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EX.MOS

SENHORES SÓCIOS DA H-TECNIC CONSTRUÇÕES, LDA.:

No cumprimento das disposições legais e estatutárias vimos submeter à apreciação de V. Ex.a• o relatório de
gestão, as demonstrações financeiras, bem como a proposta de aplicação de resultados relativos ao exercício
findo em 31 de Dezembro de 2016:
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1.

ENQUADRAMENTO MACROECONÓMICO E SECTORIAL

1.1 A nível internacional

A economia mundial manteve o ritmo de crescimento em 2016, embora com maior heterogeneidade entre
regiões e países. De acordo com o FMI, o crescimento mundial situou-se em 3,1% em 2016, observando-se
uma modesta mas contínua recuperação nas economias avançadas e uma desaceleração nas economias de
mercado emergentes. O ano 2016 ficou marcado por uma série de acontecimentos ao nível económico,
político e de segurança, como o abrandamento do crescimento nos mercados emergentes, a saída do Reino
Unido da União Europeia, a eleições presidenciais nos EUA e os ataques terroristas, perpetuados
maioritariamente pela ameaça do Daesh. As perspetivas económicas para os próximos anos continuam
incertas, não obstante perspetivam-se taxas de crescimento do PIB mundial de 3,4% e 3,6% para 2017 e 2018,
respetivamente.
A atividade económica nas economias desenvolvidas cresceu 1,7% em 2016, projetando-se uma recuperação
da atividade económica nos próximos 2 anos, concretizando-se num crescimento de 2%. Esta evolução deveuse principalmente à robustez do crescimento da economia dos EUA bem como ao crescimento na Zona Euro.
O PIB nos EUA cresceu 1,6% em 2016 face a 2,6% em 2015 e prevê-se que atinja 2,3% em 2017 e 2,2% em
2018, com o consumo privado, o mercado de trabalho e o investimento empresarial a constituírem os
principais impulsionadores de crescimento. Os EUA iniciaram o ano com um crescimento fraco, no entanto tal
evolução foi compensada por um crescimento acima das expetativas dos analistas durante o resto do ano,
impulsionado pela procura interna. O ano 2016 ficou ainda marcado pelas eleições presidenciais, que geraram
muitas incertezas quanto ao futuro das políticas que irão ser adotadas. Se por um lado é esperado um impulso
da economia no curto-prazo em virtude do estímulo fiscal por outro, as mudanças nas políticas comerciais e
monetária, acompanhada de uma inesperada valorização do dólar, pode impactar negativamente os EUA no
médio-prazo.

A atividade económica na Zona Euro recuperou moderadamente em 2016, com um crescimento do PIB de
/

1,7% no agregado do ano, representando um aumento de 0,2% face a 2015. Esta evolução moderada da
atividade económica na Zona Euro refletiu (i) a recuperação da procura interna, (ii) condições financeiras
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progressivamente mais favoráveis, (iii) a melhoria da confiança dos agentes, (iv) implementação de reformas
estruturais em alguns Estados Membros com efeitos visíveis no mercado de trabalho e (v) redução da
incerteza, bem como um enquadramento externo mais favorável. Ainda é importante salientar que a
recuperação da Zona Euro esconde discrepâncias ao nível dos vários países, em que se destaca o bom
desempenho de Espanha e da Alemanha, seguida da Holanda e França.
Por seu turno, o investimento para 2017-2018 irá manter-se moderado, influenciado por um conjunto de
fatores favoráveis e desfavoráveis. Por um lado, os Estados Membros têm acesso a baixos custos de
financiamento e políticas de apoio ao investimento por parte de instituições financeiras. Contudo, muitos
países têm níveis de dívida elevados o que constitui um obstáculo ao investimento.
Ainda de referir o Plano de Investimento que está em curso para a Europa, que representa um financiamento
de 30,3 biliões de euros, visando contribuir de forma decisiva para o desenvolvimento de projetos em diversas
áreas e assim fortalecer a recuperação da economia de formal sustentável. Desta forma, espera-se que o
investimento aumente 2,9% em 2017 e 3,4% em 2018 na Zona Euro.
As economias dos mercados emergentes estabilizaram a atividade em 2016, registando-se um crescimento do
PIB de 4,1%. Este crescimento foi sustentado nas políticas de estímulo à economia na China, que se traduziram
num crescimento superior ao esperado assim como a estabilização do preço do petróleo, devido ao acordo
estabelecido entre os principais produtores para reduzir a oferta. Em oposição, verificou-se uma fraca
atividade económica em países como o Brasil, Argentina e Turquia, impedindo que os mercados emergentes
tivessem uma boa performance em 2016.
Para 2017 e 2018, prevê-se a aceleração da atividade para 4,5% e 4,8%, respetivamente, suportada por um
aumento gradual do preço das matérias-primas, a recuperação moderada da China e uma procura mais
intensa das economias avançadas. No médio-prazo, é provável que os mercados emergentes sejam afetados
pelas políticas definidas pelos EUA, ao nível comercial e ao nível financeiro. No lado do comércio, os mercados
emergentes estão fortemente expostos aos EUA, diretamente através das ligações comerciais e indiretamente
pela China. Financeiramente, os mercados emergentes irão enfrentar maior volatilidade, depreciações
cambiais e inflação. Neste contexto, a dívida que estes países tem vindo a acumular influenciará
negativamente as debilidades financeiras das economias emergentes.

A situação atual confoua a ser marcada por uma elevada incerteza e por dscos signmcaUvos para a

J

n
/

'°l

estabilidade financeira. Observa-se que a economia global se encontra em transição de uma fase de // ~ /

recuperação económica para um perfodo de crescimento mais lento, porém mais sustentável. w
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crescimento na maioria dos países em desenvolvimento se debate com as limitações da sua capacidade
produtiva, o crescimento nas economias desenvolvidas da Europa e Ásia Central é dificultado pelas
reestruturações que estão em curso - as políticas a adotar deverão afastar-se do estímulo da procura de curto
prazo em detrimento de políticas e medidas estruturais que promovam novos empregos e aumentem o
potencial de oferta das economias.
1.2 A nível nacional

Após 3 anos de execução do Programa de Assistência Económica e Financeira (PAEF), em Maio de 2014,
Portugal

conseguiu

implementar um conjunto de reformas estruturais destinadas a promover a

competitividade da economia nacional, a consolidação durável das contas públicas e a estabilidade do sistema
financeiro e, assim, regressar aos mercados financeiros externos com a emissão de dívida soberana nacional.
O ano de 2016 revelou

a continuação do processo de ajustamento gradual dos desequilíbrios

macroeconómicos, com a procura interna a ser o principal motor de crescimento, dando continuidade à
tendência crescente que já se tem vindo a verificar desde 2015.
No conjunto de 2016, o PIB cresceu 1,4%, o que evidencia um abrandamento face a 2015 (crescimento de
1,6%), não obstante as perspetivas para a evolução da economia mantêm-se otimistas sendo expectável que a
atividade económica se intensifique no curto prazo. O abrandamento verificado justifica-se com a
desaceleração da procura interna para 1,5% (que contrasta com o crescimento de 2,5% em 2015), que por sua
vez refletiu a diminuição do investimento. Por seu turno, a evolução positiva no consumo privado permitiu
compensar parcialmente a variação da procura interna. A melhoria do consumo privado resulta de um maior
rendimento disponível por parte das famílias e empresas.
Já as exportações portuguesas registaram uma desaceleração face a 2015, de 6,1% em 2015 para 4,4% em
2016, devido ao abrandamento da procura externa e do contexto desfavorável em alguns mercados
extracomunitários, com destaque para Angola e Brasil. As importações acompanharam a igualmente a
tendência de desaceleração verificada nas exportações, atingindo 4,4% em 2016 face a 8,2% em 2015, contudo
estima-se que as importações irão acelerar novamente para cerca de 7% em 2017 e 5% em 2018.
De acordo com as projeções do Banco de Portugal, o crescimento da economia portuguesa deverá acelerar

':J

para 1,8% em 2017, estabilizando em 2018 e 2019. A estimativa para 2017 resulta principalmente de um maior

dinamismo do setor empresarial com a recuperação do investimento empresarial, culminando na aceleração ... ~

f

da Formação Bruta de Capaal Fixo (FBCF) de um Incremento de 1,9% em 2016 para 5,6% em 2019 b,(J,mó
de um forte crescimento das exportações. A recuperação do Investimento nos próximos anos tem
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estímulos financeiros que advém do programa de financiamento da União Europeia e o acesso a melhores
condições de crédito, embora se registem alguns riscos no setor bancário que podem colocar
constrangimentos à evolução positiva do investimento.
O enquadramento externo da económica portuguesa continuará favorável, contribuindo para a aceleração da
procura externa e o dinamismo elevado das exportações de bens e serviços, sendo que se estima que o
crescimento das exportações ascenda a 6% em 2017 (4,4% em 2016) e nos anos subsequentes a tendência de
crescimento se estabilize em torno dos 5%. O aumento das exportações reflete o redimensionamento dos
produtores de bens exportados, uma maior diversificação geográfica, nomeadamente Brasil e China, e uma
melhoria dos custos relativos.
Neste aspeto, importa referir o contributo do turismo, que continua a ter um papel preponderante para o
desenvolvimento económico, contribuindo de forma significativa para a recuperação da economia portuguesa
e para a manutenção da capacidade de financiamento face ao exterior.
Quanto ao mercado de trabalho, este deverá acompanhar a trajetória positiva da atividade económica, sendo
expectável que o desemprego venha a baixar progressivamente, situando-se em cerca de 10% em 2017, 9% em
2018 e 7,9% em 2019. Apesar das melhorias no mercado de trabalho, o consumo privado continuará
condicionado, em torno dos 2,1% em 2017, fruto do baixo crescimento dos salários reais e do ajustamento do
nível de endividamento das famílias.
A capacidade de financiamento da economia portuguesa junto do exterior deverá manter-se nos próximos
anos e prevê-se uma redução dos níveis de endividamento por parte do setor privado.
A melhoria da atividade económica portuguesa, com crescimentos mais fortes do PIB e descida da taxa de
desemprego, acompanhada por uma recuperação da conjuntura internacional justifica um aumento
progressivo da inflação, em termos médios anuais, rondando os 1,6% em 2017, 1,5% em 2018 e 2019. Mais
especificamente, estima-se que a inflação venha a refletir a esperada recuperação dos preços dos bens
energéticos em linha com a evolução assumida para o preço do petróleo e nos anos posteriores venha a ser
influenciada pelo aumento generalizado dos custos com matérias-primas. Também o crescimento do setor do
turismo influenciará fortemente a evolução dos preços dos bens e serviços ligados a este setor.

1.3 No sector da Construção Civil e Obras Públicas
O Setor da Construção em Portugal apresentou um resultado negativo em 2016, não conseguindo

~Jnter a,

tendência positiva verificada em 2015. Os primeiros nove meses foram críticos, verificando-s(:! Juebras

• I
/

1/
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acumuladas de 3,6% no investimento em construção e 3% no VAB do Setor. Em oposição, os últimos meses de
2016 contrariaram a tendência decrescente e o setor obteve um crescimento homólogo de 1,7%. Contudo, o
setor da Construção verificou, na generalidade, um decréscimo de 2,2% e de 1,8% no investimento em
construção e no VAB do Setor, respetivamente.
O segmento de atividade da Construção Residencial registou uma evolução positiva da produção de 5%,
destaca-se o forte aumento do montante das novas operações de crédito para aquisição de habitação (+44%).
Já no que concerne à construção nova de habitação, verifica-se um expressivo aumento do licenciamento
(+30,8%). Em sentido oposto, o segmento da Construção Não Residencial diminuiu a sua produção em 2016 (1,7% face a 2015).
Por fim, o subsetor da Engenharia Civil apresentou uma quebra de 8% em 2016 face a 2015, contrariando a
evolução positiva do ano anterior. Para 2017 estima-se um crescimento de 2,0% na sua produção, que resulta
do investimento público na área das obras públicas de engenharia civil.
Assente nos indicadores favoráveis do último trimestre de 2016, antecipa-se uma evolução positiva do nível de
atividade da Construção para 2017, que poderá crescer 2,6%, com o segmento residencial e não residencial a
registar a evolução muito positiva (+3,0%), ao contrário da engenharia civil, com a taxa de evolução mais
moderada (+2,0%).
O desempenho favorável do segmento da construção residencial pressupõe que, em 2017, a construção nova
cresça 1,4% e os trabalhos de reabilitação aumentem 5,8%. Por outro lado, a recuperação do crescimento no
segmento da construção não residencial assenta na componente de investimento público, no qual se estima a
continuação de lançamento de obras a concurso e de celebração de contratos, como aconteceu em 2016, e
ainda o reforço da utilização de verbas inscritas no Portugal 2020.
De acordo com os dados do INE, o número de trabalhadores empregados no Setor da Construção em Portugal
aumentou em 2016, ultrapassando os 300 mil, refletindo em termos anuais um crescimento de 4,5%. Por sua
vez, o número de desempregados oriundos de empresas do setor de Construção e inscritos nos centros de
emprego do IEFP diminuiu 22,1% em termos homólogos, e espera-se que em 2017 ocorra um decréscimo de
23,2%.

O crédito total concedido pelo sistema financeiro às empresas de construção manteve a trajetória negativa
que se tem vindo a verificar desde meados de 2011, com uma quebra homóloga de 11,9% em 2016.
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Esta evolução no último ano revela a necessidade de uma reestruturação mais adequada da dívida financeira
dos players do setor, de modo a ajustar de forma sustentável os encargos financeiros à sua atividade
económica.

INDJ CA DORES DA CO N JUNTU RA DO l ETO R DA CONHRLJÇÁO E OBRM PÚ BLICAS

2016

2016
lndcackJr
valor anual

Var. anual(%;

2017

l/ar. homóloga acumulada(~
Jan/Nov

JarvDEz

Jan

[%)

('/,)

Indicadores Macroaconóm lcos e Flnanc !amsn to
mllM. (E)

('/,)

PIB

185.0

1.4 %

FBCF -Tota l

27.6

-0,3%

.

FBCF - Construção

13.4

-2,2%

VAB - Construção
Credito acumulado as elTlflresas de
" o l 1l
~s ~rações de credito para
aoo?5icão de tia.bitacão

6,3

- 1,8%

11,3
5,S

(%)

1.4

-

-0,3

.

-

-2,2

-

-U!

.
.

-11.9%

-16,S

- 11 ,Q

-

44 ,3%

45.7

44,3

Em prego e Desem prego na Construção
mlUJ-ares

(%)

('/,)

(%)

N' Traba lhadores Construção

289,Q

4,5%

.

4.5

N' Desempregados Construção

49.1

·22. 1%

-2 1.4

-22.1

(%)

-23.2

lndlcadoms do Produção do sotor da Construção
milhares

(%)

('/,)

(%)

[%)

N' de fogos novos licenciados

11,3

37,5%

313.4

37,5

73.6

N" de fogos novos concluídos

6.7

0,3%

.

0.3

.

mil m2

('*i

Area licenciada para habitação

2.667. 1

30,8%

30.5

30,8

Area lice nciada não residenci al

2.363.4

24.0%

22.9

24,0

M. (E)

('/,)

(%)

(%)

('/,)

Valor das Obras:Públic.as Promovidas

t.757,5

38.7%

29.4

38.7

94.3

Valor dos Contratos de emjlf"eitadas de
Obras Públicas !inclui aiustes diretos!

1. 150.0

16,2%

18,7

16,2

155,4

mil Ton

('ftj

Consumo de Cimento

2.381 ,Q

-4,4%

-5.0

-4,4

28.5

Valores de Produção do setor da Construção
M. (E)

('/,)

2017

var. anual ('~I

Produção Global

10.74 1,8

-3.3%

Edi fícios Residenciais

2.730,0

5,0 %

3 . 0~~

Ed ifícios Não Residenciais

2.871.4

- \,7%

3, pi!~

Engen haria Cívil

5.1 40,3

...S,0%

2,0%

2,6%

./-

No:3.: Cuadrc COllS':l.I ido con inf0f111 atão á:spoo.'b :liw:ía a~ 20 de: maíÇ'J de 2017
( 1) em 201 ô. inioonaçáo rela.:\o a ée=m bro
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2.

EVOLUÇÃO DA H TECNIC - CONSTRUÇÕES, LDA

2.1 Evolução da atividade

(va lo res expresso s em euros)

Período 2016

1

Evolução da atividade

-----.

Volume de negócios
Margem bruta - Valor

Período 2015

.- ... .

;.

.

.

. .. ..... . .

9 350 642,36

2 310 353,28

32,82%

7 040 289 ,08

2 11 5 778,87

42,96%

664 129,21

(79 009,37)

(10 ,63%)

743 138,58

177 583 ,36

31,40%

7,10%

(3,45 %}

(32,71%)

10,56%

(0,93%)

(8,09 %)

518 683 ,13

(58 375,34 )

(10,12 %)

577 058,4 7

85 919,80

17,49 %

Margem bruta-%
Resultado operacional

.

Analisando a evolução do volume de negócios da Empresa, constata-se que este registou um crescimento em
2016 de cerca de 32,82% face ao exercício de 2015, correspondendo esta variação, em termos absolutos, a um
acréscimo de 2.310.353,28 euros.

2.2 Resultado das operações

Para uma melhor apreciação da evolução da situação económica da Empresa, apresentamos em seguida o
resultado das operações dos dois últimos exercícios:

/
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(valo res expresso s em euro s)

- - .· ··• •
Período 2016

Resultado das operações

. .. .
....
., .
.

.

.

.

.. . ....
.
.

Período 201S

.

..

.

.. ..

9 3SO 64 2,36

100,00%

32 ,82 %

7 040 289,08

100,00%

(8 718 430,20)

{93 ,24 )%

3 7,40%

(6 345 136,0S)

(90,13)%

632 212,16

6,76%

(9,0S)%

69S 1S3,03

9,87%

(113 S29,03)

(1,21)%

(3,87)%

(118 094,S6)

(1,68)%

Resultado operacional antes de gastos de
financiamento e impostos (RO)

S18 683,13

S,S5 %

{10,12)%

577 OS8,47

8,20%

Resultados financeiros

(31902,67)

(0,34 )%

48,20%

(21 S27,39)

(0,31)%

Resultado antes de imposto (RAI)

486 780,46

5,21%

(12,38)%

SS5 S31,08

7,89%

(112 164,4 7)

(1,20)%

(9,29)%

(123 64S,18)

(1,76)%

374 6 1S,99

4,01%

(13,26)%

43188S,90

6,13%

Volume de negócios
Outros rendimentos e gastos operacionais
Resultado antes de depreciações, gastos de
financiamento e impostos (RADFI)
Gastos/reversões de depreciação e de amortização

.

, . . .. ,

lmparidade de investimentos
depreciáveis/amortizáveis {perdas/reversões)

Imposto sobre rendimento do período
Resultado líquido do período

Não obstante o crescimento expressivo do volume de negócios no exercício de 2016, observa-se que o
resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos (RADFI) registou um decréscimo face ao
exercício anterior, de cerca de 62.940,87 euros. Consequentemente, o peso percentual em relação ao volume
de negócios sofreu uma redução, passando de 9,87% (em 2015) para 6,76% (em 2016).

Observa-se igualmente que o resultado operacional antes de gastos de financiamento e impostos (RO)
apresenta uma evolução negativa em termos absolutos de 58.375,34 euros face a 2015.

O resultado antes de imposto (RAI) registou um decréscimo de 12,38% face ao período anterior, o que
correspondeu a uma variação negativa de 68.750,62 euros.

Tendo em conta as variações atrás mencionadas, verificou-se uma redução de 13,26% nos Resultados Líquidos
da H TECNIC face a 2015, a que corresponde, um decréscimo em valor de 57.269,91 euros. Relativamente à
margem operacional da H TECNIC, em termos percentuais, verificou-se uma quebra de 2,65%, principalmente
devido ao aumento significativo dos gastos operacionais relacionados com subcontratos. Em termos absolutos,
apesar do aumento significativo verificado ao nível do volume de negócios, o resultado operacional sofreu uma
redução, o que se deveu a um aumento superior dos gastos operacionais, deteriorando assim a respetiva
margem.
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2.3 Política de investimento das operações

As políticas e programas de investimentos e desinvestimentos da Empresa estão em consonância com as
diretrizes estabelecidas no plano estratégico da Empresa e ponderam as perspetivas de crescimento gizadas
pelo Management em cada estágio de desenvolvimento organizacional.

2.4 Recursos Humanos

No exercício de 2016 a H-TECNIC registou um número médio de trabalhadores de 34 (o número médio de
trabalhadores em 2015 foi de 35).

2.5 Situação patrimonial

(valores expressos em euros)
1

Balanço funcional
1

Ativos não correntes
Passivos não correntes
Capitais próprios
Fundo de maneio
Caixa e equivalentes de caixa
Dívida financeira corrente
Tesouraria líquida
Necessidades cíclicas - Restantes ativos correntes
Recursos cíclicos - Restantes passivos correntes
Necessidades de fundo de maneio

-------

31.12.2016

31.12.2015

1679162,41

1770062,67

4 047 536,28

3 672 920,52

2 368 373,87

1902 857,85

3 430 091,51

1044 537,07

3 430 091,51

1044 537,07

3 153 550,79

2 344 068,43

4 215 268,43

1485 747,88

{l 061 717,64)

858 320,55

Como se pode analisar pela apreciação do balanço funcional, a empresa apresenta uma tesouraria líquida
positiva, em 2016, de cerca de 3.430.091,51 euros, valor superior em 2.385.554,44 euros face ao registado em
2015 (1.044.537,07 euros).

Observa-se que em termos correntes, as necessidades cíclicas são inferiores aos recursos cíclicos disponíveis,
reportando-se necessidades de fundo de maneio negativas na ordem dos 1.061.717,64 euros.

A performance da Empresa pode ser traçada pelos seguintes principais indicadores:
'
(
/
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Indicadores de Rentabilidade

Rentabilidade dos capitais próprios

Rentabilidade das vendas

R. Líquido/Capitais próprios

9,3%

11,8%

4,0%

6,1%

49,0%

71,2%

96,0%

247,2%

Ativo corrente/Passivo corrente

1,6

2,3

Caixa e depósitos +act. fin.
correntes e detidos para

0,8

0,7

R. Líquido/Volume de negócios

Indicadores de Estrutura

Autonomia Financeira

Solvabilidade

Capitais próprios/Ativo

Capitais próprios/Passivo+l.Minorit .

Indicadores de liquidez

Liquidez gera 1

....
....
....

1

Liquidez imediata
1

negociação/Passivo corrente

Os indicadores de rentabilidade são positivos mas revelam uma quebra na eficiência operacional alcançada
pela Empresa em 2016, quer em termos de rentabilidade de capitais próprios {9,3% em 2016 versus 11,8% em
2015), quer em termos de rentabilidade das vendas (4,0% em 2016 versus 6,1% em 2015).
No que concerne aos indicadores de estrutura financeira, observa-se que os rácios de autonomia financeira e
de solvabilidade, em 2016, registaram uma diminuição, o que se deve, por um lado, ao incremento do ativo
corrente (por via de um aumento significativo das disponibilidades de tesouraria) e, por outro, devido ao
aumento do financiamento através do passivo operacional (registo de um acréscimo acentuado na rubrica de
Fornecedores).
Em termos dos indicadores de liquidez, o rácio de liquidez geral apresenta níveis ligeiramente inferiores aos
atingidos no período anterior, devido ao crescimento do passivo corrente não acompanhado em igual
proporção pelo aumento do ativo corrente. No entanto, o facto de este rácio situar-se acima da unidade é um
indicador positivo sobre a situação de tesouraria da Empresa. O rácio de liquidez imediata (que desconsidera o
saldo de clientes) situa-se abaixo da unidade - com o valor de 0,8 - encontrando-se ligeiramente acima do
valor registado no período anterior (0,7 em 2015).

')
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3.

EVOLUÇÃO PREVISÍVEL DA SOCIEDADE

3.1 Cenário macroeconómico

Após a conclusão do PAEF, a economia nacional entrou num período de pós-monitorização que se prevê que
se mantenha em 2017, no qual não são expectáveis grandes desvios orçamentais em relação à política que foi
necessariamente imposta pelas instituições credoras internacionais. Não obstante, o ano de 2015 foi marcado
por uma mudança de Executivo, apoiado por uma "maioria de esquerda" que defende um alívio nas "políticas
de austeridade" preconizadas pelo anterior Executivo. Esta mudança de política deverá começar a ter os seus
efeitos mais visíveis a partir do ano de 2017, uma vez que durante o ano de 2016, este novo Executivo foi
pressionado para cumprir as metas do défice impostas pelas entidades comunitárias de modo a retirar o País
do Procedimentos por Défice Excessivo.
Assim, as perspetivas para a economia portuguesa são positivas, em linha com a recuperação económica e
financeira já sentida durante o ano de 2016. É expectável que o PIB cresça cerca de 1,8% face ao ano transato,
em concordância com os crescimentos esperados para a Zona Euro (1,7%) e para a União Europeia (1,9%).
Face a estas projeções, o Banco de Portugal destaca como principais riscos ao dinamismo do crescimento
económico esperado para 2017 (i) a possibilidade da procura externa dirigida à economia portuguesa ser
inferior à esperada, associada a incertezas nas políticas económicas nos Estados Unidos e às consequências
económicas da saída do Reino Unido da União Europeia aliado a um crescimento económico mais fraco dos
mercados emergentes, (ii) instabilidade nos mercados financeiros derivado da vulnerabilidade do sistema
bancário e posição orçamental em alguns países, que acarretará efeitos negativos nas taxas de juro da dívida
soberana, no consumo privado e no investimento a médio-prazo e, por fim, (iii) a eventual necessidade de
medidas adicionais para cumprir os objetivos orçamentais que limitarão a procura interna.

No exercício de 2016, o setor nacional da construção civil e obras públicas registou uma quebra no seu
crescimento na ordem dos 3,3% face ao exercício anterior, impactado principalmente pelo subsetor da
engenharia civil. Contudo, para 2017 prevêem-se melhorias macroeconómicas e recuperação da atividade,
podendo o sector da construção e obras públicas vir a crescer 2,6%.

3.2 Perspetivas de evolução da Empresa
/ )

A atividade económica em Portugal continua a demonstrar sinais de recuperação, alavancada em indicadores

/'

positivos, nomeadamente, variações positivas das taxas de crescimento do PIB, em contrapartG'a com , /
desejáveis e consecutivas diminuições da taxa de desemprego. Não obstante, o atual Executivo teL vi do a
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preconizar um esforço de contenção orçamental com vista à retirada do país do procedimento por défice
excessivo, o que influencia negativamente as expectativas de crescimento económico para os próximos anos
por parte das entidades internacionais.
Adicionalmente, o processo de resolução do crédito mal parado das instituições financeiras prossegue em
marcha com consecutivos e avultados registos de imparidade nos balanços das mesmas. Esta problemática,
que é transversal ao panorama nacional e europeu, tem limitado a capacidade de financiamento da economia
por parte das instituições financeiras, quer no que respeita à injeção de capital necessário quer na
impossibilidade de oferecerem condições de financiamento mais favoráveis ao tecido empresarial,
condicionando o consumo e o investimento privado.
Por outro lado, os fatores que incentivarão uma maior atividade do Sector serão a (i) continuação da aplicação
dos fundos comunitários no âmbito do Programa de Fundos Estruturais Comunitário - Portugal 2020, (ii) a
maior margem orçamental para investimento em Obras Públicas face a 2016, aliado ao facto de estarem
calendarizadas eleições autárquicas para o ano de 2017, e (iii) a expectativa de um maior investimento privado
na construção Residencial, alicerçada maioritariamente na Reabilitação Urbana.
Com este enquadramento antecipa-se que o segmento da construção residencial registe em 2017 um
crescimento da produção na ordem dos 3,0%, valor ligeiramente inferior aos 4% registados em 2016. Este
crescimento será suportado pelo desempenho positivo do subsegmento da reabilitação, no qual se esperam
crescimentos na ordem dos 5,8%, coadjuvado pelo contributo da construção nova, que apresentará uma taxa
de crescimento positiva na ordem dos 1,4%.
Do mesmo modo, a construção não residencial deverá aumentar a sua produção em 2017 (prevê-se um
crescimento em redor dos 3,1%), face aos 3,0% registados durante o ano de 2016. O principal fator de
dinamização deste subsector é o investimento público, que se prevê uma variação de cerca de 5% face ao
período homólogo. Por outro lado, o investimento da componente privada contribuirá com mais 2% do que no
ano transato para o aumento da produção deste segmento.
No segmento da Engenharia Civil prevê-se que 2017 mantenha a trajetória positiva verificada nos dois últimos
anos e que o crescimento da produção seja na ordem dos 2%, valor ligeiramente acima do verificado no ano
transato.
O Grupo HCI possui um vasto know-how acumulado, que lhe permite encarar e capitalizar com confianç\ os

::s::i:,:,:::::i~:a~.n idades de 2017, baseando-se sobretudo nos segmentos de infraestruturas erD ão
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Desta forma, o Management e respetivos colaboradores continuarão empenhados em assegurar um
crescimento sustentável da Empresa, criando valor para todos os stakeholders e, em particular, para os seus
acionistas, observando uma grande disciplina estratégica e um forte rigor financeiro e operacional.

4.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Para efeito do disposto no artigo 210º do Códigos dos Regimes Contributivos do Sistema Previdencial de
Segurança Social, informamos que não se registam quaisquer dívidas vencidas a favor da segu rança social. Em
observação do Decreto-Lei 543/80 de 7 de Novembro, descrito no seu artigo

n.º

2, informamos que não

existem dívidas em mora ao Sector Público Estatal.

Os honorários do Revisor Oficial de Contas (ROC) da H-TECNIC foram de 7.000 euros, aos quais acrescem 1.000
euros de outros serviços prestados.

Segundo o estipulado pelo art.º 66 alínea b) do

n.º 5 do CSC, informamos que a H-MBO SGPS, S.A. levou a cabo

um projeto de cisão simples, aprovado em Fevereiro de 2016, com o parecer favorável dos órgãos de
administração e de fiscalização das sociedades, bem como do revisor oficial de contas independente.

O projeto de cisão visa a transmissão da quota de 180.000€ da H-TECNIC, representativa de 75% do capital
social da mesma, e entre outras participações de outras sociedades do grupo, para a nova sociedade H-MBO li,
SGPS.
Desde 31 de Dezembro de 2016 até à presente data não ocorreram quaisquer factos que não estejam já
ajustados e/ou divulgados nas demonstrações financeiras.

5.

PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS

Propomos que os Resultados Líquidos apurados no exercício no montante de 374.615,99 euros tenham a
seguinte aplicação :

Resultados Transitados :

374.615,99 euros
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BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016
(Montantes expressos em euros)

ATIVO

31 Dezembro

31 Dezembro

2016

2015

696 216,61
6 945,80

789 788,26
4 274,41

Notas

ATIVO NÃO CORRENTE:

Ativos fixos tangiveis
Participações financeiras - método da equivalência patrimonial
Outros investimentos financeiros

8

ATIVO CORRENTE:
Inventários
Clientes

Estado e outros entes públicos
Outros créditos a receber
Diferimentos

ººº·ºº

ººº·ºº

5/9

976
1679 162,41

976
1770062,67

5 / 14 .1
lS.l
14.3
14.4

1269 045,77
47 659,67
1830 109.46
6 73S,89
3 430 091,Sl

794 923,83
587 127,32
94S 389,88
16 627,40
1 044 S37,07

6 S83 642,30

3 388 60S,SO

8 262 804,71

s 1S8 668,17

Total do ativo não corrente

Caixa e depósitos bancários
Total do ativo corrente

Total do ativo
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO
CAPITAL PRÓPRIO:
Capital subscrito
Ações (quotas) próprias
Outros instrumentos de capital próprio

13

240

ººº·ºº

240

ººº·ºº

Prémios de emissão

Reseivas legais
Outras reservas
Resultados transitados
Ajustamentos/ Outras variações de capitais próprios

13
13
13
13

519S7,00
l S32 9S6.42
1886 231,16
(38 224,29)

Sl 957,00
1532 956,42
14S4 34S.49
(38 224,S2)

3 672 920,29
374 61S,99
4 047 536,28

3 241 034,39
431 88S,90
3 672 920,29

4 047 S36,28

3 672 920,29

3 8SO 860,13
30 771,Sl
31S 413,S8
18 223,21

496 691,93
32 446,71
4S3 091,78
S03 517.46

Excedentes de revalo rização
Resultado liquido do período
Interesses que não controlam
Total do capital próprio

PASSIVO:
PASSIVO NÃO CORRENTE:
Provisões
Financiamentos obtidos
Outras dividas a pagar
Total do passivo não corrente

PASSIVO CORRENTE:
Fornecedores
Estado e outros entes publicas

S / 14.2
lS.l
14.3
10 / 14 .4

Outras dividas a pagar
Diferimentos
Total do passivo corrente

4 21S 268,43

l 48S 747,88

Total do passivo

4 21S 268,43

l 48S 747,88

Total do capital próprio e do passivo

8 262 804,71

S 1S8 668,17

O anexo faz parte integrante deste balanço.
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H-TECN/C - Construções, Lda.
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016
(Montantes expressos em euros)

RENDIMENTOS E GASTOS

Notas

Vendas e serviços prestados
Subsidias à exploração
Ganhos/ perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos
Variação nos inventários da produção
Trabalhos para a própria entidade
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas
Fornecimentos e serviços externos
Gastos com o pessoal
lmparidade de inventários (perdas/ reversões)
lmparidade de dividas a receber (perdas/ reversões)
Provisões (aumentos/ reduções)
lmparidade de investim entos não depreciáveis/ amortizáveis (perdas/ reversões)
Aumentos/ reduções de justo valor
Outros rendimentos

Outros gastos

5/11

7 040 289,08
(2 540,00)

(446 655,60)
(7 065 128,49)
(1174 729,06)

(727 035,96)
(4 292 366,02)
(1 277 748,52)

15.4
15.4

197,92
(34 903,25)

30 850,80
!76 296,35!

632 212,16

695 153,03

(113 529,03)

(118 094,56)

518 683,13

577 058,47

15.5
15.5

174,56
132 077,23)

7,23
121 534,62!

486 780,46

555 531 ,08

12

(112 164,47)

(123 645,18)

374 615,99

431 885,90

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e Impostos)

Resultado antes de Impostos

Resultado líquido do período

9 350 642,36

15.2
15.3

Gastos/ reversões de depreciação e de amortização
lmparidade de investimentos depreciáveis/ amortizáveis (perdas/ reversões)

Imposto sobre o rendimento do periodo

2015

2 788,28

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos

Juros e rendimentos similares obtidos
Juros e gastos similares suportados

2016

O anexo faz parte integrante desta demonstração dos resultados por naturezas
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DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR FUNÇÕES
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H-TECNIC - Construções, Lda.
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR FUNÇÕES
DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016
{Montantes expressas em euros)

Notas

RUBRICAS

Vendas e serviços prestados
Custo das vendas e dos serviços prestados
Resultado bruto
Outros
Gastos
Gastos
Gastos
Outros

2016

2015

9 350 642,36
(8 686 513,15)
664129,21

7 040 289,08
(6 297 150,50)
743 138,58
28 310,80

2 986,20

rendi mentas
de distribuição
administrativos
de investigação e desenvolvimento
gastos
Resultado operacional antes de gastos de financiamento e impostos

Gastos de financiamento (líquidos)
Resultados antes de impostos
Imposto sobre o rendimento do período
Resultado liquido do período

(148 432,28)

(194 390,91)

518 683,13

577 058 47

(31902,67)

(21 527,39)

486 780 46

555 531,08

(112 164,47)

{123 645,18)

374 615,99

431 885 90

374 615,99

431885,90

374 615 99

431885,90

Resultado das atividades descontinuadas (líquido de impostos) incluído no resultado
líquido do período

Resultado liquido do período atribuível a:
Detentores do capital da empresa mãe
Interesses minoritários

O anexo faz parte integrante desta demonstração dos resultados por funções
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DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO
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H· TECNIC • Construções, Lda.
DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO
NO PERÍODO 2015
(MontonresrxprrsSQJf't1lrurrJJ}

Capital próprio atrlbuldo aos detentores do capital da empresa mãe
Notu

Capital subscrito

--240000,00

Pollçio no lnklo do perlodo 2015

Ac;õu(quotu)
próprlH

Outros

lnstrvmentosclto

nptulpróprlo

Prémios de
emlssJo

Rnervnle1als

51957.00

Outnisr111rvn

1532956.42

Alter..,:ões no p•óodo:
Prlmrir'll ~0'10 de novo referencial contabltlstlco
Alt!!í..;Ws de politlc.H conub!Ustlc.H
Diftfen~s de converslo de dffTlonstr.ioç~ flnancrir~

Resultados

Exc.cftontts~

transitados

revalorluiç.lo

AJusumentos / oums
vulaçõesnocapltal

s 873,30

próprio

1078876,02

1117100,31

(1117100,31)

0,23

(0,23)

Ruultadoliquldo
do período
331371,65

Total

Interesses que
nlocon!rolam

Total do Capital
Próprio

3241034.39

3241034,39

~

~

Rulluçlodoexceden1edernalorliaçlo
Excedentt"Sdernalorizaç>o
Ajustamenlos por lmpostO\ d iftrldos
Outr;isahtrações 1econhecid;isnoupitalp1óp1lo:
Aplic1ÇJo do resultado do enrddo de 2012

331371,65

240000,00

51957,00

~

~

(331371,65)

!38224,52) - - - - -

Ruult•do liquido do ptrfodo

431885,90

431885,90

431885,90

Ruultmdolnte1nol

431885,90

431885,90

431885,90

431885,90

~

~

OperllÇÕ<el com de ttntorts de capft.i no periodo
Ruliuçõesdecaplul
Rulluç.lle de p1érnlos de emln~o
Cki11Jbulçõi:s
En1radaspa11cobl!nu11dtpl!ldas
Outraso~1ações

Posl~lo

no fim do perfodo 2015

13

240 000,00

51 957.00

~

~

133224,52!

Oanl'Jlofa1partelnttgranledestademonstraçlodualte1açõesnocapllalp1óprlo.

~--,--·
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~
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H-TECNIC - Construções, Ldo.
DEM ONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕ ES NO CAPITAL PRÓPRIO
NO PERÍODO 2016
(MonlonteJ l'Kf'fl'JJOJ em ~roJ}

Capital próp rio atribu ldo aos detento res do ca pital da empren mãe
Notas

Capltalsubmtco

--240000,00

Poslsio no loldodo pe rfodo 2016

Açlln (quotu)
prôprtas

OIJtros

Instrumentos de
upltalpr6prfo

Prémios de
1mlsdo

Rnuvu le1als

5 1 957,00

ÔIJtf'llS f'HIJVU

1532956,42

Resultados
tnnsltados

Ellcedentasde
revatortuiçJo

ASustamentos/oi.rtrH
variaçi5esnocapltal
próprio

1 454345,49

(38224,52)

Resultado liquido
do ~riodo

431885,90

Total

Interesses que
nlo controlam

Total do Capltal
Próprio

3672920,29

3672920,29

Aher11Ç6e• no perk>do:

P1lmtlra ~opçlo de novo rrfl'reneial contabilisUco
Alter~õndepolltltascontabUISllCai

DiferMçasdeconvtnJodedemonslr1Çõesflnoanctlras
RulluçlodoucedMtederfl!alorluçlo
Exc~entnderev.alorlz;içlo

AjustamentosporlmpostosdifC'fldos

10,23)

Outras aJt"açõe rttonhttldis no upita l próp1lo:
AplluçJodoreultadodoect'fclcloante1lor

0,23

431885,90

(431885,90)

~

----- ---~"~'~"~"~"~' ---- -

~

~

Rnuh.do llquldo do periodo

374615,99

374615,99

374615,99

Rewh•do Inteirai

374615,99

374 615,99

374 615,99

374615.99

~

~

240000,00

S l 957,00

~

Oper~5es

com det entores de caphal no perlodo
Rulluçõedenpttal
Ruliuçõe de p1~ml01 de emluJo
Oii11lbuiçõn (dividendos}
Entradnparacobt'ftu1adeperd.1'1i
Outrasopeuções

Poslçio no fim do perfodo 2016

13

240000,00

Sl 957,00

~

~ -----

---~"-'-"-"~
"~'

O anexo fu parte lntrgranledHta demonstraçJo das atteraçõe no upltal próp1lo.

~
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DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

'
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H-TECNIC- Construções, Lda.
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016
(Montantes expressos em euros)

2016

2015

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS:
Recebi mentes de clientes
Pagamentos a fornecedores
Pagamentos ao pessoal

Caixa gerada pelas operações
Pagamento/ recebimento do imposto sobre o rendimento

8 876 520,42
(4 157 615,89)
(1174 729,04)

8 294 762,04
(5 985 650,84)
(1 282 252,92)

3 544175,49

1 026 858,28

425 627,98

(302 650,92)
(628 727,52)

(1 529 717,59)

Outros recebimentos/ pagamentos

Fluxos das atividades operacionais [l]

2 440 085,88

95 479 84

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO:

Pagamentos respeitantes a:
(19 957,38)

Ativos fixos tangíveis

(715 647,57)

Ativos intangíveis
Jnvesti mentas

(2 671,39)

financeiros

(22 628,77)

Outros ativos

(715 647,57)

Recebimentos provenientes de :
Ativos fixos tangívei s

Ativos intangíveis
Investimentos financeiros

Outros ativos
Subsídios ao investimento

7,23

174,56

Juros e rendimentos similares

Dividendos

7,23

17456

Fluxos das atividades de Investimento [2]

(22 454,21)

(715 640,34)

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO:
Recebimentos provenientes de :
Financiamentos obtidos
Realizações de capita 1 e de outros instrumentos de capital próprio
Cobertura de prejuízos
Doações
Outras operações defina nciamento

Pagamentos respeitantes a:
Financiamentos obtidos

(32 077,23)

Juros e gastos similares

(21534,62)

Dividendos
Reduções de capital

e de outros

instrumentos de capital próprio

Outras operações defina nciamento

Fluxos das atividades de financiamento [3]
Variação de caixa e seus equivalentes [4 ]=[1]+{2]+{3]

(32 077,23)

(21534,62)

(32 077,23)

(21534,62)

2 385 554,44

(641 695,12)

Efeito das diferenças de câmbio
Caixa e seus equivalentes no Inicio do período

1 044 537,07

Caixa e seus equivalentes no fim do período

3 430 091,51

_

O anexo faz parte integrante desta demonstração dos fluxos de caixa .

DEMONSTRAÇAO DOS FLUXOS DE CAIXA

1044 SÚ,07

... ~,

~ tecnic
RELATÓRIO E CONTAS 2016

ANEXO

/

/l/J

_______Jln1>
Pág31'2

n

~ tecnic
RELATÓRIO E CONTAS 2016

1.

Identificação da entidade

Designação da entidade: H TECNIC - Construções, Lda .

NIF: 506155218

Sede: Avenida Alm irante Gago Coutinho, nQ 131, Distrito: Lisboa ; Concelho : Lisboa; Freguesia : São João de
Brito; Código postal : 1700-029 Lisboa .

Natureza da atividade: Reabilitação de patrimón io e reforço de estruturas.

Designação da empresa-mãe: H-MBO li SGPS, SA

Sede da empresa-mãe: Avenida Alm irante Gago Coutinho, nº 131, Distrito: Lisboa; Concelho: Lisboa; Freguesia:
São João de Brito; Código postal : 1700-029 Lisboa .

2.

Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras

2.1 Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras

Com a publicação do Decreto-Lei n.º 158/2009 de 13 de Julho e subsequentes alterações elencadas no
Decreto-Lei n.º 98/2015, foi revogado o Plano Oficial de Contabilidade (POC) e as Diretrizes Contabilísticas com
efeitos a partir de 1 de Janeiro de 2010, com as alterações a entrar em vigor a 1 de Janeiro de 2016.

As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com o Sistema de Normalização Cont abilística
(SNC), aprovado pelo Decreto-Lei n.Q 98/2015, de 02 de Junho de 2015, face ao previsto no n.Q2 do art.º 3.º
desse diploma, aplicando-se o nível de normalização contabilística correspondente às 28 normas contabilísticas
e de relato financeiro (NCRF), aprovadas pelo Aviso n.º 8256/2015, de 29 de Julho.

Os instrumentos legais do SNC são os seguintes :
• Aviso n.º 15652/2009, de 7 de Setembro (Estrutura conceptual);
• Portaria n.º 986/2009, de 7 de Setembro (Modelos de demonstrações financeiras);
• Portaria n.Q 1011/2009, de 9 de Setembro (Código de contas);
• Aviso n.º 15655/2009, de 7 de Setembro (Normas contabil ísticas e de relato financeiro);

/

/
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• Aviso n.º 15653/2009, de 7 de Setembro (Normas interpretativas 1 e 2).

2.2 Indicação e justificação das disposições do SNC que, em casos excecionais, tenham sido derrogadas e dos
respetivos efeitos nas demonstrações financeiras, tendo em vista a necessidade de estas darem uma imagem
verdadeira e apropriada do ativo, do passivo e dos resultados da entidade.

No presente exercício não foram derrogadas quaisquer disposições do SNC.

2.3 Indicação e comentário das contas do balanço e da demonstração dos resultados cujos conteúdos não
sejam comparáveis com os do exercício anterior.

As quantias relativas ao período findo em 31 de Dezembro de 2016, incluídas nas presentes demonstrações
financeiras para efeitos comparativos, estão apresentadas em conformidade com o modelo resultante das
alterações introduzidas pelos diplomas legais emitidos no âmbito da publicação do Sistema de Normalização
Contabilística.

3.

Principais Políticas Contabilísticas

3.1 Bases de mensuração usadas na preparação das demonstrações financeiras
Na preparação das demonstrações financeiras a que se referem as presentes notas, a Empresa adotou as Bases
de Preparação das Demonstrações financeiras constantes do anexo ao Decreto-Lei nº 158/2009, de 13 de
Julho, que instituiu o SNC, posteriormente alterado pelo Decreto-Lei nº 98/2015.

Assim, as demonstrações financeiras foram preparadas tendo em conta as bases da continuidade, do regime
do acréscimo, da consistência de apresentação, da materialidade e agregação, da não compensação e da
informação comparativa .

/ l
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Tendo por base o disposto nas NCRF, as políticas contab ilísticas adotadas pela empresa foram as seguintes:

Principais bases de
mensuração

Inicial

Ativos fixos tangíveis

Custo

Subsequente
Custo me nos as depreciações, estas são ca lcu l a d as , após a data em qu e os bens
estejam di sponívei s pa ra serem utilizados , pelo método da l inha recta , em
co nformi dade co m o período de vida úti l estimado para cada grupo de bens .

O rédito é mens urado pe l o justo va lor da co ntrap restação recebida ou a recebe r. O réd i to de juros é reconhecido
Ré dito
Impostos sobre o
rendimento

uti li zando o mé todo do ju ro efectivo, desde que seja prováve l que benefícios económicos flu am para a enti d ade e o
seu mon tante possa s er va l o ri zado com fiabilidade .
Os impostos sobre rendi me ntos são ca l culados d e aco rd o com os critérios fiscais vige ntes à data do balanço.
Os instrumentos financeiros encontram-se va lorizado s d e acordo com os segui nte s cri t ério s : (i) Cli entes: as dívidas
d e clientes estão mensuradas ao custo menos qua l quer perda de impari dade , (ii) Outras dívidas de terceiros: ao
custo, (iii) Fornecedores e de outros terceiros: estas dívidas encontram-se m ensu ra das pelo método do custo, (iv)
Empréstimo s: registados no passivo pelo custo , (v) Periodizações: as di fere n ças entre os mo ntantes re ce bidos e
pa gos e o s correspondentes re ndim e nto s e gastos são registados na s rub rica s «Outros créditos a receber», «Ou tras
dívida s a pa ga r» e «Di ferimentos », (vi) Caixa e d epós i tos ba n cá rios: co rres pondem aos va lo re s ime diatame nte
rea l izá veis e (vii) Ben e fício s d e em pre gados: são reconhecidas como gas to s no período (incluindo o di reito a férias e
s ub s ídios de férias re l ativo ao p eríodo, por es te coinci dir com o a no civi l, vence-se em 31 de Dezembro de ca da ano,
se n do somente p ago dura nt e o período seg u i nte) em qu e os serviços são prestados por co ntrapa rtid a do
reco nh eci mento de um pas sivo que se extingue com o pagamento res p eti vo.
O réd i to do contrato comp reen d e (i) a qu antia i n i cia l de réd ito aco rd a da no con trato e (ii) as variações no traba lh o,
reclamações e pagam entos de incenti vos do contrato, até ao ponto em que se ja pro váve l que resu l te m em ré dito e
este j am em condições de se r fiave l me n t e men surados.
O rédito d o co n trato é men su ra do pe lo j usto val or d a retri b ui ção recebida ou a recebe r.
Qua ndo o desfecho de um contrato de co nstru ção pos sa ser fiave l me nte esti ma do , o réd i to e os custos associ ados
d everão ser imp uta d o s aos difere ntes períodos de acordo co m o método da pe rce ntage m de acabamento, segu ndo o
qu al o ré dito e os cu st os do contrato são reconheci d os na demo nstração de res ul ta d os nos p erío d os contab il ísticos
em q ue o traba lh o com o qua l se re l aci onam seja executado.

As taxas utilizadas correspondem às taxas permitidas e legalmente em vigor, com base na aplicação do Decreto
Regulamentar 25/2009, de 14 de Dezembro, Série 1,

Métodos de depreciação, vidas úteis e
taxas de depreciação usadas nos ativos

fixos ta ngfve1s

Vidas úteis
Taxas de depreciação

n.º 177, variando de acordo com os seguintes períodos:

------

Métodos de depreciação

Ediffc1o s

e outras construçõ es

10-20 a nos

1-14 anos

5,00% -10,00%
Quotas

4 anos

3-5 a nos

4-lO a nos

7,14%-100,00%

0,25

20,00 % - 33 ,33 %

10,00%- 25,00%

Quotas

Quotas

Quotas

constantes , por

Quotas
constantes , por

constantes , por

constantes, por

constantes , por

duodécimos

duodécimos

duodécimos

duodécimos

duodécimos

A moeda de relato utilizada neste anexo é o Euro.
3.2 Gestão de Riscos Financeiros

A exposição da H TECNIC a riscos financeiros não é significativa.

Risco cambial

O risco cambial é nulo uma vez que a H TECNIC apenas exerce a sua atividade no mercado nacional.
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Risco de taxa de juro

O risco de taxa de juro é nulo dado que a H TECNIC não está exposta a riscos financeiros.

Risco de crédito

O risco de crédito é o risco de uma contraparte não cumprir as suas obrigações contratuais, o que poderá
originar o reconhecimento de uma perda. O risco de crédito resulta essencialmente das atividades
operacionais da H TECNIC, especificamente os riscos de crédito a clientes, incluindo valores a receber e
compromissos firmes.

O balanço da H TECNIC apresenta alguma concentração de risco de crédito, na medida em que o saldo de
clientes corrente é representado em mais de 45% por uma parte relacionada .

Risco de liquidez

A gestão de risco de liquidez tem por objetivo garantir que a H TECNIC possui capacidades para obter
atempadamente o financiamento necessário para poder levar a cabo as suas atividades de negócio,
implementar a sua estratégia, e cumprir com as suas obrigações de pagamento quando devidas, evitando ao
mesmo tempo a necessidade de obter financiamentos em condições desfavoráveis. Nesse sentido, o
planeamento financeiro sistemático com base na previsão de cash flows tornou-se uma exigência na Empresa.
A tesouraria de curto prazo é feita com base no planeamento mensal e ajustado diariamente.

3.3 Juízos de valor críticos e principais fontes de incerteza associadas a estimativas:

Na preparação das demonstrações financeiras anexas foram efetuados juízos de valor e estimativas e utilizados
diversos pressupostos que afetam as quantias relatadas de ativos e passivos, assim como as quantias relatadas
de rendimentos e gastos do período.

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 .

4.

Fluxos de caixa

Desagregação dos valores inscritos na rubrica de caixa e em depósitos bancários:
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_, tecnic
RELATÓRIO E CONTAS 2016

·. 11
·. li
. l ..i11111
31.12.2016

Meios financeiros líquidos constantes do balanço
'

..

. .. .
.. . .

. ..
... .
-

..

11118,37

11118,37

27 507,76

27 507,76

11118,37

11118,37

27 507,76

27 507.76

3 418 973,14

3 418 973,14

1017 029,31

1 017 029,31

3 418 973,14

3 418 973,14

1 017 029,31

1 017 029,31

•iH·M@-•ié'·H@+Hili@-•Hil\fM

Totais

5.

. .. .
.. . .

31.12.2015

Partes relacionadas

A H TECNIC - Construções, Lda . é uma subsidiária da H-MBO li, SGPS, SA, fazendo parte do Grupo H-MBO o
qual tem a seguinte configuração :

HCI Constr uções,

HRZ

SA

CJ

1""'1

NU~«

1

.... ,. ..hi.
(Brasil)

~gocootlnho

1100!<)

1

r-::--i

_,-J ~

___1•_•.ts
_ ..

CE.RAM (Bf:iu1)
1100%)

As transações realizadas com partes relacionadas foram efetuadas nos termos e condições praticados no
mercado em concordância com o disposto pelo artigo 632 do Código do Imposto sobre o Rendimento das
Pessoas Coletivas, apresentando o segu inte detalhe:
(valores exoressos em euros}
31.12.2016
Transações com as partes relacionadas

31.12.2015

1:111-11:11.1;.1MF•l:Jíliii-•1:11.1;.1;9e.tM
587 253,54 (4 052 437,58)
(21 000,00)

(1816 614,19)
(36 000,00)
(1852 614,19)
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Os saldos pendentes com as partes relacionadas apresentam a seguinte decomposição :
{valores expressos em euros)

Quantias dos saldos pendentes com partes relacionadas

31.12 .2016

31.12 .2015

Saldos pendentes em 31 .12.2016

Saldos pendentes em 31.12 .2015

..- ....
·--··-- - ..
··· ··
587 253,54

Totais

(3 591 508,06)

10 683,23

976 000,00

597 936,77

976 000,00

(6 470,48)
10 683,23

976 000,00

10 683,23

976 000,00

-----(3 591508,06)

(6 470,48 )

Durante o ano de 2014, a HCI Construções, S.A. cedeu a sua participação financeira na H-TECNIC, Construções
Lda, à H-MBO SGPS, S.A e, no mesmo ano, a H-TECNIC, Construções Lda . adquiriu 15,25% do capital social da
HCINT - Empreendimentos Internacionais, Lda .
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6.

Ativos fixos tangíveis

O movimento ocorrido no valor dos ativos fixos tangíveis, bem como nas respetivas depreciações e
ajustamentos, foi o seguinte:

•••••••
(valores expressas em euros)

Ativos fixos tangíveis

. ..

.. .

.

..

.

..

.

. .

..

.

90 872 ,21

442 797,01

173 975,98

291878,02

999 523,22

(86 511,46)

(316 652 ,90)

(160 567,62)

(2 43 555,99)

(807 287,97)

4 360,75

126 144,11

13 408,36

48 322,03

192 235,25

610030

4 694,26

85 668,13

5 349.Sl

9 905 ,6 7

715 647,57

(12 200,60)

(4 793 ,25)

(69 572 ,87)

(8 314,06)

(23 213 ,78)

(118 094,56)

610 030

95 566,47

426 418,50

179 325,49

301 783,69

1613124,15

(12 200,60)

(91304,71)

(284 179,13)

(168 881,68)

(266 769,77)

(823 335 ,89)

597 829

4 261,76

142 239,37

10 443,81

35 013,92

789 788,26

9 550,54

8 678,91

19 957,38

(10 117,05)

(18 629,29)

(113 529,03)

Alienações, sinistros e abates

(102 046,64)

1 727,93

(102 04 6,64)

Alienações, sinistros e abates
Outras alterações (depreciações acumuladas do abate)
Depreciações

(12 200,60)

(3 009,27)

(69 572,82)

Transferência Depreciações Acumuladas

Quantias liquidas escrituradas

ANEXO

610 030,00

97 294,40

426 418,50

188 876 ,03

310 462,60

1 633 081,53

(24 401,20)

(94 313,98)

(353 751,95)

(178 998,73)

(2 85 399,06)

(936 864,92)

585 628,80

2 980,42

72 666,55

9 877,30

25 063,54

696 216,61

Pág. 37 de 52

RELATÓRIO E CONTAS 2016

7.

Inventários

No quadro seguinte apresentam-se as quantias de inventários reconhecidas como gastos durante o período:
(va lores expressos em euros)

2016
Matérias-primas,
subsidiárias e de

2015
Matérias-primas,
subsidiárias e de

Totais

consumo

Compras
Devoluções de compras
Descontos e abatimentos
em compras
Inventários no fim do período
Custo das mercadorias vendidas e das
matérias consumidas
Perdas em inventários
Ofertas e amostras de inventários
Totais

8.

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

Totais

consumo

446 655,60

446 65 5,60

727 035,96

727 035,96

44 6 655,60

446 655, 60

727 03 5,96

727035,96

446 655,60

44 6 655, 60

72 7 035,96

727 035, 96

Investimentos associadas - Método de Equivalência Patrimonial

Nas demonstrações financeiras individuais da H-TECNIC, encontra-se registado o seguinte investimento na
empresa associada :

(valores expressos em euros)

li s tage m dos inves timentos significativo s em s ubsi diári as, entidade s
con1untamente controladas e associada s

... ...

•
----Inte re ss e na s i nve sti da s

li····
Po rtu ga t

15,25%

15,25%

-

M. E.P.

.

6 945,80
6 945,80

O investimento em causa na empresa associada foi contabilizado usando o método de equivalência

patrimonial, uma vez que existe explicita influência da H-TECNIC sobre a H-CINT, uma vez que os meníb os da
Gerência são comuns.
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Neste método o investimento numa entidade é inicialmente reconhecido pelo custo e a quantia escriturada é
aumentada ou diminuída para reconhecer a parte do investidor nos resultados da investida depois da data de
aquisição. A parte do investidor nos resultados da investida é reconhecida nos resultados do investidor. As
distribuições recebidas de uma investida reduzem a quantia escriturada do investimento.
Durante o ano de 2014, a H-TECNIC adquiriu 15,25% do capital social da HCINT, Empreendimentos
Internacionais, Lda.

(vJ/ores expressos em eu1os)

•••••••
··· -----------••

Investimentos e desinvestimentos em subsidiarias e associadas

..

..

..
.

.

.
...

. . .... ..
. .

.

.

.

. .

..

.. .. .

.

. -

. ·.. ·:
. ..

,

Perfodo
2016

Investimentos

HCINT - Empreendimentos

reconhecidos pelo
método da equivalência

lnternac1ona1s, Lda

patrimonial

Subtotais

Totais

Perlodo
2015

Investimentos
HCINT · Empreendimentos
reconhecidos pelo
Internacionais, Lda
métododaequlvalência .__ _ _ _ _ __

patrimonial

Subtotais

Totais

9.

Outros ativos financeiros

4 274,41

º·ºº

2 788,28

(116,89)

2 788,28

(116,89)

. ...

6 945,80

º·ºº

º·ºº

6 945,80

4 274,41

6 8 14 .41

6 814,41

4 274,41

(2 540.00)

0,00

(2 540,0 0)

º·ºº

º·ºº

º·ºº

4 274 ,41

Contempla um empréstimo concedido à sociedade HCINT, Empreendimentos Internacionais, LDA no montante
de 976.000 euros.

10. Contratos de construção

A empresa adota o método da percentagem de acabamento para o reconhecimento dos réditos e dos gastos
das obras em curso.
Segundo este método, o rédito contratual é balanceado com os gastos contratuais incorridos ao atingir a fase
de acabamento, resultando no relato de rédito, gastos e lucros que possam ser atribuíveis à proporção de
trabalho concluído. O rédito e os custos dos contratos associados ao contrato de construção são reconhecidos
na demonstração dos resultados, como rédito e gastos, respetivamente, nos períodos contabilísticos em que o
trabalho seja executado, qualquer excesso esperado dos custos totais do contrato sobre os réditos totais do

/
/

contrato é reconhecido imediatamente como um gasto.

(~
/'
/

/
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Os custos esperados de garantias a clientes previstas em contratos de construção, é anualmente apurado pelo
volume de produção anual e o histórico de gastos suportados com as obras em período de garantia . No
entanto, dado que a H TECNIC - Construções, Lda. não regista qualquer historial com gastos incorridos durante
o período de garantia, não se encontra reconhecida qualquer provisão nos exercícios de 2015 e 2016.

Apresenta-se ad iante a síntese da posição das obras em curso no final do exercício de 2016:

(val ores expressos em euros)
1

Prod. Orçamento

Custos Orçamento

Prod. Rea 1

Custo Rea 1

Acresc. Prod .

Prod . Dif

1

350 081,51

226 072,54

184 337,47

294 192,85

25 546,97

7 323,76

11. Rédito

O rédito é mensurado pelo justo valor da contraprestação recebida ou a receber.

Para o reconhecimento dos réditos e dos gastos das obras relativas aos contratos de construção em curso foi
adaptado o método da percentagem de acabamento. De acordo com este método, no final de cada exercício,
os réditos diretamente relacionados com as obras em curso são reconhecidos na Demonstração dos
Resultados em função da sua percentagem de acabamento, a qual é determinada pelo rácio entre os custos
suportados até à data do Balanço e os custos totais estimados das obras.
As diferenças entre os réditos apurados através da aplicação deste método e a faturação emitida são
contabilizadas nas rubricas Outros ativos correntes ou Diferimentos, consoante a natureza da diferença.

O réd ito de juros é reconhecido utilizando o método do juro efetivo, desde que seja provável que benefícios
económicos fluam para a entidade e o seu montante possa ser valorizado com fiabilidade.

(valores expressos em euros)

Período 2016
Quantias dos réditos reconhecidas
no período

Réditos
reconhecidos no
período

Juros
Totais

ANEXO

reconhecidos no

Proporção face
ao total dos
réditos

Variação
percentual face
aos réditos

período

reconhecidos no

reconhecidos no

Proporção face
ao total dos
ré ditos

Variação
percentual face

Ré ditos

aos réditos

reconhecidos no

reconhecidos no

eríodo

Prestação de serviços

Período 2015

período

eríodo anterior

100,00%

32,82%

7 040 289,08

174,56

0,00%

2314,38%

7,23

9 350 816,92

100,00%

32,82%

7 040 296,31

9 350 642,36

eríodo anterior

100,00%
0,00% )

"º\º(

J

42,96%

;f/

(99,28%)

__,,/

'"""
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12. Imposto sobre o rendimento

De acordo com a legislação em vigor, as declarações fiscais estão sujeitas a revisão e correção por parte das
autoridades fiscais durante um período de quatro anos (cinco anos para a Segurança Social), exceto quando
tenham havido prejuízos fiscais, tenham sido concedidos benefícios fiscais, ou estejam em curso inspecções,
reclamações ou impugnações, casos estes em que, dependendo das circunstâncias, os prazos são alongados ou
suspensos.

Deste modo, as declarações fiscais da Sociedade, dos anos de 2013 a 2016, poderão vir ainda a ser sujeitas a
revisão.

É entend imento da Gerência da Empresa que eventuais correções resultantes de revisões/inspeções por parte
das autoridades fiscais a estas declarações de impostos não terão um efeito significativo nas demonstrações
financeiras em 31 de Dezembro de 2016.
Nos termos do artigo 88º do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas a Empresa
encontra-se sujeita adicionalmente a tributação autónoma sobre um conjunto de encargos às taxas previstas
no artigo mencionado.
(valo res express os em euro s)
1

Demonstração do relacionamento entre o lucro contablllstico e os
gastos/(rendimentos) de Impostos

Período 2016

Perfodo 2015

-pp;w11 1.1.;;p+ga+p.w111'1.1.;;rp
11

Produto do lucro

Resultado Hquido do período

374 615,99

43 1 885,90

Gastos/(re ndimentos)de impostos

112 164,47

123 645.18

contabilistlco (Resultado

antes de Impostos)
multiplicado pela(s) ta xa(s)

de Imposto apllcáve l(e ls}

Resultado antes de impostos

Ajustamentos para Lucro/(Prejulzo fiscal)

Lucro/(Prejufzo fisca 1)

--+ifii@MMHJili-+ffH~M
47 336,04

39 386,64

534 116,50

594 917,72

Dedução de perdas fiscais

Maténa coletável/ colecta

(3 274,00)
534 116,50

21,00%

112 164.47

591643,72

20,90%

123 645,18

Outras componentes do imposto (derrama, tributação autónoma, etc.)
112 164.47

123 645,18

Imposto diferido
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Quantias dos pnnc1pals componentes de (gasto)/rendimento de Impostos

Ajustamentos reconhecidos no periodo de impostos correntes de períodos antenores

Imposto conente De alterações nas políticas contablllstlcas e nos erros n3o
contabltliadas retrospectiva mente

(112 164,47)

(lU 164,47)

(123 645,18)

(123 645,18)

(112 164,47)

(112 164,47)

(123 645,18)

(123 645,18)

A taxa de imposto de IRC a que a Empresa está sujeita é de 21%.
13. Capital Próprio

O capital realizado encontra-se inteiramente subscrito e realizado.

A constituição da reserva legal respeita o disposto no artigo 295º do Código das Sociedades Comerciais.

As restantes rúbricas de capital próprio encontra-se detalhadas no Mapa de Alterações ao Capital Próprio,
apresentado previamente nas Demonstrações Financeiras.

14. Instrumentos financeiros

14.1 Clientes

Apresenta-se em seguida reconciliação entre as quantias brutas e líquidas da conta de clientes relativas aos
exercícios de 2015 e 2016:

.
.
..
.
.
...
.
.
.
.
.
••
(va lores expressos em euro s)

31.12 2016

!

Reconciliação entre as quantias brutas

e as quantias líquidas por classe de
ativos sujeitos a perdas de ímparidade

.

'
'
'
1

Clientes

.. .. ..

.

...

.

.. .. ..
...

31.12 2015

.

.

.

.

.

.

.... ..

.. ....

.

.

...

.

.

.

.

...

l 293 654 ,77

(24 609,00)

1269 045,77

819 53 2, 83

(24 609,00)

794 923,83

1 293 654,77

(24 609,00)

l 269 045,77

819 532,83

(24 609,00)

794 923,83

1

Totais
1

O detalhe das ímparidades e respetivas reversões reconhecidas durante o período encontra-se espelhado no
quadro seguinte:
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11111111··11111111··
(valo res expressos em euros)

•

Perdas por imparidade

Clientes

Totais

. . . ..
•

•.

•

..

•••

• .

·- .

•••

•

.

•

. . . ..
•

• .

•••

. ...

·-

o :

•••

· -,

• .

.. ..
••

.

1.

.

(24 609,00)

(24 609,00)

(24 609,00)

(24 609, 00)

(24 609,00)

(24 609,00)

14.2 Fornecedores

O detalhe da rúbrica de Fornecedores em 2015 e 2016 foi o seguinte:

(valores expressos em euros)

-3S91508,06

14.3 Outros créditos a receber e outras dívidas a pagar

6470,48

(valores expressos em euros)

Outros créditos a receber

wif!M'*iif!H;1
2 511,73

0,00

2 511,73

0,00

173 998,02
173 998,02

0,00

-Outras dívidas a pagar

1

1 653 599,71

945 389,88

1 653 599,71

945 389,88

(valores exoressos em euros 1

iif!Hl1811f!l.N*
2 194,00

ANEXO

0,00

2 194,00

0,00

135 416,18

135 416,16

168 931,85

308 926,48

304 348,03

444 342,64

8 871,55

8 749,14

8 871,55

8 749,14

. ,/1

Í

J

~

o/
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14.4 Diferimentos
Os saldos dos diferimentos (ativos e passivos) em 31.12.2015 e 31.12.2016 apresentavam a seguinte
composição :

Diferimentos Acti vos
Diferimentos
Diferi mentos Passivos

6 735,89

16 627,40

6 735,89

16 627,40

*lf'HllY!f't.1;1
18 223 ,21

503 517,46

18 223,21

503 517,46

Diferimentos

15. Outras informações

15.1 Estado e outros entes públicos
O saldo da conta Estados e outros entes públicos (saldo devedor e credor) a 31.12.2015 e a 31.12.2016
apresentava a seguinte decomposição:

(valares expressos em euros)

Estado e outros entes públicos

Y!f1H!YY!f1H;9
42 318,93

555 981,14

---5 340,74

31146,18

11141,65

13 252,55

19 629,86

19 194,16

O

tecnic
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15.2 Fornecimentos e serviços externos

A conta de fornecimentos e serviços externos referentes ao período de 2015 e 2016 apresentava a seguinte
decomposição:

(valo res expressos em euros)

Fornecimentos e Servi ços Externos
Subcontratos

Período 2016

Período 2015

5 937 396,94

2 678 836,93

Trabalhos Especializados

424 267,37

989 288,17

Publicidade e Propaganda

229,65

1419,08

Vigilância e Segurança

18 535,63

20 006,02

Honorários

13 732,81

13 565,73

Conservação e Reparação

21 089,05

35 933,77

Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido

80 661,23

65 921,35

Materiais

4 605,48

5 778,25

Electricidade

1842,73

1130,54

Combustíveis

70 681,60

62 247,92

624,97

(3,57)

Outros fluídos

10 559,02

991,43

Deslocações e Estadas

66 707,68

75 856,82

8 030,10

4 422,56

174 787,88

191065,82

7 288,02

8 656,30

23 515,06

38170,23

1 775,22

1686,02

Água

Transporte de Mercadorias
Rendas e Alugures
Comunicações
Seguros
Contencioso e Notariado
Despesas de Representação

692,00

Limpeza, Hi giene e Conforto
Outros Serviços
Totais

1937,09

1043,71

196 860,96

95 656,94

7 065 128,49

4 292 366,02

/
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15.3 Gastos com pessoal

Os gastos com o pessoal foram os seguintes:

(valores expressos em euros)

Gastos com pessoal

Período 2016

Período 2015

Remunerações Órgãos Sociais

187 635,73

178 578,24

Remunerações do Pessoal

792 977,40

888 294,01

Encargos com Remunerações

175 233,85

182 490,21

14 295,36

24 446,17

Gastos de Acção Soci al

1352,27

801,73

Outros Gastos com Pessoal

3 234,45

3 138,16

1174 729,06

1277 748,52

Seguros de Acidentes de Trabalho

Totais

No exercício de 2016 a H-TECNIC registou um número médio de trabalhadores de 34 (o número médio de
trabalhadores em 2015 foi de 35).

15.4 Outros rendimentos e outros gastos
As contas Outros rendimentos e ganhos e Outros gastos e perdas apresentaram a seguinte decomposição no
período de 2015 e 2016:

(valores expressos em euros)

8 é'#RHl18é'#1 N;1
Rend i mentos Supleme ntares
Descontos de Pronto Pagamento

0,00
707,48

Rend i mentos e Ganhos em subsid i árias

0,00

0,00

Exce sso de esti mativa de imposto

0,00

7 643,32

Correcções de exercici os an teriores

0,00

0,00

0,00

22 500,00

Outros

ANEXO

0,00
197,92

-116,89

1 050,90

12 368,82

68 268,35

15 619,54

0,00

0,00

0,00

6 798,00

6 977,10
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15.5 Juros e rendimentos similares obtidos e Juros e gastos similares suportados

As contas de juros referentes ao período de 2015 e 2016 apresentavam a seguinte decomposição:

(valores expressos em euros)

w!f!Hii*f!f!H;s

16. Responsabilidades da empresa por garantias prestadas

--174,56

7,23

32 077,23

21 534,62

32 077,23

21 534,62

Em 31 de Dezembro de 2016, existiam garantias de obras prestadas a clientes no valor de 842.164,26 euros.

17. Acontecimentos após a data do balanço

A data em que as demonstrações financeiras estão autorizadas para emissão é 31 de Maio de 2017.

Estas demonstrações financeiras foram autorizadas para emissão pela Gerência.

Desde 31 de Dezembro de 2016 e até essa data não ocorreram quaisquer factos que não estejam já ajustados
e/ou divulgados nas demonstrações financeiras .
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A Gerência

HTECNIC ·CONSTRUÇÕES, LDA.
AGEAÊNC

~/ . _)

~JÓsé Ma~ka Coelho

João António C. Farinha
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RELATÓRIO E PARECER DO FISCAL ÚNICO
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CERTIFICAÇÃO LEGAL DAS CONTAS
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