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Cenintel — Centro de Inteligência Formativa, Ensino e Formação Profissional, Ida.

RELATÓRIO DE GESTÃO

Exmos senhores sócios:

A Gerência da sociedade Cenintel — Centro de Inteligência Formativa, Ensino e Formação Profissional, Ida.,

doravante designada de sociedade Cenintel, no cumprimento dos estatutos e disposições legais aplicáveis,

nomeadamente nos termos dos artigos 65 e 66 do Código das Sociedades Comerciais, apresenta e submete à

apreciação da assembleia-geral de Sócios, o relatório de gestão, as contas do período e demais documentos de

prestação de contas, referentes ao período findo em 31 de dezembro de 2018.

1. ENQUADRAMENTO MACROECONÓMICO

De acordo com Instituto Nacional de Estatística, a economia Portuguesa cresceu 2,1%, abaixo dos 2,3% previstos

pelo Governo. O Produto Interno Bruto (P18 cresceu 2,1% em 2018.

Considerando os últimos três meses de 2018, a economia deverá ter crescido 1,7% em termos homólogos, ou seja,
em comparação com o mesmo trimestre do ano anterior, e 0,4% em cadeia, isto é, face aos três meses anteriores.
Os últimos dados do INE relativos ao terceiro trimestre de 2018 revelaram que a economia portuguesa cresceu 2,1%

entre julho e setembro, em termos homólogos, e 0,3%, face ao segundo trimestre.

As previsões mais otimistas entre os economistas, que esperavam um crescimento de 2,0% do P18 nos últimos três

meses de 2018 em termos homólogos, e uma expansão de 0,7% face ao trimestre anterior, “prosseguindo a
tendência de desaceleração moderada no crescimento homólogo da economia”, como indicou António Ascensão

Costa, professor do ISEG.

A economia portuguesa cresceu 2,1%, em volume, durante o ano de 2018. Trata-se de uma desaceleração com

algum significado (acima do meio ponto percentual) em relação ao crescimento registado em 2017 [de 2,8%], e que

se pode considerar relacionada com a desaceleração no crescimento europeu e mundial. Contudo, a taxa de

crescimento de 2018 superou a da zona euro, tal como no ano anterior.

Em relação às principais componentes da procura interna, regista-se, como fator principal, uma desaceleração no

crescimento do investimento em relação a 2017 (um corte em cerca de um terço face ao crescimento de 9,2% em

2017). Nas restantes componentes da procura interna o crescimento do consumo privado em 2018 terá sido

semelhante ao de 2017 e o crescimento do consumo público ligeiramente superior.

O contributo da procura externa líquida para o crescimento do PIB foi mais negativo, com as exportações a

crescerem menos, assim como as importações, “mas alargou-se a diferença das taxas de crescimento favorável às

importações. Conforme refere o Porf. António Ascensão Costa, “No global aprofundou-se o saldo negativo na

componente de bens e cresceu mais lentamente o saldo positivo real da componente de serviços. Provavelmente,

a menor dinâmica no comércio externo também contribuiu para o menor crescimento do investimento.

.13 o investimento total deverá ter estagnado em cadeia, apesar de crescer em redor de 7,2% em termos homólogos,

e, no conjunto de 2018, o investimento deverá ter crescido cerca de 5,5%.

Do lado da procura externa, as exportações e importações tenham caído em cadeia, com estas últimas a poderem

registar uma queda menos acentuada. A dinâmica negativa das exportações poderá ser explicada por um conjunto

de efeitos pontuais, nomeadamente os associados às greves portuárias F)

PÁG3DE58
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Cenintel — Centro de Inteligência Formativa, Ensino e Formação Profissional, Ida.

2. ATIVIDADE DA EMPRESA

2.1 Atividades Pedagógicas do Ano 2018

2.1.1 EscoL PROFISSIONAL ALDA BRANDÃO DE VASCONCELOS

ENSINO PROFISSIONAL

Durante o ano de 2018 funcionaram 26 (vinte e seis) turmas, das quais 6 (seis) terminaram o seu ciclo de formação

em Julho (CF 15/18), 13 (treze) continuaram em formação e 7 (sete) turmas (7 cursos) iniciaram a sua formação em

Setembro (CF 18/21). O Polo de Peniche iniciou 1 (uma) turma com 2(dois) cursos (CF 18/21).

EXECUÇÃO FÍsICA

Ciclo de Formação 2015/2018

Curso N Turmas N Alunos

Técnico Turismo Ambiental e Rural 1 28

Técnico de Restauração - Cozinha/Pastelaria 2 59

Técnico de Proteção Civil 1 23

Técnico de Apoio à Infância 1 18

Técnico de Restauração - Restaurante/Bar 1 29

6 157

Ciclo de Formação 2016/2019

Curso N2 Turmas N2 Alunos

Técnico Turismo Ambiental e Rural
1

12

Técnico de Pastelaria e Padaria 14

Técnico de Restauração - Cozinha/Pastelaria 2 60

Técnico de Proteção Civil 1 20

Técnico de Apoio à Infância 1 18

Técnico de Restauração - Restaurante/Bar 1 29

6 153

PÁG4DE58
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Cenintel — Centro de Inteligência Formativa, Ensino e Formação Profissional, Ida.

Curso

Técnico Turismo Ambiental e Rural

Técnico de Pastelaria e Padaria

Técnico de Restauração - Cozinha/Pastelaria

Técnico de Proteção Civil

Técnico de Apoio à Infância

Técnico Apoio Psicosocial

Técnico de Restauração - Restaurante/Bar

Técnico de Restauração - Restaurante/Bar

Técnico de Restauração - Cozinha/Pastelaria

Polo Peniche

Polo Peniche

Curso N2 Turmas N2 Alunos

Técnico Turismo Ambiental e Rural
1

20

Técnico de Pastelaria e Padaria 7

Técnico de Restauração - Cozinha/Pastelaria 2 48

Técnico de Apoio à Infância 1 24

Técnico de Proteção Civil
1

17

Técnico Apoio Psicosocial 9

Técnico de Restauração - Restaurante/Bar 1 24

Técnico de Restauração - Restaurante/Bar
1

14

Técnico de Restauração - Cozinha/Pastelaria 14

7 177

Polo Peniche

Polo Peniche

Alunos Diplomados do Ciclo de Formação 2015/2018

Curso NQAIunos

Técnico Turismo Ambiental e Rural 8

Técnico de Restauração - Cozinha/Pastelaria 42

Técnico de Proteção Civil 6

Técnico de Apoio à Infância 6

Técnico de Restauração - Restaurante/Bar 15

77

RELATÓRIO E CONTAS DE 2018
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Cenintel — Centro de Inteligência Formativa, Ensino e Formação Profissional, Ida.

ENSINO VOCACIONAL

Durante o ano de 2018 funcionou 1 (uma) turma do ensino vocacional, que terminou o seu ciclo de formação em

Julho.

EXECUÇÃO FísICA

Ciclo de Formação 2016/2018 (secundário -2 anos)

Alunos Diplomados do Ciclo 2016/2018

Curso N2 Alunos

Cozinha/Pastelaria 3

3

CURSOS DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DE JOVENS - CEF’S

Durante o ano de 2018 funcionaram 8 (oito) turmas, das quais 3 (três) terminaram o seu ciclo de formação em Julho,

2 (duas) continuaram em formação e 3 (três) turmas iniciaram a sua formação em Setembro. Os cursos estão

distribuídos pela sede (um), Polo da Portela (dois) e polo de Peniche (dois).

EXECUÇÃO FÍSICA

Ciclo de Formação 2016/2018 (Tipo 11-2 anos)

Curso N Turmas N2 Alunos

Operador de Distribuição 1 21

Operador de Distribuição 1 21

2 42

Ciclo de Formação 2017/2018 (Tipo 111-1 ano)

Curso N Turmas N Alunos

Cozinha - Pasteleiro 1 19

1 19

DE58

Curso N Turmas N Alunos

Cozinha/Pastelaria 1 11

1 11
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Cenintel — Centro de Inteligência Formativa, Ensino e Formação Profissional, Ida.

Ciclo de Formação 201 7/2019 (Tipo 11-2 ano)

Curso N Turmas N Alunos

Acompanhante de Crianças 1 24

Restaurante/Bar 1 22

2 46

Ciclo de Formação 2018/2019 (Tipo 111-1 ano)

Curso N2 Turmas N Alunos

Cozinha 1 24

1 24

Ciclo de Formação 2018/2020 (Tipo 11-2 ano)

Curso N Turmas N2 Alunos

Cuidador de crianças e jovens 1 23

Restaurante/Bar 1 24

2 47

Alunos Diplomados do Ciclo de Formação 2016/2018 (Tipo 11-2 anos)

Curso N2 Turmas N2 Alunos

Operador de Distribuição 1 4

Operador de Distribuição 1 6

2 10

Alunos Diplomados do Ciclo de Formação 2017/2018 (Tipo 111-1 ano)

Curso Turmas N2 Alunos

Cozinha - Pasteleiro 1 10

1 10

CURSOS DE APRENDIZAGEM

Durante o ano 2018 funcionaram 6 (seis) turmas dos cursos de aprendizagem nível IV. Sendo que 4 (quatro) turmas

transitaram do ano anterior, e 2 (duas) turmas iniciaram o ciclo de formação em Novembro. No ano de 2018, não

houve a conclusão de nenhum curso.

Os cursos estão distribuídos pela sede em Colares (um), Polo da Portela (dois) e polo de Peniche (três).

RELATÓRIO E CONTAS DE 2018



Cenintel — Centro de Inteligência Formativa, Ensino e Formação Profissional, Lda.

EXECUÇÃO FísicA

Cursos de Aprendizagem

N2
Curso Turmas N2 Alunos

Técnico de Cozinha/Pastelaria 1 11

Técnico de Restaurante/Bar 1 22

Técnico de Cozinha/Pastelaria 1 22

Técnico de Mecatrónica Automóvel 1 19

Técnico de Informação e Animação Turística 1 20

Técnico de Mecatrónica Automóvel 1 20

6 114

Continuação

Continuação

Continuação

Continuação

Iniciada em Novembro em Peniche

Iniciada em Novembro em Colares

2.1.2 CENTRO DE QUALIFICAÇÃO DE ATIVOS DA PORTELA

Durante o ano de 2018, o Centro de Qualificação da Portela, desenvolveu diversas formações internas que

abrangeram quase todos os colaboradores. Tendo também ocorrido uma formação externa.

EXECUÇÃO FísicA

Formação Interna

Plano de Segurança - sensibilização

Data Duração Ação n2 N2 Formandos

• 28-02-2018 4h i 8

• 28-02-2018 4h 2 7

15

Oficina: Kahoot e outros jogos de aprendizagem

Data Duração Ação n2 N Formandos

29-03-2018 4h 13

13

Oficina: e-portfólio

Data Duração Ação n2 N Formandos

29-03-2018 4h 3

RELATÓRIO E CONTAS DE 2018
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Plano de Segurança - 1g e 2 intervenções

Data Duração Ação n2 N2 Formandos

04-04-2018 4h 1 13

13

HACCP

Data Duração Ação n2 N Formandos

06-04-2018 4h 6

6

Introdução Excel

Data Duração Ação n2 N Formandos

06-04-2018 4h 1 4

4

Segurança

Data Duração Ação n2 N Formandos

11-07-2018 4h 1 7

7

Referenciais - Revisão

Data Duração Ação n2 N Formandos

16-07-2018 8h 17

17

Gestão de conflitos para não docentes

Data Duração Ação n2 N2 Formandos

18-07-2018 4h 9

20-07-2018 4h 2 9

18

O atendimento

Data Duração Ação n2 N Formandos

19-07-2018 4h 9

25-07-2018 4h 2 7

RELATÓRIO E CONTAS DE 2018
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Cenintel — Centro de Inteligência Formativa, Ensino e Formação Profissional, Lda.

Boas práticas pedagógicas

Data Duração Ação n2 N2 Formandos

03-09-2018 1 4h 1 21

21

Moodle

Data Duração Ação n2 N2 Formandos

07-09-2018 4h 1 18

18

Plano de Emergência

• Data Duração Ação n2 N2 Formandos

• 18-12-2018 4h 5

5

Plataformas digitais

Data Duração Ação n2 N2 Formandos

20-12-2018 8h 1 19

19

Perfil do professor

Data Duração Ação n2 N Formandos

21-12-2018 4h 1 13

13

Riscos no local de trabalho

Data Duração Ação n2 N2 Formandos

21-12-2018 4h 1 8

8

Formação Externa

Formação para colaboradores de unidade hoteleira

Data Duração Ação n N2 Formandos

11-06-2018 38h i 12

RELATÓRIO E CoNTAs DE 2018
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Cenintel — Centro de Inteligência Formativa, Ensino e Formação Profissional, Lda.

3. INVESTIMENTOS

O investimento total acendeu aos 565.135,74 euros. Em equipamentos básicos o montante de 46.297,31 euros,

377.246,98 euros na aquisição das noas instalações em Peniche e 141.591,45 euros nas obras de adaptação

destas instalações. A aquisição do imóvel de Peniche e as respetivas obras de adaptação, que se encontram

reconhecidas em ativos em curso no montante de 526.476,73 euros. O investimento teve por objetivo alargar

a capacidade das instalações e dota-las de meios para o pleno exercício da atividade.

4. RECURSOS HUMANOS

A empresa conta com 93 funcionários, A empresa continua a apostar no recrutamento de quadros qualificados

e na sua continuidade para melhor realizarem a missão da empresa.

5. PERSPETIVAS DE EVOLUÇÃO

Com a conclusão das obras de adaptação do denominado edifício azul n em Sintra e com a aquisição das novas

instalações em Peniche, alargou-se o espectro geográfico e a capacidade de acolher um maior número de

alunos. Perspetiva-se para o período de 2019 um crescimento acentuado na atividade de ensino e formação,

no que concerne à atividade hoteleira as perspetivas mostram-se bastante animadoras, tendo em consideração

o aumento da procura da nossa unidade.

6. PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS

A Gerência, propõe que o resultado líquido negativo do período 2018, no montante de 70.731,89 euros,

transite para a resultados transitado.

7. AGRADECIMENTOS

A Gerência não poderia concluir sem deixar o seu reconhecimento a todos os colaboradores, pelo

profissionalismo e contínua dedicação. Aos clientes, instituições financeiras e fornecedores, pelo notável

contributo evidenciado. Um especial agradecimento aos órgãos sociais e sócios, pelo apoio e qualidade nas

suas intervenções

Colares, 15 de maio de 2019

AGerê da

ioRoesernandLim

(Gerente)

(Gerente)

RELATÓRIO E CONTAS DE 2018
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ANEXO AO RELATÓRIO DE GESTÃO

1. DÍVIDAS EM MORA AO ESTADO E À SEGURANÇA SOCIAL

Ao abrigo do artigo 2 do Decreto-Lei n2 534/80, de 7 de novembro e do artigo 2102 do Código Contributivo,
aprovado pela Lei n2 110/2009, de 16 de setembro, a sociedade Cenintel, não tem dívidas em mora perante o
Estado, tinha dívidas em mora à Segurança Social, referente ao não pagamento das contribuições referentes

ao mês de novembro de 2018 no montante de 27.276,22 euros. Estas contribuições forma pagas em janeiros
de 2019.

Colares, 15 de maio de 2019

(Ger nte)

António Rodrigues mandes Li a

(Gerente)

RELATÓRIO E CONTAS DE 2018
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Cenintel — Centro de Inteligência Formativa, Ensino e Formação Profissional, Ida.

BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

CENINTEL - Centro de Inteligência Formativa, Ensino e Formação Profissional, Lda

BALANÇO CONSOLIDADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 Unidade monetária: euros

Rubricas

ATIVO

Ativo não corrente

Ativos fixos tangíveis

Propriedades de investimento
Ativos intangíveis

Participações financeiras - método da equivalência patrimonial
Outros investimentos financeiros

Créditos a receber

Ativos por impostos diferidos

Ativo corrente

Notas
Datas

31-dez-2018 31-dez-2017

A Gerência O Contabilista Certificado

Subtotal

Inventários

Clientes

Estado e outros entes públicos

Outros créditos a receber

Diferimentos

Outros ativos financeiros

Caixa e depósitos bancários

7 3.069.701,79 2.856.611,55
10 145.213,68 147.589,82
6 1.443,08 2.461,51

11 571.530,12 607.254,48
11 143.645,93 188.002,35
18 52.000,00
17 31.292,85 19.209,04

3.962.827,45 3.873.128,75

12 3.469,75 6.263,02
18 23.988,86 39.010,30
21 8.920,34
18 4.285.740,11 4.157.024,58
21 11.573,88 8.424,29
18 1.307,49 1.307,49
4 46.073,63 90.250,72

4.372.153,72 4.311.200,74

8.334.981,17 8.184.329,49

Subtotal

Total do ativo
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO

Capital próprio

Capital subcrito 18 300.000,00 300.000,00
Reservas legais 21 60.000,00 60.000,00
Outras reservas 18 836.014,45 836.014,45
Resultados transitados 21 -78.678,79
Ajustamentos/Outras variações no capital próprio 21 -17.539,80 -2.208,28

Subtotal 1.099.795,86 1.193.806,17
Resultado líquido do período -70.731,89 -78.678,79

Total do capital próprio 1.029.063,97 1.115.127,38
Passivo

Passivo não corrente

Financiamentos obtidos 18 1.495.633,32 1.311.759,13
Outras dívidas a pagar 18 217.800,00

Subtotal 1.713.433,32 1.311.759,13
Passivo corrente

Fornecedores 18 194.854,53 121.793,10
Adiantamentos de clientes 18 318,10
Estado e outros entes públicos 21 113.995,35 66.025,60
Financiamentos obtidos 18 1.469.431,09 1.514.588,06
Outras dívidas a pagar 18 423.121,00 519.228,17
Diferimentos 15,21 3.390.763,81 3.535.808,05

Subtotal 5.592.483,88 5.757.442,98
Total do passivo 7.305.917,20 7.069.202,11

Total do capital próprio e do passivo 8.334.981,17 8.184.329,49

Augusto Ferreira Guedes ioséTomé dos Santos Costa

lnscritna OCC com o n2 53783

PÁG13 DE58
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DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS DO PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

CENINTEL - Centro de Inteligência Formativa, Ensino e Formação Profissional, Ida

DEMONSTRAÇÃO CONSOLIDADA DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

RENDIMENTOS E GASTOS

A Gerência

Augusto Ferreira Guedes
António Rodrigues Fernandes Lima

José Luís da Luz Furtado

Resultado líquido do período -70.731,89 -78.678,79

O Contabilista Certificado

José Tomé dos Santos Costa
Inscrito na OCC com o n2 53783

/

NOTAS

Unidade monetária: euros

PERÍODOS

2018 2017

Vendas e serviços prestados 13 374.124,75 383.371,23

Subsídios à exploração 15 2.448.198,24 2.184.421,10

Ganhos/perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos 11 -20.392,84 -18.133,33

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas 12 -108.825,31 -114.596,28

Fornecimentos e serviços externos 21 -802.784,79 -834.611,31

Gastos com o pessoal 19 -1.465.680,25 -1.268.477,87

Aumentos/reduções de justo valor 18 457,78

Outros rendimentos 21 66.786,20 91.377,05

Outros gastos 21 -77.724,28 -77.390,78

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos 413.701,72 346.417,59

Gastos/reversões de depreciação e amortização 6,7,10 -355.670,88 -333.152,45

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) 58.030,84 13.265,14

Juros e gastos similares suportados 9 -134.288,20 -105.663,72

Resultado antes de impostos -76.257,36 -92.398,58

Imposto sobre o rendimento do período 17 5.525,47 13.719,79

RELATÓRIO E CONTAS DE 2018
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DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO DO PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

CENINTEL-Co.00 do I008ligêooi. FoT080ioo, E,oAo FoRç8O Pooflssloool, Ido

DEMONSTRAÇÓO CONS000ADA DASALTERAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO NO PRRÍ000 2018

0—o Co.d000od.

—-----

doo,COCAAC

CAI

RELATÓRIO E CONTAS DE 2018
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Cenintel — Centro de Inteligência Formativa, Ensino e Formação Profissional, Lda.

DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO DO PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

CONINOL-C000od. Iot.Ogê,ob P000000 0,W,,o Po,ooçáo P0oI0000M Ld.

OOMON0700ÇOOCON000JOA0700 OOS007000Ç000 NO COPITALPOÓP0IO NO P002000 2007

0*0002 00 oØ. 000s& &02. 000 NO2

—---t---------

P..N..p.NOoO07 6023,0 300.NO, 2&00A NO.O24 2000,22 -70.072.70 0.00.007,00 0.000.027,00

RELATÓRIO E CONTAS DE 2018
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DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DO PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

CENINTEL - Centro de Inteligência Formativa, Ensino e Formação Profissional, Ida

DEMONSTRAÇÃO CONSOLIDADA DE FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

Notas

Unidade monetária: euros

Períodos

2018 2017

Pagamentos a fornecedores

Pagamentos ao pessoal

467.974,80

-910.888,66

-1.519.888,87

-1.962.802,73

6.216,41

2.410.835,50

454.249,18

447.570,65

-945.673,34

-1.435.978,06

-1.934.080,75

-10.370,69

1.996.470,61

52.019,17

Fluxos de caixa das atividades de investimento
Pagamentos respeitantes a:

Ativos fixos tangíveis

Ativos intangíveis

Investimentos financeiros

Recebimentos provenientes de:

Investimentos financeiros

Outros ativos

-585.353,19 -1.342.461,32

-3.055,60

-72.092,20 -71.393,25

Fluxos de caixa das atividades de financiamento

Recebimentos provenientes de:

Financiamentos obtidos

Pagamentos respeitantes a:

Financiamentos obtidas

Juros e gastos similares

Variações de caixa e seus equivalentes [1] + [2] + [3]

Efeitos das diferenças de câmbio

Caixa e seus equivalentes no início do período

Caixa e seus equivalentes no fim do período 4

A Gerência

Augusto Ferreira Guedes

António Rodrigues Fernandes Lima

José Luís da Luz Furtado

O Contabilista Certificado

José Tomé dos Santos Costa

Inscrito na DCC com o n2 53783

Fluxos de caixa das atividades operacionais

Recebimentos de clientes

Caixa gerada pelas operações

Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento

Outros recebimentos/pagamentos

Fluxos de caixa das atividades operacionais [1]

Fluxos de caixa das atividades de investimento [2]

92.250,00

62.400,00

-502.795,39

183.743,00

62.400,00

-1.170.767,17

Fluxos de caixa das atividades de financiamento [3]

2.415.019,13 2.756.312,20

-2.276.598,86

-134.041,13

4.379,14

-44.167,07

-10,02

90.250,72

46.073,63

-1.476.258,21

-114.184,64

1.165.869,35

47.121,35

43.129,37

90.250,72
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ANEXO

INTRODUÇÃO

O anexo visa complementar a informação financeira apresentada noutras demonstrações financeiras, divulgando as
bases de preparação e políticas contabilísticas adotadas e outras divulgações exigidas pelas Normas de Contabilidade
e Relato Financeiro (NCRF).

As notas deste anexo seguem do modelo publicado no Anexo 6 à Portaria n.2220/2015, de 24 de julho.

1. IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE

A Sociedade Cenintel — Centro de Inteligência Formativa, Ensino e Formação Profissional, Ida., doravante
designada de Cenintel ou Empresa, é uma sociedade por quotas constituída em 1 de abril de 2005, tem a sua sede

social na Av. Dr. António Brandão de Vasconcelos. Quinta da Sarrazola, Colares, Sintra e tem como objeto
social o ensino, formação profissional e exploração de unidade turística e restauração.

A entidade é participada em 77,78%, pela Cooptécnica Gustave Eiffel — Cooperativa de Ensino Formação Técnico
Profissional CRL, com sede na Amadora.

O A gerência entende que as demonstrações financeiras refletem de forma verdadeira e apropriada as operações
da Empresa, bem como a sua posição financeira, o seu desempenho e os fluxos de caixa.

Todos os montantes expressos nestas notas são apresentados em euros.

2. REFERENCIAL CONTABILÍSTICO DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Referencial contabilístico adotado

Regime geral

As presentes demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as Normas Contabilísticas e de Relato
Financeiro (NCRF) previstas no Sistema de Normalização Contabilística (SNC), aprovado pelo Decreto-Lei n2
158/2009, de 13 de julho, com as retificações da Declaração de Retificação n2 67-B/2009, de 11 de setembro e as
alterações resultantes da Lei n2 20/2010, de 23 de agosto e do Decreto-Lei n2 98/2015, de 2 de junho.
A partir de 1 de janeiro de 2016, data de entrada em vigor do Decreto-Lei n2 98/2015, de 2 de junho, o SNC passou
a ser regulado pelos seguintes diplomas:

— Portaria n2 220/2015, de 24 de julho (Modelos de demonstrações financeiras)

— Portaria n2 218/2015, de 23 de julho (Código das contas)

— Aviso n2 8254/2015, de 29 de julho (Estrutura conceptual)

— Aviso n2 8258/2015, de 29 de julho (Normas interpretativas)

Aviso n 8256/2015, de 29 de julho (Normas contabilísticas e de relato
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Indicação e justificação das disposições do SNC que, em casos excecionais, tenham sido derrogadas e

dos respetivos efeitos nas demonstrações financeiras

No período a que se reportam as demonstrações financeiras, não foram derrogadas quaisquer disposições do

Sistema de Normalização Contabilística.

Indicação e comentário das contas de balanço e da demonstração dos resultados cujos conteúdos não

sejam comparáveis com os do período anterior

As quantias apresentadas para efeitos comparativos são comparáveis e estão apresentadas em conformidade com

o modelo resultante das alterações introduzidas pelos diplomas legais acima referidos.

3. PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS

As principais políticas contabilísticas adotadas na preparação das demonstrações financeiras são as seguintes:

3.1. Bases de mensuração usadas na preparação das demonstrações financeiras

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

livros e registos contabilísticos da Empresa, mantidos de acordo com as Normas Contabilísticas e de Relato
Financeiro.

Ativos intangíveis

Os ativos intangíveis são mensurados inicialmente pelo custo que correspondente ao preço de compra no momento

da sua aquisição ou construção acrescido dos direitos de importação, dos impostos não reembolsáveis e dos custos

diretamente atribuíveis de preparação do ativo para o seu uso pretendido, deduzidos dos descontos e abatimentos.

Subsequentemente a empresa aplica o modelo do custo que corresponde ao seu custo de aquisição ou construção

deduzido de amortizações acumuladas e de eventuais perdas por imparidade acumuladas.

Os ganhos ou perdas resultantes da venda ou abate destes ativos são determinadas pela diferença entre o preço de

venda e a quantia escriturada na data da alienação/abate, sendo reconhecidos na demonstração dos resultados,

como “Outros rendimentos e ganhos” ou “Outros gastos e perdas”.

Ativos fixos tangíveis

Os ativos fixos tangíveis são mensurados inicialmente pelo custo que correspondente ao preço de compra no

momento da sua aquisição ou construção acrescido dos direitos de importação, dos impostos não reembolsáveis,

dos custos necessários para o colocar em funcionamento e dos custos de desmantelamento e remoção relacionados

com o bem, deduzidos dos descontos e abatimentos.

Subsequentemente a empresa aplica o modelo do custo que corresponde ao seu custo de aquisição ou construção

deduzido de depreciações acumuladas e de eventuais perdas por imparidade acumuladas.

RELATÓRIO E CONTAS DE 2018
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Os custos com a manutenção e reparação que não aumentam a vida útil destes ativos fixos são reconhecidos como
gasto do período em que ocorrem. Os gastos com grandes reparações e remodelações são incluídos na quantia
escriturada do ativo sempre que se perspetive que este origine benefícios económicos futuros adicionais.

Os ativos fixos tangíveis em curso representam ativo ainda em fase de construção, encontrando-se reconhecidos ao
custo de aquisição ou de construção deduzido de eventuais perdas por imparidade acumuladas. Estes ativos apenas
serão depreciados a partir do momento em que estejam disponíveis para ser usados.

Os ganhos ou perdas resultantes da venda ou abate destes ativos são determinadas como diferença entre o preço
de venda e a quantia escriturada na data de alienação/abate, sendo reconhecidos na demonstração dos resultados,
como “Outros rendimentos e ganhos” ou “Outros gastos e perdas”.

Locações

A classificação das locações em financeiras ou operacionais é feita em função da substância e não da forma do
contrato. Os contratos de locação em que a Empresa age como locatário são classificados como locações financeiras,
se através deles forem transferidos substancialmente todos os riscos e vantagens inerentes à posse, e como locações
operacionais, quando através deles não forem transferidos substancialmente todos os riscos e vantagens inerentes
à posse.

Numa locação financeira, os ativos e passivos devem ser reconhecidos pelo valor mínimo entre o justo valor do bem
à data de início do contrato e o valor presente dos pagamentos mínimos da locação. A taxa de desconto a usar no
cálculo do valor presente é a taxa de juro implícita do contrato. Quaisquer custos diretos iniciais do locatário são
adicionados à quantia reconhecida como ativo.

Os pagamentos mínimos da locação financeira são repartidos entre o encargo financeiro imputado a cada período
durante o prazo da locação como gasto financeiro a reconhecer na demonstração dos resultados e a redução do
passivo financeiro pelo reembolso do capital. Para além disso, o ativo fica sujeito à depreciação ou amortização que
é reconhecida como gasto na demonstração dos resultados do período a que respeitam e durante a sua vida útil.

Nas locações consideradas como operacionais, as rendas devidas são reconhecidas como gasto na demonstração
dos resultados, numa base linear, durante o período do contrato de locação.

Custos de empréstimos obtidos

A Empresa reconheceu como gastos na demonstração dos resultados os custos de empréstimos obtidos. Uma vez
que tem ativos fixos tangíveis em curso, aos quais se poderia imputar parte desses custos de empréstimos obtidos.

Propriedades de investimento

As propriedades de investimento (prédios não ocupados pelo dono ou pelo locatário numa locação financeira) são
mensuradas inicialmente pelo custo que correspondente ao preço de compra no momento da sua aquisição ou
construção acrescido dos direitos de importação, dos impostos não reembolsáveis, dos custos necessários para o
colocar em funcionamento e dos custos de desmantelamento e remoção relacionados com o bem, deduzidos dos
descontos e abatimentos.

Subsequentemente a empresa aplica o modelo do custo que corresponde ao seu custo de aquisição ou construção
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Os custos com a manutenção e reparação que não aumentam a vida útil das propriedades de investimento são
reconhecidos como gasto do período em que ocorrem. Os gastos com grandes reparações e remodelações são
incluídos na quantia escriturada do ativo sempre que se perspetive que este origine benefícios económicos futuros
adicionais.

As propriedades de investimento em curso representam ativo ainda em fase de construção, encontrando-se
reconhecidos ao custo de aquisição ou de construção deduzido de eventuais perdas por imparidade acumuladas.

Os ganhos ou perdas resultantes da venda ou abate destes ativos são determinados como diferença entre o preço
de venda e a quantia escriturada na data de alienação/abate, sendo reconhecidos na demonstração dos resultados,
como “Outros rendimentos e ganhos” ou “Outros gastos e perdas”.

Investimentos financeiros

Os investimentos financeiros em subsidiárias, associadas e entidades conjuntamente controladas são reconhecidos
pelo método de equivalência patrimonial, sendo as participações inicialmente contabilizadas pelo custo de
aquisição, excluindo o goodwill que será reconhecido separadamente em ativos intangíveis, o qual será acrescido
ou reduzido ao valor proporcional à participação nos capitais próprios dessas empresas, reportado à data de
aquisição ou da primeira aplicação do método de equivalência patrimonial.

De acordo com o método de equivalência patrimonial, as participações financeiras são ajustadas anualmente pelo
valor correspondente à participação nos resultados líquidos das subsidiárias, associadas e entidades conjuntamente
controladas, por contrapartida de rendimentos ou gastos do período. As participações são ainda ajustadas pelo valor
correspondente à participação noutras variações nos capitais próprios dessas empresas, por contrapartida da
rubrica “Ajustamentos em ativos financeiros”. Adicionalmente, os dividendos recebidos destas empresas são
reconhecidos como uma diminuição da quantia escriturada dos investimentos financeiros.

As perdas que excedam a quantia escriturada do investimento financeiro não são reconhecidas, a não ser que
existam obrigações legais ou construtivas ou tenham sido feitos pagamentos a favor dessas participadas. Contudo,
se a participada posteriormente relatar lucros, o investimento retoma o reconhecimento na sua parte nesses lucros
somente após a sua parte nos lucros igualar a parte das perdas não reconhecidas.

Os restantes investimentos financeiros encontram-se reconhecidos ao custo de aquisição ou, no caso de
financiamentos concedidos, ao valor nominal. É feita uma avaliação dos investimentos financeiros em empresas
associadas quando existem indícios de que o ativo possa estar em imparidade, sendo reconhecido como gasto as
perdas por imparidade que se demonstrem existir. Os rendimentos resultantes de investimentos financeiros
(dividendos ou lucros atribuídos) são reconhecidos na demonstração dos resultados do período em que é decidida
e anunciada a sua distribuição.

Inventários

Os inventários são mensurados pelo custo ou valor realizável líquido, dos dois o mais baixo. O custo dos inventários
inclui todos os custos de compra, custos de conversão e outros custos incorridos para colocar os inventários no seu
local e na sua condição atuais.
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Os custos de compra incluem o preço de compra, direitos de importação e outros impostos não reembolsáveis e
custos de transporte, manuseamento e outros custos diretamente atribuíveis à aquisição de bens acabados, de
materiais e serviços, deduzido de descontos comerciais e abatimentos.

As mercadorias e as matérias-primas, subsidiárias e de consumo encontram-se mensuradas ao custo de aquisição
ou ao preço de mercado, no caso de este ser inferior. Entende-se por preço de mercado o valor realizável líquido ou
o custo de reposição. A Empresa utiliza como fórmula de custeio o custo de aquisição.

Rédito

O rédito proveniente da venda de bens e da prestação de serviços é mensurado pelo justo valor da contraprestação
recebida ou a receber decorrente da atividade normal da Empresa. O rédito é reconhecido líquido do imposto sobre
o valor acrescentado (IVA), abatimentos e descontos comerciais.

A Empresa reconhece o rédito quando este possa ser razoavelmente mensurável, seja provável que a empresa
obtenha benefícios económicos futuros e quando os riscos sejam transferidos para o comprador. O montante do
rédito não é considerado como razoavelmente mensurável até que todas as contingências relativas a uma venda
estejam substancialmente resolvidas.

Os rendimentos são reconhecidos na data da entrega dos bens ou da conclusão dos serviços prestados.

Subsídios do Governo e apoios do Governo

Os subsídios do Governo são reconhecidos quando existe segurança de que sejam recebidos e cumpridas as
condições exigidas para a sua concessão.

Os subsídios do Governo não reembolsáveis relacionados com ativos fixos tangíveis e ativos intangíveis são
inicialmente reconhecidos nos capitais próprios e, subsequentemente: (i) se respeitarem a ativos fixos tangíveis
depreciáveis e ativos intangíveis com vida útil definida, imputados numa base sistemática a rendimentos durante os
períodos necessários para balanceá-los com os gastos de depreciação e amortização; (ii) se respeitarem a ativos
fixos tangíveis não depreciáveis ou ativos intangíveis com vida útil indefinida, mantidos no capital próprio, exceto se
a respetiva quantia for necessária para compensar qualquer perda por imparidade.

Os subsídios do Governo reembolsáveis são reconhecidos no passivo. No caso destes subsídios passarem a não

reembolsáveis, deverão passar a ter o tratamento referido acima.

Os subsídios relacionados com rendimentos são reconhecidos na demonstração dos resultados em função dos
gastos suportados.

Impostos sobre o rendimento

Os impostos sobre o rendimento incluem o efeito dos impostos correntes e dos impostos diferidos. O imposto
corrente sobre o rendimento é calculado com base no resultado tributável da Empresa, de acordo com as regras

fiscais em vigor. Os impostos diferidos referem-se a diferenças temporárias entre os montantes dos ativos e dos
passivos para efeitos de reconhecimento contabilístico e os respetivos montantes para efeitos de tributação, bem
como os resultados de benefícios fiscais obtidos e de diferenças temporárias entre os resultados fiscal
contabilístico.
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Os impostos correntes e diferidos são reconhecidos como rendimento ou gasto na demonstração dos resultados,
exceto se o imposto provenha de uma transação ou acontecimento que seja reconhecido diretamente no capital
próprio. Neste caso, o imposto corrente e diferido é reconhecido na mesma rubrica do capital próprio onde o item
que lhe deu origem foi reconhecido.

Os ativos e passivos por impostos diferidos são calculados e periodicamente avaliados utilizando-se as taxas de
tributação que se espera estarem em vigor à data da reversão das diferenças temporárias.

Os impostos diferidos são calculados, de acordo com o método do passivo com base no balanço, sobre as diferenças
temporárias entre a quantia escriturada dos ativos e passivos e a sua base fiscal, utilizando as taxas de imposto
aprovadas, à data de balanço, e que se espera que venham a ser aplicadas quando as diferenças temporárias se
reverterem.

Os passivos por impostos diferidos são reconhecidos para todas as diferenças temporárias tributáveis (com exceção
do goodwill não dedutível para efeitos fiscais), das diferenças resultantes do reconhecimento inicial de ativos e
passivos que não afetem quer o lucro contabilístico quer o fiscal e das diferenças relacionadas com investimentos
em subsidiárias, na medida em que não seja provável que se revertam no futuro.

Os ativos por impostos diferidos são reconhecidos unicamente quando existem expetativas razoáveis de lucros
fiscais futuros suficientes para os utilizar. Anualmente é efetuada uma reapreciação das diferenças temporárias
dedutíveis subjacentes aos ativos por impostos diferidos, no sentido de os reconhecer ou ajustar em função da
expetativa atual de recuperação futura.

Instrumentos financeiros

Dívidas de clientes e outras contas a receber:

As dívidas de clientes ou de outras contas a receber são reconhecidos pelo custo. Apesar de não vencerem juros, o
seu recebimento é, em regra, inferior a 12 meses, razão pela qual o efeito da aplicação do método do custo
amortizado é imaterial.

No final de cada período de relato são analisadas as contas de clientes e outras contas a receber de forma a avaliar
se existe alguma evidência objetiva de que não são recuperáveis. Se assim for, é de imediato reconhecida a respetiva
perda por imparidade, correspondente à diferença entre a quantia escriturada e a quantia recuperável.

As perdas por imparidade são reconhecidas na sequência de eventos ocorridos que indiquem, objetivamente e de
forma quantificável, que a totalidade ou parte do saldo em dívida não será recuperável. Para tal, a entidade tem em
consideração informação de mercado que demonstre que o cliente está em incumprimento das suas
responsabilidades, bem como informação histórica dos saldos vencidos e não recebidos

Empréstimos concedidos:

Os empréstimos concedidos a subsidiárias, reconhecidos em “outros ativos financeiros”, no ativo não corrente,
estão mensurados ao custo, uma vez que não tendo maturidade definida, não se aplica o método do custo
amortizado.

Fornecedores e outras contas a pagar:

As dívidas a fornecedores e outras contas a pagar estão mensuradas pelo seu valor nominal. Apesar de não vencerem
juros, o seu pagamento é inferior a 12 meses, razão pela qual o efeito da aplicação do método do custo mortizado
é imaterial.
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Financiamentos obtidos:

Os financiamentos obtidos pela empresa, com exceção da locação financeira, estão mensurados ao custo
amortizado ou ao custo. Estão mensurados ao custo todos aqueles que não têm maturidade definida, como por
exemplo as contas correntes caucionadas, e também aqueles cuja diferença entre a taxa nominal e a taxa efetiva é
imaterial. Nos empréstimos que tenham maturidade definida, os retornos para o seu detentor sejam de montante
fixo, de taxa de juro fixa ou taxa de juro variável mas indexada a um indexante e que não contenham nenhuma
cláusula contratual que possa resultar para o seu detentor em perda do valor nominal e do juro, a empresa aplica a
mensuração ao custo amortizado.

Caixa e depósitos bancários:

Os montantes incluídos na rubrica “Caixa e depósitos bancários” correspondem aos valores de caixa e depósitos

bancários, que incluem depósitos à ordem, a prazo e outros e que possam ser imediatamente mobilizáveis.

Benefícios dos empregados

Os benefícios dos empregados incluem apenas benefícios de curto prazo, tais como salários, ordenados, subsídios

de férias e de Natal, contribuições para a segurança social, participação nos lucros e gratificações, pagáveis dentro

de doze meses do final do período e outros benefícios monetários ou não monetários, relativos aos empregados

correntes.

Os benefícios dos empregados a curto prazo são reconhecidos pela quantia não descontada, quando os empregados

tenham prestado serviço durante o período contabilístico, como um gasto e um passivo, após a dedução de qualquer

quantia já paga. Contudo, se a quantia já paga exceder a quantia não descontada dos benefícios, o excesso deve ser
reconhecido como um ativo.

Periodização económica

Os gastos e rendimentos são reconhecidos no período a que se referem independentemente do seu pagamento ou
recebimento, de acordo com o regime do acréscimo. As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e as
correspondentes receitas e despesas são reconhecidas como acréscimos de rendimentos ou gastos nas rubricas
“Outras contas a receber e a pagar” e em “Diferimentos”.

3.2. Outras políticas contabilísticas relevantes

Eventos subsequentes

Os eventos subsequentes ocorridos após a data do balanço que proporcionem provas ou informações adicionais

sobre condições que existiam à data do balanço (“acontecimentos que dão lugar a ajustamentos”) são refletidos nas

demonstrações financeiras da Empresa. Os eventos após a data do balanço (“acontecimentos que não dão lugar a
ajustamentos”) quando materiais, são divulgados no anexo às demonstrações financeiras.

3.3. juízos de valor que o órgão de gestão fez no processo de aplicação das polfticas contabilísticas e

que tiveram maior impacto nas quantias reconhecidas nas demonstrações financeiras

Na preparação das demonstrações financeiras, a Gerência da Empresa baseou-se no melhor conhecimento e na

experiência de eventos passados e/ou correntes considerando determinados pressupostos relativos a eventos
futuros.
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As estimativas contabilísticas mais significativas refletidas nas demonstrações financeiras dos períodos findos em 31

de Dezembro de 2018 e 31 de Dezembro de 2017 incluem:

• Vidas úteis dos ativos fixos tangíveis;

• O cálculo da quantia recuperável das dívidas de clientes no reconhecimento de perdas por imparidade;

• Previsão dos ordenados e salários a pagar no próximo período para o cálculo dos encargos com férias

As estimativas foram determinadas com base na melhor informação disponível à data de preparação das
demonstrações financeiras. No entanto, poderão ocorrer situações em períodos subsequentes que, não sendo
previsíveis à data, não foram consideradas nessas estimativas. Alterações a estas estimativas que ocorram
posteriormente à data das demonstrações financeiras serão corrigidas em resultados, de forma prospetiva,
conforme disposto na NCRF 4 — Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros.

3.4. Principais pressupostos relativos ao futuro

As demonstrações financeiras anexas foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações, a partir dos
livros e registos contabilísticos da Empresa, mantidos de acordo com os princípios contabilísticos geralmente aceites
em Portugal.

Os eventos ocorridos após a data do balanço que afetem o valor dos ativos e passivos existentes à data do balanço
são considerados na preparação das demonstrações financeiras do período. Esses eventos, se significativos, são
divulgados no anexo às demonstrações financeiras.

3.5. Principais fontes de incerteza

A presente nota faz referência aos principais pressupostos em relação ao futuro na elaboração das demonstrações
financeiras anexas, que possam implicar um risco significativo de ajustamentos materiais à mensuração dos ativos

e passivos do próximo período financeiro.

Imparidade dos ativos

A determinação da imparidade dos ativos requer a estimativa do valor presente dos cash-flows associados a esse
ativo. Neste cálculo são adotados pressupostos que se baseiam na experiência passada da Empresa, bem como nas

expetativas futuras. A Empresa considera existir um risco controlado destes pressupostos não se verificarem.

4. Fiuxos DE CAIXA

a) Quantia dos saldos significativos de caixa e seus equivalentes que não estão disponíveis para uso:

Todos os saldos de caixa e de depósitos bancários estão disponíveis para serem utilizados não havendo
qualquer restrição para a sua movimentação.
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b) Desagregação dos valores inscritos na rubrica de caixa e em depósitos bancários.

Unidade monetária: euros

31-dez-2018 31-dez-2017

Caixa 4.568,88 6.275,67

Depósitos à ordem 41.504,75 83.975,05

Total caixa e depósitos bancários 46.073,63 90.250,72

5. PARTES RELACIONADAS

a) Remunerações do pessoal-chave da gestão (em 2018 e 2017)

Não ocorreram remunerações aos órgãos sociais.

b) Natureza do relacionamento das partes relacionadas:

Natureza do relacionamento das partes relacionadas:

País % direta % total

Empresa-mãe:

Cooptécnica Gustave Eiffel - Cooperativa Ensino, Formação Técnico Profissional, CRL Portugal 77,78% 77,78%

Subsidiárias:

Servipeniche . Empreendimentos Turísticos, Lda Portugal 55,37% 55,37%

Outras empresas:

Universitas - Cooperativa de Ensino Superior e lnvestigaçflo Ciêntifica, CRL Portugal 4,00% 4,00%

Aprodaz . Assoc. Promoção Desemvoívimento dos Açores Portugal 11,00% 11,00%

Apesi - Soc Prom. Ensino Siperior Imobiliário, SA Portugal 0,05% 0,05%

c) Transações entre partes relacionadas

Transações: Unidade monetária: euros

Em 2018
Vendas

Compras
Rendimentos

Subsidiárias:

servipeniche - Empreendimentos Turísticos, Lda - 21.287,00

- 21.287,00

Total partes relacionadas - 21.287,00

Transações: Unidade monetária: euros

Em 2017
Vendas

Compras
Rendimentos

Empresa-mãe:

Cooptécnica Gustave Eiffel - Cooperativa Ensino e Formação Técnico Porf.I, CRL 672,50 -

672,50 -

Subsidiárias:

servipeniche - Empreendimentos Turísticos, Lda - 23.743,00

- 23.743,00

REMTÓRIO E CONTM DE 2018
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Saldos pendentes entre partes relacionadas

Saldos pendentes: Unidade monetária: euros

Perdas por
Saldos pendentes Saldos pendentes .Em 31 dezembro 2018

. imparidade Provisoes
ativos passivos

acumuladas

Subsidiárias:

servipeniche - Empreendimentos Turísticos, Lda - 21.287,00 - -

- 21.287,00 - -

Total partes relacionadas
- 21.287,00 - -

Saldos pendentes: Unidade monetária: euros

Perdas por
Saldos pendentes Saldos pendentes .Em 31 dezembro 2017 imparidade Provisoes

ativos passivos
acumuladas

Empresa-mãe:

Cooptécnica Gustave Eiffel - Cooperativa Ensino e Formação Técnico 412,50 - - -

412,50 - - -

Total partes relacionadas 412,50 - - -

6. ATIVOS INTANGÍVEIS

a) As políticas contabilísticas adotadas pela Empresa referentes aos ativos intangíveis estão devidamente

enunciadas na nota 3 — Principais políticas contabilísticas.

b) A Empresa não reconheceu ativos intangíveis com vida útil indefinida. Os ativos intangíveis com vida útil
definida são amortizados pelo método da linha reta, através de uma amortização sistemática durante a vida
útil estimada para os ativos. As amortizações são calculadas, após o início de utilização dos bens, numa base
anual, de acordo com as seguintes vidas úteis estimadas:

Ativos intangíveis Vida útil Taxa de amortização

Programas de computador 3, 4 33,33%. 25%

c) Os ativos intangíveis apresentam a seguinte decomposição:

Unidade monetária: euros

31-dez-2018 31-dez-2017

Amort. e perdas Quantia Amort. e perdas QuantiaATIVOS INTANGÍVEIS Quantia bruta . Quantia bruta
imp. escriturada imp. escriturada

Projetos de desenvolvimento 46.534,06 46.534,06 - 46.534,06 46.534,06

Programas de computador 40.777,61 39.334,53 1.443,08 40.777,61 38.316,10 2.461,51

Propriedade industrial 226,23 226,23 - 226,23 226,23

Outros ativos intangíveis 3.503,74 3.503,74 - 3.503,74 3.503,74

Total ativos intangíveis 91.041,64 89.598,56 1.443,08 91.041,64 88.580,13 2.461,51

Ativos intangíveis 91.041.64 89.598,56 1.443,08 91.041,64 88.580,13 2.461,51
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d) Os movimentos na rubrica de ativos intangíveis durante os períodos 2018 e 2017, são os que se seguem:

2018

Unidade monetária: euros

Ativos
Projetos Programas Propriedade Outros ativos

Goodwill intangiveis em TOTALdesenvolv. computador industrial intangiveis
curso

QUANTIA BRUTA:

Saldo em 01/01 - 46.534,06 40.777,61 226,23 3.503,74 - 91.041,64

Saldo em 31/12 - 46.534,06 40.777,61 226,23 3.503,74 - 91.041,64

AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS:

Saldo em 01/01 - 46.534,06 38.316,10 226,23 3.503,74 - 88.580,13

Aumentos - - 1.018,43 - - - 1.018,43

Saldo em 31/12 - 46.534,06 39.334,53 226,23 3.503,74 - 89.598,56

QUANTIA ESCRITURADA:

Em 01/01

Em 31/12

Variação no período

2.461,51 - - - 2.461,51

1.443,08 - - 1.443,08

-1.018,43 . - . .1.018,43

Unidade monetária: euros

2017

Projetos Programas Propriedade Outros ativos
, Ativos

Goodwill intangiveis em TOTAL
desenvolv. computador industrial intangiveis

curso

QUANTIA BRUTA:

Saldo em 01/01 - 46.S34,06 37.722,01 226,23 3.503,74 - 87.986,04

Aumentos - - 3.055,60 - - - 3.055,60

Saldo em 31/12 - 46.534,06 40.777,61 226,23 3.503,74 - 91.041,64

AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS:

Saldo em 01/01 - 46.534,06 37.722,01 226,23 3.503,74 - 87.986,04

Aumentos - - 594,09 - - . 594,09

Saldo em 31/12 - 46.534,06 38.316,10 226,23 3.503,74 - 88.580,13

QUANTIA ESCRITURADA:

Em 01/01

Em 31/12

Variação no período

- 2.461,51 - - - 2.461,51

- 2.461,51 - - - 2.461,51

e) Outras divulgações:

- Na empresa não há ativos intangíveis com vida útil indefinida.

7. ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS

a) As políticas contabilísticas adotadas pela Empresa referentes aos ativos fixos tangíveis estão devidamente

enunciadas na nota 3 — Principais políticas contabilísticas.
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b) Os ativos fixos tangíveis são depreciados pelo método da linha, através de uma depreciação sistemática
durante a vida útil estimada para os ativos. As depreciações são calculadas, após o início de utilização dos bens,
numa base duodecimal, de acordo com as seguintes vidas úteis estimadas:

Ativos fixos tangíveis Vida útil Taxa de depreciação

Edifícios e outras construções 20 5,00%

Equipamento básico 5, 8, 10 20%, 12,5%, 10%

Equipamento de transporte 4 25,00%

Equipamento administrativo 3, 5,8 33,33%, 20%, 12,5%

Equipamentos biológicos 1 100,00%

Outros ativos fixos tangíveis 5, 8 20%, 12,5%

c) Os ativos fixos tangíveis apresentam a seguinte decomposição:

Unidade monetária: coros

31-dez-2018 31-dez-2017

ATIVOS FIX0STANGÍVE1S Quantia bruta
Deprec. e perdas Quantia

Quantia bruta
Deprec. e perdas Quantia

Imp. escriturada Imp. escriturada

Terrenos e recursos naturais 459.954,61 - 459.954,61 459.95461 - 459.954,61

Edifícios e outras construções 1379.863,84 230.927,24 1.148.936,60 1.379.863,84 181.320,60 1.198.543,24

Equipamento básico 2.937.312,93 2.244.166,06 693.146,87 2.891.015,62 1.954.879,60 936.136,02

Equipamento de transporte 141.099,66 120.542,41 20.557,25 141.099,66 112.384,81 28.714,85

Equipamento administrativo 65.801,59 65.647.84 183,75 65.801,39 63.013,09 2.788,50

Equipamentos bioldgicus 608,54 608,54 - 608,54 608,54

Outros ativos fitos tangiveis 88.074,88 76.356,30 11.718,58 88.074.88 73.996,25 14.078,63

Ativos fixos tangíveis em curso 735.234,13 735.234,13 216.395,70 216.395,70

5.807.950,18 2.738.248,39 3.069.701,79 5.242.814,44 2.386.202,89 2.856.611,55

d) Os movimentos na rubrica ativos fixos tangíveis durante os períodos 2018 e 2017 são os que se seguem:

Unidade monetária: euros

2018

Terrenos e Edifícios e outras Equipamento Equipamento de Equipamento Equipamentos Outros ativos
Ativos

TOTALrecursos naturais construções básico transporte administrativo biológicos fixos tangiveis

QUANTiA BRUTk

Saldo em 01/01 459.954,61 1.379.863,84 2.891.015,62 141.099,66 65.801,59 608,54 88.074,88 216.395,70 5.242.814,44

Aditões - - 46.297,31 - - . 518.838,43 565.135,74

Saldo em 31/12 459.954,61 1.379.863,94 2.937.312,93 141.099,66 65.801,59 608,54 88.074,88 735.234,13 5.807.950,18

DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS:

Saldo em 01/01 - 181.320,60 1.954.879,60 112.384,81 63.013,09 608,54 73.996,25 - 2.386.202,89

Aumentos - 49.606,64 289.517,27 8.157,60 2.634,75 - 2.360,05 . 352.276,31

Transferências - - -230,81 - . - -230,81

Saldo em 31/12 - 230.927,24 2.244.166,06 120.542,41 65.647,84 608,54 76.356,30 - - 2.738.248,39

QUANTIA ESCRiTURADA:

Em 01/01 459.954,61 1.198.543,24 936.136,02 28.714,85 2.788,50 - 14.078,63 216.395,70 2.856.611,55

Em 31/12 459.954,61 1.148.936,60 693.146,87 20.557,25 153,75 - 11.718,58 735.234,13 3.069.701,79

Variação no perfodo - -49.606,64 -242.989,15 -8.157,60 -2.634,75 - -2.360,05 518.838,43 213.090,24
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2017

Unidade monetária: euros

Terrenos e Edifícios e outras Equipamento Equipamento de Equipamento Equipamentos Outros ativos
Ativos fixos

recursos naturais construções básico transporte administrativo biológicos fixos tangíveis
tangivertem TOTAL

QUANTIA BRUTA:

Saldo em 01/01 - 805.869,45 2.721.004,14 110.469,85 65.801,59

Adições - 1.033.949,00 175.713,97 30.629,81 -

608,54 85.069,15 2.182,51 3.791.005,23

- 3.005,73 216.395,70 1.459.694,21

- -
- 7.885,00Outras diminuições

- - 7.885,00

Transferéncias 459.954,61 -459.954,61 2.182,51 - - - - -2.182,51 -

Saldo em 31/12 459.954,61 1.379.863,84 2.891.015,62 141.099,66 65.801,59 608,54 88.074,88 216.395,70 5.242.814,44

DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS:

Saldo em 01/01 - 151.100,50 1.665.011,47 108.470,30 60.137,83 608,54 70.692,03 - 2.056.020,67

Aumentos - 30.220,10 290.656,63 3.914,51 2.875,26
- 3.304,22 - 330.970,72

Reversões
- 788,50 - - - -

- 788,50

Saldo em 31/12 - 181.320,60 1.954.879,60 112.384,81 63.013,09 608,54 73.996,25 - 2.386.202,89

e) Depreciação, reconhecida nos resultados ou como parte de custos de outros ativos durante o período:

289.517,27

8.157,60

2.634,75

Unidade monetária: euros

Outros ativos fixos tangíveis 2.360,05
- 2.360,05

TOTAL 352.276,31
- 352.276,31

Depreciação
Depreciação reconhecida como parte

reconhecida em
de custo de outros ativos

resultados

Unidade monetária: euros

QUANTiA ESCRITURADA:

Em 01/01

Em 31/12

Variaçõo no período

- 654.768,95

459.954,61 1.198.543,24

459.954,61 543.774,29

1.055.992,67

936.136,02

-119.856,65

1.999,55

28.714,85

26.715,30

5.663,76

2.788,50

-2.875,26

14.377,12 2.182,51 1.734.984,36

14.078,63 216.395,70 2.856.611,55

-298,49 214.213,19 1.121.626,99

2018

Depreciação
Depreciaçao reconhecida como parteATIVOS FIXOS TANGIVEIS reconhecida em , TOTAL

de custo de outros ativos
resultados

Edifícios e outras construções 49.606,64
- 49.606,64

Equipamento básico
- 289.517,27

Equipamento de transporte
- 8.157,60

Equipamento administrativo
- 2.634,75

ATiVOS FIXOS TANGÍVEIS

2017

TOTAL

Edifícios e outras construções 30.220,10
- 30.220,10

Equipamento básico 290.656,63
- 290.656,63

Equipamento de transporte 3,914,51
- 3.914,51

Equipamento administrativo 2.875,26 - 2.875,26

Outros ativos fixos tangíveis 3.304,22 - 3.304,22

TOTAL 330.970,72
- 330.970,72
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f) Depreciação acumulada no final do período

Unidade monetária: euros

Depreciação acumulada 31-dez-2018 3 1-dez-2017

Edifícios e outras construções 230.927,24 181.320,60

Equipamento básico 2.244.166,06 1.954.879,60

Equipamento de transporte 120.542,41 112.384,81

Equipamento administrativo 65.647,84 63.013,09

Equipamentos biológicos 608,54 608,54

Outros ativos fixos tangíveis 76.356,30 73.996,25

TOTAL 2.738.248,39 2.386.202,89

g) Itens do ativo fixo tangível em curso:

Unidade monetária: euros

Ativos fixos em curso 31-dez-2018 31-dez-2017

Ativos fixos em curso:

Novas instalações 377.246,98 -

Obras de Adaptação 357.987,15 208.757,40

Adiantamentos por conta de ativos fixos tangíveis:

Obras de Adaptação
- 7.638,30

TOTAL 735.234,13 216.395,70

h) Outras divulgações:

A empresa tem um conjunto de bens totalmente depreciados e que são utilizados esporadicamente, para os quais
não se justifica o aumento da vida útil ou a sua revalorização, tendo em conta a sua imaterialidade.

O imóvel sito na Av. Dr. Álvaro Vasconcelos n.21 em Sintra, encontra-se hipotecado à Caixa de Crédito Agrícola
Mutuo de Loures como garantia do financiamento por este concedido no montante de 1.000.000,00 euros.

8. LOCAÇÕES

a) As políticas contabilísticas adotadas pela Empresa referentes às locações estão devidamente enunciadas na
nota 3 — Principais políticas contabilísticas.

Locações financeiras — locatários:

b) Quantia escriturada para cada categoria de ativo à data de 31 de dezembro de 2018 e 31 de dezembro de 2017:

RELATÓRIO E CoivrAs DE 2018
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Unidade monetária; euros

31-dez-2018 31-dez-2017

Deprec. e perdas Quantia Deprec. e perdas QuantiaCategoria de ativo Quantia bruta Quantia bruta
imp. escriturada imp. escriturada

Ativos fixos tangíveis:

Equipamento básico 142.990,33 109.217,61 33.772,72 200.976,78 111.683,88 89.292,90

Equipamento de transporte 18.629,81 5.821,81 12.808,00 49.039,81 31.574,36 17.465,45

Equipamento administrativo 7.441,50 7.441,50 - 7.441,50 4.960,50 2.481,00

Total ativos fixos tangíveis 169.061,64 122.480,92 46.580,72 257.458,09 148.218,74 109.239,35

TOTAL 169.061,64 122.480,92 46.580,72 257.458,09 148.218,74 109.239,35

c) Reconciliação entre o total dos futuros pagamentos mínimos da locação à data de 31 de dezembro de 2017 e
31 de dezembro de 2017 e o seu valor presente:

Unidade monetária: euros

31-dez-2018 31-dez-2017

Pagamentos mínimos até um ano 26.862,69 46.300,81

Pagamentos mínimos mais de 1 ano e não mais de 5 anos 15.576,16 42.423,83

TOTAL DE PAGAMENTOS MÍNIMOS 42.438,85 88.724,64

Pagamento de juros futuros 1.474,94 4.062,22

VALOR PRESENTE DOS PAGAMENTOS FUTUROS 40.963,91 84.662,42

d) Total dos futuros pagamentos mínimos da locação à data de 31 de dezembro de 2018 e 31 de dezembro de
2017, e o seu valor presente:

Unidade monetária: euros

Pagamentos mínimos Valor presente

31-dez-2018 31-dez-2017 31-dez-2018 31-dez-2017

Pagamentos mínimos até um ano 26.862,69 46.300,81 25.799,07 43.700,52

Pagamentos mínimos mais de 1 ano e não mais de 5 anos 15.576,16 42.423,83 15.164,84 40.961,83

TOTAL 42.438,85 88.724,64 40.963,91 84.662,35

9. CUSTOS DOS EMPRÉSTIMOS OBTIDOS

a) As políticas contabilísticas adotadas pela Empresa referentes aos custos de empréstimo obtidos estão
devidamente enunciadas na nota 3 — Principais políticas contabilísticas.

b) Os custos de empréstimos obtidos reconhecidos como gasto reconhecidos na demonstração dos resultados,
líquidos dos juros de financiamentos obtidos e por tipo de financiamento, em 2018 e 2017, foram os seguintes:

Unidade monetária: euros

2018 2017

Juros e gastos similares suportados:

De empréstimos bancários MLP 122.382,29 99.526,37

De outros empréstimos bancários 9.151,06 1.708,62

De contratos de locação financeira 2.754,85 4.428,73

TOTAL 134.288,20 105.663,72
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10. PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

a) As políticas contabilísticas adotadas pela Empresa referentes às propriedades de investimento estão
devidamente enunciadas na nota 3 — Principais políticas contabilísticas.

b) Critérios usados para distinguir propriedades de investimento de propriedades ocupadas pelo dono e de
propriedades detidas para venda no curso ordinário dos negócios.

c) Aplicação do modelo do custo.

As propriedades de investimento mensuradas ao custo são depreciadas pelo método da linha reta), através de
uma depreciação sistemática durante a vida útil estimada para os ativos. As depreciações são calculadas, após
o início de utilização dos bens, numa base anual, de acordo com as seguintes vidas úteis estimadas:

Propriedades de investimento Vida útil Taxa de depreciação

Edifícios e outras construções 50 2,00%

Reconciliação entre as quantias escrituradas da propriedade de investimento no início e no fim do período:

Unidade monetária: euros

31-dez-2018 31-dez-2017

PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO Quantia bruta
Deprec. e perdas Quantia

Quantia bruta
Deprec. e perdas Quantia

imp. escriturada imp. escriturada

Terrenos e recursos naturais 39.603,73 - 39.603,73 39.603,73 - 39.603,73

Edifícios e outras construções 118.807,20 13.197,25 105.609,9S 118.807,20 10.821,11 107.986,09

158.410,93 13.197,25 145.213,68 158.410,93 10.821,11 147.589,82

Os movimentos na rubrica propriedades de investimento mensuradas ao custo durante os períodos 2018 e
2017 são os que se seguem:

Unidade monetária: euros

2018

Outras Propriedades
Terrenos e Edificios e outras

propriedades investimento em TOTALrecursos naturais construçoes
investimento curso

QUANTIA BRUTA:

Saldo em 01/01 39.603,73 118.807,20 . . 158.410,93

Saldo em 31/12 39.603,73 118.807.20 . . 158.410,93

DEPRECIAÇÕES AcUMULADAS:

Saldo em 01/01 - 10.821,11 - . 10.821,11

Aumentos - 2.376,14 - - 2.376,14

Saldo em 31/12 - 13.197,25 - - 13.197,25

QUANTIA ESCRITURADA:

Em 01/01 39.603,73 107.986,09 - - 147.589,82

Em 31/12 39.603,73 105.609,95 - . 145.213,68

Variação no período - -2.376,14 - - -2.376,14
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Unidade monetária: euros

2017

Outras Propriedades
Terrenos e Edificios e outras -

propriedades investimento em TOTALrecursos naturais construçoes
investimento curso

QUAN11A BRUTA:

Saldo em 01/01 39.603,73 118.807,20 - - 158.410,93

Saldo em 31/12 39.603,73 118.807,20 - - 158.410,93

DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS:

Saldo em 01/01 - 8.444,97 - - 8.444,97

Aumentos - 2.376,14 - - 2.376,14

Saldo em 31/12 - 10.821,11 - - 10.821,11

QUANTiA ESCRITURADA:

Em 01/01 39.603,73 110.362,23 - - 149.965,96

Em 31/12 39.603,73 107.986,09 - - 147.589,82

Variaç8o no período - -2.376,14 - - -2.376,14

11. INVESTIMENTOS FINANCEIROS

a) As políticas contabilísticas adotadas pela Empresa referentes aos investimentos financeiros que compreendem,

as participações em subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos e a outros investimentos

financeiros estão devidamente enunciadas na nota 3 — Principais políticas contabilísticas,

b) Identificação das subsidiárias, métodos aplicados na mensuração das participações e quantia escriturada da
participação financeira:

Subsidiárias:

Ustagem e descriçâo das empresas subsidiárias

Descriçáo: % participaç8o Método utilizado

Servipeniche - Empreendimentos Turísticos, Lda 55,37% Método da Equivalência Patrimonial

Dados sobre as subsidiárias: Unidade monetária: euros

31-dez-2018

Quantia Quantia
- . . . - . . . . Total do capital Total resultado doDenominaçao social % de participaçao escriturada mv escriturada do Total do ativo . -

próprio penado
fInanceiro goodwill

Servipeniche- Empreendimentos Turísticos, Lda 55,37% 571.530,12 - 2.321.989,40 1.032.201,78 -36.830,12

Total quantia escriturada: 571.530,12 -

Dados sobre as subsidiárias: Unidade monetária: euros

31-dez-2017

Quantia Quantia
. . . . - . . .

- Total do capital Total resultado doDenominaçao social % de participaçao escriturada mv escriturada do Total do ativo - . -

. . proprio penado
financeiro goodwill

Servipeniche- Empreendimentos Turísticos, Ida 55,37% 607254,48 - 2.314.978,88 1.096.721,09 -32.749,38

Total quantia escriturada: 607.254,48 -

c) Identificação dos investimentos noutras empresas, métodos aplicados na mensuração das partiçipações e
quantia escriturada da participação financeira:
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Outras entidades:

Ustagem e descrição das outras entidades:

Descrição: % participação Método utilizado

Universitas - Cooperativa Ensino Superior e Investigação CRL 4,00% Método do Custo

Aprodaz - Ass. Promoção e Desenvolvimento dos Açores 11,00% Método do Custo

SPESI - Soc. Prom. Ensino Superior Imobiliário, SA 0,05% Método do Custo

d) Gastos e perdas e rendimentos e ganhos reconhecidos em 2018 e em 2017, em subsidiárias, associadas e

empreendimentos conjuntos:

Ganhos/perdas em subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos:

Unidade monetária: euros

2018 2017

Gastos em subs, Rendimentos em Gastos em subs, Rendimentos em
assoc e emp subs, assoc e emp assoc e emp subs, assoc e emp

conjuntos conjuntos conjuntos conjuntos

Subsidiárias:

Servipeniche - Empreendimentos Turísticos, Ida 20.392,84 - 18.133,33

20.392,84 - 18.133,33

Associadas:

Empreendimentos conjuntos:

TOTAL 20.392,84 - 18.133,33 -

Ganhos/perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos -20.392,84 -18.133,33

e) A informação financeira referente aos movimentos em subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos

mensurados ao método da equivalência patrimonial nos períodos de 2018 e 2017 resume-se da seguinte forma:

Unidade monetária: euron

2018

Método da equivalência patrimonial

Entidades

Subsidiárias Associadas conjuntamente TOTAL

controladas

SALDO INICIAL:

Quantia bruta 607.254,48 - - 607.254,48

Perdas por imparidade - - - -

QUANTiA ESCRITURADA 607.254,48 - - 607.254,48

Movimentos no período:

Resultados imputados -20.392,84 - - -20.392,84

Outros aumentos/diminuições -15.331,52 - - -15.331,52

SALDO FINAL

Quantia bruta 571.530,12 - - 571.530,12

Perdas por imparidade - - - -

QUANTIA ESCRITURADA 571.530,12 - - 571.530,12
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Unidade monetária: euros

2017

Método da equivalência patrimonial

625.387,81

Entidades

Associadas conjuntamente

controladas

Perdas por imparidade

QUANTIA ESCRITURADA 625.387,81 - - 625.387,81

Movimentos no período:

Resultados imputados

SALDO FINAL

Quantia bruta

-18.133,33 - - -18.133,33

607.254,48 607.254,48

Perdas por imparidade

QUANTIA ESCRITURADA 607.254,48 - - 607.254,48

f) A quantia escriturada dos outros investimentos financeiros em 31/12/2018 e 21/12/2017 é a apresentada no
quadro abaixo:

Unidade monetária: euros

31-dez-2018 31-dez-2017

Perdas por imp Quantia Perdas por imp Quantia
acumuladas escriturada

75.100,00 - 75.100,00 75.100,00 -

- 60.649,35 107.925,29 - 107.925,29

7.896,58 - 7.896,58 4.977,06 - 4.977,06

143.645,93 - - - 143.645,93 188.002,35 - 188.002,35

g) A informação financeira referente aos movimentos em subsidiárias, associadas, empreendimentos conjuntos

e noutras empresas mensurados ao custo nos períodos de 2018 e 2017 resume-se da seguinte forma;

2018

Unidade monetária: euros

Participações financeiras - outros métodos

Subsidiárias Associadas
Entidades conj.

Outras empresas TOTAL
controladas

SALDO INICIAL:

Quantia bruta

QUANTIA ESCRITURADA

- 75.100,00 75.100,00

- 75.100,00 75.100,00

Quantia bruta 75.100,00 75.100,00

Perdas por imparidade
- - - - -

QUANTIA ESCRITURADA
- - - 75.100,00 75.100,00

SALDO INICIAL:

Quantia bruta

Subsidiárias TOTAL

625.387,81

Quantia bruta

Participações financeiras - outros métodos

Empréstimos concedidos

Outros investimentos financeiros

60.649,35

Quantia bruta
acumuladas escriturada

75.100,00
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Unidade monetária: euros

2017

Participações financeiras - outros métodos

Entidades conj.
Subsidiarias Associadas Outras empresas TOTAL

controladas

SALDO INICIAL:

Quantia bruta - - - 74.000,00 74.000,00

QUANTIA ESCRITURADA - - - 74.000,00 74.000,00

Movimentos no período:

Aquisições - - 1.100,00 1.100,00

SALDO FINAL

Quantia bruta - - - 75.100,00 75.100,00

Perdas por imparidade - - - - -

QUANTIA ESCRITURADA - - - 75.100,00 75.100,00

h) A informação financeira referente empréstimos concedidos a subsidiárias, associadas, empreendimentos

conjuntos e outras empresas, em cada um dos períodos 2018 e 2017, resume-se da seguinte forma:

Unidade monetária: euros

2018

Empréstimos concedidos

Entidades conj.
Subsidiarias Associadas Outras empresas TOTAL

controladas

SALDO INICIAL:

Quantia bruta 107.925,29 - - - 107.925,29

Perdas por imparidade
- - - -

QUANTIA ESCRITURADA 107.925,29 - . - 107.925,29

Movimentos no período:

Aumentos 44.974,06 - - - 44.974,06

Reembolsos/Reduções 92.250,00 - - - 92.250,00

SALDO FINAL

Quantia bruta 60.649,35 - - - 60.649,35

Perdas por imparidade - - - -

QUANTIA ESCRITURADA 60.649,35 - - - 60.649,35

TOTAL OUTROS ATIVOS FINANCEIROS NÃO CORRENTES

Unidade monetária: euros

2017

Empréstimos concedidos

Entidades conj.
Subsidiarias Associadas Outras empresas TOTAL

controladas

SALDO INICIAL:

Quantia bruta 282.668,29 - - - 282.668,29

Perdas por imparidade - - - -

QUANTIA ESCRITURADA 282.668,29 . . 282.668,29

Movimentos no período:

Aumentos 9.000,00 - - - 9.000,00

Reembolsos/Reduções 183.743,00 - - - 183.743,00

SALDO FINAL

Quantia bruta 107.925,29 - - - 107.925,29

Perdas por imparidade - - - -

QUANTIA ESCRITURADA 107.925,29 - - - 107.925,29
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1) A informação financeira referente a outros investimentos financeiros em cada um dos períodos 2018 e

2017, resume-se da seguinte forma:

Unidade monetária: euros

2018

Outros investimentos financeiros

Fundos Outros Investimentos

compensação investimentos financeiros em TOTAL

trabalho financeiros curso

SALDO INICIAL:

Quantia bruta 4.977,06 - - 4.977,06

Perdas por imparidade
-

QUANTIA ESCRITURADA 4.977,06 - 4.977,06

Movimentos no período:

Outros aumentos 5.518,14 - - 5.518,14

Reembolsos/Outras reduções 2.598,62 - - 2.598,62

SALDO FINAL

Quantia bruta 7.896,58 - - 7.896,58

QUANTIA ESCRITURADA 7.896,58 - - 7.896,58

Unidade monetária: euros

2017

Outros investimentos financeiros

Fundos Outros Investimentos

compensação investimentos financeiros em TOTAL

trabalho financeiros curso

SALDO INICIAL:

Quantia bruta 3.594,62 - - 3.594,62

Perdas por imparidade - - -

QUANTIA ESCRITURADA 3.594,62 - 3.594,62

Movimentos no período:

Aumentos de justo valor 27,16 - - 27,16

Outros aumentos 3.693,25 - - 3.693,25

Reembolsos/Outras reduções 2.337,97 - - 2.337,97

SALDO FINAL

Quantia bruta 4.977,06 - - 4.g77,o6

QUANTIA ESCRITURADA 4.977,06 - - 4.977,06

12. INVENTÁRIOS

a) As políticas contabilísticas adotadas pela Empresa referentes aos inventários estão devidamente enunciadas

na nota 3 — Principais políticas contabilísticas.

b) A quantia total escriturada de inventários à data de 31 de dezembro de 2017 e 31 de dezembro de 2016, é a

seguinte:

RELATÓRIO E CONTAS DE2018
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c) A quantia dos inventários de matérias-primas, subsidiárias e de consumo, reconhecida como um gasto durante

os períodos 2018 e 2017 foi a seguinte:

2018

Unidade monetária: euros

2017

Matérias-primas, Matérias-primas,
Mercadorias subs e de Total Mercadorias subs e de Total

consumo consumo

Inventário inicial 2.075,48 4.187,54 6.263,02 1.680,48 4.907,87 6.588,35

Compras -1.079,27 107.111,31 106.032,04 30.481,53 83.789,42 114.270,95

Inventário final 996,21 2.473,54 3.469,75 2.075,48 4.187,54 6.263,02

Custo das merc. vendidas e das matérias consumidas 108.825,31 108.825,31 30.086,53 84.509,75 114.596,28

Custo das merc. vendidas e das matérias consumidas 108.825,31 114.596,28

13. RÉDITO

a) As políticas contabilísticas adotadas pela Empresa referentes ao rédito estão devidamente enunciadas na nota

3 — Principais políticas contabilísticas.

b) A quantia de cada categoria de rédito reconhecida nos períodos de 2018 e 2017, foi a seguinte:

Unidade monetária: euros

2018

Prestação de
Vendas . TOTAL

serviços

Prestação de
Vendas . TOTAL

serviços

Mercado nacional 6.818,40 376.552,83 383.371,23

Unidade monetária: euros

31-dez-2018 31-dez-2017

Perdas Quantia Perdas QuantiaQuantia bruta Quantia bruta
imparidade escriturada imparidade escriturada

Mercadorias 996,21 - 996,21 2.075,48 - 2075,48

Matérias-primas, subsidiárias e de consumo 2.473,54 - 2.473,54 4.187,54 - 4.187,54

QUANTIA ESCRITURADA 3.469,75 - 3.469,75 6.263,02 - 6.263,02

Mercado nacional 5.211,87 368.912,88 374.124,75

TOTAL 5.211,87 368.912,88 374.124,75

Unidade monetária: euros

2017

TOTAL 6.818,40 376.552,83 383.371,23
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14. PRovisõEs, PASSIVOS CONTINGENTES E ATIVOS CONTINGENTES

a) As políticas contabilísticas adotadas pela Empresa referentes às provisões estão devidamente enunciadas na

nota 3 — Principais políticas contabilísticas.

À data de 31 de dezembro de 2018, a Empresa não tem passivos contingentes e ativos contingentes suscetíveis

de serem divulgados.

15. SUBSÍDIOS DO GOVERNO E APOIOS AO GOVERNO

a) As políticas contabilísticas adotadas pela Empresa referentes aos subsídios do Governo estão devidamente

enunciadas na nota 3 — Principais políticas contabilísticas.

b) Apresentam-se os movimentos efetuados nas contas a receber de subsídios durante os períodos de 2018 e
2017, nomeadamente os subsídios atribuídos, os recebimentos e os reembolsos

unidade monetária: euros

2018

Valores a receber Atribuídos no Recebimentos no Reembolsos no Valores a receberSubsidios: .

no inicio periodo periodo periodo periodo no fim periodo

Relacionados com rendimentos 4.026.604,47 2.679.856,07 2.537.141,75 4.169.318,79

TOTAL 4.026.604,47 2.679.856,07 2.537.141,75 - 4.169.318,79

Unidade monetária: euros

2017

Valores a receber Atribuídos no Recebimentos no Reembolsos no Valores a receberSubsidios: . . . .

no inicio periodo periodo periodo periodo no fim periodo

Relacionados com rendimentos 2.964.146,97 2.896.244,18 1.833.786,68 - 4.026.604,47

TOTAL 2.964.146,97 2.896.244,18 1.833.786,68 . 4.026.604,47

c) Quantias reconhecidas como rendimentos referentes a subsídios relacionados com rendimentos, por tipo,

durante os períodos de 2018 e 2017:
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Unidade monetária: euros

2018

Saldo inicial a . -

, Atribuidos no Imputaçao a
Subsidios relacionados com rendimentos: imp. a . A anular Saldo final

periodo rendimentos
rendimentos

DGEST2O15/2018 328.366,36 - 299.531,68 28.834,68 -

DGEST2O16/2019 875.157,00 - 508.793,00 31.368,00 334.996,00

DGEST2O17/2020 1.423.632,00 - 520.061,50 81.453,00 822.117,50

DGESTE 2018/2021 1.601.586,00 177.954,00 - 1.423.632,00

DGESTCFE2O18/2020 146.721,38 33.549,15 - 113.172,23

DGESTSASE 15.835,39 15.835,39 - -

DGEST VOCACIONAL SEC 2016/2018 73.809,90 - 65.608,80 8.201,10 -

IEFP 38DL82018 136.215,90 136.215,90 - -

IEFP 39DL/2018 175.339,53 175.339,53 - -

IEFP Aprendizagem 72DL/2018 9.517,92 9.517,92 - -

IEFP Aprendizagm 88DL/2018 6.658,85 6.658,85 - -

POCI-I 71/2017/16 425.960,46 - 132.954,58 -60.256,32 232.749,56

POCH 66/2017/37 135.102,66 - 81.061,56 - 54.041,10

POCH CEF- 1274 166.881,64 27.813,61 - 139.068,03

POCH PROF - 2143 273.327,49 45.554,58 - 227.772,91

LISBOA 66/2017/30 (1 ANO) 49.537,89 - 43.074,65 6.463,24 -

LISBOA 66/2017/30(2 ANOS) 118.334,32 - 62.766,08 12.353,76 43.214,48

LISBOA 66/2017/12 (2 ANOS) 105.907,46 - 105.907,46 - -

TOTAL 3.535.808,05 2.532.084,10 2.448.198,24 124.594,05 3.390.763,81

Unidade monetária: euros

2017

Saldo inicial a . . —

. . .
Atribuidos no lmputaçao a

Subsidias relacionados com rendimentos: imp. a . A anular Saldo final
. periodo rendimentos

rendimentos

DGEST 2014/2017 242.541,22 - 236.282,55 6.258,67 0,00

DGEST 2015/2018 869.630,00 - 492.549,54 48.714,10 328.366,36

DGEST 2016/2019 1.423.632,00 - 525.094,20 23.380,80 875.157,00

DGEST 2017/2020 1.601.586,00 177.954,00 - 1.423.632,00

DGEST VOCACIONAIS 2015/2017 33.333,28 - 33.333,28 - -

DGEST VOCACIONAIS SEC 2015/2017 54.674,00 - 50.573,24 4.100,76 -

DGESTSASE 15.579,51 15.579,51 - -

DGEST VOCACIONAL SEC 2016/2018 147.619,80 73.809,90 - 73.809,90

IEFP APRENDIZAGEM 63/DL/2017 10.724,51 10.724,51 - -

IEFP APRENDIZAGEM 62/DL/2017 11.663,83 11.663,83 - -

IEFP APRENDIZAGEM 5ODL/2017 205.548,04 - 163.408,32 42.139,72 -

IEFP APRENDIZAGEM 51DL/2017 122.615,52 - 104.269,79 - -

POCH 71/2017/16 - 479.205,52 53.245,06 - 425.960,46

POCH 66/2017/37 - 162.123,19 27.020,53 - 135.102,66

LISBOA 66/2017/30 (1 ANO) - 74.306,83 24.768,94 - 49.537,89

LISBOA 66/2017/30(2 ANOS) - 141.997,18 23.662,86 - 118.334,32

LLISBOA 66/2017/12 (1ANO) - 54.573,58 54.573,58 - -

LISBOA 66/2017/12 (2 ANOS) - 211.814,92 105.907,46 - 105.907,46

TOTAL 2.951.974,06 2.911.194,87 2.184.421,10
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d) Natureza e extensão dos subsídios do Governo reconhecidos nas demonstrações financeiras e indicação de

outras formas de apoio do Governo de que diretamente se beneficiou.

Na generalidade os subsídios do governo (subsídios à exploração), respeitam a contrato programa

estabelecidos com a DGEST - Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares e com o IEFP — Instituto do Emprego

e Formação Profissional, no exercício da atividade da empresa.

16. ACONTECIMENTOS APÓS A DATA DO BALANÇO

a) Autorização para emissão:

As demonstrações financeiras para o período findo em 31 de dezembro de 2018 foram aprovadas e autorizadas

para emissão pelo Gerência, em 15 de maio de 2019.

Entre a data de fecho do balanço (31 de dezembro de 2018) e a data de autorização para a emissão das
demonstrações financeiras (15 de maio de 2019) não ocorreram acontecimentos que justificassem

ajustamentos às demonstrações financeiras e divulgações no anexo, do período findo em 31 de dezembro de
2018.

17. IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO:

a) As políticas contabilísticas adotadas pela Empresa referentes ao imposto sobre o rendimento estão

devidamente enunciadas na nota 3 — Principais políticas contabilísticas.

b) A Empresa encontra-se sujeita a imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas (IRC) à taxa de 17% para os
primeiros 15.000,00 euros de matéria coletável, sendo a restante matéria coletável à taxa de 21%,

incrementada em 1,5 de derrama Municipal. Nos termos do código do imposto sobre o rendimento das pessoas
coletivas, a entidade encontra-se sujeita a tributação autónoma sobre um conjunto de encargos, às taxas

previstas no artigo 88 do CIRC.

c) Quantia de imposto sobre o rendimento, corrente e diferido, reconhecido como gasto ou rendimento na

demonstração dos resultados nos períodos 2018 e 2017

Unidade monetária: euros

Resultado contabilístico antes de impostos

Imposto sobre o rendimento do período:

Imposto corrente

Imposto diferido

Total imposto do período

Resultado líquido do período

Taxa efetiva de imposto sobre o rendimento

Taxa nominal de imposto

2018 2017

-76.257,36 -92.398,58

-6.558,34

12.083,81

5.525,47

-70.731,89

7,2%

2 1,0%

-5.489,25

19.209,04

13.719,79

-78.678,79

14,8%

21,0%
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d) Apuramento do imposto corrente, reconhecido em gastos e em capital próprio, com base no CIRC, nos períodos

de 2018 e 2017:

Unidade monetária: euros

2018 2017

Resultado contabilístico antes de impostos -76.257,36 -92.398,58

Acréscimos/(deduções) ao resultado contabilístico:

Correções relativas a períodos anteriores 1.557,71 -11.108,24

Efeitos da aplicação do método da equivalência patrimonial 20.392,84 18.133,33

Multas, coimas e juros compensatórios 601,00 -

Total acréscimosf(deduçôes) ao resultado contabilístico 22.551,55 7.025,09

Lucro tributável = Matéria coletável -53.705,81 -85.373,49

Imposto corrente:

Tributações autónomas 6.558,34 5.489,25

Derrama municipal (taxa) 1,50% 1,50%

Total imposto corrente 6.558,34 5.489,25

A reconhecer em resultados 6.558,34 5.489,25

e) A quantia da coleta está afetada por dupla tributação internacional, benefícios fiscais e resultado da liquidação, nos

seguintes montantes e nos períodos de 2018 e 2017:

Não houve lugar a coleta nos períodos de n2018 e 20117

f) As tributações autónomas dos períodos de 2018 e 2017 resultam da aplicação das taxas previstas no artigo 882

do CIRC às seguintes despesas:

Unidade monetária: euros

Tributação
Taxa

autonoma

Despesas de representação (art’ 882, n 7) 456,60 20,0% 91,32

Ajudas de custo e kms não faturados a clientes (art2 882, n2 9) 83,97 15,0% 12,60

Encargos com viaturas ligeiras e mercadorias - Se CA <€ 25.000 [art2 882, n2 3, a)] 32.272,10 20,0% 6.454,42

Total tributações autónomas 6.558,34

2018

Base de
incidência

Unidade monetária: euros

Despesas não documentadas (art2 88, n2 1)

Ajudas de custo e kms não faturados a clientes (art2 882, n2 9)

Encargos com viaturas ligeiras e mercadorias - Se CA <€ 25.000 [art2 88, n2 3, a)]

Total tributações autónomas

2017

Base de Tributação
Taxa

incidencia autonoma

892,24 60,0% 535,34

747,48 15,0% 112,12

24.208,94 20,0% 4.841,79

5.489,25
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g) Movimentos ocorridos nos períodos de 2018 e 2017, por classes de ativos por impostos diferidos e de

passivos por impostos diferidos:

2018

Unidade monetária: euros

Saldo inicial Reclassificação Reforço Reversão Saldo final

Ativos por impostos diferidos:

Prejuízos fiscais 19.209,04

19.209,04

- 12.083,81

- 12.083,81

- 31.292,85

- 31.292,85

2017

Unidade monetária: euros

Saldo inicial Reclassificação Reforço Reversão Saldo final

Ativos por impostos diferidos:

Prejuízos fiscais - - 19.209,04 - 19.209,04

-
- 19.209,04 - 19.209,04

h) Quantias de gastos e rendimentos de impostos diferidos, reconhecidas em resultados e diretamente em capital

próprio nos períodos de 2018 e 2017:

Reconhecimento de impostos diferidos:

Em resultados

Total impostos diferidos

Foram reconhecidos ativos por impostos diferidos, relativamente aos prejuízos de

que é espectável a sua recuperação em períodos subsequentes.

18. INSTRUMENTOS FINANCEIROS

Unidade monetária: euros

2018 2017

12.083,81 19.209,04

12.083,81 19.209,04

2018 e 2017, uma vez

a) As políticas contabilísticas adotadas pela Empresa referentes aos instrumentos financeiros estão devidamente

enunciadas na nota 3 — Principais políticas contabilísticas.

b) A quantia escriturada dos ativos e passivos financeiros à data de 31 de dezembro de 2018 e 31 de dezembro

de 2017, repartidos por categorias são os seguintes:

RELATÓRIO E CONTAS DE 2018



Cenintel — Centro de Inteligência Formativa, Ensino e Formação Profissional, Ida.

Unidade monetária: euros

Ativos e passivos financeiros 31-dez-2018 31-dez-2017

Corrente Não corrente Corrente Não corrente

Ativos financeiros:

Clientes

Outros ativos financeiros

Passivos financeiros:

Fornecedores

1.469.431,09 1.495.633,32 1.514.588,06 1.311.759,13

423.121,00 217.800,00 519.228,17 -

c) A quantia escriturada dos ativos financeiros, à data de 31 de dezembro de 2018 e 31 de dezembro de 2017 é a

seguinte:

Decomposição dos clientes

Clientes dc gerais

Clientes de cobrança duvidosa

Total quantia bruta

Perdas por imparidade acumuladas

Quantia escriturada

Unidade monetária: euros

31-dez-2018 31-dez-2017

23.988,86 39.010,30

6.495,00 6.495,00

30.483,86 45.505,30

-6.495,00 -6.495,00

23.988,86 39.010,30

Unidade monetária: euros

Decomposição dos créditos a receber: 31-dez-2018 31-dez-2017

Corrente Não corrente Corrente Não corrente

Fornecedores - saldos devedores 218,16 - 81,34 -

Adiantamentos a fornecedores 48.249,60 - 15.832,58 -

Pessoal/órgãos sociais - adiantamentos ao pessoal 200,00 - - -

Acionistas/sócios - empréstimos concedidos - empresa-mãe 52.000,00 - 62.400,00 52.000,00

Devedores por acréscimos de rendimentos - - 6.777,91 -

Outros devedores 4.185.072,35 - 4.071.932,75 -

Total quantia bruta 4.285.740,11 - 4.157.024,58 52.000,00

Quantia escriturada outras contas a receber 4.285.740,11 - 4.157.024,58 32.000,00

Créditos a receber

23.988,86

4.285.740,11

1.307,49

194.854,53

318,10Adiantamentos de clientes

Financiamentos obtidos

Outras dívidas a pagar

39.010,30

4.157.024,58

1.307,49

121.793,10

52.000,00

Em outros devedores, encontram-se incluídas as verbas a receber provenientes dos contratos

programa e protocolos estabelecidos com a DGEST e IEFP, no âmbito dos subsídios à expIoraço,

conforme quadro seguinte:
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Contrato

DGEST 2016/2019

DGEST 2017/2020

DGESTE 2018/2021

DGEST CFE 2018/2020

Refeições SASE

Despesas SASE

DGEST VOCACIONAL SEC 2016/2018

IEEP 38DL2018

IEFP 39DL/2018

IEFP Aprendizagem 72DL/2018

IEFP Aprendizagm 88DL/2018

POCH 71/2017/16

POCH 66/2017/17

POCH CEF - 1274

POCH PROF-2143

LISBOA 66/2017/30(2 ANOS)

LISBOA 66/2017/12 (2 ANOS)

Subsidio a recebe

31/dez/2018

349.349,64

826.112,40

1.601.586,00

146.721,38

7.396,87

16.615,03

6.913,58

14.957,19

4.979,72

1.880,64

287.320,07

90.304,56

157.125,98

257.426,04

174.199,47

226.430,22

4.169.318,79

Subsidio a receber
Contrato

31/dez/2017

DGEST 2015/2018 328.366,36

DGEST 2016/2019 875.157,00

DGEST 2017/2020 1.423.632,00

DGEST VOCACIONAL SEC 2016/2018 73.809,90

POCH 71/2017/16 425.960,46

POCH 66/2017/37 135.102,66

LISBOA 66/2017/30 (1 ANO) 49.537,89

LISBOA 66/2017/30(2 ANOS) 118.334,32

LISBOA 66/2017/12 (2 ANOS) 105.907,46

TOTAL 3.535.808,05

d) A quantia escriturada dos passivos financeiros, à data de 31 de dezembro de 2018 e 31 de dezembro de 2017,

é a seguinte:

Unidade monetária: euros

Decomposição dos fornecedores 31-dez-2018 31-dez-2017

Fornecedores dc gerais 194.854,53 121.793,10

Total fornecedores 194.854,53 121.793,10
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PÁG46 DE 58



Cenintel — Centro de Inteligência Formativa, Ensino e Formação Profissional, Ida.

Unidade monetária: euros

Decomposição dos financiamentos 31-dez-2018 31-dez-2017

Corrente Não corrente Corrente Não corrente

Empréstimos bancários 1.343.632,02 1.480.468,48 1.470.887,54 1.270.797,30

Locações financeiras 25.799,07 15.164,84 43.700,52 40.961,83

Participantes de capital - empresa-mãe 100.000,00 - - -

1.469.431,09 1.495.633,32 1.514.588,06 1.311.759,13

Unidade monetária: evros

Decomposição dos empréstimos bancários: 31-dez-2018 31-dez-2017

Corrente Não corrente Corrente Não corrente

Empréstimos bancários médio e longo prazo 123.836,58 1.480.468,48 170.887,54 1.270.797,30

Contas correntes caucionadas 1.119.795,44 - 1.150.000,00

Livranças 100.000,00 - 150.000,00 -

Total empréstimos bancários 1.343.632,02 1.480.468,48 1.470.887,54 1.270.797,30

Unidade monetária: euros

Decomposição das outras dívidas a pagar: 31-dez-2018 31-dez-2017

Corrente Não corrente Corrente Não corrente

Clientes -saldos credores 0,56 - 397,70 -

Pessoal/órgãos sociais - remunerações a pagar 77.445,48 - 7.417,02 -

Pessoal/órgãos sociais - outras operações 50.857,77 - - -

Fornecedores de investimentos - contas gerais 3.500,00 - 21.774,73 -

Credores por acréscimos de gastos 221.708,84 - 189.951,85 -

Credores por subscrições não liberadas 33.600,00 217.800,00 273.000,00 -

Outros credores 36.008,35 - 26.686,87 -

Total outras dívidas a pagar 423.121,00 217.800,00 519.228,17 -

e) As quantias de perdas por imparidade acumuladas no começo e no fim do período e as quantias reconhecidas

em resultados nos períodos de 2018 e 2017, foram as seguintes:

Unidade monetária: euros

2018

Perdas por imparidade em dívidas a receber Saldo inicial Reforço Utlização Reversão Saldo final

Clientes 6.495,00 - - - 6.495,00

6.495,00 - - - 6.495,00

Unidade monetária: euros

2017

Perdas por imparidade em dívidas a receber Saldo inicial Reforço Utlização Reversão Saldo final

Clientes 6.495,00 - - - 6.495,00

6.495,00 - - - 6.495,00

f) Quantia escriturada dos ativos e passivos financeiros mensurados ao justo valor com contrapartida em

resultados, à data de 31 de dezembro de 2018 e 31 de dezembro de 2017:
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Unidade monetária: euros

2018

. Rend/(gastos) Variação do justoOutros instrumentos financeiros (ativos): Saldo inicial Custo de compra Valor de venda Saldo final
com alienaçao valor

Outros ativos financeiros 1.307,49 - - - - 1.307,49

2017

Unidade monetária: euros

Rend/(gastos) Variação do justo
Outros instrumentos financeiros (ativos): Saldo inicial Custo de compra Valor de venda Saldo final

com alienação valor

Outros ativos financeiros 165.593,23 115.287,48 280.003,84 - 430,62 1.307,49

g) Resultados obtidos com instrumentos financeiros mensurados ao justo Valor nos períodos de 2018 e 2017:

Unidade monetária: euros

Resultados com instrumentos financeiros 2018 2017

Rendimentos/(gastos) reconhecidos em resultados

Variações do justo valor - 430,62

- 430,62

h) Instrumentos de capital próprio:

— Aumento e redução do capital social nominal e capital social por realizar e respetivos prazos de realização:

2018

Unidade monetária: euros

Capital Em 01/01 Aumento Redução Em 31/12

capital subscrito 300.000,00 - - 300.000,00

capital realizado 300.000,00 300.000,00

Unidade monetária: euros

Capital

Capital subscrito

Capital realizado

Aumento Redução Em 31/12

-
- 300.000,00

300.000,00

— Quotas representativas do capital social, respetivas categorias e valor nominal em 31 de dezembro de

2018:

Unidade monetária: euros

2017

Em 01/01

300.000,00

Sócios: Quotas Percentagem

Cooptécnica - Gustave Eiffel, CRL 233.330,49 77,78%

Sociedade de Ensino Studium, Lda 13.131,97 4,38%

José Luís Furtado 44.344,17 14,78%

Paulo Godinho 7.993,37 2,66%

Adega Cooperativa de Colares 1.200,00 0,40%

Total capital 300.000,00 100,00%
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— A assembleia geral ordinária, realizada em 27 abril de 201/, deliberou a seguinte aplicação do resultado

líquido do período de 2017:

Data realização da assembleia geral: 27 de abril de 2018 Unidade monetária: euros

Aplicação resultados 2017

Não aplicados (resultados transitados) -78.678,79

TOTAL -78.678,79

19. BENEFÍCIOS DOS EMPREGADOS

a) As políticas contabilísticas adotadas pela Empresa referentes aos benefícios dos empregados estão

devidamente enunciadas na nota 3 — Principais políticas contabilísticas.

b) Os benefícios de curto prazo reconhecidos como gastos na demonstração dos resultados nos períodos de 2018

e 2017, foram os seguintes:

Unidade monetária: euros

Gastos com o pessoal 2018 2017

Rem unerações do pessoal 1.156.933,96 1.023.837,94

Indemnizações 4.381,57 5.126,39

Encargos sobre remunerações 279.878,59 226.117,92

Seguros de acidentes de trabalho e doenças profissionais 9.660,31 6.261,32

Outros gastos com o pessoal 14.825,82 7.134,30

Total gastos com o pessoal 1.465.680,25 1.268.477,87

Os encargos com férias reconhecidos como gastos nos períodos de 2018 e 2017, a liquidar em 2019 e 2018

respetiva mente, são os seguintes:

Unidade monetária: euros

Encargos com férias 2018 2017

Remunerações - pessoal 173.444,12 152.117,40

173.444,12 152.117,40

Encargos sobre remunerações - pessoal 41.016,86 35.956,90

41.016,86 35.956,90

Seguros de acidentes de trabalho e doenças profissionais - pessoal 280,98 930,96

280,98 930,96

Total encargos com férias 214.741,96 189.005,26

c) O número de trabalhadores ao serviço da empresa em 31 de dezembro de 2018 e 31 de dezembro de 2017 e

o número médio de trabalhadores durante os períodos de 2018 e 2017 era o seguinte

Trabalhadores 2018 2017

Número médio de trabalhadores 88 77

Número de trabalhadores em 3 1/12 93 87
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20. DIVULGAÇÕES EXIGIDAS POR DIPLOMAS LEGAIS

a) Situação tributária:

Conforme exigido pelo artigo 22 do Decreto-Lei n2 534/80, de 7 de novembro, à data de 31 de dezembro de

2018 não existiam dívidas em mora ao Estado.

b) Situação contributiva:

Conforme exigido pelo artigo 210 do Código Contributivo, aprovado pela Lei n2 110/2009, de 16 de setembro,

à data de 31/12/2018 existiam dívidas em mora à segurança social, referente às contribuições respeitantes ao

mês de novembro no montante de 27.276,22 euros, que foram pagas em janeiro de 2019.

c) Honorários do Revisor Oficial de Contas:

De acordo com a alínea b) do n2 1 do artigo 662A do Código das Sociedades Comerciais, os honorários

faturados pelo Revisor Oficial de Contas referentes à revisão legal das contas, durante o período de 2018, foram

de 7.380,00 euros (IVA incluído).

21. OUTRAS INFORMAÇÕES

a) As garantias prestadas à data de 31 de dezembro de 2018 e 31 de dezembro de 2017, eram as apresentadas

no quadro seguinte:

Garantias prestadas Unidade monetária: euros

Natureza da garantia Beneficiário 31-dez-2018 31-dez-2017

Hipoteca Caixa Crédito Agrícola Mutuo de Loures 1.000.000,00 1.000.000,00

TOTAL 1.000.000,00 1.000.000,00

b) Proposta de aplicação de resultados de 2018:

A Gerência, propõe que o resultado líquido negativo do do período 2018, no montante de 70.731,89euros,

tenha a seguinte aplicação:

- Resultados transitados — -70.731.89 euros

c) Decomposição dos saldos com o Estado e outros entes públicos à data de 31 de dezembro de 2018 e 31 de

dezembro de 2017:

Unidade monetária: euros

Ativo 31-dez-2018 31-dez-2017

Imposto sobre o rendimento
. 7.058,03

Retenções de impostos sobre o rendimento
- 1.216,66

Imposto sobre o valor acrescentado
- 645,65

TOTAL
- 8.920,34
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Unidade monetária: euros

Passivo 31-dez-2018 31-dez-2017

Imposto sobre o rendimento 5.716,42

Retenções de impostos sobre o rendimento 17.459,84 16.553,54

Imposto sobre o valor acrescentado 10.470,84 -

Contribuições para a Segurança Social 79.852,05 48.714,71

Outras tributações 496,20 757,35

TOTAL 113.995,35 66.025,60

Unidade monetária: euros

Imposto sobre o rendimento 31-dez-2018 31-dez-2017

Imposto estimado -6.558,34 -5.489,25

Pagamentos adicionais por conta 11.295,36

Retenções efetuadas por terceiros 841,92 1.251,92

TOTAL -5.716,42 7.058,03

d) A decomposição das rubricas de diferimentos ativos e passivos à data de 31 de dezembro de 2018 e 31 de

dezembro de 2017, era a seguinte:

Unidade monetária: euros

Diferimentos ativos 31-dez-2018 31-dez-2017

Seguros 9.090,68 6.609,40

Rendas / alugieres 46,93 450,00

Wareguest 225,17 -

Outros 2.211,10 1.364,89

TOTAL 11.573,88 8.424,29

Unidade monetária: euros

Diferimentos passivos 31-dez-2018 31-dez-2017

Contratos Programa (subsídios) 3.390.763,81 3.535.808,05

TOTAL 3.390.763,81 3.535.808,05
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e) Os gastos com fornecimentos e serviços externos nos períodos de 2018 e 2017

rubricas:

decompõem-se pelas seguintes

Unidade monetária: euros

2018 2017

31.582,92

60.513,55

13.059,44

163.000,18

35 .829,38

54.524,00

49.708,50

2.254,71

Material de escritório 7.418,85 11.138,51

Outros 27.053,15 28.380,36

Eletricidade 53.249,24 49.516,04

Combustíveis 17.590,56 20.982,63

Água 13.451,13 12.828,89

Deslocações e estadas 4.205,69 5.011,55

Outros 21,00 24,50

Rendas e alugueres 64.325,38 69.297,82

Comunicação 36.908,74 22.909,50

Seguros 36,039,25 31.315,35

Royalties 11.811,23 -

Contencioso e notariado 2.08720 876,28

Despesas de representação 456,60 -

Limpeza, higiene e conforto 34.305,97 38.581,46

Outros serviços 146.888,48 133.275,74

TOTAL 802.784,79 834.611,31

f) Decomposição dos aumentos/reduções de justo valor por classes de ativos:

Aumentos/(reduções) de justo valor: 2018

Unidade monetária: euros

2017

Ganhos por aumentos de justo valor:

Em instrumentos financeiros
- 430,62

Em investimentos financeiros
- 27,16

- 457,78

TOTAL AUMENTOS/(REDUÇÕES) DE JUSTO VALOR - 457,78

g) Os outros rendimentos e ganhos nos períodos de 2018 e 2017, decompõem-se pelas seguintes rubricas:

Outros rendimentos:

Rendimentos suplementares

Rendimentos e ganhos em investimentos não financeiros

Correções relativas a períodos anteriores

Outros

TOTAL

Unidade monetária: euros

2018 2017

54.606,09 51.719,67

7.567,68 9.207,68

4.225,98 28.583,50

386,45 1.866,20

66.786,20 91.377,05

Fornecimentos e serviços externos

Trabalhos especializados

Publicidade e propaganda

Vigilância e segurança

Honorários

Comissões

Conservação e reparação

Ferramentas e utensílios desgaste rápido

Livros e documentação técnica

23.786,78

48.412,49

845,10

131.757,43

36.381,03

81.260,94

24.528,55
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h) Os outros gastos e perdas períodos de 2018 e 2017, decompõem-se pelas seguintes rubricas:

Unidade monetária: euros

Outros gastos: 2018 2017

Impostos 9.956,06 16.916,08

Perdas em inventários
- 18,40

Correções relativas a períodos anteriores 5.783,69 17.475,26

Juros (exceto de financiamento) 59,90 5,42

Outros 61.924,63 42.975,62

TOTAL 77.724,28 77.390,78

1) Decomposição da imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões) por classes de

ativos:

j) Outros movimentos ocorridos no capital próprio para além dos referentes a instrumentos de capital próprio,

descritos na nota de “Instrumentos financeiros”:

- Reservas Legais:

Reforço / Utilização cob Utilização lncorp
Reservas legais: Em 01/01 - . . . Em 31/12

(Alienaçao) prejuizos capital

De resultados 60.000,00 - - - 60.000,00

60.000,00 60.000,00TOTAL

Unidade monetária: euros

2017

. Reforço / Utilização cob Utilização lncorp
Reservas legais: Em 01/01 - , Em 31/12

(Alienaçao) prejuizos capital

De resultados 60.000,00 - - - 60.000,00

TOTAL 60.000,00 - - - 60.000,00

Gastos/reversões de depreciações e de amortização:

Gastos de depreciação e de amortização:

Propriedades de investimento

Ativos fixos tangíveis

Ativos intangíveis

Unidade monetária: euros

2018 2017

2.376,14

352.276,31

1.018,43

355.670,88

2.376,14

330.970,72

594,09

333.940,95

Reversões de depreciação e de amortização:

Ativos fixos tangíveis
- 788,50

- 788,50

TOTAL GASTOS/(REVERSÕES) DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO 355.670,88 333.152,45

2018

Unidade monetária: euros

AS Reservas Legais, foram constituída pelo reforço dos lucros obtidos
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- Outras Reservas

Unidade monetária: euros

2018

Outras reservas Em 01/01 Reforço Utilização Distribuições Em 31/12

Reservas livres 836.014,45 - - - 836.014,45

TOTAL 836.014,45 - - - 836.014,45

Unidade monetária: euros

Outras reservas Em 01/01 Reforço Utilização Distribuições Em 31/12

Reservas livres 803.262,49 32.751,96 836.014,45

TOTAL 803.262,49 32.751,96 836.014,45

AS Reservas Livres, foram reforçadas pelos lucros obtidos nos períodos de 2016 e 2015.

- Resultados Transitados:

Unidade monetária: euros

2018

Resultados transitados Em 01/01 Reforço
Utilizaçao/

Distribuições Em 31/12
transferencias

Resultados não aplicados -78.678,79 - - -78.678,79

TOTAL - -78.678,79 - - -78.678,79

Os Resultados Transitados, respeitam à não aplicação do prejuízo do período de 2017.

Ajustamentos em ativos financeiros e outras variações nos capitais próprios

Unidade monetária: euros

2018

Ajustamentos / Outras variações no capital . . . Abates /
, Em 01/01 Aumentos Diminuiçoes Em 31/12

proprio Alienaçoes

Ajustamentos em ativos financeiros:

ReI mep: ajustamentos de transição -2.265,12 - 15.331,52 - -17.596,64

ReI mep: decorrentes outras var cp 56,84 - - - 56,84

Total ajustamentos ativos financeiros -2.208,28 - 15.331,52 - -17.539,80

TOTAL -2.208,28 - 15.331,52 - -17.539,80

Unidade monetária: euros

2017

Ajustamentos / Outras variações no capital . . . - Abates /Em 01/01 Aumentos Diminuiçoes - Em 31/12
proprio Alienaçoes

Ajustamentos em ativos financeiros:

Rei mep: ajustamentos de transição -2.265,12 - - - -2.265,12

ReI mep: decorrentes outras var cp 56,84 - - - 56,84

Total ajustamentos ativos financeiros -2.208,28 - - - -2.208,28

TOTAL -2.208,28 - - - -2.208,28

2017
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INDICADORES DE GESTÃO

RUBRICAS

PRINCIPAIS AGREGADOS ECONÓMICOS:

Volume de negócios

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas

Fornecimentos e serviços externos

Gastos com o pessoal

Gastos líquidos de financiamento

Resultado antes deprec, gastos financiamento e impostos (EBITDA)

Resultado operacional (EBIT)

Resultado líquido do período

Cash-Flow (Autofinanciamento ou Meios Libertos Líquidos)

VAB -Valor Acrescentado Bruto

PRINCIPAIS AGREGADOS FINANCEIROS:

Ativo não corrente ANC

Ativo corrente AC

Ativo

Capital próprio

Passivo não corrente

Passivo corrente

Passivo

RÁCIOS FINANCEIROS:

Fundo de Maneio Líquido FML=AC-PC

Autonomia Financeira

Liquidez Geral

Cobertura do ativo não corrente

Solvabilidade

RÁCIOS ECONÓMICOS:

Rentabilidade das Vendas

Rentabilidade do Capital Próprio

RÁCIOS DE FUNCIONAMENTO:

Prazo médio de recebimentos

Prazo médio de pagamentos

Duração média inventários mercadorias

Duração média inventários matérias-primas

Duração média inventários produtos acabados

Duração média inventários produtos em curso

RÁCIOS DE PRODUTIVIDADE:

Produtividade do trabalho

Produção por trabalhador

OUTROS INDICADORES:

Gastos pessoal/Volume de negócios

CMVMC/Volume de negócios

FSE/Volume de negócios

Cash-Flow/Volume de negócios

VAB/Volume de negócios

Gastos financiamento/Volume de Negócios

Variação em %
Unidade 2018 f 2017 2016

2018/2017 12017/2016 1

Euros 37412475 38337123 28983592 24/ 323/

Euros 10882531 11459628 9746261 50v’ 176/

Euros 802.784,79 834.611,311 712.933,83 -3,8%i 17,1%!

Euros 146568025 126847787 100421870 155/ 263*

Euros 134.288,201 105.663,72! 75.757,34’ 27,1%! 395%!

Euros 413.701,72: 346.417,591 465.543,48: 19,4%! •25,6%!

58.030,841 13.265,14; 127.213,421 337,5%! 89,6%!

Euros 7073189 7867879 32 75196 10 1°,’ 34D 2/1

Euros 28493899 25401588 37105941 122/ 315/

Euros 1.884.974,12 1.630.201,04 1.452.77234! 15,6%! 12,2%!

Euros 3.962.827,45: 3.873.128,75} 2.870.601,24: 2,3%! 34,9%

Euros 4.372.153,72 4.311.200,741 3.438.791,81! 1,4%! 25,4%

Euros 8.334.981,17 8.184.329,491 6.309.393,05! 1,8%! 29,7%!

Euros 1.029.063,97 1.115127,381 1.193.806,171 -7,7%i

Euros 1713 433 32 1 311 759 13 541 966 91 306/ 142 0/

Euros 5.592.483,881 5.757.442,98! 4.573.619,97 -2,9%! 25,9%j

Euros 7.305.917,20! 7.069.202,11 5.115.586,88 3,3% 38,2%!

Euros -1.220.330,161 -1.446.242,24! -1.134.828,16 -15,6%! 27,4%!

12,3%; 13,6%!. 18,9% 1,3%!, 5,3%

0,75 3,3! -0,3%

0,60 6,5%! 2,2%j

0,23 -1,7%! -7,6%!

11,3% 1,6%! -31,8%!

2,7% 0,2% 1 -9,8%!

24 5!

36 24! 1,

33 -231 -10

21 -8

Dias

Dias

Dias

Dias

Dias

Dias

Euros

Euros

%

%

%

A

CP

PNC

PC

PNC

%

%

CP/A

AC/PC

(CP+PNC)/ANC

CP/P

RLP/VN

RLP/CP

PMR

PMP

DM M

DM M P

DM PA

DM PC

VAB/NrTrab

Prod/Nr Trab

0,78!

D,69

0,14 1

-18,9%.

-6,9%

30;

62!

111

21.420

4.251;

391,8%:

29,1%!

2 14,6%:

76,2%;

503,8%

35,9%:

0,75,

0,63;

0,16!

-20,5%

29!

381

23!

20!

211711

4.979

330,9%!

29,9%!

217,7%!

66,3%

425,2%!

27,6%

25.048 1,2%

4.997 -14,6%

346,5%! 60,9%!

33,6%! -0,8%!

246,0%! -3,1%!

128,0%!

501,2%! 78,6%!

26,1%! 8,3%;

-15,5%.

-0,4%!

-15,6%!

-28,3%

-61,8%’

-76,0%

1,4%
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CERTIFICAÇÃO LEGAL DAS CONTAS

RELATO SOBRE A AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Opinião

Auditámos as demonstrações financeiras anexas de CENINTEL — CENTRO DE
INTELIGÊNCIA FORMATIVA, ENSINO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL, LDA., que
compreendem o balanço em 31 de dezembro de 2018 (que evidencia um total de 8.334.981,17
euros e um total de capital próprio de 1.029.063,97 euros, incluindo um resultado liquido
negativo de 70731,89 euros), a demonstração dos resultados por naturezas, a demonstração
das alterações no capital próprio e a demonstração dos fluxos de caixa relativas ao ano findo
naquela data, e o anexo que incluem um resumo das politicas contabilísticas significativas.

Em nossa opinião, demonstrações financeiras anexas apresentam de forma verdadeira e
apropriada, em todos os aspetos materiais, a posição financeira de CENINTEL — CENTRO DE
INTELIGÊNCIA FORMATIVA, ENSINO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL, LDA. em 31 de
dezembro de 2018 e o seu desempenho financeiro e fluxos de caixa relativos ao ano findo
naquela data de acordo com as Normas Contabilísticas e de Relato Financeiro adotadas em
Portugal através do Sistema de Normalização Contabilística.

Bases para a opinião

A nossa auditoria foi efetuada de acordo com as Normas Internacionais de Auditoria (IS A) e
demais normas e orientações técnicas e éticas da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas. As
nossas responsabilidades nos termos dessas normas estão descritas na secção
“Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras” abaixo. Somos
independentes da Entidade nos termos da lei e cumprimos os demais requisitos éticos nos
termos do código de ética da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas.

Estamos convictos de que a prova de auditoria que obtivemos é suficiente e apropriada para
proporcionar uma base para a nossa.

Ênfases

À data de 31 de dezembro de 2018, a empresa dnha dívidas em mora à Segurança Social,
devidamente refletidas nas demonstrações financeiras e divulgadas no relatório de gestão e na
nota 20 do Anexo que, à data da emissão deste relatório, já estavam integralmente pagas.

A nossa opinião não é modificada em relação a esta matéria.

Responsabilidades do órgão de gestão pelas demonstrações financeiras

O órgão de gestão é responsável pela:
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— preparação de demonstrações financeiras que apresentem de forma verdadeira e
apropriada a posição financeira, o desempenho financeiro e os fluxos de caixa da
Entidade de acordo com as Normas Contabilisticas e de Relato Financeiro adotadas em
Portugal através do Sistema de Normalização Contabilística;

— elaboração do relatório de gestão nos termos legais e regulamentares aplicáveis;

- criação e manutenção de um sistema de controlo interno apropriado para permitir a
preparação de demonstrações financeiras isentas de distorção material devido a fraude
ou erro;

— adoção de politicas e critérios contabilísticos adequados nas circunstâncias; e

— avaliação da capacidade da Entidade de se manter em continuidade, divulgando, quando
aplicável, as matérias que possam suscitar dúvidas significativas sobre a continuidade das
atividades.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras

A nossa responsabilidade consiste em obter segurança razoável sobre se as demonstrações
financeiras como um todo estão isentas de distorções materiais devido a fraude ou erro, e
emitir um relatório onde conste a nossa opinião. Segurança razoável é um nível elevado de
segurança mas não é uma garantia de que uma auditoria executada de acordo com as ISA
detetará sempre uma distorção material quando exista. As distorções podem ter origem em

fraude ou erro e são consideradas materiais se, isoladas ou conjuntamente, se possa
razoaveirnente esperar que influenciem decisões económicas dos utilizadores tomadas com
base nessas demonstrações financeiras.

Como parte de uma auditoria de acordo com as ISA, fazemos julgamentos profissionais e
mantemos ceticismo profissional durante a auditoria e também:

— identificamos e avaliamos os riscos de distorção material das demonstrações financeiras,
devido a fraude ou a erro, concebemos e executamos procedimentos de auditoria que
respondam a esses riscos, e obtemos prova de auditoria que seja suficiente e apropriada
para proporcionar uma base para a nossa opinião. O risco de não detetar uma distorção
material devido a fraude é maior do que o risco de não detetar unia distorção material
devido a erro, dado que a fraude pode envolver conluio, falsificação, omissões
intencionais, falsas declarações ou sobreposição ao controlo interno;

— obtemos uma compreensão do controlo interno relevante para a auditoria com o
objetivo de conceber procedimentos de auditoria que sejam apropriados nas
circunstâncias, mas não para expressar uma opinião sobre a eficácia do controlo interno
da Entidade;
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— avaliamos a adequação das politicas contabilisticas usadas e a razoabilidade das
estimativas contabilísticas e respetivas divulgações feitas pelo órgão de gestão;

— concluímos sobre a apropriação do uso, pelo órgão de gestão, do pressuposto da
continuidade e, com base na prova de auditoria obtida, se existe qualquer incerteza
material relacionada com acontecimentos ou condições que possam suscitar dúvidas
significativas sobre a capacidade da Entidade para dar continuidade às suas atividades.
Se concluirmos que existe uma incerteza material, devemos chamar a atenção no nosso
relatório para as divulgações relacionadas incluídas nas demonstrações financeiras ou,
caso essas divulgações não sejam adequadas, modificar a nossa opinião. As nossas
conclusões são baseadas na prova de auditoria obtida até à data do nosso relatório.
Porém, acontecimentos ou condições futuras podem levar a que a Entidade descontinue
as suas atividades;

— avaliamos a apresentação, estrutura e conteúdo global das demonstrações financeiras,
incluindo as divulgações, e se essas demonstrações financeiras representam as transações
e acontecimentos subjacentes de fonna a atingir uma apresentação apropriada;

— comunicamos com os encarregados da governação, entre outros assuntos, o âmbito e o
calendário planeado da auditoria, e as conclusões significativas da auditoria incluindo
qualquer deficiência significativa de controlo interno identificado durante a auditoria.

A nossa responsabilidade inclui ainda a verificação da concordância da informação constante
do relatório de gestão com as demonstrações financeiras.

RELATO SOBRE OUTROS REQUISITOS LEGAIS E REGULAMENTARES

Sobre o relatório de gestão

Em nossa opinião, o relatóiio de gestão foi preparado de acordo com os requisitos legais e
regulamentares aplicáveis em vigor e a informação nele constante é coerente com as
demonstrações financeiras auditadas, não tendo sido identificadas incorreções materiais.

Pãiina 3

Leiria, 21 de maio de 2019

1

Rua cidade de Halton — Urb. Quinta do Seixal — Lote 1 - Escritório E - Apartado 750 Ec Marrazes - 2416-905 LEIRIA
Telefone: 244 838 716 — e-mali: manuel.andrino@aproc.pt


