da Sociedade; 

- Permitir ao mercado, em geral, um melhor acompanhamento e visibilidade da atividade da Sociedade e da 

evolução dos seus negócios. 

Acções admitidas à negociação no Alternext Lisbon: em 15 de Dezembro de 2016  

Número de Acções 4.635.685 

Valor nominal unitário Sem valor nominal 

Representação Acções escriturais nominativas (integradas na Central de Valores Mobiliários da Interbolsa – Sociedade 

Gestora de Sistemas de Liquidação e de Sistemas Centralizados de Valores Mobiliários, S.A.) 

Código ISIN PTPRS0AM0009 

Código CFI: ESVUFR 

Data de Admissão 15 de Dezembro de 2016 

 



As acções emitidas pela Patris Investimentos no seu último aumento de capital foram posteriormente 

admitidas à cotação, pelo que actualmente a Patris tem 5.283.605 acções cotadas no Alternext Lisbon. 

Ao longo do ano transacto todo o Grupo Patris continuou a ter os seus escritórios em Lisboa, na Rua Duque 

de Palmela, e no Porto, no Edifício Capitólio, onde ocupa o 2º e o 5º piso, para além da Loja. A sede efectiva 

da Banif Pensões foi alterada para a Rua Duque de Palmela, por forma a beneficiar das sinergias entre as 

várias empresas do Grupo Patris, nomeadamente ao nível dos Recursos Humanos, Logística, Património e 

Informática e Gestão de Activos. 

 

3.3 Actividade das Principais Empresas do Grupo Patris 

 

Após as aquisições, alienações e fusões referidas, o Grupo centrou o seu esforço e o seu foco nas suas 4 

empresas de seguros ou financeiras, para além da gestão dos seus activos de capital de risco. 

 

3.3.1. Real Vida Seguros 

Na sequência da aquisição da Real Vida Seguros pela Patris Investimentos, e da execução de um plano de 

relançamento e de dinamização comercial da Seguradora, que incluiu a mudança do logotipo e da imagem, o 

lançamento de novos produtos e o reforço da sua equipa comercial, foi possível a Real Vida Seguros continuar 

a registar um ritmo de crescimento global da sua produção muito elevado. A Real Vida foi mesmo a 

Seguradora que mais cresceu no ramo vida (risco) em Portugal em 2016, com um aumento de 39% da sua 

produção de seguros, enquanto o mercado cresceu apenas 1%. 

O forte crescimento da produção e o dinamismo comercial da Real Vida Seguros tem sido possível 

essencialmente devido a quatro factores estratégicos: i) Clara aposta no canal mediador como forma 

privilegiada de distribuir os produtos da Real Vida; ii) Criação do Canal Rede Ligada e do Canal Parcerias, 

com uma oferta de produtos taylor made e um serviço muito personalizado; iii) excelência da oferta de 

produtos, que estão continuamente a ser melhorados e desenvolvidos no sentido de se ajustarem cada vez 

mais às necessidades dos nossos clientes; e iv) constante esforço e investimento no incremento da 

visibilidade e notoriedade da marca, através da realização de seminários, da qualidade do material de 

marketing e de promoção dos produtos, da modernização do contact center e da capacidade de resposta a 



solicitações de clientes e de um constante upgrade do site da Seguradora, que indiscutivelmente se destaca 

pela sua qualidade e funcionalidades. 

Esta aposta estratégica da Real Vida Seguros tem resultado em pleno, o que pode ser constatado pelo 

incremento substancial do número de parceiros mediadores e corretores, e pela crescente relação de 

confiança que se tem desenvolvido e que tem permitido um aumento importante das quotas de mercado da 

Real Vida, que atingiu 1,22% na produção Vida Risco, e cerca de 1% a nível de produtos financeiros. A 

aquisição e posterior fusão da Finibanco Vida na Real Vida Seguros vai ainda acelerar mais esta tendência 

de ganho de quota de mercado por parte da Real Vida, o que é já visível no primeiro trimestre de 2017. 

O posicionamento estratégico na Seguradora, especialista no ramo Vida, a sua independência, a qualidade e 

o carácter inovador dos seus produtos, o profissionalismos e dedicação dos seus profissionais, a rapidez de 

resposta e a excelência do serviço, foram factores chave para o sucesso comercial observado desde 2013, e 

continuarão a ser de uma forma ainda mais evidente ao longo do ano 2017. 

Os capitais próprios da Companhia registaram um crescimento muito substancial ao longo do ano 2016, ao 

passarem de € 26.121.985 para € 33.564.263, o que representa um crescimento de quase 30%. Uma parte 

substancial do aumento dos capitais próprios deve-se à variação positiva nas reservas da Companhia, tendo 

também beneficiado de um aumento de capital efectuado em Junho no montante de 1,5 milhões de euros. O 

resultado líquido da Real Vida, que em 2016 ascendeu a € 916.851, também contribuiu para esta expressiva 

melhoria dos capitais próprios. 

Uma referência ainda ao crescimento dos activos da Real Vida, que ultrapassaram os 300 milhões de euros, 

tendo também a este nível beneficiado da fusão com a Finibanco Vida. 

A Margem de Solvência de (SCR) 113,29% no final de 2016 espelha de forma clara a solidez da Companhia. 

 

3.3.2. Fincor, Sociedade Corretora, SA 

A Fincor, Sociedade Corretora, SA, integrada no Grupo Patris em 2009, manteve em 2016 o seu estatuto de 

principal corretora independente portuguesa por volume na Euronext Lisbon e uma das maiores do mercado 

(acções e obrigações), consolidando o seu lugar nos rankings de intermediação de ordens e o seu 

reconhecimento como intermediário financeiro respeitado e independente. 

Em 2016 a Fincor intermediou € 1.224,8 milhões em acções e € 2,790.6 milhões em obrigações, o que lhe 

permite ocupar o 5º lugar no ranking dos operadores financeiros a actuar no mercado nacional (excluindo o 

mercado online). As comissões da Fincor sofreram uma redução de 2015 para 2016 para 2 milhões de euros. 



O produto bancário apresentou uma redução de 2.113 mil euros em 2015 para 1.458 mil euros em 2016, 

enquanto os Resultados Líquidos da Fincor passaram de um lucro de 4 mil euros em 2015 para um prejuízo 

de 274 mil euros em 2016. Em virtude dos resultados negativos de 2016, os capitais próprios da Corretora 

tiveram uma redução de 769 mil euros em 2015 para 694 mil euros no final do ano transacto.  

 

3.3.3. Real Vida Pensões, SGFP, SA  

A Real Vida Pensões, anteriormente designada de Banif Pensões – Sociedade Gestora de Fundos de 

Pensões, S.A., foi adquirida dia 30 de Dezembro de 2016 e está já plenamente integrada no Grupo Patris. Em 

2016 as comissões da Real Vida Pensões mantiveram-se muito estáveis face ao registado no ano anterior, 

atingindo € 861.449, o que traduz uma redução de cerca de 2% face aos proveitos de 2016. Os Custos com 

Pessoal e os FSE´s de 2016 foram significativamente superiores aos de 2015 por uma série de factores não 

recorrentes, pelo que os resultados da Sociedade sofreram uma redução acentuada, ainda que se tenham 

mantido em níveis francamente positivos. Os Resultados Líquidos de 2016 foram de € 170.363, quando em 

2015 tinham sido de € 384.591. 

Devido à distribuição extraordinária de dividendos ainda antes da alienação da Banif Pensões por parte do 

Banif - Banco de Investimento, da Oitante e da Açoreana, os Capitais Próprios baixaram de € 6.524.597 para 

€ 2.680.850. 

O total de Fundos de Pensões sob gestão da Real Vida Pensões era em 31 de Dezembro de 2016 de mais 

de 304,5 milhões de euros (cerca de 310 milhões de euros em 2015), o que a coloca num lugar de referência 

no conjunto das sociedades gestoras de fundos de pensões em Portugal. 

De realçar que é intenção da Real Vida, que entretanto passou a deter 100% do capital social da Real Vida 

Pensões, fusionar esta sociedade por incorporação na Seguradora, o que é expectável que aconteça ainda 

no primeiro semestre de 2017. 

 

3.3.4. Patris - Sociedade Gestora de Fundos de Titularização de Créditos, SA 

A Patris - SGFTC geria no final de 2016 cerca de 3.600 milhões de euros de Fundos de Titularização de 

Créditos, o que lhe permitiu gerar € 442.303 de comissões ao longo do ano 2016, em queda ligeira face aos 

€ 488.919,  registados em 2015. Esta redução dos proveitos foi mais do que compensada pela melhoria da 

margem financeira, pelo que os Proveitos Operacionais melhoraram de € 488.920 para € 511.601 em 2016.  

No entanto, o incremento dos custos administrativos no ano transacto (de € 455.966 para € 584.083) 



determinou uma degradação ao nível dos Resultados Líquidos da sociedade, que foram negativos em € 

94.020, quando em 2015 tinham sido positivos em € 8.573. Os capitais próprios ascenderam em 2016 a € 

259.513, o que compara com € 1.103.533 no final de 2015, devido em grande medida à distribuição de 

reservas em 2016. 

Uma vez que as sociedades com o estatuto da Patris (SGFTC´s) não podem emitir novos Fundos de 

Titularização de Crédito, a tendência natural desta sociedade vai ser no sentido do decréscimo dos seus 

activos sob gestão, os quais perdurarão após 2040. A Patris terá assim de fazer um esforço de redução dos 

seus custos (essencialmente custos administrativos derivados de contratos de prestação de serviços) de 

modo a poder voltar a apresentar resultados líquidos positivos. 

 

3.3.5. Actividade de Capital de Risco (Real Capital e Patris Capital Partners) 

Os dois fundos de capital de risco geridos pela Patris Gestão de Activos e detidos pela Real Vida Seguros 

(que detém 100% do Real Capital e 50% do Patris Capital Partners) atingiram a 31 de Dezembro de 2016 um 

valor global de € 31.956.835, o que reflecte uma valorização de 3,11% face ao valor de final de 2015 (€ 

30.992.860). O Fundo com maior dimensão, o Real Capital teve uma valorização mais acentuada (4,47%) e 

valia no final do ano transacto € 29.760.322, sendo que a sua participação de 20,5% no capital social da 

Controlauto constituia o seu principal activo. Por seu lado, o Patris Capital Partners viu o seu valor reduzir-se 

de € 2.504.876 para € 2.196.513 no final de 2016. 

Durante o ano transacto procedeu-se à alienação de 5% do capital social da Controlauto por parte do Fundo 

Real Capital. No Fundo Patris Capital Partners não se procedeu a qualquer aquisição ou alienação de activos. 

 

 

 

 

 

 



4. SITUAÇÃO ECONÓMICO-FINANCEIRA 

 

4.1 Análise Económico-Financeira 

 

O ano 2016 foi de reforço e clara melhoria a nível da situação económico-financeira do Grupo Patris. De facto 

assistiu-se ao longo do ano transacto a um aumento muito substancial dos capitais próprios consolidados do 

Grupo que, antes de interesses minoritários, passaram de € 13.548.122 para € 19.652.135. Com interesses 

minoritários o aumento dos capitais próprios foi de € 15.684.813 para € 23.222.912. Em ambos os casos 

registam-se um aumento muito substancial dos capitais próprios (de cerca de 6 e 7,5 milhões de euros, 

respectivamente), o que representa um incremento de quase 50% nos capitais próprios consolidados do 

Grupo. 

O Activo Total Consolidado do Grupo Patris aumentou cerca de 37%, de € 230.359.701 em 2015 para € 

315.226.279 em 2016, crescimento que foi obtido em boa parte pela aquisição da Finibanco Vida por parte 

da Real Vida Seguros (com quem a primeira se fusionou ainda em 2016). O grau de autonomia financeira da 

Patris Investimentos foi assim reforçado em 2016, o que confere ao Grupo uma grande solidez financeira. 

A nível da conta de Ganhos e Perdas, é de realçar o forte crescimento do volume de prémios brutos emitidos, 

que passaram de € 11.875.365 em 2015 para € 19.515.314, o que representa um crescimento 

64%.Naturalmente que os custos e gastos de exploração líquidos também tiveram um incremento significativo, 

ao passarem de € 4.537.907 em 2015 para € 7.963.786 em final do ano transacto, uma variação um pouco 

superior a 74%. 

Desta forma, o Resultado Líquido Antes de Impostos foi em 2016 negativo em € 646.461, quando em 2015 

tinha sido positivo em € 738.494. Os Resultados Depois de Impostos e Antes de Interesses Minoritários 

atingiram um valor negativo de € 1.309.016, o que compara negativamente com os resultados positivos de € 

521.372 em 2015. Os Resultados Líquidos do exercício cifraram-se assim em - € 1.054.451, quando em 2015 

tinham sido positivos em € 467.823. 

Finalmente, e como já referiordo anteriormente, os capitais próprios consolidados da Patris Investimentos 

(incluindo interesses minoritários) ascendiam a € 23.222.912 em final de 2016, face aos € 15.684.813 

registados no final de 2015. O número de acções no final do ano passado era de 5.260.685 quando em final 



de 2015 era de 3.750.000. Deste modo, o valor contabilistico consolidado da acção Patris passou de €4,18 

em final de 2015 para €4,41 no final do ano 2016, com todas as acções subscritas e realizadas. 

No início de 2016, e na sequência do deliberado na Assembleia Geral de 22 de Fevereiro de 2016, a Patris 

Investimentos recebeu 375.000 acções próprias (representativas de 10% do capital social da sociedade) como 

dação em pagamento por parte do accionista Patfinance, SGPS, Lda. Durante o exercício de 2016 a Patris 

Investimentos não alienou acções próprias, pelo que no final do ano detinha as referidas 375.000 acções em 

balanço. Como o capital social da Patris Investimentos sofreu vários aumentos em 2016, essas 375.000 

acções eram representativas de apenas 7,13% do seu capital social no final de 2016. 

 

Em 2016 a Patris Investimentos concedeu um empréstimo de 276.000 euros à sua accionista Cimafi, Lda. 

Não houve em 2016 qualquer transacção entre a Patris Investimentos e algum dos membro do seu Conselho 

de Administração (informação ao abrigo do artigo 397º do CSC). 

 

 

Já em 2017 a Patris Investimentos procedeu à permuta de acções próprias pelas acções da Banif Pensões 

que a Real Vida ainda não detinha, passando assim o Grupo a deter 100% desta sociedade gestora de fundos 

de pensões. Também já após o encerramento do exercício, no dia 5 de Maio de 2017, foi celebrado um acordo 

entre a Patris Gestão de Activos/Patris Capital Partners e a PME Investimentos pondo fim a um diferendo 

judicial que se iniciara em 2013.  



5. NOTAS FINAIS 

 

Ao concluir o seu relatório, o Conselho de Administração considera ser seu dever exprimir o reconhecimento, 

pela contribuição que prestaram à actividade da Sociedade no decorrer do ano de 2016: 

- Às entidades de supervisão – Banco de Portugal, Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de 

Pensões, e Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, pela disponibilidade e atenção manifestadas em 

todos os contactos havidos;  

- Aos órgãos de fiscalização – Fiscal Único da Sociedade e Revisor Oficial de Contas e aos membros da Mesa 

da Assembleia-Geral, pelo acompanhamento e colaboração prestados;  

- Às Associações de que o Grupo Patris faz parte – Associação Portuguesa de Seguradores e APFIPP, pelo 

apoio prestado à Real Vida Seguros, à Patris Gestão de Activos e à Real Vida Pensões; 

- Aos colaboradores da empresa, pela dedicação e empenho que foram factores decisivos para os resultados 

alcançados. 

 

Lisboa, 11 de Maio de 2017 

 

 

Gonçalo França de Castro Pereira Coutinho 

 

Eduardo Gonzalo Fernandez-Espinar Fernandez 

 

Fernando Manuel Antunes Durão 

 

João Manuel Pereira de Lima de Freitas e Costa 



6. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E NOTAS ÀS CONTAS 

 

PATRIS INVESTIMENTOS, SGPS,S.A. 
 

BALANÇOS CONSOLIDADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015 
 
 

 

 

O CONTABILISTA CERTIFICADO                                                         O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

 

 

 

 

 

(Montantes expressos em euros)

2015

Caixa e seus equivalentes e depósitos à ordem 5 23.462.420 - 23.462.420 19.306.853

Investimentos em associadas e empreendimentos conjuntos 7 1.455.233 - 1.455.233 76.536

Activos financeiros detidos para negociação 8 2.479.753 - 2.479.753 866.223

Activos financeiros classificados no reconhecimento inicial ao 

justo valor através de ganhos e perdas
8 30.198.420 - 30.198.420 18.063.297

Activos disponíveis para venda 8 174.134.550 - 174.134.550 134.804.837

Empréstimos e contas a receber 8 24.932.213 - 24.932.213 21.858.843

Terrenos e edíficios 9 16.803.372 2.170.238 14.633.135 9.085.850

 Terrenos e edíficios de uso próprio 9 10.664.704 2.170.238 8.494.466 4.952.242

 Terrenos e edifícios de rendimento 9 6.138.669 - 6.138.669 4.133.608

Outros activos tangíveis 10 7.166.575 1.049.180 6.117.395 1.132.811

Inventários 6 1.870.799 - 1.870.799 30.712

Goodwill 11 4.404.986 - 4.404.986 -

Outros activos intangíveis 12 974.986 22.090 952.896 546.107

Provisões técnicas de resseguro cedido 13 3.675.187 - 3.675.187 4.238.834

Provisão para prémios não adquiridos 13 573.947 - 573.947 1.210.337

Provisão matemática do ramo vida 13 387.366 - 387.366 361.029

Provisão para sinistros 13 2.713.874 - 2.713.874 2.667.468

Outros devedores por operações de seguros e outras operações 16 21.615.692 1.213.842 20.401.850 17.270.011

Contas a receber por operações de seguro directo 16 2.430.062 498.533 1.931.529 1.597.971

Contas a receber por outras operações de resseguro 16 4.742.085 - 4.742.085 3.687.067

Contas a receber por outras operações 16 14.443.545 715.309 13.728.236 11.984.973

Activos por impostos 17 5.159.179 - 5.159.178 2.081.821

 Activos por impostos correntes 17 2.228.605 - 2.228.605 612.661

 Activos por impostos diferidos 17 2.930.573 - 2.930.573 1.469.160

Acréscimos e diferimentos 18 1.348.264 - 1.348.264 996.965

TOTAL ACTIVO 319.681.629 4.455.350 315.226.279 230.359.701

Valor Líquido
ACTIVO

Notas do 

Anexo

2016

Valor Bruto

Imparidade, 

depreciações / 

amortizações e 

ajustamentos

Valor Líquido



PATRIS INVESTIMENTOS, SGPS,S.A. 
 

BALANÇOS CONSOLIDADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015 
 

 

O CONTABILISTA CERTIFICADO                                                         O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

(Montantes expressos em euros)

PASSIVO E CAPITAL PRÓPRIO 
Notas do 

Anexo
2016 2015

PASSIVO

Provisões técnicas 13 105.302.576 76.029.672

Provisão para prémios não adquiridos 13 1.053.560 1.822.109

Provisão matemática do ramo vida 13 95.078.186 67.418.409

Provisão para sinistros 13 6.427.839 5.531.938

Provisão para participação nos resultados 13 1.445.678 17.787

Provisão para compromissos de taxa 13 1.239.429 1.239.429

Provisão para riscos em curso 13 57.884 -

Outros passivos financeiros 15 8.650.651 3.872.893

Outros credores por operações de seguros e outras operações 20 27.455.017 18.258.655

Passivos por impostos 17 3.785.309 1.519.803

 Passivos por impostos correntes 17 2.702.092 1.286.025

 Passivos por impostos diferidos 17 1.083.217 233.778

Acréscimos e diferimentos 18 1.785.955 1.061.190

Outras Provisões 19 1.047.470 1.384.955

TOTAL PASSIVO 292.003.367 214.674.888

CAPITAL PRÓPRIO

Capital 21 12.934.192 8.250.000

(Ações Próprias) 21 (1.186.022) (468.335)

Prémios de emissão 21 545.000 125.000

Reservas de reavaliação 21 705.453 1.475.287

Reserva por impostos diferidos

Outras reservas 21 967.918 923.371

Resultados transitados 21 9.891.202 9.578.761

Ajustamentos em ativos financeiros 21 (2.884.282) (6.753.822)

Diferenças de consolidação 21 (12.311) (103.512)

Resultado do exercício 21 (1.309.016) 521.372

TOTAL CAPITAL PRÓPRIO 19.652.135 13.548.122

Interesses Minoritários 21 3.570.777 2.136.691

TOTAL CAPITAL PRÓPRIO E INTERESSES MINORITÁRIOS 23.222.912 15.684.813

TOTAL PASSIVO, INTERESSES MINORITÁRIOS E CAPITAL PRÓPRIO 315.226.279 230.359.701

14 143.976.389 112.547.719
Passivos financeiros da componente de depósito de contratos de seguros e de contratos de seguro 

e operações considerados para efeitos contabilísticos como contratos de investimento



PATRIS INVESTIMENTOS, SGPS,S.A. 
 

CONTAS DE GANHOS E PERDAS CONSOLIDADAS  
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015 

 

O CONTABILISTA CERTIFICADO                                                         O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

 
 
 

(Montantes expressos em euros)

2015

Técnica Vida Técnica Não Vida Não Técnica Total Total

Prémios adquiridos líquidos de resseguro 22 14.499.481 543.514 - 15.042.995 8.810.294

Prémios brutos emitidos 22 18.194.894 1.320.421 - 19.515.314 11.875.365

Prémios de resseguro cedido 22 (3.880.403) (852.144) - (4.732.546) (3.565.471)

Provisão para prémios não adquiridos (variação) 12 e 23 659.609 237.008 - 896.617 851.805

Provisão para prémios não adquiridos, parte resseguradores (variação) 12 e 23 (474.620) (161.770) - (636.390) (351.405)

Custos com sinistros, l íquidos de resseguro 12 e 23 (15.892.792) (363.081) - (16.255.873) (14.598.720)

Montantes pagos 12 e 23 (15.906.588) (294.202) - (16.200.790) (14.011.606)

Montantes brutos 12 e 23 (18.488.997) (1.532.162) - (20.021.158) (15.818.369)

Parte dos resseguradores 12 e 23 2.582.409 1.237.960 - 3.820.368 1.806.763

Provisão para sinistros (variação) 12 e 23 13.796 (68.879) - (55.083) (591.152)

Montante bruto 12 e 23 926.657 (300.231) 626.426 (279.789)

Parte dos resseguradores 12 e 23 (912.862) 231.352 - (681.509) (307.325)

Participação nos resultados, l íquida de resseguro 12 e 23 (11.729) - (11.729) (4.038)

Outras provisões técnicas, l íquidas de resseguro 12 e 23 5.881.706 - - (57.884) (358.714)

Provisão matemática do ramo vida, l íquida de resseguro 12 e 23 5.855.368 - - 5.881.706 7.639.418

Montante bruto 12 e 23 26.338 - - 5.855.368 7.612.861

Parte dos resseguradores 12 e 23 (11.729) - 26.338 26.557

Custos e gastos de exploração l íquidos 24 (7.614.182) (349.604) - (7.963.786) (4.537.907)

Custos de aquisição (6.427.148) (507.630) - (6.934.778) (4.433.036)

Custos de aquisição diferidos (variação) 40.996 (30.427) - 10.568 (357.813)

Gastos administrativos (2.239.054) (20.888) - (2.259.942) (861.603)

Comissões e participação nos resultados de resseguro 1.011.024 209.342 - 1.220.366 1.114.545

Rédito 25 - - 3.799.063 3.799.063 5.911.977

Rendimentos 26 4.278.362 13.329 2.195.413 6.487.103 7.373.398

De juros de activos financeiros não valorizados ao justo valor por via de ganhos e perdas 4.170.242 13.329 322.586 4.506.157 7.020.537

Outros 108.120 - 1.872.827 1.980.947 352.861

Gastos financeiros 24 (1.662.371) (2.648) (376.051) (2.041.071) (1.211.223)

De juros de activos financeiros não valorizados ao justo valor por via de ganhos e perdas (492.929) - - (492.929) -

De juros de passivos financeiros não valorizados ao justo valor por via de ganhos e perdas (1.169.442) (2.648) (376.051) (1.548.142) -

Outros - (1.211.223)

Ganhos líquidos de activos e passivos financeiros não valorizados ao justo valor através ganhos e perdas 27 (3.213.978) 15.216 (1.172.610) (4.371.373) 5.636.309

De activos disponíveis para venda (1.563.683) 15.216 (1.172.497) (2.720.964) 1.573.476

De empréstimos e contas a receber - (114) (114) 24

De investimentos a deter até à maturidade 1.759 - - 1.759 -

De passivos financeiros valorizados a custo amortizado (2.637.415) - - (2.637.415) (2.835.490)

De outros 985.361 - - 985.361 6.898.299

Ganhos líquidos de activos e passivos financeiros valorizados ao justo valor através ganhos e perdas 27 (1.547.355) - 20.992 (1.526.363) (2.381.269)

Ganhos líquidos de activos e passivos financeiros detidos para negociação (812.843) - 20.992 (791.851) (2.140.990)

Ganhos líquidos de ativos em propriedade de investimento (734.513) (734.513) 42.408

Ganhos líquidos de activos e passivos financeiros classi ficados no reconhecimento inicial ao justo valor 

através de ganhos e perdas - - - - (282.687)

Diferenças de câmbio 28 2.428.321 2.235 2.369 2.432.926 2.469.445

Ganhos líquidos de activos não financeiros que não estejam classificados como activos não correntes 

detidos para venda e unidades operacionais descontinuadas - - - - -

Perdas de imparidade (líquidas reversão) 29 (4.210.714) (418) (992.994) (5.204.126) (12.371.297)

De activos disponíveis para venda (4.210.714) (418) (992.994) (5.204.126) (12.371.297)

De empréstimos e contas a receber valorizados a custo amortizado

De investimentos a deter até à maturidade

De outros

Outros rendimentos/gastos técnicos, l íquidos de resseguro 30 7.159.105 - - 7.159.105 78.649

Outras provisões (variação) 19 - - 188.641 188.641 3.109.682

Outros rendimentos/gastos 31 97.321 - (5.378.003) (5.280.682) (5.283.682)

Goodwill  negativo reconhecido imediatamente em ganhos e perdas - - -

Ganhos e perdas de associadas e empreendimentos conjuntos contabilizados pelo método da equivalência 

patrimonial
150.791 150.791 203.776

Ganhos e perdas de activos não correntes (ou grupos para alienação) classificados como detidos para venda

RESULTADO LÍQUIDO ANTES DE IMPOSTOS (646.461) 738.494

Imposto sobre o rendimento do exercício - Impostos correntes 17 (707.747) (707.747) (547.424)

Imposto sobre o rendimento do exercício - Impostos diferidos 17 45.194 45.194 330.302

RESULTADO LÍQUIDO APÓS IMPOSTOS E ANTES INTERESSES MINORITÁRIOS (1.309.016) 521.372

Interesses minoritários (254.565) (53.549)

RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO (1.054.451) 467.823

256.705

RUBRICAS
Notas do 

Anexo

2016

Comissões de contratos de seguro e operações considerados para efeitos contabi lísticos como contratos de 

investimento ou como contratos de prestação de serviços
12 e 23 924.095 - - 924.095
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(Montantes expressos em euros)

Capital Social Ações Prémios Reservas Outras Resultados Resultado Total

Próprias de emissão de reavaliação reservas transitados do exercício

Saldos em 31 de Dezembro de 2014 8.279.166 ( 400.000 ) 125.000 ( 7.005.456 ) - 845.117 8.953.678 ( 108.128 ) 10.689.377

Aplicação do resultado - - - - - - ( 108.128 ) 108.128 -

Transação de ações próprias - ( 68.335 ) - - - - - - ( 68.335 )

Variação no capital social ( 29.166 ) - - - - - - - ( 29.166 )

Outras variações no Capital próprio - - - - 78.254 733.211 - 811.465

Variação por ajustamentos no justo valor de - - - 1.623.408 - - - - 1.623.408

activos financeiros disponíveis para venda - - - - - - - -

Resultado líquido do período - - - - - - - 521.372 521.372

Saldos em 31 de Dezembro de 2015 8.250.000 ( 468.335 ) 125.000 ( 5.382.048 ) - 923.371 9.578.761 521.372 13.548.121

Aplicação do resultado - - - - - - ( 521.372 ) ( 521.372 )

Transações de ações próprias - ( 717.687 ) - - - - - ( 717.687 )

Correção de erros de exercícios anteriores - - - 5.947.298 - - ( 5.947.298 ) - -

Outras variações no capital próprio - - - - ( 2.852.047 ) 6.259.739 - 3.407.692

Aumento de capital 4.684.192 - 420.000 - - - - - 5.104.192

Variação de justo valor - - - 140.203 - - - - 140.203

Resultado líquido do exercício - - - - - - ( 1.309.016 ) ( 1.309.016 )

Saldos em 31 de Dezembro de 2016 12.934.192 ( 1.186.022 ) 545.000 705.453 - ( 1.928.676 ) 9.891.202 ( 1.309.016 ) 19.652.135

Reservas por 

Impostos 

Diferidos
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DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA CONSOLIDADAS 

PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015 

 
 

O CONTABILISTA CERTIFICADO                                                O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

31-12-2016 31-12-2015
ACTIVIDADES OPERACIONAIS:

Recebimentos de clientes 23.806.877 46.094.480
Pagamentos a fornecedores (22.237.140) (5.266.317)
Pagamentos ao pessoal (8.216.504) (4.760.526)

Fluxos gerados pelas operações (6.646.766) 36.067.638
Pagamento / recebimento do imposto sobre o rendimento (1.160.480) (64.655)
Outros recebimentos / pagamentos 17.932.349 (8.632.884)

Fluxos das actividades operacionais [1] 10.125.103 27.370.099

ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO:
Pagamentos respeitantes a:

Investimentos financeiros (449.365.339) (96.854.870)
Ativos Fixos Tangiveis e Ativos Intagiveis (199.048) (1.023.370)
Empréstimos concedidos (6.214.123) -
Outros (33.752) (3.430.937)

(455.812.261) (101.309.178)
Recebimentos provenientes de:

Investimentos financeiros 413.263.102 68.901.392
Outros activos 3.024.899 1.620.456
Juros e rendimentos similares 30.265.128 11.443.229
Empréstimos concedidos - (13.385.658)
Dividendos 171.422 858.883

446.724.551 69.438.301
Fluxos das actividades de investimento [2] (9.087.710) (31.870.876)

ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO:
Recebimentos provenientes de: 

Financiamentos concedidos 1.341.674 1.703.800
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio 2.864.192 -
Outras operações de financiamento 236.947 3.020

4.442.813 1.706.820
Pagamentos respeitantes a:

Financiamentos obtidos (417.815) (485.569)
Juros e gastos similares (117.967) (430.754)
Dividendos (4.862.154) -
Outras operações de financiamento (51.722) (3.760.400)

(5.449.657) (4.676.722)
Fluxos das actividades de financiamento [3] (1.006.844) (2.969.902)

Variação de caixa e seus equivalentes [4]=[1]+[2]+[3] 30.549 (7.470.680)
Efeito das diferenças de câmbio 2.432.926 -
Caixa e seus equivalentes no início do exercício 19.306.853 26.210.012
Efeito da alteração do perimetro de consolidação 1.692.092 567.521
Caixa e seus equivalentes no fim do exercício 23.462.420 19.306.853

do exercício findo em 31 de Dezembro de 2016.

(Montantes expressos em euros)

O anexo faz parte integrante desta demonstração dos fluxos de caixa 
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ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS 
PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 

(Montantes expressos em Euros) 
 
 

1. Nota introdutória 
 
O Grupo Patris (doravante designado por “Grupo” ou “Empresa”) é constituído pela empresa-mãe Patris Investimentos, 
S.G.P.S., S.A, subsidiária e associadas, tem como principal atividade a gestão de participações sociais. A Empresa tem a 
sua sede social na Rua Duque de Palmela nº 37, 3º - Lisboa, é uma sociedade anónima, e foi constituída em 27 de 
Outubro de 2006 sob a designação de Patris Capital – Sociedade de Capital de Risco, S.A., posteriormente alterada para 
a denominação atual. 
 
A Empresa é a empresa-mãe de um conjunto de empresas, que exercem atividades em diversas áreas, nomeadamente 
uma seguradora que comercializa seguros do ramo vida e dos ramos reais (acidentes pessoais e doença), uma corretora 
de valores mobiliários, uma sociedade gestora de fundos de pensões, uma sociedade gestora de fundos de titularização 
de crédito, dois fundos de capital de risco, para além de participar num fundo de investimento imobiliário fechado e 
presta também serviços na área de oferta integrada no setor hoteleiro e de estância termal, assim como no setor agro-
alimentar, inspecção automóvel, cafés e sistema de informação geográfica. A nota 4 indica as empresas do grupo 
incluídas na consolidação. 
 
As demonstrações financeiras consolidadas anexas são apresentadas em Euros e foram aprovadas pelo Conselho de 
Administração em reunião do dia 11 de maio de 2017. 
 
No dia 27 de Setembro de 2013 a Empresa adquiriu a Real Vida Seguros, S.A, na sequência do contrato de Compra e 
Venda assinado no dia 21 de Maio de 2013.  
 
Em Dezembro de 2015 a participada Real Vida Seguros adquiriu 95,04% do capital da Portucale – SGFTC, S.A., 
atualmente denominada Patris – SGFTC, S.A. 
 
No final de 2016, a participada Real Vida Seguros, S.A. adquiriu a totalidade do capital social da Finibanco Vida – 
Companhia de Seguros de Vida, S.A.. Ainda em 2016, ocorreu a fusão, por incorporação, da Finibanco Vida na Real Vida 
Seguros. As operações da sociedade incorporada foram consideradas, para efeitos contabilísticos, como efetuadas por 
conta da sociedade incorporante a partir de 1 de Janeiro de 2016. 
 
 

2. Bases de apresentação das demonstrações financeiras consolidadas e principais políticas 
contabilísticas adotadas 
 
2.1. Bases de apresentação 

As demonstrações financeiras agora apresentadas reflectem os activos, passivos e resultados das subsidiárias (“Grupo 
Patris”) bem como a participação do Grupo nas associadas, para os exercícios findos em 31 de Dezembro de 2016 e 
2015. 
 
As demonstrações financeiras do Grupo foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações, com base 
nos livros e registos contabilísticos mantidos de acordo com os princípios consagrados no Plano de Contas para as 
Empresas de Seguros (PCES), nos termos da Norma Regulamentar nº 4/2007-R, de 27 de Abril, com as alterações 
introduzidas pela Norma nº 20/2007-R, de 31 de Dezembro e pela Norma nº 22/2010 – R, de 16 de Dezembro do 
Instituto de Seguros de Portugal, actualmente denominada Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões 
(ASF), e das restantes Normas Regulamentares emitidas por este Organismo. 
 
O Plano de Contas para as Empresas de Seguros corresponde genericamente às Normas Internacionais de Relato 
Financeiro (IAS/IFRS) tal como adoptadas pela União Europeia, na sequência do Regulamento (CE) nº 1606/2002 do 
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Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de Julho, transposto para o ordenamento nacional pelo Decreto-Lei nº 
35/2005, com excepção da Norma IFRS 4 – Contratos de Seguro. Relativamente a esta Norma apenas foram adoptados 
os princípios de classificação do tipo de contratos celebrados pelas empresas de seguros, continuando-se a aplicar, no 
que se refere ao reconhecimento e mensuração dos passivos associados a contratos de seguro, os princípios 
estabelecidos na legislação e regulamentação específica em vigor. 
 
Na preparação destas demonstrações financeiras, não foi derrogada qualquer disposição das IFRS tal como adotadas 
pela União Europeia, e não existem situações que afectem a comparabilidade das diversas rubricas contabilísticas. 
 
As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com o princípio do acréscimo, da consistência de 
apresentação, da materialidade e agregação, bem como da continuidade, tendo sido preparadas com base nos livros e 
registos contabilísticos. 
 
Note-se, no entanto, que a preparação das demonstrações financeiras em conformidade com as IFRS tal como adotadas 
pela UE, exige que a Administração formalize julgamentos, estimativas e pressupostos, que afetam a aplicação das 
políticas contabilísticas e mensuração dos ativos, passivos, rendimentos e gastos.  
 
As estimativas e pressupostos associados são baseados na experiência histórica e outros factores considerados 
razoáveis de acordo com as circunstâncias e formam a base para os julgamentos, sobre os valores dos ativos e passivos 
cuja valorização não é evidente através de outras fontes. Os resultados reais podem diferir das estimativas. 
 
As questões que requerem um maior índice de julgamento ou complexidade, para os quais os pressupostos e 
estimativas são considerados significativos são apresentados na nota 2.16. 
 
Os valores das presentes demonstrações financeiras estão expressas em euros, arredondadas aos euros mais próximos. 
 
Estas foram preparadas de acordo com o princípio do custo histórico ou custo amortizado, à exceção dos ativos e 
passivos registados ao seu justo valor.  
 
A concentração de actividades empresariais na Real Vida Seguros, resultante da aquisição e posterior fusão por 
incorporação da Finibanco Vida – Companhia de Seguros, S.A., resultou, em 1 de Janeiro de 2016, num aumento nos 
ativos e passivos da Companhia, nos montantes de 67.767.046 euros e 54.021.355 euros, respectivamente. Por sua vez, 
os resultados antes de impostos da Companhia, no exercício findo em 31 de dezembro de 2016, verificaram um 
aumento de 8.329.118 euros 
 
2.2. Investimentos em subsidiárias  
 
Tendo a Empresa adquirido durante o ano de 2013 a Real Vida Seguros, S.A e sendo esta a entidade com maior peso no 
seu consolidado, optou por uma apresentação de contas de acordo com a Norma Regulamentar n.º 4/2007-R, de 27 de 
Abril, e subsequentemente alterada pelas Normas n.º 20/2007-R de 31 de Dezembro e n.º 22/2010-R de 16 de 
Dezembro, o que originou umas demonstrações financeiras efetuadas no plano de contas para as empresas de seguros, 
tendo sido sempre que necessário “abertas” linhas, uma vez que o referido plano de contas é de base IFRS e permite 
que o mesmo aconteça.   
 
2.2. Normas contabilísticas e interpretação recentemente emitidas 
 
Impacto da adopção das alterações às normas que se tornaram efectivas a 1 de Janeiro de 2016 
 
IAS 1 (Apresentação das demonstrações financeiras) - Revisão às divulgações 
 
Esta alteração dá indicações relativamente à materialidade e agregação, à apresentação de subtotais, à estrutura das 
demonstrações financeiras, à divulgação das políticas contabilísticas, e à apresentação dos itens de Outros rendimentos 
integrais gerados por investimentos mensurado pelo método de equivalência patrimonial. As melhorias não terão 
qualquer impacto nas demonstrações financeiras do Grupo. 
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IAS 16 (Ativos fixos tangíveis) e IAS 38 (Ativos intangíveis) - Métodos de cálculo de amortização e depreciação permitidos 
 
Esta alteração clarifica que a utilização de métodos de cálculo das depreciações/amortizações de activos com base no 
rédito obtido, não são por regra consideradas adequadas para a mensuração do padrão de consumo dos benefícios 
económicos associados ao activo. A sua aplicação é prospectiva. As melhorias não terão impacto nas demonstrações 
financeiras da Empresa.   
 
IAS 16 (Ativos fixos tangíveis) e IAS 41 (Ativos biológicos) - Agricultura: plantas que produzem ativos biológicos 
consumíveis  
 
Esta alteração define o conceito de uma planta que produz ativos biológicos consumíveis, e retira este tipo de activos 
do âmbito da aplicação da IAS 41 – Agricultura para o âmbito da IAS 16 – Activos tangíveis, com o consequente impacto 
na mensuração. Contudo, os activos biológicos produzidos por estas plantas, mantêm-se no âmbito da IAS 41 – 
Agricultura. As melhorias não terão impacto nas demonstrações financeiras da Empresa. 
 
IAS 19 (Benefícios dos empregados) - Planos de benefícios definidos – Contribuições dos empregados  
 
A alteração à IAS 19 aplica-se a contribuições de empregados ou entidades terceiras para planos de benefícios definidos, 
e pretende simplificar a sua contabilização, quando as contribuições não estão associadas ao número de anos de serviço. 
As melhorias não terão impacto nas demonstrações financeiras da Empresa. 
 
IAS 27 (Investimentos em subsidiárias) - Método da equivalência patrimonial nas demonstrações financeiras separadas 
 
Esta alteração permite que uma entidade aplique o método da equivalência patrimonial na mensuração dos 
investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas, nas demonstrações financeiras separadas.  
 
Esta alteração é de aplicação retrospectiva. Melhorias não terão impacto nas demonstrações financeiras da Grupo visto 
o Grupo continuar a mensurar os seus investimentos em subsidiárias ao custo de aquisição.  
 
Alterações às IFRS 10 (Demonstrações financeiras consolidadas), IFRS 12 (Divulgações de Entidades de Investimento) e 
IAS 28 (Investimentos em associadas) - Entidades de investimento: aplicação da isenção à obrigação de consolidar  
 
Esta alteração clarifica que a isenção à obrigação de consolidar de uma “Entidade de Investimento” se aplica a uma 
empresa holding intermédia que constitua uma subsidiária de uma entidade de investimento. Adicionalmente, a opção 
de aplicar o método da equivalência patrimonial, de acordo com a IAS 28, é extensível a uma entidade, que não é uma 
entidade de investimento, mas que detém um interesse numa associada ou empreendimento conjunto que é uma 
“Entidade de investimento”. As melhorias não terão impacto nas demonstrações financeiras do Grupo. 
 
IFRS 11 (Acordos conjuntos) - Contabilização da aquisição de interesse numa operação conjunta 
 
Esta alteração introduz orientação acerca da contabilização da aquisição do interesse numa operação conjunta que 
qualifica como um negócio, sendo aplicáveis os princípios da IFRS 3 – concentrações de actividades empresariais. As 
melhorias não terão impacto nas demonstrações financeiras do Grupo. 
 
 
Melhorias às normas 2010 - 2012  
 
Este ciclo de melhorias afecta os seguintes normativos: IFRS 2, IFRS 3, IFRS 8, IFRS 13, IAS 16 e 38 e IAS 24. As melhorias 
não terão impacto nas demonstrações financeiras do Grupo. 
 
Melhorias às normas 2012 - 2014 
 
Este ciclo de melhorias afecta os seguintes normativos: IFRS 5, IFRS 7, IAS 19 e IAS 34. Melhorias não terão impacto nas 
demonstrações financeiras do Grupo. 
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Novas normas publicadas, cuja aplicação é obrigatória para períodos anuais que se iniciem em ou após 1 de Janeiro 
de 2017, que a União Europeia já endossou. 
 
IFRS 9 (Instrumentos financeiros) - a aplicar nos exercícios que se iniciem em ou após 1 de Janeiro de 2018  
 
A IFRS 9 substitui os requisitos da IAS 39, relativamente: (i) à classificação e mensuração dos activos e passivos 
financeiros; (ii) ao reconhecimento de imparidade sobre créditos a receber (através do modelo da perda esperada); e 
(iii) aos requisitos para o reconhecimento e classificação da contabilidade de cobertura. A norma não terá impacto nas 
demonstrações financeiras do Grupo. 

 
IFRS 15 (Rédito de contractos com clientes) - a aplicar nos exercícios que se iniciem em ou após 1 de Janeiro de 2018 
 
Esta nova norma aplica-se apenas a contractos para a entrega de produtos ou prestação de serviços, e exige que a 
entidade reconheça o rédito quando a obrigação contratual de entregar activos ou prestar serviços é satisfeita e pelo 
montante que reflecte a contraprestação a que a entidade tem direito, conforme previsto na “metodologia das 5 
etapas”. A norma não terá impacto nas demonstrações financeiras do Grupo. 
 
Normas (novas e alterações) e interpretações publicadas, cuja aplicação é obrigatória para períodos anuais que se 
iniciem em ou após 1 de Janeiro de 2017, mas que a União Europeia ainda não endossou. 

 
IAS 7 (alteração) -Revisão às divulgações (a aplicar nos exercícios que se iniciem em ou após 1 de Janeiro de 2017) 
 
Esta alteração ainda está sujeita ao processo de endosso pela União Europeia. Esta alteração introduz uma divulgação 
adicional sobre as variações dos passivos de financiamento, desagregados entre as transacções que deram origem a 
movimentos de caixa e as que não, e a forma como esta informação concilia com os fluxos de caixa das actividades de 
financiamento da Demonstração do Fluxo de Caixa. As alterações não terão impacto nas demonstrações financeiras da 
Empresa. 

 
IAS 12 (alteração) -Imposto sobre o rendimento – Reconhecimento de impostos diferidos activos sobre perdas potenciais 
(a aplicar nos exercícios que se iniciem em ou após 1 de Janeiro de 2017) 
 
Esta alteração ainda está sujeita ao processo de endosso pela União Europeia. Esta alteração clarifica a forma de 
contabilizar impostos diferidos ativos relacionados com activos mensurados ao justo valor, como estimar os lucros 
tributáveis futuros quando existem diferenças temporárias dedutíveis e como avaliar a recuperabilidade dos impostos 
diferidos activos quando existem restrições na lei fiscal. As alterações não terão impacto nas demonstrações financeiras 
do Grupo. 

 
IAS 40 (alteração) - Transferência de propriedades de investimento (a aplicar nos exercícios que se iniciem em ou após 1 
de Janeiro de 2018) 
 
Esta alteração ainda está sujeita ao processo de endosso pela União Europeia. Esta alteração clarifica que os ativos só 
podem ser transferidos de e para a categoria de propriedades de investimentos quando exista evidência da alteração 
de uso. Apenas a alteração da intenção da gestão não é suficiente para efectuar a transferência. As alterações não terão 
impacto nas demonstrações financeiras do Grupo.  

 
IFRS 2 (alteração) - Classificação e mensuração de transacções de pagamentos baseados em acções’ (a aplicar nos 
exercícios que se iniciem em ou após 1 de Janeiro de 2018) 
 
Esta alteração ainda está sujeita ao processo de endosso pela União Europeia. Esta alteração clarifica a base de 
mensuração para as transacções de pagamentos baseados em acções liquidadas financeiramente (“cash-settled”) e a 
contabilização de modificações a um plano de pagamentos baseado em acções, que alteram a sua classificação de 
liquidado financeiramente (“Cash-settled”) para liquidado com capital próprio (“equity-settled”). Para além disso, 
introduz uma execução aos princípios da IFRS 2, que passa a exigir que um plano de pagamentos baseado em acções 
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seja tratado como se fosse totalmente liquidado com capital próprio (“equity-settled”), quando o empregador seja 
obrigado a reter um montante de imposto ao funcionário e pagar essa quantia à autoridade fiscal. As alterações não 
terão impacto nas demonstrações financeiras do Grupo. 

 
IFRS 4 (alteração) - Contratos de seguro (aplicação da IFRS 4 com a IFRS 9) - (a aplicar nos exercícios que se iniciem em 
ou após 1 de Janeiro de 2018) 
 
Esta alteração ainda está sujeita ao processo de endosso pela União Europeia. Esta alteração atribui às entidades que 
negoceiam contractos de seguro a opção de reconhecer no Outro rendimento integral, em vez de reconhecer na 
Demonstração dos resultados, a volatilidade que pode resultar da aplicação da IFRS 9 antes da nova norma sobre 
contractos de seguro ser publicada. Adicionalmente é dada uma isenção temporária à aplicação da IFRS 9 até 2021 às 
entidades cuja actividade predominante seja a de seguradora. Esta isenção é opcional e não se aplica às demonstrações 
financeiras consolidadas que incluam uma entidade seguradora. As alterações não terão impacto nas demonstrações 
financeiras do Grupo. 

 
Alterações à IFRS 15 - Rédito de contractos com clientes (a aplicar nos exercícios que se iniciem em ou após 1 de Janeiro 
de 2018) 
 
Estas alterações ainda estão sujeitas ao processo de endosso pela União Europeia. Estas alterações referem-se às 
indicações adicionais a seguir para determinar as obrigações de desempenho de um contrato, ao momento do 
reconhecimento do rédito de uma licença de propriedade intelectual, à revisão dos indicadores para a classificação da 
relação principal versus agente, e aos novos regimes previstos para simplificar a transição. Melhorias não terão impacto 
nas demonstrações financeiras do Grupo. 

 
IFRS 16 (nova) - Locações (a aplicar nos exercícios que se iniciem em ou após 1 de Janeiro de 2019) 
 
Esta norma ainda está sujeita ao processo de endosso pela União Europeia. Esta nova norma substitui o IAS 17, com um 
impacto significativo na contabilização pelos locatários que são agora obrigados a reconhecer um passivo de locação 
reflectindo futuros pagamentos da locação e um activo de “direito de uso" para todos os contractos de locação, excepto 
certas locações de curto prazo e de activos de baixo valor. A definição de um contrato locação também foi alterada, 
sendo baseada no "direito de controlar o uso de um activo identificado". A norma não terá impacto nas demonstrações 
financeiras do Grupo. 

 
Melhorias às normas 2014 – 2016 (a aplicar, em geral, nos exercícios que se iniciem em ou após 1 de Janeiro de 2017) 
 
Este ciclo de melhorias ainda está sujeito ao processo de endosso pela União Europeia. Este ciclo de melhorias afecta 
os seguintes normativos: IFRS 1, IFRS 12 e IAS 28. Melhorias não terão impacto nas demonstrações financeiras da Grupo. 

 
IFRIC 22 (nova) - Operações em moeda estrangeira e contraprestação antecipada (a aplicar nos exercícios que se iniciem 
em ou após 1 de Janeiro de 2018) 
 
Esta interpretação ainda está sujeita ao processo de endosso pela União Europeia. Trata-se de uma interpretação à IAS 
21 ‘Os efeitos de alterações em taxas de câmbio’ e refere-se à determinação da "data da transacção" quando uma 
entidade paga ou recebe antecipadamente a contraprestação de contractos denominados em moeda estrangeira. A 
“data da transacção” determina a taxa de câmbio a usar para converter as transacções em moeda estrangeira. A norma 
não terá impacto nas demonstrações financeiras do Grupo. 
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2.3. Principais políticas contabilísticas adotadas 

As principais políticas contabilísticas utilizadas na preparação das demonstrações financeiras são as descritas. 

 

2.3.1. Concentração de atividades empresariais e princípios de consolidação 

 

(i) Princípios de consolidação 

 
a. Participações financeiras em empresas subsidiárias 

 

As demonstrações financeiras consolidadas incorporam as demonstrações financeiras do Grupo, e das entidades por si 
controladas (as suas subsidiárias). As participações financeiras em empresas nas quais o Grupo detenha, direta ou 
indiretamente, mais de 50% dos direitos de voto em Assembleia Geral de Acionistas/Sócios e/ou detenha o poder de 
controlar as suas políticas financeiras e operacionais (definição de controlo utilizada pelo Grupo), foram incluídas nas 
demonstrações financeiras consolidadas anexas pelo método da consolidação integral. O capital próprio e o resultado 
líquido das subsidiárias correspondem a interesses de terceiros (minoritários) nas mesmas são apresentados 
separadamente na demonstração da posição financeira consolidada e na conta de ganhos e perdas consolidada, 
respetivamente, na rubrica “Interesses minoritários”.  

Os resultados das subsidiárias adquiridas ou vendidas durante o exercício estão incluídos na conta de ganhos e perdas 
desde a data da sua aquisição ou até à data da sua venda todas as transações e saldos entre subsidiárias e entre a 
Empresa e subsidiárias, assim como os rendimentos e gastos resultantes das referidas transações e saldos são 
integralmente anulados no processo de consolidação. As transações, os saldos e os dividendos distribuídos entre 
empresas do Grupo são eliminados no processo de consolidação.  

Os interesses minoritários são inicialmente mensurados pela correspondente quota-parte no justo valor dos ativos 
líquidos adquiridos. Subsequentemente, são ajustados pela correspondente quota-parte nas variações posteriores no 
capital próprio das subsidiárias.  

Na redução dos interesses do Grupo em subsidiárias, qualquer diferença entre o justo valor da contraprestação recebida 
ou a receber e a quota-parte correspondente na quantia escriturada dos ativos líquidos da subsidiária é registada em 
resultados do período.  

 

b. Participações financeiras em empresas associadas 

 

Os investimentos financeiros em empresas associadas (empresas onde o Grupo exerce uma influência significativa mas 
não detém o controlo das mesma através da participação nas decisões financeiras e operacional da associada) são 
registados pelo método da equivalência patrimonial. 

De acordo com o método da equivalência patrimonial, as participações financeiras são registadas pelo seu custo de 
aquisição, ajustado pelo valor correspondente à participação do Grupo nas variações dos capitais próprios (incluindo o 
resultado líquido) das associadas por contrapartida de ganhos ou perdas do exercício e pelos dividendos recebidos, 
líquido de perdas de imparidade acumuladas.  

O excesso do custo de aquisição face ao justo valor de ativos e passivos identificáveis de cada entidade adquirida na 
data de aquisição é reconhecido como uma diferença de aquisição e é mantido no valor de investimentos financeiro. 
Caso o diferencial entre o custo de aquisição e o justo valor dos ativos e passivos líquidos adquiridos seja negativo, o 
mesmo é reconhecido como um rendimento do exercício.  
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É efetuada uma avaliação dos investimentos em associadas quando existem indícios de que o ativo possa estar em 
imparidade, sendo registada uma perda na conta de ganhos e perdas sempre que tal se confirme. Quando as perdas 
por imparidade reconhecidas em períodos anteriores deixarem de existir, estas são objeto de reversão.  

Quando a proporção do Grupo nos prejuízos acumulados da associada excede o valor pelo qual o investimento se 
encontra registado, o investimento é reportado por valor nulo enquanto o capital próprio da associada não for positivo, 
exceto quando o Grupo tenha assumido compromissos para a associada, registando, nesses casos uma provisão, para 
fazer face a essas obrigações.  

Os ganhos não realizados em transações com associadas são eliminados proporcionalmente ao interesse do Grupo na 
associada por contrapartida do investimento nessa mesma associada. As perdas não realizadas são similarmente 
eliminadas, mas somente até ao ponto em que a perda não evidencie que o ativo transferido esteja em situação de 
imparidade.  

 

(ii) Concentração de atividades empresariais  

 

As aquisições de subsidiárias são registadas utilizando o método da compra. O correspondente custo é determinado 
como o agregado, na data de aquisição, de: (a) justo valor dos ativos entregues ou a entregar; (b) justo valor de 
responsabilidades incorridas ou assumidas; (c) justo valor de instrumentos de capital próprio emitidos pelo Grupo em 
troca de obtenção de controlo sobre a subsidiária; e (d) custos diretamente atribuíveis à aquisição. 

Quando aplicável, o custo de concentração ou aquisição inclui o efeito de pagamentos contingentes acordados no 
âmbito da transação. As alterações subsequentes em tais pagamentos são registadas por contrapartida do 
correspondente goodwill.  

Os ativos e passivos e responsabilidades contingentes da subsidiária ou negócio adquirido que satisfazem as condições 
de reconhecimento definidas na IFRS 3 são reconhecidos ao seu justo valor na data de aquisição. O excesso de custo de 
concentração relativamente ao justo valor de participação da Empresa nos ativos identificáveis líquidos é registado na 
rubrica de “Goodwill”. Na eventualidade da contabilização inicial de uma aquisição não estar concluída no final do 
período de relato em que a mesma ocorreu, o Grupo relata montantes provisórios para os itens cuja contabilização não 
esteja concluída. Tais montantes provisórios são passíveis de ajustamento dentro de um prazo de doze meses após a 
data de aquisição.  

 

(iii) Goodwill 

 

O goodwill é mensurado como o excesso do custo da concentração de atividades empresariais relativamente ao 
interesse adquirido no justo valor líquido dos ativos, passivo e passivos contingentes identificáveis reconhecidos na 
sequência da concentração.  

Para efeitos de testes de imparidade, o goodwill é imputado às unidades geradoras de caixa do Grupo que beneficiam 
das sinergias resultantes da consolidação. As unidades geradoras de caixa às quais foi imputado o goodwill são sujeitas 
a testes de imparidade anuais. Se a quantia recuperável da unidade geradora de caixa for inferior à correspondente 
quantia escriturada, a perda por imparidade daí resultante é inicialmente imputada à quantia escriturada do goodwill, 
sendo a parte remanescente imputada aos restantes ativos da unidade geradora de caixa proporcionalmente às 
quantias escrituradas destes. Perdas por imparidade imputadas ao goodwill não são revertidas subsequentemente.  

O goodwill se negativo é reconhecido como rendimento na data de aquisição, após reconfirmação do justo valor dos 
ativos, passivos e passivos contingentes identificáveis. Antes dessa reconfirmação encontra-se a ser diferido na rubrica 
“Diferimentos” do passivo. 
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2.3.2. Especialização de exercícios 

Os rendimentos e os gastos são considerados quando obtidos ou incorridos, independentemente do momento do 
recebimento ou pagamento, estando assim relevados nas demonstrações financeiras dos períodos a que respeitam. 

 

2.3.3. Transações em moeda estrangeira 

As conversões para euros das transações em moeda estrangeira são efetuadas ao câmbio em vigor na data em que 
ocorrem. 

Os valores dos ativos expressos em moeda de países não participantes na União Económica Europeia (UEM) foram 
convertidos para euros utilizando o último câmbio de referência indicado pelo Banco de Portugal. 

As diferenças de câmbio entre as taxas em vigor na data da contratação e as vigentes na data de balanço, relativas aos 
ativos/passivos monetários, são contabilizadas na conta de ganhos e perdas do exercício. 

Os ativos e passivos não monetários registados ao custo histórico, expressos em moeda estrangeira, são convertidos à 
taxa de câmbio, à data da transação. Ativos e passivos não monetários expressos em moeda estrangeira registados ao 
justo valor são convertidos à taxa de câmbio em vigor na data em que o justo valor foi determinado. As diferenças 
cambiais resultantes são reconhecidas em resultados, exceto no que diz respeito às diferenças relacionadas com ações 
classificadas como ativos financeiros disponíveis para venda, as quais são registadas em reservas. 

 

2.3.4. Outros Ativos Tangíveis 

Estes bens estão contabilizados ao respetivo custo histórico de aquisição sujeito a depreciação e testes de imparidade.  

Os terrenos não são depreciados. As depreciações dos restantes ativos tangíveis foram calculadas através da aplicação 
do método das quotas constantes, às taxas correspondentes à vida útil estimada dos respetivos bens. 

As taxas definidas têm subjacentes as seguintes vidas úteis estimadas:  

 

 

No caso específico da Companhia da Águas Medicinais de Felgueira, as taxas de depreciação utilizadas correspondem 
aos seguintes períodos de vida útil estimada: 

 

No caso específico da Indumape – Industrialização de Fruta, S.A., as taxas de depreciação são as seguintes: 

Classe de bens

Anos de 

vida útil

Equipamento administrativo 8 a 10 

Máquinas e ferramentas 5 a 10

Equipamento informático 3 a 6

Instalações Interiores 8 a 10 

Material de Transporte 3 a 4

Outras Imobilizações corpóreas 5 a 10

Classe de bens

Anos de 

vida útil

Edifícios e outras construções 20 - 40

Equipamento básico 6 -10

Equipamento de transporte 4 - 6 

Equipamento administrativo 8 -16

Outros imobilizações corpóreas 8 - 20
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  Bem imobilizado Taxa de depreciação 

Edificio e outras construções   5,00% 

Equipamento básico Linha de produção 14,28% 

  Concentrador 14,28% 

  Tanques de aço Inox 5,00% 

  Báscula 15,50% 

  Caldeira 7,14% 

  Compressor de ar comprimido 10,00% 

  Câmara frigorífica 12,50% 

Equipamento de transporte Empilhadores 16,66% 

  Viatura ligeira de mercadorias 25,00% 

Ferramentas e utensílios Equipamento de cantina 10,00% 

  Equipamento de laboratório 12,50% 

  Outras ferramentas e utensílios 25,00% 

Equipamento administrativo Central telefónica 10,00% 

  Mobiliário de cantina 10,00% 

  Mobiliário de escritório 12,50% 

  Equipamento informático 25,00% 

  Programas de computador 33,33% 

 

As taxas de depreciações utilizadas pela Indumape – Industrialização de Fruta, S.A. correspondem ao desgaste inerente 
à percentagem real de utilização do equipamento em relação à capacidade instalada. A unidade de produção laborou 
em 2016 a 50% da sua capacidade normal instalada, pelo que o correspondente equipamento foi depreciado a 50% das 
taxas abaixo discriminadas, mantendo-se o critério anteriormente aplicado. 

No reconhecimento inicial dos valores dos outros ativos tangíveis, a Empresa capitaliza o valor de aquisição adicionado 
de quaisquer encargos necessários para o funcionamento correto de um dado ativo, de acordo com o disposto na IAS 
16 `Ativos Fixos Tangíveis’. Ao nível da mensuração subsequente, a Empresa opta pelo estabelecimento de uma vida 
útil que seja capaz de espelhar o tempo estimado de obtenção de benefícios económicos, depreciando o bem por esse 
período. A vida útil de cada bem é revista a cada data de relato financeiro. 

Os gastos subsequentes com os ativos tangíveis são capitalizados no ativo apenas se for provável que deles resultarão 
benefícios económicos futuros para a Empresa. Todas as despesas com manutenção e reparação são reconhecidas como 
gasto, de acordo com o princípio da especialização dos exercícios.  

Quando existe indicação de que um ativo possa estar em imparidade o seu valor recuperável é estimado, devendo ser 
reconhecida uma perda por imparidade sempre que o valor líquido de um ativo exceda o seu valor recuperável. As 
perdas por imparidade são reconhecidas em resultados para os ativos registados ao custo. 

O valor recuperável é determinado como o mais elevado entre o seu preço de venda líquido e o seu valor de uso, sendo 
este calculado com base no valor atual dos fluxos de caixa estimados futuros que se esperam vir a obter do uso 
continuado do ativo e da sua alienação no fim da sua vida útil. 

 

2.3.5. Terrenos e Edifícios de Rendimento 

A Empresa classifica como Terrenos e Edifícios de Rendimento os imóveis cuja recuperabilidade seja por via da obtenção 
de rendas ao invés do seu uso continuado, utilizando os critérios de mensuração da IAS 40.  

Os Terrenos e Edifícios de Rendimento são reconhecidos inicialmente ao custo de aquisição, incluindo os custos de 
transação diretamente relacionados, e subsequentemente ao seu justo valor. Variações de justo valor determinadas a 
cada data de balanço são reconhecidas em resultados.  
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Dispêndios subsequentes relacionados são capitalizados quando for provável que a Empresa venha a obter benefícios 
económicos futuros em excesso do nível de desempenho inicialmente estimado. 

O justo valor dos terrenos e edifícios de rendimento baseia-se numa valorização efetuada por um avaliador 
independente. 

Os avaliadores independentes possuem formação académica e qualificação profissional reconhecida e relevante para a 
emissão dos relatórios de avaliação, versando várias áreas, das quais se destacam a consultoria imobiliária, a 
coordenação, fiscalização e gestão de empreendimentos, o ensino e a investigação. 

A determinação dos valores do património imobiliário, por parte dos avaliadores independentes, é baseada nos 
seguintes métodos: 

Método de Comparação de Mercado: 

Este método consiste em relacionar o valor do imóvel com os dados relativos à transação de propriedades com 
características semelhantes ou comparáveis. O uso deste método no presente estudo de avaliação serviu como 
parâmetro referencial por utilizar os dados diretamente recolhidos do mercado, proporcionando um carácter objetivo 
e indicador dos valores de avaliação.  

O método de comparação efetua uma estratificação dos dados recolhidos, segundo critérios de homogeneidade, de 
modo a permitir a comparação e a determinar quais as características mais relevantes.  

Método de Capitalização de Rendas: 

Este método visa determinar o valor de um Imóvel (urbano ou rústico), em função da sua capacidade de produzir 
rendimentos. Relaciona o rendimento futuro (num pressuposto de otimização e em atenção ao tempo de vida 
económica) com o seu valor presente, e de forma a obter-se o valor de mercado (numa óptica de continuidade da 
utilização). 

Este método vocaciona-se para a determinação do valor presente de rendimentos futuros, segundo o valor e o estado 
atuais do imóvel, e atendendo a que os rendimentos presentes e futuros são capitalizados através de uma taxa de 
aplicação de capital no mercado imobiliário. 

O valor inclui o interesse no investimento, traduzido nos benefícios obtidos pela compra do bem imobiliário, quando 
comparado com aplicações do capital em outro sector produtivo. 

As taxas de capitalização são determinadas em função da relação entre os valores de renda e venda verificados nos 
mercados imobiliários em que os imóveis se inserem. O valor final é determinado pelo valor presente, descontando o 
valor das obras, considerado para beneficiação e reabilitação, de forma a repor a qualidade física e ambiental das 
instalações. 

 

2.3.6. Outros Ativos intangíveis  

Os ativos intangíveis estão mensurados ao respetivo custo histórico de aquisição, sendo sujeitos a amortizações e testes 
de imparidade. As suas amortizações são calculadas através de aplicação do método das quotas constantes, seguindo o 
critério duodecimal, ao longo de 3 anos, período que reflete de forma razoável a vida útil estimada dos ativos intangíveis.  

 

Todos os restantes encargos relacionados com os serviços informáticos, incluindo a manutenção de software, são 
reconhecidos como gastos quando incorridos. 

No entanto, no caso específico da Companhia da Águas Medicinais de Felgueira, as taxas de amortização utilizadas 
correspondem aos seguintes períodos de vida útil estimada: 

Classe de bens Taxa anual

Aplicações informáticas 33,33%
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No caso concreto da concessão, é efetuada uma análise de imparidade anual sobre os pressupostos de avaliação 
utilizados, nomeadamente sobre alterações à taxa de desconto e de rentabilidade unitária adotada na avaliação 
efetuada no exercício de 2012. 

 

2.3.7. Terrenos e edifícios de uso próprio 

Os terrenos e edifícios de uso próprio são valorizados pelo seu justo valor, determinado com base em avaliações de 
peritos avaliadores, habilitados para o efeito, deduzido de amortizações e perdas por imparidade acumuladas. Os custos 
de reparação, manutenção e outras despesas associadas ao seu uso são reconhecidos como gasto do exercício, excepto 
no que se refere às despesas com itens que reúnam as condições para capitalização, os quais são reconhecidos 
separadamente na rubrica “Outros activos tangíveis” e amortizados ao longo da respectiva vida útil. 

Os terrenos e edifícios de uso próprio são avaliados com a periodicidade considerada adequada, de forma a assegurar 
que o seu valor de balanço não difira significativamente do seu justo valor. 

A variação no justo valor destes activos é registada directamente por contrapartida de capital próprio na rubrica 
“Reservas de reavaliação por revalorização de terrenos e edifícios de uso próprio”. As amortizações são calculadas pelo 
método das quotas constantes, às taxas correspondentes à vida útil estimada dos respectivos imóveis de uso próprio. 
Os terrenos não são objecto de amortização. 

Sempre que o valor líquido contabilístico dos imóveis de uso próprio, após reversão de quaisquer reservas de 
reavaliação anteriormente registadas, exceda o seu justo valor, é reconhecida uma perda por imparidade com reflexo 
nos resultados do exercício, na rubrica “Perdas de imparidade (líquidas de reversão)”. As perdas por imparidade podem 
ser revertidas, também com impacto em resultados do exercício, caso subsequentemente se verifique um aumento no 
valor recuperável do activo. 

 

2.3.8. Ativos financeiros 

 

i) Classificação 

A Empresa classifica os seus ativos financeiros no momento da sua aquisição considerando a intenção que lhes está 
subjacente, de acordo com as seguintes categorias: 

 Ativos financeiros detidos para negociação 

Adquiridos com o principal objetivo de gerar valias no curto prazo. Esta categoria inclui também os derivados que não 
se encontrem designados para cobertura contabilística. 

 Ativos financeiros classificados no reconhecimento inicial ao justo valor através de ganhos e perdas 

Esta categoria inclui os ativos com derivados embutidos, designados no momento do seu reconhecimento inicial ao 
justo valor, com as variações subsequentes no justo valor reconhecidas em resultados.  

 Ativos financeiros a deter até à maturidade 

Nesta categoria são classificados títulos de rendimento fixo, apresentando uma maturidade e fluxos de caixa fixos ou 
determináveis, que a Empresa tem intenção e capacidade de deter até ao seu vencimento. Estes ativos financeiros 

Classe de bens

Anos de 

vida útil

Aplicações informáticas 3

Direito de exploração das 

águas minerais naturais 30
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encontram-se registados pelo custo amortizado. De acordo com este método, o valor do instrumento financeiro em 
cada data de balanço corresponde ao seu custo inicial, deduzido de reembolsos de capital efetuados e perdas por 
imparidade, e ajustado pela amortização com base no método da taxa efetiva, de qualquer diferença entre o custo 
inicial e o valor de reembolso. À data de balanço, o Grupo não classificou qualquer instrumento financeiro nesta 
categoria. 

Os juros são reconhecidos com base no método da taxa efetiva, que permite calcular o custo amortizado e repartir os 
juros ao longo do período das operações. A taxa efetiva é aquela que, sendo utilizada para descontar os fluxos de caixa 
futuros estimados associados ao instrumento financeiro, permite igualar o seu valor atual ao valor do instrumento 
financeiro na data do reconhecimento inicial. 

 Empréstimos concedidos e contas a receber 

Os empréstimos e contas a receber incluem os ativos financeiros não derivados com pagamentos fixado ou 
determinável, não admitidos à cotação num mercado ativo. São registados neste elemento do ativo os depósitos a prazo 
em instituições de crédito. 

 Ativos financeiros disponíveis para venda 

Os ativos disponíveis para venda são ativos financeiros não derivados que (i) a Empresa tem intenção de manter por 
tempo indeterminado, (ii) que são designados como disponíveis para venda no momento do seu reconhecimento inicial 
ou (iii) que não se enquadrem nas categorias anteriormente referidas. 

 

ii) Reconhecimento, mensuração inicial e desreconhecimento 

Aquisições e alienações: (i) ativos financeiros ao justo valor através dos resultados, (ii) ativos financeiros disponíveis 
para venda e (iii) investimentos a deter até à maturidade, são reconhecidos na data da negociação (trade date), ou seja, 
na data em que a Empresa se compromete a adquirir ou alienar o ativo. Os ativos financeiros referidos acima são 
inicialmente reconhecidos ao seu justo valor adicionado dos custos de transação, exceto nos casos de ativos financeiros 
ao justo valor através de resultados, caso em que estes custos de transação são diretamente registados em resultados.  

Os ativos financeiros são desreconhecidos quando (i) expiram os direitos contratuais da Empresa ao recebimento dos 
seus fluxos de caixa, (ii) a Empresa tenha transferido substancialmente todos os riscos e benefícios associados à sua 
detenção ou (iii) não obstante retenha parte, mas não substancialmente todos os riscos e benefícios associados à sua 
detenção, a Empresa tenha transferido o controlo sobre os ativos. 

 

iii) Mensuração subsequente 

Após o seu reconhecimento inicial, os ativos financeiros detidos para negociação e os ativos financeiros ao justo valor 
com reconhecimento em ganhos e perdas são valorizados ao justo valor, sendo as suas variações reconhecidas em 
ganhos e perdas. 

Os investimentos detidos para venda são igualmente registados ao justo valor sendo, no entanto, as respetivas variações 
reconhecidas em reservas, na parte que pertence ao acionista, até que os investimentos sejam desreconhecidos, ou 
seja, identificada uma perda por imparidade, momento em que o valor acumulado dos ganhos e perdas potenciais 
registados em reservas é transferido para resultados. No caso dos produtos com participação nos resultados, as 
variações do justo valor são reconhecidas inicialmente em Reservas (Capital Próprio) e, posteriormente, transferidas 
para a conta de ‘Participação nos resultados a atribuir’, na quota parte pertencente ao beneficiário. 

Ainda relativamente aos ativos monetários disponíveis para venda, o ajustamento ao valor de balanço compreende a 
separação entre (i) as amortizações segundo a taxa efetiva, (ii) as variações cambiais (no caso de denominação em 
moeda estrangeira) – ambas por contrapartida de resultados - e (iii) as variações no justo valor (exceto risco cambial), 
conforme descrito acima. 



Exercício findo em 31 de dezembro de 2016 e 2015 
Patris Investimentos, S.G.P.S., S.A. 

 

Os investimentos a deter até à maturidade são mensurados em balanço ao custo amortizado, de acordo com o método 
da taxa efetiva, com as amortizações (juros, valores incrementais e prémios e descontos) a serem registados na conta 
de ganhos e perdas. 

O justo valor dos ativos financeiros cotados é o seu preço de compra corrente (“bid-price”). Na ausência de cotação, a 
Empresa estima o justo valor utilizando (i) metodologias de avaliação, tais como, a utilização de preços de transações 
recentes, semelhantes e realizadas em condições de mercado, técnicas de fluxos de caixa descontados e modelos de 
avaliação de opções parametrizados de modo a refletir as particularidades e circunstâncias do instrumento, e (ii) 
pressupostos de avaliação baseados em informações de mercado. 

Os instrumentos financeiros para os quais não é possível mensurar com fiabilidade o justo valor, bem como as ações 
não cotadas, são registados ao custo de aquisição. 

 

iv) Transferências entre categorias de ativos financeiros 

Em Outubro de 2008 o IASB emitiu a revisão da norma IAS 39 ‘Reclassificação de instrumentos financeiros’ 
(Amendements to IAS 39 ‘Financial Instruments: Recognition and Measurement’ e IFRS 7 ‘Financial Instruments 
Disclosures’). Esta alteração veio permitir que uma entidade transfira ativos financeiros detidos para negociação para 
as carteiras de ativos financeiros disponíveis para venda, empréstimos concedidos e contas a receber ou para ativos 
financeiros detidos até à maturidade, desde que esses ativos financeiros obedeçam às características de cada categoria. 

As transferências de ativos financeiros disponíveis para venda para as categorias de empréstimos concedidos e contas 
a receber e investimentos a deter até à maturidade, são também permitidas. 

 

v) Imparidade  

Imparidade de títulos 

A Empresa avalia regularmente, por carteira de títulos, se existe evidência objetiva de que um ativo financeiro, ou grupo 
de ativos financeiros, apresentem sinais de imparidade. Para os ativos financeiros que apresentem sinais de imparidade, 
é determinado o respetivo valor recuperável, sendo as perdas por imparidade registadas por contrapartida da conta de 
ganhos e perdas. 

Um ativo financeiro, ou grupo de ativos financeiros, encontra-se em imparidade sempre que exista evidência objetiva 
de imparidade resultante de um ou mais eventos que ocorreram após o seu reconhecimento inicial, tais como: (i) para 
os instrumentos de capital cotados, uma desvalorização continuada ou de valor significativo na sua cotação, e (ii) para 
títulos de divida, quando esse evento (ou eventos) tenha um impacto no valor estimado dos fluxos de caixa futuros do 
ativo financeiro, ou grupo de ativos financeiros, que possa ser estimado com razoabilidade. 

A Empresa considera que um ativo financeiro, ou grupo de ativos financeiros, se encontra em imparidade após o 
reconhecimento inicial, de acordo com regras estabelecidas pela ASF. 

Assim, o ativo financeiro é objeto de imparidade, se:  

a) Já tiver sido objeto de imparidade em exercícios anteriores; ou 

b) A cotação de bolsa este em permanência inferior ao valor de custo (declínio prolongado) nos últimos 24 

meses, ou 

c) A cotação na data de fecho é inferior a 50% do valor de custo, variando esta percentagem em função da 

volatilidade média dos Mercados (declínio significativo de 50%). 
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O montante da imparidade apurado é reconhecido em custos, e resulta da diferença entre o valor de custo e o valor de 
cotação à data de fecho, deduzida de qualquer perda de imparidade, no ativo, anteriormente reconhecida em 
resultados. 

Quando existe evidência de imparidade nos ativos financeiros disponíveis para venda, a perda potencial acumulada em 
reservas, correspondente à diferença entre o custo de aquisição e o justo valor atual, deduzida de qualquer perda de 
imparidade no ativo anteriormente reconhecida em resultados, é transferida para resultados. Se num período 
subsequente o montante da perda de imparidade diminui, a perda de imparidade anteriormente reconhecida é 
revertida por contrapartida de resultados do exercício até à reposição do custo de aquisição, Esta situação acontece se 
o aumento for objectivamente relacionado com um evento ocorrido após o reconhecimento da perda de imparidade, 
exceto no caso da ações ou outros instrumentos de capital para os quais não é possível reconhecer qualquer reversão 
de imparidade. As valorizações subsequentes de ações e outros instrumentos de capital são reconhecidas em reservas. 

Ajustamentos de recibos por cobrar e para créditos de cobrança duvidosa 

Os ajustamentos de recibos por cobrar têm por objetivo reduzir o montante dos prémios em cobrança ao seu valor 
estimado de realização. Os recibos emitidos e não cobrados no final do exercício são refletidos na rubrica ‘Contas a 
receber por operações de seguro direto’. 

O cálculo destes ajustamentos é efetuado com base nos valores dos prémios por cobrar, aplicando os critérios definidos 
pela ASF, de base económica. 

Retomando a situação dos produtos financeiros, importa referir que, excecionalmente, e devido a limitações dos 
circuitos administrativos e informáticos, podem ocorrer situações em que estando as apólices financeiras já anuladas, 
existam recibos que a elas respeitam, se encontrem por regularizar (i.e. em cobrança). Os recibos que se encontrem 
nesta situação deverão ser analisados caso a caso e constituído o respetivo ajustamento para recibos por cobrar. No 
final de 2015 não existiam recibos nestas circunstâncias, pelo que não houve necessidade de constituir nenhum 
ajustamento. 

Os ajustamentos para créditos de cobrança duvidosa destinam-se a reduzir o montante dos saldos a receber resultantes 
de operações de seguro direto, de resseguro ou outras, à exceção dos recibos por cobrar, ao seu valor provável de 
realização, sendo calculado em função da antiguidade dos referidos saldos, tendo por base uma análise económica. 

A Empresa realiza iniciativas para a regularização dos montantes em dívida, quer através da sua área de contencioso 
quer recorrendo posteriormente, se for o caso, à via judicial. 

 

2.3.9. Passivos financeiros 

Um instrumento é classificado como passivo financeiro quando existe uma obrigação contratual da sua liquidação ser 
efetuada mediante a entrega de dinheiro ou de outro ativo financeiro, independentemente da sua forma legal. 

A Empresa tem registados como passivos financeiros os passivos resultantes de contratos de investimento (operações 
de capitalização com taxa garantida e sem participação nos resultados).  

Os passivos financeiros incluem passivos de contrato de investimento e são registados (i) inicialmente pelo seu justo 
valor deduzido dos custos de transação incorridos e (ii) subsequentemente ao custo amortizado, com base no método 
da taxa efetiva.  

 

2.3.10. Caixa e equivalentes de caixa 

Para efeitos da demonstração dos fluxos de caixa, a rubrica de caixa e seus equivalentes englobam os valores registados 
no balanço com maturidade inferior a três meses a contar da data de balanço, prontamente convertíveis em dinheiro e 
com risco reduzido de alteração de valor, onde se incluem a caixa e as disponibilidades em instituições de crédito.   
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2.3.11. Capital social 

As ações são classificadas como capital próprio quando não há obrigação de transferir dinheiro ou outros ativos. Os 
custos incrementais diretamente atribuíveis à emissão de instrumentos de capital são apresentados no capital próprio 
como uma dedução dos proventos, líquida de imposto. 

 

2.3.12. Provisões técnicas 

Classificação entre contrato de seguro e contrato de investimento 

De acordo com o estabelecido na Norma IFRS 4, um contrato de seguro é um contrato por meio do qual uma parte (a 
empresa) aceita um risco de seguro significativo de outra parte (o tomador de seguro), aceitando compensar o tomador 
de seguro no caso de um acontecimento futuro incerto especificado (o acontecimento seguro) afetar adversamente o 
tomador de seguro. Todos os contratos que não cumpram esta definição qualificam como contratos de investimento. 

O registo das transações associadas aos contratos de seguro emitidos e aos contratos de resseguro detidos pelo Grupo 
é efetuado de acordo com o normativo da ASF. No âmbito da transição para o novo Plano de Contas para as Empresas 
de Seguros (Nota 2.1.), foram incorporados neste normativo os princípios de classificação de contratos estabelecidos 
pela Norma IFRS 4, no âmbito dos quais os contratos sem risco de seguro significativo são considerados contratos de 
investimento e contabilizados de acordo com os requisitos da Norma IAS 39. 

Adicionalmente, os contratos de investimento com participação discricionária nos resultados encontram-se no âmbito 
da Norma IFRS 4 e inerentemente observam o normativo da Autoridade de Supervisão de Seguros e fundos de Pensões. 

 

Provisão para prémios não adquiridos 

A provisão para prémios não adquiridos corresponde ao diferimento dos prémios emitidos, sendo calculada apólice a 
apólice, desde a data de encerramento do balanço até ao vencimento do período referente ao prémio. 

Em 31 de Dezembro de 2015 e 2014, os diferimentos dos prémios emitidos dos produtos do ramo vida encontram-se 
registados na rubrica “Provisão matemática do ramo vida”, exceção feita ao segmento de proteção ao crédito o qual é 
registado na rubrica “Provisão para prémios não adquiridos”. 

 

Provisão matemática do ramo vida 

A provisão matemática destina-se a fazer face aos encargos futuros decorrentes dos contratos de seguro do ramo vida, 
sendo calculada para cada apólice, de acordo com as respetivas bases atuariais aprovadas pela ASF. Esta provisão é 
igualmente aplicável aos contratos de investimento com participação discricionária nos resultados. 

Provisão para compromissos de taxa 

A provisão para compromissos de taxa é constituída, para cada carteira, quando a taxa de rendibilidade efetiva dos 
instrumentos financeiros que se encontram a representar as provisões matemáticas da mesma for inferior à respetiva 
taxa mínima garantida. 

 

Provisão para sinistros 

A provisão para sinistros destina-se a fazer face às indemnizações a pagar relativas a sinistros já ocorridos mas não 
regularizados, e foi determinada da seguinte forma: 
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 A partir da análise dos sinistros declarados pendentes no final do exercício e da consequente estimativa da 

responsabilidade existente nessa data; 

 Pela estimativa dos montantes necessários para fazer face a responsabilidades com sinistros ocorridos e não 

declarados (IBNR); 

 Pela estimativa dos custos administrativos a incorrer na regularização futura de sinistros que atualmente se 

encontram em processo de gestão. 

A provisão referente a responsabilidades com sinistros ocorridos e não declarados foi calculada tendo por base o 
método Chain Ladder para a estimativa dos sinistros esperados, aplicando a esta estimativa o custo médio dos sinistros. 

 

Provisão para participação nos resultados a atribuir 

 Produtos financeiros com participação nos resultados: 

Corresponde ao valor líquido dos ajustamentos de justo valor relativos aos investimentos afetos a seguros de vida com 
participação nos resultados, na parte estimada do tomador de seguro ou beneficiário do contrato, que exceda o prejuízo 
acumulado na conta financeira desse produto.  

 Produtos de risco com participação nos resultados: 

Corresponde à participação nos resultados na data de vencimento das apólices de seguros de grupo temporários 
renováveis, equivalente a uma percentagem do resultado anual de cada apólice e do saldo negativo de anos anteriores 
(se aplicável). O direito à participação nos resultados está condicionado ao número de pessoas seguras em cada apólice. 

 

Provisão para participação nos resultados atribuída 

A provisão para participação nos resultados atribuída corresponde aos montantes atribuídos e ainda não distribuídos 
aos beneficiários dos contratos de seguro, sendo o seu cálculo efetuado de acordo com as bases técnicas de cada 
produto. A participação nos resultados é paga aos beneficiários dos contratos ou distribuída às apólices de seguro 
através de incorporação na respetiva provisão matemática no início de cada ano civil. 

 

Provisões técnicas de resseguro cedido 

Correspondem à quota-parte da responsabilidade dos Resseguradores nas responsabilidades totais da Empresa, sendo 
calculadas de acordo com os tratados de resseguro em vigor, no que se refere às percentagens de cedência e a outras 
cláusulas existentes. 

 

Responsabilidades com produtos “Unit-linked” 

As responsabilidades associadas a contratos de investimento emitidos pela Empresa em que o risco é suportado pelo 
tomador (produtos “Unit-linked”) são valorizadas ao justo valor, determinado com base no justo valor dos ativos que 
integram a carteira de investimentos afeta a cada um dos produtos, deduzido dos correspondentes encargos de gestão. 
Estas responsabilidades são registadas na rubrica “Passivos financeiros da componente de depósito de contratos de 
seguro e de contratos de seguro e operações considerados para efeitos contabilísticos como contratos de 
investimento”. 

As carteiras de investimentos afectas a produtos “Unit-linked” são compostas por activos financeiros, incluindo títulos 
de rendimento fixo e títulos de rendimento variável, os quais são avaliados ao justo valor, sendo as correspondentes 
mais e menos-valias não realizadas reconhecidas na demonstração de ganhos e perdas do exercício. 
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Responsabilidades com outros contratos de investimento 

As responsabilidades para com subscritores de outros produtos regulados que não incluem participação nos resultados 
com componente discricionária, classificados como contratos de investimento de acordo com a Norma IFRS 4, são 
valorizadas de acordo com os requisitos da Norma IAS 39 e registadas na rubrica "Passivos financeiros da componente 
de depósito de contratos de seguro e de contratos de seguro e operações considerados para efeitos contabilísticos 
como contratos de investimento". 

 

Provisão para riscos em curso 

A provisão para riscos em curso, corresponde ao montante necessário para fazer face a prováveis indemnizações e 
encargos a suportar após o termo do exercício e que excedem o valor dos prémios não adquiridos e dos prémios 
exigíveis relativos aos contratos em vigor.  

 

2.3.13.  Imposto sobre o rendimento 

Os impostos sobre lucros incluem os impostos correntes e os impostos diferidos. Os impostos correntes são os que se 
esperam que sejam pagos com base no resultado tributável apurado de acordo com as regras fiscais em vigor e 
utilizando a taxa de imposto aprovada. Os impostos diferidos são calculados sobre as diferenças temporárias entre os 
valores contabilísticos dos ativos e passivos e a sua base fiscal, utilizando as taxas de imposto aprovadas, ou 
substancialmente aprovadas, à data de balanço em cada jurisdição e que se esperam virem a ser aplicadas quando as 
diferenças temporárias se reverterem. 

Os impostos diferidos passivos são reconhecidos para todas as diferenças temporárias tributáveis, com exceção das 
diferenças resultantes do reconhecimento inicial de ativos e passivos que não afectem quer o lucro contabilístico, quer 
o fiscal, e de diferenças relacionadas com investimentos em subsidiárias, na medida em que provavelmente não serão 
revertidas no futuro.  

Os impostos diferidos ativos são reconhecidos para todas as diferenças temporárias dedutíveis, bem como para 
prejuízos fiscais registados em exercícios anteriores e que sejam ainda reportáveis, apenas na medida em que seja 
expectável que existam lucros tributáveis no futuro capazes de absorver as referidas diferenças. 

Os impostos sobre lucros são reconhecidos em resultados, exceto quando estão relacionados com itens que são 
reconhecidos diretamente nos capitais próprios, caso em que são também registados por contrapartida dos capitais 
próprios. Os impostos diferidos reconhecidos nos capitais próprios decorrentes da reavaliação de ativos financeiros 
disponíveis para venda são posteriormente reconhecidos em resultados no momento em que forem reconhecidos em 
resultados os ganhos e perdas que lhes deram origem. 

 

2.3.14. Benefícios concedidos aos empregados 

 

i) Plano de benefícios pós-emprego 

As responsabilidades com benefícios dos empregados são reconhecidas de acordo com os princípios estabelecidos pela 
Norma “IAS 19 – Benefícios dos Empregados”. 

Em conformidade com o contrato coletivo de trabalho (CCT) então vigente para o sector segurador, a Empresa tinha 
assumido o compromisso de conceder prestações pecuniárias para complemento das reformas atribuídas pela 
Segurança Social aos seus empregados admitidos no sector até 22 de Junho de 1995, data de entrada em vigor do CCT. 
Estas prestações consistiam numa percentagem, crescente com o número de anos de serviço do trabalhador, aplicada 
à tabela salarial em vigor à data da reforma. 
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No âmbito do novo contrato coletivo de trabalho para a atividade seguradora, assinado em 23 de Dezembro de 2011, 
o anterior plano de pensões de benefício definido foi substituído, no que se refere aos trabalhadores no ativo, com 
referência a 1 de Janeiro de 2012, por um plano de contribuição definida, sendo o valor atual das responsabilidades por 
serviços passados em 31 de Dezembro de 2011 transferido para a conta individual de cada participante. Esta alteração 
não foi aplicável às responsabilidades com pensões em pagamento relativas a trabalhadores que em 31 de Dezembro 
de 2011 se encontrassem reformados ou pré-reformados. Nesta data, a Empresa não tinha trabalhadores nesta 
situação. Este contrato coletivo de trabalho foi alterado em 08 de Dezembro de 2014, tendo sido aumentada a 
contribuição da entidade patronal para os anos de 2014 e seguintes. 

 

ii) Benefícios de curto prazo 

Os benefícios de curto prazo (que se vencem num período inferior a doze meses), incluindo prémios de produtividade 
pagos aos colaboradores pelo seu desempenho, são refletidos em “Gastos com pessoal” no período a que respeitam, 
de acordo com o princípio da especialização dos exercícios.  

 

iii) Outros benefícios de longo prazo 

A empresa tem ainda outras responsabilidades por benefícios de longo prazo concedidos a trabalhadores, incluindo 
responsabilidades com prémios de antiguidade e subsídios por morte antes da idade normal de reforma, que se 
encontram refletidas na rubrica “Outros Passivos”. O subsídio por morte após a idade normal de reforma está 
assegurado pela Segurança Social. As responsabilidades com estes benefícios são igualmente determinadas com base 
em avaliações atuariais.  

 

2.3.15. Provisões, ativos e passivos contingentes 

São reconhecidas provisões quando (i) a Empresa tem uma obrigação presente (legal ou construtiva) (ii) seja provável 
que o seu pagamento venha a ser exigido e (iii) quando possa ser feita uma estimativa fiável do valor dessa obrigação. 

O montante reconhecido em provisões consiste no valor atual da melhor estimativa dos recursos necessários para 
liquidar a obrigação, na data de relato. Tal estimativa é determinada, tendo em consideração os riscos e incertezas 
associados à obrigação. 

As provisões são revistas na data de relato e são ajustadas de modo a refletir a melhor estimativa a essa data. 

As obrigações presentes que resultam de contratos onerosos são registadas e mensuradas como provisões. Existe um 
contrato oneroso quando a Empresa é parte integrante das disposições de um contrato ou acordo, cujo cumprimento 
tem associados custos que não são possíveis evitar, os quais excedem os benefícios económicos derivados do mesmo. 

Os passivos contingentes não são reconhecidos nas demonstrações financeiras, sendo divulgados sempre que se verifica 
uma possibilidade não remota de uma saída de recursos englobando benefícios. Os ativos contingentes não são 
reconhecidos nas demonstrações financeiras, sendo divulgados quando for provável a existência de um futuro fluxo 
económico de recursos. 

 

2.3.16. Reconhecimento de juros e dividendos  

Os resultados referentes a juros de instrumentos financeiros classificados como disponíveis para venda são 
reconhecidos nas rubricas de juros e proveitos similares utilizando o método da taxa efetiva. Os juros dos ativos 
financeiros ao justo valor através dos resultados são também incluídos na rubrica de juros e proveitos similares. 
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A taxa de juro efetiva é a taxa que desconta os pagamentos ou recebimentos futuros estimados durante a vida esperada 
do instrumento financeiro ou, quando apropriado, um período mais curto, para o valor líquido atual de balanço do ativo 
ou passivo financeiro. 

Para o cálculo da taxa de juro efetiva são estimados os fluxos de caixa futuros considerando todos os termos contratuais 
do instrumento financeiro, não considerando, no entanto, eventuais perdas de crédito futuras. O cálculo inclui as 
comissões que sejam parte integrante da taxa de juro efetiva, custos de transação e todos os prémios e descontos 
diretamente relacionados com a transação. 

No caso de ativos financeiros ou grupos de ativos financeiros semelhantes para os quais foram reconhecidas perdas por 
imparidade, os juros registados em resultados são determinados com base na taxa de juro utilizada na mensuração da 
perda por imparidade. 

No que se refere aos instrumentos financeiros derivados, a componente de juro inerente à variação de justo valor não 
é separada e é classificada na rubrica de resultados de ativos e passivos ao justo valor através de resultados. 

Relativamente aos rendimentos de instrumentos de capital (dividendos), são reconhecidos quando estabelecido o 
direito ao seu reconhecimento. 

 

2.3.17. Locações 

A Empresa classifica as operações de locação como locações financeiras ou locações operacionais, em função da sua 
substância e não da sua forma legal, cumprindo os critérios definidos na IAS 17 ‘Locações’. São classificadas como 
locações financeiras as operações em que os riscos e benefícios inerentes à propriedade de um ativo são transferidos 
para o locatário. Todas as restantes operações de locação são classificadas como locações operacionais. 

Locações operacionais 

Os pagamentos efetuados à luz dos contratos de locação operacional são registados em custos nos períodos a que dizem 
respeito. 

Locações financeiras 

Os contratos de locação financeira são registados na data do seu início, no ativo e no passivo, pelo custo de aquisição 
da propriedade locada, que é equivalente ao valor atual das rendas de locação vincendas. As rendas são constituídas (i) 
pelo encargo financeiro que é debitado em resultados e (ii) pela financeira do capital que é deduzida ao passivo. Os 
encargos financeiros são reconhecidos como custos ao longo do período da locação, a fim de produzirem uma taxa de 
juro periódica constante sobre o saldo remanescente do passivo em cada período. 

A Empresa apenas tem contratos de locação operacional relativos a contratos efetuados para viaturas e equipamento 
informático. 

 

2.3.18. Ativos não correntes detidos para venda 

Ativos não correntes são classificados como detidos para venda quando o seu valor de balanço for recuperado, 
principalmente através de uma transação de venda (incluindo os adquiridos exclusivamente com o objetivo da sua 
venda), e a venda for altamente provável.  

Imediatamente antes da classificação inicial do ativo como detido para venda, a mensuração dos ativos não correntes 
é efetuada de acordo com os IFRS aplicáveis. Subsequentemente, estes ativos para alienação são mensurados ao menor 
valor entre o valor de reconhecimento inicial e o justo valor deduzido dos custos de venda. 
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2.3.19. Alterações nas políticas contabilísticas, estimativas e erros 

Para além das alterações das políticas contabilísticas enumeradas no ponto 2.2 anterior, no exercício findo em 31 de 
Dezembro de 2016 e nos seus períodos comparativos, não ocorreram alterações significativas de políticas contabilísticas 
que produzam efeito na comparabilidade desses exercícios. 

 

Não ocorreram alterações de estimativas durante o exercício presente e anterior. 

Durante o exercício de 2016, o Conselho de Administração do Grupo procedeu à identificação de títulos cujas 
expectativas de imparidade em 2015 não atenderem ao verificado. 

Consequentemente, as perdas por imparidade, reserva de justo valor e activos por impostos diferidos encontravam-se 
subvalorizadas.  

O erro foi corrigido retrospectivamente apresentando-se o impacto como se segue: 

 

 

3. Principais estimativas contabilísticas e julgamentos relevantes utilizados na elaboração das 
demonstrações financeiras 
 

As IAS/IFRS estabelecem uma série de tratamentos contabilísticos e requerem que o Conselho de Administração utilize 
o julgamento e faça as estimativas necessárias de forma a decidir qual o tratamento contabilístico mais adequado. As 
principais estimativas contabilísticas e julgamentos utilizados na aplicação dos princípios contabilísticos pela Empresa 
são divulgadas abaixo, no sentido de melhorar o entendimento de como a sua aplicação afeta os resultados reportados 
da Empresa. Uma descrição alargada das principais políticas contabilísticas utilizadas pela Empresa é apresentada na 
nota 2. 

Dever-se-á ter em conta que, em algumas situações, poderão existir alternativas ao tratamento das políticas 
contabilísticas adotadas pela Empresa, que levariam a resultados diferentes, caso um tratamento diferente tivesse sido 
escolhido. No entanto, a Empresa entende que os julgamentos e as estimativas aplicadas são apropriados, pelo que as 
demonstrações financeiras apresentam de forma verdadeira e apropriada a posição financeira e das suas operações em 
todos os aspetos materialmente relevantes. 

Os resultados das alternativas analisadas de seguida são apresentados apenas para assistir o leitor no entendimento 
das demonstrações financeiras e não têm intenção de sugerir que outras alternativas ou estimativas são mais 
apropriadas. 

 

Im pacto em  Capitais Próprios M ontante

Perdas por im paridade  (7.137.406)

Reserva de Justo Valor 7.137.406

Activos por Im postos Diferidos 1.190.107

1.190.107

Im pacto em  Resultados M ontante

Perdas por im paridade  (7.137.406)

Rendim entos de im posto diferido 1.190.107

 (5.947.299)

Ano 2015
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3.1. Provisões técnicas e responsabilidades relativas a contratos de seguro e de investimento com participação nos 
resultados discricionária 

As responsabilidades futuras decorrentes de contratos de seguro e de investimento com participação nos resultados 
discricionária são registadas na rubrica provisões técnicas.  

As provisões técnicas relativas aos produtos vida tradicionais foram determinadas tendo por base vários pressupostos, 
nomeadamente, mortalidade, longevidade e taxa de juro, aplicáveis a cada uma das coberturas. Os pressupostos 
utilizados foram baseados na experiência passada da Empresa e do mercado. Estes pressupostos poderão ser revistos 
se for determinado que a experiência futura venha a confirmar a sua desadequação.  

As provisões técnicas decorrentes de contratos de seguro e de investimento com participação nos resultados 
discricionária (produtos de capitalização) incluem (i) provisão matemática, (ii) provisão para participação nos resultados, 
(iii) provisão para sinistros e (iv) outras provisões técnicas. 

Quando existem sinistros, qualquer montante pago, ou que se estima vir a ser pago pela Empresa, é reconhecido como 
perda nos resultados. A Empresa estabelece provisões para pagamento de sinistros decorrentes dos contratos de seguro 
e de investimento com participação nos resultados discricionária.  

Na determinação das provisões técnicas decorrentes de contratos de seguro e de investimento com participação nos 
resultados, a Empresa avalia periodicamente as suas responsabilidades utilizando metodologias atuariais e tomando 
em consideração as coberturas de resseguro respetivas. As provisões são revistas periodicamente pelo atuário 
responsável. 

Qualquer eventual alteração de critérios é devidamente avaliada para quantificação dos seus impactos financeiros. 

3.2. Justo valor de ativos financeiros 

Quando o justo valor de activos e passivos financeiros e não financeiros registados nas demonstrações financeiras não 
pode ser calculado com base em cotações de mercados activos, o justo valor é determinado usando diversas técnicas 
de avaliação, que incluem uso do método dos cash flows descontados. Os dados de base a estes modelos são calculados 
com base na informação disponível de mercados, contudo, sempre que tal não seja exequível, é necessário recorrer em 
alguma medida a ponderações para determinar o justo valor. 

As alterações nos pressupostos acerca destes factores podem afectar o justo valor reconhecido nas demonstrações 
financeiras.  

• Nível 1- Preço de mercado cotado (não ajustado) num mercado activo para um instrumento idêntico; 

• Nível 2 - Técnicas de valorização baseadas em dados observáveis, quer directamente (ou seja, como preços), ou 
indirectamente (ou seja, derivada de preços). Esta categoria inclui instrumentos valorizados como utilização de preços 
em mercados cotados em mercados activos para instrumentos similares; preços cotados para instrumentos idênticos 
ou similares em mercados considerados menos activos, ou outras técnicas de avaliação em que todos os insumos sejam 
directamente ou indirectamente observáveis a partir de dados de mercado; 

• Nível 3 - Técnicas de valorização utilizando inputs não observáveis no mercado. Esta categoria inclui os 
instrumentos financeiros em que a técnica de avaliação inclui inputs não baseados em dados não observáveis e os inputs 
não observáveis têm um efeito significativo na avaliação do instrumento. Esta categoria inclui os instrumentos que são 
avaliados com base em cotações de rendimentos similares, sempre que houver necessidade de ajustamentos não-
observáveis significativos ou de pressupostos para reflectir as diferenças entre os instrumentos. 

O justo valor dos activos e passivos financeiros e não financeiros que sejam negociados nos mercados activos são 
baseados em preços de mercados cotados ou cotações de preços de revendedor.  

Para os instrumentos não financeiros, nomeadamente os terrenos e edifícios de uso próprio e de rendimento, a Empresa 
utiliza técnicas de avaliação de nível 2. 
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3.3. Imparidade dos ativos financeiros disponíveis para venda 

A Empresa determina que existe imparidade nos seus ativos disponíveis para venda quando existe uma desvalorização 
prolongada ou de valor significativo no seu justo valor. A determinação de uma desvalorização prolongada ou de valor 
significativo requer julgamento. No julgamento efetuado, a Empresa avalia entre outros fatores, a volatilidade normal 
dos preços das ações. Adicionalmente, as avaliações são obtidas através de preços de mercado ou de modelos de 
avaliação os quais requerem a utilização de determinados pressupostos ou julgamento no estabelecimento de 
estimativas de justo valor. 

Metodologias alternativas e a utilização de diferentes pressupostos e estimativas, poderá resultar num nível diferente 
de perdas por imparidade reconhecidas, com o consequente impacto nos resultados da Empresa. 

3.4. Imparidade dos investimentos em associadas e empreendimentos conjuntos 

A Empresa determina que existe imparidade nos seus investimentos em associadas e empreendimentos conjuntos 
através da avaliação anual do valor dos mesmos, baseando-se no valor dos Capitais Próprios, bem como no valor 
estimado dos “cash flows” futuros. Devido ao facto da metodologia aplicada se basear em pressupostos e estimativas, 
as alterações dos mesmos poderão resultar em impactos na determinação da imparidade. 

As eventuais perdas por imparidade serão reconhecidas em resultados do exercício. 

3.5. Pensões e outros benefícios a empregados 

A determinação das responsabilidades por pensões de reforma (benefícios definidos) requer a utilização de 
pressupostos e estimativas, incluindo a utilização de projeções atuariais, rentabilidade estimada dos investimentos e 
outros fatores que possam ter impacto nos custos e nas responsabilidades do plano de pensões. Alterações a estes 
pressupostos poderiam ter um impacto significativo nos valores determinados. 

3.6. Imposto sobre lucros 

A determinação dos impostos sobre lucros requer determinadas interpretações e estimativas. Outras interpretações e 
estimativas poderiam resultar num nível diferente de impostos sobre lucros, correntes e diferidos, reconhecidos no 
período. 

De acordo com a legislação fiscal em vigor, as Autoridades Fiscais têm a possibilidade de rever o cálculo da matéria 
coletável efetuado pela Empresa durante um período de quatro anos. 

Desta forma, é possível que hajam correções à matéria coletável, resultantes principalmente de diferenças na 
interpretação da legislação fiscal. No entanto, é convicção do Conselho de Administração da Empresa, de que não 
haverá correções significativas aos impostos sobre lucros registados nas demonstrações financeiras. 

Adicionalmente, a recuperabilidade do imposto diferido ativo, nomeadamente aquele associado a prejuízos fiscais 
reportáveis, é sujeito a testes de imparidade os quais recorrem a metodologias que consideram pressupostos e 
estimativas. Diferentes estimativas e pressupostos podem resultar em diferentes estimativas de recuperabilidade do 
imposto diferido ativo. 

3.7. Vidas úteis dos Ativos fixos tangíveis e intangível 

Estes bens estão contabilizados ao respetivo custo histórico de aquisição sujeito a amortização/depreciação e testes de 
imparidade. 

3.8. Taxa de desconto e remuneração na avaliação do direito de exploração de águas minerais naturais. 

A determinação da taxa de desconto e remuneração na avaliação do direito de exploração de águas minerais naturais, 
requer a utilização de pressupostos e estimativas de forma obter a valorização da concessão da exploração. 
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4. Empresas incluídas na consolidação 
 
4.1 Empresas subsidiárias  
 
As empresas subsidiárias incluídas na consolidação, suas sedes sociais e proporção no capital detido Em 31 de 
Dezembro de 2016 e 2015, são as seguintes:  
 
 

 
 
 
As empresas subsidiárias foram incluídas na consolidação pelo método de consolidação integral, conforme explicado 
na nota 2.2.1 (i). 
 
No decurso do exercício findo em 31 de Dezembro de 2016 foi adquirida a seguinte subsidiária:  
 

 
 

Também passou a integrar o perímetro de consolidação a Indumape - Industrialização de Fruta, S.A. 
 
No quadro abaixo são apresentadas as entidades do grupo que ficaram excluídas do perímetro de consolidação e qual 
o motivo da sua exclusão: 
 

 
 

 
 
5. Caixa e seus equivalentes e depósitos à ordem 
 
Em 31 de Dezembro de 2016 e 2015, esta rubrica apresentava a seguinte composição:  
 

Sede Diretas Indiretas Totais Diretas Indiretas Totais

Real Vida Seguros, S.A Porto 100% 0% 100% 100% 0% 100%

Fincor - Sociedade Corretora, S.A Lisboa 0% 100% 100% 0% 100% 100%

Imopatris F.E.I.I Lisboa 0% 100% 100% 0% 100% 100%

Companhia das Águas Medicinais da Felgueira, S.A. Caldas da Felgueira 0% 86% 86% 74% 13% 86%

Patris Capital Partners - FCR Lisboa 0% 50% 50% 0% 50% 50%

Aerotopográfica II, S.A. Porto 0% 50% 50% 0% 50% 50%

Aero Topográfica, Lda. Porto 0% 40% 40% 0% 40% 40%

Nova Companhia do Grande Hotel das Caldas da 

Felgueira, S.A.
Caldas da Felgueira 0% 53% 53% 6% 48% 54%

Real Capital - FCR Lisboa 0% 100% 100% 0% 100% 100%

Banif Pensões - S.G.F.P., S.A. Lisboa 0% 96% 96% 0% 0% 0%

Indumape - Industrialização de Fruta, S.A. Pombal 24% 49% 73% 0% 49% 49%

Patris, SGFTC, S.A. Lisboa 0% 95% 95% 0% 95% 95%

2016 2015

Denominação Ano de aquisição Atividade Sede Social Participação

Banif Pensões - Sociedade Gestora de 

Fundos de Pensões. S.A.
2016

Gestão de fundos de 

pensões
Lisboa 96%

Motivo Diretas Indiretas Totais Diretas Indiretas Totais

Wincentro Participação inferior a 50% 0% 7% 7% 0% 9% 9%

Beira Vouga Participação inferior a 50% 0% 3% 3% 0% 3% 3%

Iberpartners Cafés, S.G.P.S., S.A. Participação inferior a 50% 29% 0% 29% - - -

Controlauto - Controlo Técnico Automóvel, S.A. Participação inferior a 50% 0% 20% 20% - 26% 26%

2016 2015
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Na demonstração de fluxos de caixa, integrante das demonstrações financeiras, estão detalhados os movimentos 
ocorridos durante os exercícios de 2016 e de 2015 que geraram saídas e entradas de dinheiro em caixa e bancos. 
 

 
 
6. Inventários 
 
Em 31 de Dezembro de 2016 e 2015, esta rubrica apresentava a seguinte composição:  

 

 
A variação ocorrida resulta da aplicação, em 2016, do método de consolidação integral à Indumape – Industrialização 
de Fruta, S.A. 
 

 
 
7. Investimentos em associadas e empreendimentos conjuntos 
 
Em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 as rubricas de investimentos em associadas e empreendimentos conjuntos 
apresentavam a seguinte decomposição:  
 

 
 

 
 

2016 2015

Caixa  e seus equivalentes 10 822 6 328

Depósitos à ordem 23 451 598 19 300 524

23 462 420 19 306 853

Montante 

Bruto

Perdas por 

Imparidade

Montante 

Líquido

Montante 

Bruto

Perdas por 

Imparidade

Montante 

Líquido

Mercadorias 10 853 - 10 853 10 652 - 10 652

Matérias prima, subsidiárias e de consumo 143 282 - 143 282 20 060 - 20 060

Produto Acabado 1 716 664 - 1 716 664 - - -

1 870 799 - 1 870 799 30 712 - 30 712

2016 2015

2016 2015

Iberpartners Cafés 1 359 160 -

Wincentro 50 000 50 000

Agrogarante 29 600

Outras 16 473 26 536

1 455 233 76 536
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8. Ativos financeiros  
 
Em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 as rubricas de ativos financeiros apresentavam a seguinte composição: 

 

 

Ativos disponíveis para venda 

Em 31 de Dezembro de 2016 2015, os ativos financeiros disponíveis para venda têm a seguinte composição: 

2016 2015

Activos financeiros detidos para negociação:

Contratos de futuros:

 de taxa de câmbio 744 611 866 223

Intrumentos de dívida 1 735 142 -

2 479 753 866 223

Activos financeiros classificados no reconhecimento inicial

ao justo valor através de ganhos e perdas:

Unidades de participação 27 447 397 17 030 603

Instrumentos de dívida 2 662 159 970 481

Outros 88 864 62 213

30 198 420 18 063 297

Activos financeiros disponíveis para venda:

Em outras participadas 18 749 300 27 390 565

Instrumentos de capital 14 429 788 2 793 926

Unidades de participação 1 155 857 19 194 238

Instrumentos de dívida 139 799 605 85 426 108

174 134 550 134 804 837

Empréstimos e contas a receber:

Depósitos a prazo 16 640 123 21 763 453

Empréstimos concedidos 8 292 090 95 390

24 932 213 21 858 843

231 744 936 175 593 200
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Valor 

Custo de Juros/ antes de Imparidade Valor Reserva de Valor de

aquisição mais valias imparidade acumulada líquido justo valor balanço

Em outras participadas

De emissores nacionais 21 697 886 - 21 697 886 - 21 697 886 (2 948 586) 18 749 300

21 697 886 - 21 697 886 - 21 697 886 (2 948 586) 18 749 300

Instrumentos de dívida

De dívida pública

   De emissores nacionais 25 264 737 1 119 492 26 384 229 - 26 384 229 (87 145) 26 297 084

   De emissores estrangeiros 43 719 772 474 865 44 194 637 - 44 194 637 1 992 122 46 186 759

De outros emissores - - - - - - -

   De emissores nacionais 27 072 325 336 341 27 408 666 (457 488) 26 951 178 112 199 27 063 377

   De emissores estrangeiros 46 504 062 2 462 153 48 966 215 (7 820 182) 41 146 033 (1 949 825) 39 196 208

Obrigações e créditos em capital de risco 1 004 956 - 1 004 956 - 1 004 956 51 221 1 056 177

143 565 852 4 392 851 147 958 703 (8 277 670) 139 681 033 118 572 139 799 605

Unidades de participação

Valorizados ao justo valor

   De emissores nacionais 5 296 955 - 5 296 955 (5 547 069) (250 114) 170 455 (79 659)

   De emissores estrangeiros 1 065 397 - 1 065 397 - 1 065 397 170 119 1 235 516

Valorizados ao custo histórico

   De emissores nacionais 2 071 559 - 2 071 559 (2 071 559) - - -

8 433 911 - 8 433 911 (7 618 628) 815 283 340 574 1 155 857

Instrumentos de capital

   De residentes 8 368 437 - 8 368 437 (6 621 178) 1 747 259 1 883 326 3 630 585

   De não residentes 11 073 923 - 11 073 923 (762 504) 10 311 419 487 785 10 799 203

19 442 360 - 19 442 360 (7 383 682) 12 058 678 2 371 111 14 429 788

193 140 009 4 392 851 197 532 860 (23 279 980) 174 252 880 (118 329) 174 134 550

2016

Valor 

Custo de Juros a antes de Imparidade Valor Reserva de Valor de

aquisição receber imparidade acumulada líquido justo valor balanço

Em outras participadas

De emissores nacionais 14.356.203 - 14.356.203 - 14.356.203 13.034.362 27.390.565

14.356.203 - 14.356.203 - 14.356.203 13.034.362 27.390.565

Instrumentos de dívida

De dívida pública

   De emissores nacionais - - - - - - -

   De emissores estrangeiros 5.231.609 33.589 5.265.198 - 5.265.198 (6.036) 5.259.162

De outros emissores - - - - - - -

   De emissores nacionais 16.765.032 982.873 17.747.905 - 17.747.905 (730.463) 17.017.442

   De emissores estrangeiros 68.299.244 3.998.228 72.297.472 (4.165.561) 68.131.911 (5.987.364) 62.144.548

Obrigações e créditos em capital de risco 3.398.056 - 3.398.056 - 3.398.056 (2.393.100) 1.004.956

93.693.941 5.014.690 98.708.631 (4.165.561) 94.543.070 (9.116.963) 85.426.108

Instrumentos de capital

Valorizados ao justo valor

   De emissores nacionais 5.604.912 - 5.604.912 - 5.604.912 (3.402.892) 2.202.020

   De emissores estrangeiros 7.600.428 - 7.600.428 (5.606.818) 1.993.610 (1.401.704) 591.906

Valorizados ao custo histórico

   De emissores nacionais 2.071.559 - 2.071.559 (2.071.559) - - -

15.276.899 - 15.276.899 (7.678.377) 7.598.522 (4.804.596) 2.793.926

Unidades de participação

   De residentes 14.394.081 - 14.394.081 (6.845.842) 7.548.239 249.651 7.797.890

   De não residentes 13.299.895 - 13.299.895 (1.391.793) 11.908.102 (511.753) 11.396.348

27.693.976 - 27.693.976 (8.237.635) 19.456.341 (262.102) 19.194.238

151.021.019 5.014.690 156.035.709 (20.081.573) 135.954.136 (1.149.299) 134.804.837

2015
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Empréstimos e contas a receber 

 

Em 31 de Dezembro de 2016 e 2015, esta rubrica decomponha-se da seguinte forma: 

 

 

Ativos financeiros detidos para negociação - Derivados 
 

A Real Vida Seguros, S.A realiza operações com produtos derivados no âmbito da sua atividade, essencialmente com o 
objetivo de reduzir a sua exposição a flutuações cambiais. 

 

 

9. Terrenos e Edifícios 

No exercício de 2016 e 2015, o movimento ocorrido nas rubricas de “Terrenos e edifícios” foi o seguinte: 

 

 

 

Os terrenos e edifícios são avaliados sempre que considerado adequado ou com uma periodicidade máxima de dois 
anos, por peritos habilitados para o efeito. 

Os edifícios de uso próprio são amortizados ao longo da respetiva vida útil definida em cada avaliação. 

 

2016 2015

Outros depósitos

Empréstimos hipotecários 42 047 51 642

Outros empréstimos 8 250 043 43 749

8 292 090 95 391

Aquisições/

Valor bruto Amortizações Valor bruto Amortizações

Efeitos da 

alteração do 

perímetro de 

consolidação

Valor bruto Amortizações Líquido

Imovéis de uso próprio 6.587.752 (1.635.512) 23.144 20.125 - 4.033.682 (1.003.105) 10.664.704 (2.170.238) 8.494.466

Imovéis de rendimento 4.133.608 - 108.122 - - 1.896.939 - 6.138.669 - 6.138.669

Saldo em 31/12/2015 Transferências Saldo em 31/12/2016

Revalorização
Amortizações do 

exercício

Revalori- Aquisições Amortizações

Valor bruto Amortizações zação Valor bruto Amortizações do exercicio Valor bruto Amortizações Líquido

Imovéis de uso próprio 5 724 359 (1 591 484) 526 052 42 408 - 294 933 (44 028) 6 587 752 (1 635 512) 4 952 242

Imovéis de rendimento 4 031 008 - (110 320) - - 212 920 - 4 133 608 - 4 133 608

2015

Saldo em 31/12/2014 Transferências Saldo em 31/12/2015
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Métodos de avaliação 

As avaliações dos terrenos ou edifícios são efetuadas tendo em vista a obtenção do Presumível Valor de Transação, 
normalmente o valor de mercado, isto é, o preço pelo qual o terreno ou edifício poderia ser vendido, à data da avaliação, 
por contrato privado entre um vendedor e um comprador interessados e independentes, entendendo-se que o bem é 
objeto de uma oferta pública no mercado, que as condições deste permitem uma venda regular e que se dispõe de um 
prazo normal para negociar a venda, tendo em conta a natureza do bem. Nos casos de existência de contratos de 
arrendamento a determinação do Presumível Valor de Transação têm em consideração o valor baseado no rendimento. 

 Os métodos de avaliação normalmente utilizados são: 

a) Método comparativo de mercado: consiste na avaliação do terreno ou edifício por comparação, ou seja, em 

função de transações e/ou propostas efetivas de aquisição em relação a terrenos ou edifícios que possuam idênticas 

características físicas e funcionais, e cuja localização se insira numa mesma área do mercado imobiliário; 

 

b) Método do custo: consiste na determinação do valor do edifício através da soma do valor de mercado do 

terreno e de todos os custos necessários à construção de um edifício de iguais características físicas e funcionais, 

depreciados em função da sua antiguidade, estado de conservação e estimativa de vida útil e acrescidos das margens 

de lucro requeridas; 

c) Método do rendimento: consiste no apuramento do valor do terreno ou edifício mediante o quociente entre 

a renda anual efetiva e uma taxa de capitalização adequada; 

d) Método do valor residual: consiste numa variação ao método do custo onde o valor do bem imóvel no 

estado atual se obtém retirando ao valor do imóvel, após conclusão das obras, todos os custos e margens associadas, 

ainda não executados. 

 
 

10. Outros ativos tangíveis 
 
No exercício de 2016 e 2015, a rubrica de outros ativos tangíveis decompõe-se da seguinte forma: 

 

 

Amortizações Outras

e perdas por transfe- Amortiza-

Valor imparidade rências e ções

bruto acumuladas Adições regularizações acumuladas

Despesas em edificios arrendados 1.000 - 1.000 - - - - 1.000

Equipamento

Mobiliário e material de escritório 36.281 (8.653) 27.628 - 4.218 192 (6.945) 25.093

Equipamento básico 543.485 (119.209) 424.277 3.891.686 1.132.145 (199.877) (645.460) 4.602.771

Máquinas e ferramentas 1.727 - 1.727 - 586 - (961) 1.352

Equipamento informático 112.355 (85.286) 27.069 - 190.269 291 (85.699) 131.930

Instalações interiores 13.378 (1.218) 12.160 - - - (3.000) 9.160

Equipamento administrativo 41.697 - 41.697 - 67.470 (1.263) (40.479) 67.426

Outro equipamento 584.061 (18.908) 565.152 188.363 758.919 22.762 (256.534) 1.278.663

- - - - -

Activos em locação financeira 53.203 (21.102) 32.101 - (44.000) 22.002 (10.103) -

1.387.187 (254.376) 1.132.811 4.080.049 2.109.607 (155.892) (1.049.180) 6.117.395

2016

Saldo em 31/12/2015

Valor 

l íquido em 

31/12/2015

Valor l íquido em 

31/12/2016

Efeito da 

alteração do 

perímetro de 

consolidação

Saldo em 31/12/2016
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11. Goodwill 

Em 31 de dezembro de 2016, a Empresa apresenta como goodwill, essencialmente, os montantes de 3.654.309 euros 
resultante da fusão por incorporação do Finibanco Vida na Real Vida Seguros, e 661.168 euros das aquisições da 
Iberpartners Café e Indumape. 
 

 

 

12. Outros ativos intangíveis 

No exercício de 2016 e 2015, o movimento nas rubricas de outros ativos intangíveis foi o seguinte: 

 

 

Amortizações Outras

e perdas por transfe- Amortiza-

Valor imparidade rências e ções do

bruto acumuladas Adições regularizações exercício

Imoveis

Despesas em edificios arrendados 172.000 (171.000) 1.000 - - - - 1.000

Terrenos e edifícios - - - - - -

Equipamento

Mobiliário e material de escritório 436.353 (408.151) 28.202 - 8.079 - (8.653) 27.628

Equipamento básico 2.468.243 (2.015.241) 453.002 - 114.369 (23.886) (119.209) 424.277

Máquinas e ferramentas 66.741 (65.014) 1.727 - - - - 1.727

Equipamento informático 1.261.076 (1.181.545) 79.531 - 4.652 28.172 (85.286) 27.069

Instalações interiores 358.222 (344.844) 13.378 - - - (1.218) 12.160

Equipamento administrativo 581.612 (539.915) 41.697 - - - - 41.697

Outro equipamento 1.140.615 (474.203) 666.412 (33.036) 17.195 (66.510) (18.908) 565.152

Activos em locação financeira 212.301 (159.098) 53.203 - - - (21.102) 32.101

6.697.163 (5.359.011) 1.338.152 (33.036) 144.295 (62.224) (254.376) 1.132.811

2015

Saldo em 31.12.2014

Valor 

l íquido em 

31.12.2014

Efeito da 

alteração do 

perímetro de 

consolidação

Valor 

l íquido em 

31.12.2015

Valor bruto

Amortizações e 

perdas por 

imparidade 

acumuladas

Alteração do 

perímetro de 

consolidação

Adições
Outras 

variações

Amortizações 

do exercício

Valor líquido 

em 

31/12/2016

Programas de computador 58 023 (47 010) - 36 887 - (17 770) 30 129

Propriedade Industrial 538 580 (9 810) 1 690 8 844 339 (845) 538 798

Outros Ativos intangíveis 7 852 (1 527) 5 561 251 886 - (3 475) 260 297

Intangiveis em curso - - 122 712 - 960 - 123 672

604 455 (58 348) 129 963 297 617 1 299 (22 090) 952 896

2016

Saldo em 31/12/2015 Saldo em 31/12/2016
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É importante destacar o facto de o valor refente a Propriedade Industrial, dizer respeito na sua maioria à empresa ter 
registado um ativo relacionado com a concessão da exploração de água mineral natural, dizendo este respeito à 
Companhia das Águas Medicinais de Felgueira.  

A concessão de exploração tem um período inicial de 50 anos contados a partir de 1991. Este período será prorrogado 
por despacho ministerial por prazo não superior a 20 anos desde que a Companhia das Águas Medicinais de Felgueira 
tenha cumprido as obrigações a que se encontra vinculada e requeira a prorrogação. Poderá ser concedida uma segunda 
prorrogação que não exceda 20 anos. 

Em 31 de Dezembro de 2016 foi feito o respetivo ajustamento à valorização da concessão da exploração, através da 
utilização da Fórmula de Morkill, descontando 1 ano e ajustando o valor do lucro por metro cubico de água gasta em 
2016. 

Este ativo pode ser transacionado independentemente do balneário termal. 

Considerou-se um valor de 5% de lucro bruto por cada metro cúbico de água mineral natural vendida. 

A taxa de desconto adotada para os cash-flows foi de 7%. 

 

13. Provisões técnicas 

Em 31 de Dezembro de 2016 e 2015, as rubricas de provisões técnicas de contratos de seguro directo e de resseguro 

cedido apresentam a seguinte composição: 

 

 

Valor bruto

Amortizações e 

perdas por 

imparidade 

acumuladas

Alteração do 

perímetro de 

consolidação

Adições
Outras 

variações

Amortizações 

do exercício

Valor líquido 

em 

31.12.2015

Programas de computador 44.061 (31.240) - 13.962 - (15.770) 11.012

Propriedade Industrial 538.241 (9.810) - - 339 - 528.770

Outros Ativos intangíveis - - - 7.852 - (1.527) 6.325

582.302 (41.051) - 21.814 339 (17.297) 546.107

2015

Saldo em 31.12.2014

2016 2015

Seguro directo:

Provisão para prémios não adquiridos 1 053 560 1 822 109

Provisão matemática 95 078 186 67 418 409

Provisão para sinistros 6 427 839 5 531 938

Provisão para participação nos resultados 1 445 678 17 787

Provisão para compromissos de taxa 1 239 429 1 239 429

Provisão para riscos em curso 57 884 -

105 302 576 76 029 672

Resseguro cedido:

Provisão para prémios não adquiridos 573 947 1 210 337

Provisão matemática 387 366 361 029

Provisão para sinistros 2 713 874 2 667 468

3 675 187 4 238 834
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Em 31 de Dezembro de 2016 e 2015, a provisão matemática de seguro directo inclui 1.256.164 Euros e 1.167.735 
Euros, respectivamente, referentes a provisões para prémios não adquiridos de contratos do ramo vida com risco de 
seguro. 

Em 31 de Dezembro de 2016 e 2015, a rubrica “Resseguro cedido - provisão matemática” inclui 386.895 Euros e 
357.803 Euros, respectivamente, referentes a provisões para prémios não adquiridos do ramo vida com risco de 
seguro. 

Em 31 de Dezembro de 2016, o diferimento dos prémios emitidos de seguro directo e resseguro cedido do segmento 
de protecção ao crédito e ramo não vida está registado na rubrica “Provisão para prémios não adquiridos”, com 
excepção da proteção ao crédito da ex-Finibanco Vida que está incluído na provisão matemática, no montante de 
2.712.753 Euros (este produto não tem resseguro cedido). 

Em 31 de Dezembro de 2015, o diferimento dos prémios emitidos de seguro directo e resseguro cedido do segmento 
de protecção ao crédito e ramo não vida está registado na rubrica “Provisão para prémios não adquiridos”. 

O movimento ocorrido nas provisões para prémios não adquiridos e nos custos de aquisição diferidos de seguro 
directo e de resseguro cedido durante os exercícios de 2016 e 2015 foi o seguinte: 

 

 

2016

Responsabilidades

Saldo originadas Saldo 

inicial no período final

Seguro directo  

Prémios não adquiridos:

   Vida

   Protecção ao Crédito - 321 Crédito 2 029 641 (977 605) 1 052 036

   Protecção ao Crédito - BIC 179 651 (85 468) 94 183

   Protecção ao Crédito Banco Invest - 403 463 403 463

   Não Vida

      Acidentes e Doença 414 034 (258 310) 155 723

      Ramo Não Vida (localização de risco - Suiça) - 21 303 21 303

2 623 325 (896 617) 1 726 708

Custos de aquisição diferidos:

   Protecção ao Crédito - 321 Crédito (714 436) 343 653 (370 782)

   Protecção ao Crédito - BIC (34 197) 16 240 (17 957)

   Protecção ao Crédito Banco Invest - (262 251) (262 251)

   Não Vida

      Acidentes e Doença (52 584) 32 558 (20 026)

      Ramo Não Vida (localização de risco - Suiça) - (2 130) (2 130)

(801 217) 128 069 (673 147)

Provisão para prémios não adquiridos 1 822 109 (768 548) 1 053 561

Resseguro cedido 

Prémios não adquiridos:

   Protecção ao Crédito - 321 Crédito (2 029 637) 977 602 (1 052 035)

   Protecção ao Crédito - BIC (170 986) 81 201 (89 785)

   Protecção ao Crédito Banco Invest - - -

   Não Vida

      Acidentes e Doença (311 433) 250 795 (60 638)

      Ramo Não Vida (localização de risco - Suiça) - (19 173) (19 173)

(2 512 057) 1 290 426 (1 221 631)

Custos de aquisição diferidos:

   Protecção ao Crédito - 321 Crédito 1 114 432 (535 463) 578 969

   Protecção ao Crédito - BIC 102 592 (48 721) 53 871

   Protecção ao Crédito Banco Invest - - -

   Não Vida

      Acidentes e Doença 84 697 (74 646) 10 051

      Ramo Não Vida (localização de risco - Suiça) - 4 793 4 793

1 301 720 (654 036) 647 684

Provisão para prémios não adquiridos (1 210 337) 636 390 (573 947)
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Em 31 de Dezembro de 2016 e 2015, a provisão para sinistros apresenta a seguinte composição: 

 

 

 

O movimento ocorrido nas provisões para sinistros de seguro direto e resseguro cedido durante os exercícios de 2016 
e 2015 foi o seguinte: 

 

2015

Responsabilidades

Saldo originadas Saldo 

inicial no período final

Seguro directo  

Prémios não adquiridos:

   Vida

   Temporário Anual Renovável BPN Crédito 3 088 298 (1 058 657) 2 029 641

   Temporário Anual Renovável BIC 280 998 (101 347) 179 651

   Não Vida

      Acidentes e Doença 105 834 308 199 414 034

3 475 130 (851 805) 2 623 325

Custos de aquisição diferidos:

Temporário Anual Renovável BPN Crédito (1 089 956) 375 520 (714 436)

   Temporário Anual Renovável BIC (53 321) 19 124 (34 197)

   Não Vida

      Acidentes e Doença (15 753) (36 830) (52 584)

(1 159 030) 357 813 (801 217)

Provisão para prémios não adquiridos 2 316 100 (493 991) 1 822 109

Resseguro cedido 

Prémios não adquiridos:

Temporário Anual Renovável BPN Crédito (3 088 290) 1 058 653 (2 029 637)

   Temporário Anual Renovável BIC (266 606) 95 619 (170 986)

   Não Vida

      Acidentes e Doença (68 078) (243 355) (311 433)

(3 422 973) 910 916 (2 512 057)

Custos de aquisição diferidos:

Temporário Anual Renovável BPN Crédito 1 689 802 (575 370) 1 114 432

   Temporário Anual Renovável BIC 159 963 (57 372) 102 592

   Não Vida

      Acidentes e Doença 11 467 73 230 84 697

1 861 232 (559 512) 1 301 720

Provisão para prémios não adquiridos (1 561 741) 351 405 (1 210 337)

Declarados Não declarados

Custo de gestão de 

sinistros Total Declarados Não declarados

Custo de gestão de 

sinistros Total

De seguro directo

   Vida 5 323 086 537 875 25 291 5 886 252 4 503 149 726 656 60 778 5 290 583

   Não Vida 263 464 278 122  - 541 586 186 349 55 006  - 241 355

5 586 550 815 997 25 291 6 427 839 4 689 498 781 662 60 778 5 531 938

De resseguro cedido

   Vida 2 002 703 282 301  - 2 285 005 2 073 731 428 101  - 2 501 831

   Não Vida 200 427 228 442  - 428 869 121 181 44 456  - 165 637

2 203 131 510 743 - 2 713 874 2 194 912 472 556 - 2 667 468

Líquido 3 383 419 305 254 25 291 3 713 965 2 494 586 309 106 60 778 2 864 470

2016 2015
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As responsabilidades originadas no período e os montantes pagos não incluem os custos imputados à função de gestão 
de sinistros. 

O movimento ocorrido na provisão matemática, provisão para compromissos de taxa e provisão para participação nos 
resultados de seguro direto e de resseguro cedido nos exercícios de 2016 e 2015 foi o seguinte: 

 

 

2016 2016 finib

Responsabilidades

Saldo Saldo originadas Montantes Saldo

inicial inicial (Finibanco) no período pagos final

De seguro directo

   Vida 5 290 583 1 522 327 17 260 423 (18 187 080) 5 886 252

   Não Vida 241 355 - 1 818 756 (1 518 525) 541 586

5 531 938 1 522 327 19 079 179 (19 705 605) 6 427 839

De resseguro cedido

   Vida 2 501 831 515 340 1 850 242 (2 582 409) 2 285 005

   Não Vida 165 637 - 1 501 193 (1 237 960) 428 869

2 667 468 515 340 3 351 434 (3 820 368) 2 713 874

2 864 469 1 006 987 15 727 744 (15 885 236) 3 713 965

2015

Responsabilidades

Saldo originadas Montantes Saldo

inicial no período pagos final

De seguro directo

   Vida 5.180.693 15.491.110 (15.381.220) 5.290.583

   Não Vida 71.456 354.798 (184.899) 241.355

5.252.149 15.845.908 (15.566.119) 5.531.938

De resseguro cedido

   Vida 2.774.354 1.351.763 (1.624.285) 2.501.831

   Não Vida 40.031 308.084 (182.478) 165.637

2.814.385 1.659.847 (1.806.763) 2.667.468

2.437.764 14.186.061 (13.759.355) 2.864.470

Saldo em 31.12.2015 Saldo em 01-01-2016 (Finibanco)

Responsabilidades 

originadas no período e juro 

atribuído

Montante atribuível aos 

segurados por capital próprio

Participação atribuída 

no período
Resultados distribuídos Saldo em 31.12.2016

Seguro directo

     Provisão matemática 67 418 409 33 653 783 (5 994 006)  -  -  - 95 078 186

     Provisão para compromissos de taxa 1 239 429 - -  -  -  - 1 239 429

     Provisão para participação nos resultados a atribuír

          De contratos de seguro 4 038 1 075 351 - 4 236 335 979  - 1 419 604

     Provisão para participação nos resultados atribuída

          De contratos de seguro 13 749 4 832 - 7 493 4 038  (4 038) 26 075

68 675 625 34 733 966 (5 994 006) 11 729 340 017  (4 038) 97 763 293

Resseguro cedido

     Provisão matemática (361 029) - (26 338)  -  -  - (387 366)

(361 029) - (26 338)  -  -  - (387 366)

Total 68 314 596 34 733 966 (6 020 344) 11 729 340 017  (4 038) 97 375 926

2016
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As provisões matemáticas constituídas para os contratos do ramo vida representam, no seu conjunto, os compromissos 
assumidos para com os segurados, nos quais se incluem os relativos às participações nos resultados a que os mesmos já 
adquiriram direito. 

Nos exercícios de 2016 e 2015 os resultados distribuídos foram pagos diretamente aos tomadores. 

Em 31 de Dezembro de 2016 e 2015, a provisão matemática do ramo vida e a provisão para participação nos resultados 
de seguro direto apresentam a seguinte composição: 

 

 

Saldo em 31.12.2014

Responsabilidades 

originadas no período e 

juro atribuído

Montante atribuível aos 

segurados por capital 

próprio

Participação 

atribuída no período
Resultados distribuídos Saldo em 31.12.2015

Seguro directo

     Provisão matemática 75.031.270 (7.612.861)  -  -  - 67.418.409

     Provisão para compromissos de taxa 794.651 444.777  -  -  - 1.239.429

     Provisão para participação nos resultados a atribuír

          De contratos de seguro 3.847  - 4.038  (3.847)  - 4.038

     Provisão para participação nos resultados atribuída

          De contratos de seguro 13.749 -  - 3.847 (3.847) 13.749

75.843.517 (7.168.083) 4.038  -  (3.847) 68.675.625

Resseguro cedido

     Provisão matemática (334.471) (26.557)  -  -  - -361.029

(334.471) -26.557  -  -  - (361.029)

Total 75.509.046 (7.194.641) 4.038  -  (3.847) 68.314.596

2015

Provisão 

matemática

Provisão para 

participação nos 

resultados

Provisão 

matemática

Provisão para 

participação nos 

resultados

De contratos de seguro

   Temporário anual renovável - I 1 136 563  - 1 012 231  -

   Temporário anual renovável - G F 3 415 17 985 11 034 17 787

   Temporário anual renovável - G A 116 186  - 144 471  -

   Prémio único - G A 2 018 530  -  -  -

   Renda vitalícia imediata 785 517  - 690 210  -

4 060 210 17 985 1 857 945 17 787

De contratos de investimento com participação nos resultados 

discricionária

   PPR 20 167 552  - 20 985 805  -

   PPR BPN 18 491 053  - 20 369 157  -

   PPR Finibanco 183 761  - 234 736  -

   PPR Fenix 512 874  - 524 886  -

   Investimento Real - I 4 970 378  - 5 480 242  -

   Investimento Real - GF 1 368 618  - 1 463 939  -

   Investimento Real - GA 117 085  - 112 569  -

   PPI Segurança 642 923  - 1 142 424  -

   Rendimento Real 29 713  - 175 776  -

   Futuro Real 1 745 848  - 1 635 486  -

   SPI 233 739  - 249 677  -

   Ouro Real 12 934 812  - 13 030 794  -

   Fenix Ouro 824  - 792  -

   Fenix reforma 149 782  - 154 180  -

   PPR Finibanco 21 281 531 610 169  -  -

   Capitalização Finibanco 8 021 024 817 524  -  -

   Complementos de Reforma Finibanco 166 458  -  -  -

91 017 975 1 427 693 65 560 464  -

95 078 186 1 445 678 67 418 409 17 787

2016 2015

 I - Individual

GF - Grupo Fechado

GA - Grupo Aberto
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Tendo por base a análise apresentada no Relatório Actuarial, existe adequação de prémios e provisões. 

 

Sinistralidade no ramo vida risco 

Em 31 de Dezembro de 2016 e 2015, a sinistralidade e a frequência verificada são apresentadas no quadro seguinte: 

 

Relativamente a esta modalidade existe um acordo entre os resseguradores e a Real Vida Seguros S.A denominado 
Escrow Agreement. 

Este acordo formaliza uma conta “Escrow” que apenas pode ser movimentada com a concordância/assinatura da 
Empresa e dos respetivos Resseguradores. Nesta conta estão depositados ativos no valor das responsabilidades 
assumidas pelos Resseguradores, como forma de garantia em caso de incumprimento. 

Em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 o saldo destas “Escrow Account”, tem o seguinte detalhe por Ressegurador: 

  

Resseguro 

A Política de Resseguro pretende salvaguardar a rentabilidade técnica reduzindo os efeitos de desvios de sinistralidade 

para capitais mais elevados em que a estrutura da carteira não permita assegurar um volume suficiente. Desta forma 

anualmente é analisada a existência de condições para a alteração dos capitais retidos sendo cedidos aos 

resseguradores os montantes por contrato para os quais a carteira não tem dimensão suficiente. Apresenta-se abaixo 

os prémios de resseguro cedido por rating de ressegurador: 

 

 

O seguro de proteção ao crédito está atualmente ressegurado na FINANCIAL INSURANCE (detida pela Genworth Financial Inc.), resseguradora com 
rating A-. 

 

 

Produto Valor Indemnização (1) IBNR Prémios emitidos Valor Indemnização (1) IBNR Prémios emitidos Taxa de Sinistralidade

   Temporário anual renovável SPV - I 1 470 531,20 395 769,08 8 153 383,01 997 885,37 584 515,07 5 182 737,58 31%

   Temporário anual renovável SRV - I 51 383,63 2 924,26 71 331,37 9 312,04 2 626,26 85 231,64 14%

   Temporário anual renovável - G F 71 989,16  - 89 462,00 49 185,33  - 86 248,79 57%

   Temporário anual renovável - FACE 50 000,00 3 909,09 172 841,33 197 453,08 4 938,18 182 728,33 111%

   Temporário anual renovável - G A 1 483 449,11 73 440,34 2 361 902,20 1 216 924,10  - 2 288 983,03 53%

   Temporário anual renovável 1 173 705,15 (110 000) 2 342 809,52  -  -  -  -

   Prémio Único- G A 92 936,64  - 1 092 052,23  -  -  -  -

   Total 4 393 995 366 043 14 283 782 2 470 760 592 080 7 825 929 39%

(1) - O Valor Indemnização corresponde aos sinistros processados no respectivo ano

20152016

2016 2015

Genworth 338 029 1 790 548

ESG  -  -

338 029 1 790 548

Tipo Seguro Rating Valor % Valor %

AA 194 109 5% 200 623 6%

AA- 2 927 377 70% 1 561 247 44%

A+ 399 649 10% 1 014 833 28%

A- 114 583 3% 118 500 3%

AA- 114 406 3% 546 806 15%

A+ 133 314 3% 124 409 3%

A- 26 170 1% 33 468 1%

SEM RATING 14 075 0%  -  -

Seguro de Protecção ao Crédito A- (280 623) -6,7% (34 415) -1%

Ramo não Vida (Localização Risco - Suiça) AA- 558 275 13%  -  -

TOTAL 4 201 335 100% 3 565 471 100%

2016 2015

Vida Risco Tradicional

Não Vida



Exercício findo em 31 de dezembro de 2016 e 2015 
Patris Investimentos, S.G.P.S., S.A. 

 

14. Passivos Financeiros de Contratos de Investimento 

O movimento ocorrido nos passivos por contratos de investimento no exercício de 2016 e 2015 foi o seguinte:  

  

 

A rubrica “Passivos por contratos de investimento – valorizados ao justo valor” corresponde a responsabilidades com 
contratos em que o risco é suportado pelo tomador de seguro (contratos “unit linked”). 

Em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 a carteira de ativos financeiros afetos a passivos financeiros em que o risco é 
suportado pelo tomador de seguro (produtos unit-linked) tem a seguinte composição: 

 

 

Saldo em 

31/12/2015

Saldo 

01/01/2016 

(Finibanco Vida)

Emissões
Reembolsos e 

gastos

Juros / 

rendimentos

 atribuidos

Saldo em 

31/12/2016

Passivos por contratos de investimento

   Valorizados ao Justo Valor

        Contratos "Unit Linked" 21 566 043 1 430 953 16 666 103 (5 091 116) 928 114 35 500 097

21 566 043 1 430 953 16 666 103 (5 091 116) 928 114 35 500 097

Valorização ao custo amortizado

        Vertice 5 1 405 183 - - (1 412 000) 6 817 -

        Vertice 8 30 148 923 - 14 748 640 (14 358 181) 761 714 31 301 096

        Investimento futuro / Crescente 3 094 983 - 3 828 671 (1 913 498) 63 216 5 073 372

        Corporate 24 670 - 1 467 674 (1 448 474) 1 022 44 892

        PPR Futuro / Plano 7 720 690 - 6 469 263 (2 047 661) 193 950 12 336 242

        PPR Senior 48 587 226 - - (3 035 285) 1 610 696 47 162 637

        Finigarantia - 15 479 393 1 381 613 (4 795 882) 492 929 12 558 053

90 981 675 15 479 393 27 895 861 (29 010 981) 3 130 344 108 476 292

112 547 718 16 910 346 44 561 964 (34 102 097) 4 058 458 143 976 389

2016

Saldo em 

31/12/2014
Emissões

Reembolsos e 

gastos

Juros / 

rendimentos

 atribuidos

Saldo em 

31/12/2015

Passivos por contratos de investimento

   Valorizados ao Justo Valor

        Contratos "Unit Linked" 3 386 618 21 790 266 (3 368 499) (242 342) 21 566 043

3 386 618 21 790 266 (3 368 499) (242 342) 21 566 043

Valorização ao custo amortizado

        Vertice 5 - 1 380 000 - 25 183 1 405 183

        Vertice 8 22 116 377 18 710 570 (11 514 297) 836 273 30 148 923

        Investimento futuro / Crescente 1 754 183 1 841 852 (548 396) 47 344 3 094 983

        Corporate 39 990 738 408 (740 210) (13 518) 24 670

        PPR Futuro / Plano 4 702 028 3 779 871 (880 940) 119 731 7 720 690

        PPR Senior 46 092 667 5 975 359 (5 301 277) 1 820 477 48 587 226

74 705 245 32 426 060 (18 985 120) 2 835 490 90 981 675

78 091 863 54 216 326 (22 353 619) 2 593 148 112 547 718

2015

2016 2015

Activos financeiros ao justo valor por ganhos e perdas 31.498.975 18.001.085

Valorizados a custo am ortizado 12.555.025

Disponibilidades - Depósitos à ordem 3.661.533 1.785.215

Disponibilidades - Depósitos a prazo 1.000.000 1.800.080

O utros (657.382) (19.955)

48.058.150 21.566.425
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15. Outros passivos financeiros 

A rubrica de outros passivos financeiros apresenta-se como segue: 

 

 

16. Outros devedores por operações de seguros e outras operações 

Em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 a decomposição desta rubrica era a seguinte:  

 

 

 

Entidade  

financiadora
Limite Corrente Não corrente Limite Corrente Não corrente

Empréstimos bancários:

Empréstimos Banco Popular 200 000 100 000 277 083 200 000 - -

Empréstimos BCP - - - - - -

Empréstimos Novo Banco 871 871 498 794 755 215 - 100 000 -

Empréstimos  - QREN Novo Banco 25 611 - - 25 611 25 611 -

Empréstimos BES 906 773 - - 906 773 34 903 871 871

Empréstimos Montepio - - - - 110 191 -

Empréstimos BBVA - 224 341 - - 289 420 -

Empréstimos BPI - 85 000 1 464 583 - - -

Empréstimos BIC - 75 000 255 000 - - -

Empréstimos CGD - 250 000 - - - -

Empréstimos IAPMEI - 449 552 - - - -

Conta Caucionada BCP 199 956 199 956 - 200 000 200 000 -

Conta Caucionada BPI - - - - - -

Conta Caucionada Banco BES 200 000 - - 200 000 - -

Conta Caucionada BPG - 2 000 000 - - 1 000 000 -

Conta Caucionada Banco Popular - 1 000 000 - - - -

Descoberto bancário BCP - - - - - -

Descoberto bancário BES 344 - - 344 344 -

- -

Outros BPG - - - - 189 074 29 210

Total instituições financeiras 2 404 555 4 882 642 2 751 881 1 532 729 1 949 542 901 080

Outros empréstimos obtidos:

Prestações Suplementares - 1 016 128 1 022 271 -

- 1 016 128 - - 1 022 271 -

2 404 555 5 898 770 2 751 881 1 532 729 2 971 813 901 080

Total outras entidades

2016 2015

Montante utilizado Montante utilizado

2016 2015

Devedores

Recibos por cobrar 2.133.905 1.688.069

Mediadores 295.388 241.117

Outros devedores seguro direto 769 960
2.430.062 1.930.146

Contas correntes de resseguradores 4.742.085 3.687.067

4.742.085 3.687.067

Outros devedores:

Fincor - operações  de bolsa  por regularizar 5.948.635 4.938.000

Outros  devedores 8.494.910 7.761.498

Ajustamentos (1.213.842) (1.046.700)

Total 20.401.850 17.270.011
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17. Ativos e Passivos por impostos 

Em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 as rubricas de Ativos e Passivos por impostos têm a seguinte composição: 

 

 

18. Acréscimos e diferimentos 

Em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 a decomposição desta rubrica era a seguinte:  

 

 

19. Outras Provisões 

Em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 a decomposição desta rubrica era a seguinte:  

 

 

 

2016 2015

Ativos por impostos correntes

Pagamentos por conta e especial por conta 920 187 314 109

Retenção de impostos na fonte 298 012 104 973

Outros 1 010 406 193 579

2 228 605 612 661

Passivos por impostos correntes

Impostos sobre o rendimento a pagar (2 000 360) (547 424)

Retenção de impostos na fonte (200 482) (142 598)

Contribuição para a s segurança social (319 033) (304 478)

Outros impostos e taxas (182 217) (291 525)

(2 702 092) (1 286 025)

Ativos por impostos diferidos 2 930 573 1 469 160

Passivos por impostos diferidos (1 083 217) (233 778)

2016 2015

Acréscimos e diferimentos - ativos 1 348 264 996 965

Acréscimos e diferimentos - passivos (1 785 955) (1 061 190)

Saldo em Saldo em

31-12-2015 Reforços Reposições Utilizações 31-12-2016

Provisão para titulos il íquidos - -

Cessão de créditos 283.744 (148.844) 134.900

Outras 1.101.211 4.722 (193.363) 912.570

1.384.955 4.722 (193.363) (148.844) 1.047.470

2016
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20. Outros credores por operações de seguros e outras operações 

Em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 a decomposição desta rubrica era a seguinte:  

 

 

21. Capital Próprio 

Em 31 de Dezembro de 2015 e 2014 a decomposição desta rubrica era a seguinte:  

 

Em 31 de Dezembro de 2016, o capital da Empresa, era composto por 5.260.685 ações com o valor nominal de 5,9 Euros, 
cada.  

Saldo em Saldo em

31-12-2014 Reforços Reposições Outros 31-12-2015

Provisão para titulos il íquidos 964.375 - (964.375) - -

Cessão de créditos 283.744 - - - 283.744

Outras 3.164.882 352.484 (2.445.195) 29.040 1.101.211

4.413.001 352.484 (3.409.570) 29.040 1.384.955

2015

Credores 2016 2015

Estornos e comissões a pagar (276 836) (263 291)

Mediadores (1 178 778) (773 123)

Outros credores de seguro direto (974 890) (941 660)

Contas correntes de resseguradores (3 957 174) (3 812 656)

Outros credores

Fincor - operações de bolsa por regularizar (5 139 000) (4 898 000)

Outros credores (15 928 339) (7 569 925)

Total (27 455 017) (18 258 655)

2016 2015

Capital 12 934 192 8 250 000

(Ações próprias) (1 186 022) (468 335)

Prémios de emissão 545 000 125 000

Reservas de reavaliação (2 191 140) (5 382 047)

Outras reservas 967 918 923 371

Resultados transitados 9 891 202 9 578 761

Resultado do exercício (1 309 016) 521 372

Total do Capital Próprio 19 652 135 13 548 122
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Em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 o capital subscrito é detido pelos seguintes acionistas: 

 

Reservas de reavaliação 

As Reservas de reavaliação refletem as mais e menos valias potenciais em ativos financeiros disponíveis para venda 
decompondo-se conforme o quadro abaixo:  

 

Ajustamentos em ativos financeiros 

Nesta linha do capital próprio são alocados os ajustamentos resultantes das diferenças geradas pela anulação do método 
de equivalência patrimonial e pela anulação da reserva de reavaliação ao justo valor dos ativos financeiros disponíveis 
para venda e da reserva por impostos diferidos dos ativos financeiros disponíveis para venda. 

 

Outras Reservas 

Dentro das outras reservas estão as reservas legais que de acordo com a legislação em vigor, uma percentagem não 
inferior a 5% dos lucros líquidos de cada exercício deverá ser transferida para a reserva legal, até à concorrência do 
capital. A reserva legal não pode ser distribuída, podendo ser utilizada para aumentar o capital ou para a cobertura de 
prejuízos acumulados. 

 

  

Nº Acções Valor Nominal Nº Acções Valor Nominal

CIMAFI - Consultoria internacional em Marketing e Finanças, Lda. 1 490 425 3 664 436 - -

Gonçalo França de Castro Pereira Coutinho 848 184 2 085 389 1 116 486 2 456 269

Lagoa das Freiras - Sociedade Agricola e Florestal, Lda. 746 601 1 836 124 - -

Trans Tree Portugal, S.A 333 323 819 279 - -

Socarvil - Soc. De Automóveis de Viseu, Lda. 298 260 733 317 - -

Joaquim Branco 187 500 460 997 187 500 412 500

João Manuel Pereira de Lima Freitas e Costa 196 459 483 024 144 472 317 838

Carlos Alberto Gomes Pinheiro 116 405 286 199 - -

IMOTORNE - Imobiliária Unipessoal, Lda. 94 326 231 915 94 326 207 517

Patfinance, S.G.P.S., Lda. - - 1 134 561 2 496 034

Eduardo Gonzalo Fernandez-Espinar Fernandez - - 514 154 1 131 139

Companhia das Águas Medicinais da Felgueira, S.A. - - 100 546 221 201

Aero Topográfica, Lda. - - 75 876 166 927

Outros 949 202 2 333 512 382 079 840 574

5 260 685 12 934 192 3 750 000 8 250 000

2016 2015

2016 2015

Reservas de reavaliação 705 453 1 475 287

Ajustamentos em ativos financeiros (2 884 282) (6 753 822)

Diferenças de consolidação (12 311) (103 512)

Total de Reservas de reavaliação (2 191 140) (5 382 047)
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22. Prémios adquiridos líquidos de resseguro 

Nos exercícios de 2016 e 2015, os prémios de contratos de seguro, têm a seguinte composição: 

 

 

 

Os prémios dos contratos de seguros de vida podem ser caracterizados da seguinte forma: 

 

 

23. Custos com sinistros e provisões técnicas, líquidos de resseguro 

Nos exercícios de 2016 e 2015 os custos com sinistros e as provisões técnicas liquidas de resseguro apresentam a 
seguinte composição: 

Seguro Direto
Resseguro 

cedido
Líquido Seguro Direto

Resseguro 

cedido
Líquido

Ramo Vida:

- Temporário anual renovável 13 472 227 3 845 585 9 626 644 7 825 929 2 853 126 4 972 803

- Financeiros com participação nos resultados 2 925 656 - 2 925 656 2 045 196 - 2 045 196

- Outros 1 797 010 34 818 1 762 192 1 011 201 7 175 1 004 026

18 194 893 3 880 403 14 314 492 10 882 326 2 860 301 8 022 025

Ramo não vida 1 320 420 852 144 468 276 993 039 705 169 287 870

19 515 313 4 732 547 14 782 768 11 875 365 3 565 470 8 309 895

2016 2015

Prémios brutos emitidos de seguro direto 18 194 893 10 882 326

     Relativos a contratos individuais 14 077 249 7 731 773

     Relativos a contratos de grupo 4 117 645 3 150 554

18 194 894 10 882 327

     Periódicos 16 215 553 9 808 359

     Não periódicos 1 979 341 1 073 967

18 194 894 10 882 326

     De contratos sem participação nos resultados 4 294 858 3 091 744

     De contratos com participação nos resultados 13 900 036 7 790 583

18 194 894 10 882 327

Prémios brutos emitidos de resseguro cedido 3 880 403 2 860 301

Saldo 14 314 492 8 022 025

2016 2015
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24. Custos e gastos de exploração líquidos 

Em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 os gastos e perdas incorridos apresentavam a seguinte composição atendendo à 
sua função e natureza (esta nota tem uma construção muito particular e está intimamente ligada à atividade seguradora 
uma vez que foi construída com base na matriz de imputação de custos às várias funções, característica essa muito 
especifica da atividade seguradora): 

Sinistros 

pagos

Variação da 

provisão para 

sinistros

Sub-Total

Variação das 

outras 

provisões 

técnicas

Variação da 

provisão 

matemática

Variação da 

PPNA

Participação 

nos 

resultados

Total

Seguro Direto:

Vida

- De contratos de seguro 6 456 814 (714 518) 5 742 296 - 522 162 (659 609) 4 236 5 609 085

- De contratos investimento com participação 

dicricionária nos resultados
12 032 183 (212 139) 11 820 044 - (6 377 531) - 7 493 5 450 006

Não Vida

- De contratos de seguro 1 532 162 300 231 1 832 393 57 884 - (237 007) 1 653 270

20 021 159 (626 426) 19 394 733 57 884 (5 855 369) (896 616) 11 729 12 712 361

Resseguro cedido:

Vida

- De contratos de seguro (2 582 409) 912 862 (1 669 547) - (26 338) 474 620 - (1 221 265)

Não Vida

- De contratos de seguro (1 237 960) (231 353) (1 469 313) - - 161 770 - (1 307 543)

(3 820 369) 681 509 (3 138 860) - (26 338) 636 390 - -2 528 808

Líquido

Vida

- De contratos de seguro 3 874 405 198 344 4 072 749 - 495 824 (184 989) 4 236 4 387 820

- De contratos investimento com participação 

dicricionária nos resultados
12 032 183 (212 139) 11 820 044 - (6 377 531) - 7 493 5 450 006

Não Vida

- De contratos de seguro 294 202 68 878 363 080 57 884 - (75 237) - 345 727

16 200 790 55 083 16 255 873 57 884 (5 881 707) (260 226) 11 729 10 183 553

2016

Variação da Variação das Variação da Variação Participação

Sinistros provisão outras provisões provisão da nos

pagos para sinistros sub-total técnicas matemática PPNA resultados Total

Seguro directo:

Vida

- De contratos de seguro 3.956.557 109.890 4.066.447 - 298.818 (1.160.004) 4.038 3.209.299

- De contratos de investimento com 

   participação discricionária nos resultados 11.675.378 11.675.378 444.777 (7.911.678) - - 4.208.477

Não Vida

- De contratos de seguro 186.434 169.899 356.333 (81.755) 308.199 - 582.777

15.818.369 279.789 16.098.158 363.023 (7.612.861) (851.805) 4.038 8.000.554

Resseguro cedido:

Vida

- De contratos de seguro (1.624.285) 415.005 (1.209.280) - (26.557) 521.530 - (714.308)

Não Vida

- De contratos de seguro (182.478) (107.680) (290.158) - (170.125) - (460.283)

(1.806.763) 307.325 (1.499.438) - (26.557) 351.405 - (1.174.590)

Liquido:

Vida

- De contratos de seguro 2.332.272 524.896 2.857.167 - 272.260 (638.474) 4.038 2.494.991

- De contratos de investimento com 

   participação discricionária nos resultados 11.675.378 - 11.675.378 444.777 (7.911.678) - - 4.208.477

Não Vida

- De contratos de seguro 3.956 62.219 66.175 (81.755) - 138.074 - 122.495

14.011.606 587.114 14.598.720 363.023 (7.639.418) (500.400) 4.038 6.825.963

2015
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Na demonstração de ganhos e perdas para o exercício findo em 31 de Dezembro de 2016 e 2015, estes custos foram 
imputados da seguinte forma: 

 

  

25. Rédito 

O rédito reconhecido pela Empresa nos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 tem a seguinte 
composição:  

 

2016 2015

Gastos com o pessoal 4 149 521 3 008 485

Fornecimentos e serviços externos:

    Trabalhos especializados 1 638 604 452 548

    Rendas e Alugueres 205 479 125 624

    Comunicações 161 025 177 042

    Comissões por serviços de intermediação e cobrança 17 756 22 696

    Conservação e Reparação 88 544 79 638

    Publicidade e Propaganda 381 206 232 990

    Avenças e honorários 62 543 56 407

    Exames médicos 113 039 83 703

    Despesas de representação 35 627 29 021

    Outros 375 864 180 963

3 079 687 1 440 632

Impostos e Taxas 53 187 52 323

Amortização do exercício 133 437 112 657

Juros suportados 2 340 53

Encargos com comissões 486 175 233 166

675 139 398 199

7 904 347 4 847 316

2016 2015

Custos de aquisição

Custos imputados 3 998 811 3 241 554

Comissões de mediação e corretagem 2 935 966 1 191 482

Outros custos de aquisição - -

6 934 777 4 433 036

Gastos Administrativos

Custos imputados 2 259 763 861 415

Outros gastos administrativos 179 188

2 259 942 861 603

Gastos financeiros

Custos imputados 1 209 488 492 096

Outros gastos financeiros 1 391 931 719 127

2 601 419 1 211 223

Custos com sinistros - montantes pagos

Custos imputados 436 284 252 251

Custos técnicos 19 584 875 15 566 119

20 021 159 15 818 369

Total de custos imputados 7 904 347 4 847 317

2016 2015

Prestação de serviços 1 702 625 2 894 255

Corretagem de valores mobiliários 1 990 000 2 906 105

Rendimentos de propriedades de investimento 106 438 111 617

3 799 063 5 911 977
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26. Rendimentos 

Em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 a decomposição desta rubrica é a seguinte: 

 

 

 

 

27. Ganhos líquidos de ativos e passivos financeiros  

Em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 a decomposição desta rubrica era a seguinte:  

 

 

28. Diferenças de câmbio 

As diferenças cambiais registadas nos exercícios de 2016 e 2015 na conta de ganhos e perdas correspondem a ganhos 
líquidos de 2.432.926 Euros e perdas de 2.469.445 Euros, respectivamente. 

 

Unidades de 

Juros Dividendos Rendas Participação Total

     Terrenos e edíficios 115 942 115 942

     Activos financeiros detidos para negociação 81 772 81 772

     Activos financeiros classificados no reconhecimento inicial ao justo valor através de ganhos e perdas 24 366 24 366

     Activos financeiros disponíveis para venda 5 790 017 1 887 5 791 904

     Empréstimos concedidos a contas a receber 91 157 91 089 182 246

     Investimentos a deter até à maturidade 258 166 258 166

     Depósitos à ordem em instituições de crédito 32 708 32 708

6 278 185 - 115 942 92 976 6 487 103

2016

Unidades de 

Juros Dividendos Rendas Participação Total

     Terrenos e edíficios - - 92.073 - 92.073

     Activos financeiros detidos para negociação - - - - -

     Activos financeiros classificados no reconhecimento inicial ao justo valor através de ganhos e perdas 83.644 - - 35.769 119.413

     Activos financeiros disponíveis para venda 5.973.168 171.423 - 1.026.782 7.171.373

     Empréstimos concedidos a contas a receber 89.275 - - - 89.275

     Investimentos a deter até à maturidade - - - - -

     Depósitos à ordem em instituições de crédito (98.736) - - - (98.736)

6.047.351 171.423 92.073 1.062.550 7.373.398

2015

2016 2015

De ativos disponíveis para venda (2 720 964) 1 573 500

De investimentos a deter até à maturidade 1 759 -

De passivos financeiros valorizados a custo amortizado (2 637 415) (2 835 490)

De outros 985 247 6 898 299

Ganhos líquidos ativos e passivos não valorizados ao justo valor através de ganhos e perdas (4 371 373) 5 636 309

Ganhos líquidos de ativos e passivos financeiros detidos para negociação (791 850) (2 140 991)

Ganhos líquidos de ativos em propriedade de investimento 57 417 42 408

Ganhos líquidos de ativos e passivos financeiros classificados no reconhecimento inicial ao justo valor através de ganhos e perdas (791 930) (282 686)

Ganhos líquidos ativos e passivos valorizados ao justo valor através de ganhos e perdas (1 526 363) (2 381 269)

(5 897 736) 3 255 040
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29. Perdas de imparidade (líquidas reversão) 

Em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 a decomposição desta rubrica era a seguinte: 

 

Em 31 de Dezembro de 2016, a Empresa registou na rubrica “Perdas por imparidade – Investimentos de 
capital e unidades de participação” o montante de 1.957.215 Euros para o BCP, 8.600 Euros para Mercapital 
e 640 Euros para a Pharol. 

Adicionalmente, em função das avaliações efectuadas foi reforçada a imparidade da Patris Gestão de Ativos, 
S.G.F.I.M., S.A., no valor de 700.000 Euros. 

Em 2015 foi reconhecido o montante de 5.606.818 Euros na rubrica “Perdas por imparidade – Instrumentos 
de capital” referente ao título “Oi Brasil”.  

 

30. Outros rendimentos/gastos técnicos, líquidos de resseguro 

Em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 a decomposição desta rubrica era a seguinte: 

 

  

31. Outros rendimentos/gastos 

A decomposição desta rubrica a 31 de Dezembro de 2016 e 2015 é a seguinte:  

 

2016 2015

Títulos de dívida (2 380 838) (5 362 775)

Instrumentos de capital (2 823 288) (7 008 522)

(5 204 126) (12 371 297)

2016 2015

Outros rendimentos e gastos técnicos

   Comissões cobradas por gestão de fundos de pensões 82 139 80 502

   Outros proveitos 7 100 015 13

   Outros encargos (23 048) (1 866)

7 159 106 78 649

Rendimentos Gastos Rendimentos Gastos

Fornecimentos e serviços externos - (1 827 163) - (5 089 282)

Gastos com o pessoal - (857 818) - (2 874 194)

Outros rendimentos e gastos 840 851 (4 234 941) 2 679 794 -

Total (6 079 071) (5 283 682)

2016 2015
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Entendeu-se classificar nesta rubrica, todos os outros rendimentos e gastos provenientes das empresas 
incluídas no perímetro de consolidação não relacionadas com a atividade seguradora.  

 

32. Garantias Prestadas 

 
As garantias prestadas pela sociedade em 31 de dezembro de 2016 apresentam-se como segue: 
 

  
 

 
Em 31 de dezembro de 2016, os empréstimo bancário titulado pela IMOPATRIS tinha subjacente a hipoteca de um 
imóvel: 
 

 Valor Natureza Valor 

Empréstimos obtidos 224.341 Hipoteca 925.229 

 

 

33. Acontecimentos após a data do Balanço 

Até à data de autorização para emissão destas demonstrações financeiras, não foram identificados eventos 
subsequentes que impliquem ajustamentos ou divulgações adicionais. 
 

 

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO    O CONTABILISTA CERTIFICADO 
 

 

 

 

Participada Natureza Entidade Valor

Real Vida Seguros, S.A. Cessão de créditos - 283 744

Companhia das Águas Medicinais da Felgueira, S.A. Empréstimo bancário Novo Banco 871 871

Companhia das Águas Medicinais da Felgueira, S.A. Contrato Arrendamento Banco Português de Gestão 24 000

Nova Companhia do Grande Hotel das Caldas da Felgueira, S.A. Empréstimo bancário Novo Banco 100 000

Nova Companhia do Grande Hotel das Caldas da Felgueira, S.A. Contrato Arrendamento Banco Português de Gestão 72 406

Nova Companhia do Grande Hotel das Caldas da Felgueira, S.A. Contrato Arrendamento Norgarante 56 612

Aero Topográfica, Lda Empréstimo bancário Lisgarante 140 000






















