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1 - Introdução
A Vitorinos - Mediação de Seguros, Lda., com sede social em Rua do Mercado 13 , com um capital social de
5.000,00 €, tem como atividade principal Atividades de mediadores de seguros.
O presente relatório de gestão expressa de forma apropriada a situação financeira e os resultados da
atividade exercida no período económico findo em 31 de Dezembro de 2015.
O presente relatório é elaborado nos termos do artigo 66º do Código das Sociedades Comerciais (CSC) e
contem uma exposição fiel e clara da evolução dos negócios, do desempenho e da posição da Vitorinos Mediação de Seguros, Lda., procedendo a uma análise equilibrada e global da evolução dos negócios, dos
resultados e da sua posição financeira, em conformidade com a dimensão e complexidade da sua atividade,
bem como uma descrição dos principais riscos e incertezas com que a mesma se defronta.
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2 - Enquadramento Económico
De acordo com a generalidade dos analistas, registou-se um crescimento económico moderado em 2015,
ligeiramente abaixo das projeções previamente efetuadas e do crescimento registado no período homólogo.
Um dos principais motivos prende-se com o facto das políticas adotadas pelas maiores economias não terem
ainda reestabelecido a confiança dos mercados, especialmente na zona euro.
Este clima de incerteza é reforçado pela falta de aprofundamento de compromissos político-económicos entre
os países da União Europeia (UE), pela tibieza no regresso aos mercados dos países intervencionados, e pela
desaceleração das economias emergentes. O continente europeu é particularmente marcado pelo pós-enclave
grego e principalmente pelo impacto social, político e económico da crise dos refugiados do médio oriente.
2.1. A Nível Internacional e Europeu
De acordo com o Fundo Monetário Internacional (FMI), a atividade económica a nível mundial terá registado
em 2015 um crescimento positivo de cerca de 3% (3,1%) ±ligeiramente abaixo dos valores de 2014 ±
sendo que o Produto Interno Bruto (PIB) das designadas economias desenvolvidas apresenta uma tendência
contrária, ainda que com um crescimento muitíssimo ténue, situando-se na ordem dos 1,9% (1,8% no ano
anterior), contra os 4% das economias emergentes (4,6% no ano anterior). Comparando os ritmos de
crescimento dos EUA e da zona euro, verificamos que as previsões do ano transato estavam corretas, uma
vez que os EUA tiveram um ligeiro incremento da atividade económica na ordem dos 0,1% (a economia
americana fechou o ano de 2014 com um crescimento de 2,5%) e, na zona euro, este foi um ano de
alavancagem da economia rondando os 1,5%. Na globalidade, a economia europeia continuou a retoma de
crescimento económico iniciada em 2014 (na ordem dos 0,9%), que contrastava com a destruição de valor
que ocorrera no ano de 2013 (na ordem dos -0,5%).
As previsões indicam que, em 2015, os EUA continuaram o ritmo de crescimento do triénio anterior (o
crescimento estimado prevê-se que ronde os 2,5%, mais 0,1% que em 2014) e a nível europeu, os valores
finais apurados em 2015 apontam para sinais de retoma económica, ainda que com um crescimento de cerca
de 1,5%. Esta retoma da economia europeia será mais modesta nos países cujas economias têm estado
debaixo de elevada pressão, nomeadamente a dos países mais pequenos e mais periféricos, muito em
resultado das suas dívidas soberanas e permanência da desconfiança dos mercados sobre a resolução da
crise. A crise grega ainda que mediaticamente mais apagada continua ainda a ser um dos mais relevantes
fatores-chave para a leitura macroeconómica da UE no curto e médio prazo. As tensões políticas na
negociação entre os países membros e Bruxelas são fatores indutores de instabilidade económica para a
macrorregião europeia, já tão economicamente fragilizada de per si.
Como consequência dos excessivos défices públicos dos últimos anos, a dívida pública nas designadas
economias desenvolvidas continua a atingir níveis que não eram tão elevados desde a Segunda Guerra
Mundial. Os dados mais recentes apontam para rácios de dívida pública (em % do PIB), nos EUA de 100,5%
(101,7% em 2014), 86,0% na UE (86,6% em 2014) e 91,6% na Zona Euro (91,9% em 2014). Os principais
deficits europeus são apresentados na figura seguinte (dados do Eurostat relativos ao 3.º trimestre de 2015):
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No que concerne ao emprego, a taxa de desemprego nos EUA cifrou-se nos 5%, o que significou uma
redução de mais de 1% face a 2014.
Na Zona Euro, as taxas de desemprego mantiveram-se abaixo das apresentadas em 2014, tendo-se fixando
em 10,5% (novembro de 2015). As menores taxas de desemprego são observadas na Alemanha (4,6%) e na
República Checa (4,8%) sendo as maiores na Grécia (24,7%) e em Espanha (21,7%).
É importante realçar que a descida deste indicador em Portugal tem sido relativamente sustentada: a taxa de
desemprego desceu de 15,3% no final de 2013, para 13,3% no final de 2014, e para 12,2% no final de
2015.
Apresenta-se de seguida o gráfico representativo das taxas de desemprego, em percentagem, elaborado pelo
Eurostat com dados do 3.º trimestre de 2015:
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2.2 A nível Nacional
Do ponto de vista económico e social, o desempenho de Portugal revela um comportamento algo modesto,
mas ainda assim promissor pela leitura que é possível obter dos últimos dados das instituições europeias e
portuguesas.
Um dos principais fatores de incerteza apontados pelas instituições internacionais tem sido a instabilidade
política do último quartel de 2015, que levou ao afastamento do governo da coligação PSD-CDS por acordo
parlamentar entre as forças políticas que constituíram uma coligação de esquerda (PS, CDU e BE). São
sobretudo apontadas críticas ao potencial nível de incerteza gerado pela decisão tripartida em várias áreas
chave da ação governativa e da economia e, em que medida, as forças políticas mais à esquerda conseguirão
levar avante propostas dissonantes com a orientação genérica da UE que tem sido seguida nos últimos
tempos para o conjunto dos países membros.
Apesar de muito ténues, as melhorias da condição macroeconómica portuguesa fazem sentir-se
nomeadamente na ligeira redução da taxa de desemprego e no crescimento positivo do PIB. Assim, de
acordo com dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), a economia portuguesa registou em 2015 um
crescimento de 1,5% no PIB, representando uma melhoria face a 2014, ano em que se observou um
crescimento do PIB na ordem dos 0,9%. Os resultados agora apresentados são os mais positivos desde 2011.
Esta evolução foi determinada pelo contributo mais positivo da procura interna comparativamente com o
verificado no ano anterior, refletindo um crescimento mais intenso das despesas de consumo final e da
desaceleração do Investimento. A procura externa líquida registou um contributo menos negativo para a
variação homóloga do PIB, devido à aceleração das Exportações de Bens e Serviços.
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A inversão da contração da procura interna do período 2011-2013, iniciada em 2014, manteve-se em 2015,
apresentando este indicador um crescimento de 0,2%, face ao período homólogo, cifrando-se em 2,4%, em
termos reais. O consumo privado seguiu o mesmo rumo, passando de um aumento de 2,0% em 2014 para
um crescimento de 2,4% em 2015. O Investimento apresentou uma depreciação quando comparado com o
ano anterior (4,3% em 2014 e 2,4% em 2015).
Em 2015, as Exportações de Bens e Serviços registaram um crescimento de 4,8% em termos reais,
traduzindo-se numa aceleração comparativamente com o observado em 2014 (variação de 1,4%).
As Importações de Bens e Serviços desaceleraram em 2015, registando um crescimento de 5,7% em volume
(6,4% em 2014), em resultado do crescimento menos intenso de ambas as componentes. As importações de
bens apresentaram uma desaceleração mais pronunciada, enquanto as importações de serviços mantiveram
um crescimento relativamente estável quando comparadas com o período homólogo.
No que diz respeito à evolução do emprego, a taxa de desemprego em Portugal atingiu, no quarto trimestre
de 2014, os 12,2%, representando uma descida de 1,3% face ao período homólogo de 2014, sendo
atualmente a quinta mais elevada da UE. Um dos aspetos mais preocupantes no que respeita ao mercado de
trabalho é o desemprego jovem e, em particular, de jovens qualificados (118.600 pessoas). A população
desempregada foi estimada em 633.900 pessoas, uma diminuição homóloga de 9,2% (menos 64.400
pessoas do que em 2014). A população empregada, estimada em 4.561.500 pessoas, verificou um acréscimo
homólogo de 1,6% (mais 69.900 pessoas).
No respeita às taxas de juro (e consequentemente dos níveis de risco das obrigações do tesouro) a que a
República Portuguesa se consegue financiar externamente, estas têm flutuado ligeiramente, tendo descido na
segunda metade de 2015. A taxa de rendibilidade de Obrigações do Tesouro a 10 anos foi igual em janeiro e
dezembro de 2015 (2,49%). O Bid-to-Cover Ratio (rácio que compara as ações de compra recebidas com as
efetivamente aceites) dos leilões de dívida pública no mercado secundário tem-se reduzido, ficando ainda
assim acima dos valores que as instituições financeiras consideram como sendo leilões com sucesso (2,0).
Após a conclusão, em maio de 2014, do Programa de Assistência Económica e Financeira (PAEF) que
conduziu à adoção, por parte do Governo, de um conjunto de medidas para o ajustamento dos desequilíbrios
macroeconómicos e de caráter estrutural, a grande questão levantada tinha que ver com a modalidade de
relacionamento com a comunidade de credores no futuro próximo. Isto é, quais os moldes em que Portugal
pretenderia alicerçar o seu financiamento externo: através do mercado de capitais ou, alternativamente, a
despeito de o financiamento ser assegurado por investidores do setor privado, se se preconizaria uma opção
assente na existência de uma rede de proteção disponibilizada pelos credores oficiais (instrumentos de
recurso como a Linha de Crédito Condicionada Cautelar e o Mecanismo Europeu de Estabilidade). A avaliar
pela intensidade de colocação de dívida soberana no mercado, esta decisão tenderá a assentar muito mais
sobre a primeira opção. Esta opção, para além da independência económico-política na política interna, fará
com que os juros pagos pelo estado português sejam tendencialmente mais baixos, levando, deste modo, a
que os encargos financeiros do estado ±pelo menos no que diz respeito às grandes operações de
financiamento ±sejam reduzidos significativamente.
Em termos orçamentais, o défice do Estado para 2015 fixou-se aproximadamente nos 3% do PIB sem o
efeito Banif, e de 4,2% considerando o impacto da venda desta instituição financeira.

3 - Análise da Atividade e da Posição Financeira
No período de 2015 os resultados espelham uma evolução positiva da atividade desenvolvida pela empresa.
De facto, o volume de negócios atingiu um valor de 1.432.260,77 €, representando uma variação de 15,35%
relativamente ao ano anterior.

A evolução dos rendimentos bem como a respetiva estrutura são apresentadas nos gráficos seguintes:
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Relativamente aos gastos incorridos no período económico ora findo, apresenta-se de seguida a sua
estrutura, bem como o peso relativo de cada uma das naturezas no total dos gastos da entidade:
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No que diz respeito ao pessoal, o quadro seguinte apesenta a evolução dos gastos com o pessoal, bem como o
respetivo nº de efetivos.
PERIODOS

RUBRICAS
Gastos com Pessoal
Nº Médio de Pessoas
Gasto Médio por Pessoa

2015

2014

2013

520 057,33

490 035,09

406 151,26

23,00

22,00

20,00

22 611,19

22 274,32

20 307,56

Na sequência do exposto, do ponto de vista económico, a entidade apresentou, comparativamente ao ano
anterior os seguintes valores de EBITDA e de Resultado Líquido.

Em resultado da sua atividade, a posição financeira da entidade apresenta, também comparativamente com o
ano anterior, a seguinte evolução ao nível dos principais indicadores de autonomia financeira e endividamento:
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De uma forma detalhada, pode-se avaliar a posição financeira da entidade através da análise dos seguintes
itens de balanço:
ESTRUTURA DO BALANÇO
RUBRICAS

2015

2014

Ativo não corrente

386 431,86

12 %

258 892,68

9%

Ativo corrente

2 943 418,76

88 %

2 566 832,00

91 %

Total ativo

3 329 850,62

RUBRICAS

2 825 724,68

2015

2014

Capital Próprio

2 162 171,83

65 %

1 698 327,90

60 %

Passivo não corrente

96 093,32

3%

0,00

0%

Passivo corrente

1 071 585,47

32 %

1 127 396,78

40 %

Total Capital Próprio e Passivo

3 329 850,62
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No decorrer do ano de 2015, apesar das dificuldades que o País atravessou no contexto económico em geral,
que se refletiram bastante na atividade seguradora, todos os objetivos definidos pela Vitorinos ±Mediação de
Seguros, Lda foram ultrapassados.
A nossa atividade comercial assenta em duas principais vertentes:
Particulares
Empresas
Nas duas vertentes os objetivos estabelecidos para o ano de 2015 foram largamente ultrapassados, sendo
que a utilização de novos recursos e sistemas de informação, potencializado pela utilização quase
generalizada da internet ajudou bastante para que tal acontecesse.
Promovemos o aumento dos nossos recursos humanos, o que tem acontecido nos ultimos anos, efetuamos
ainda protocolos com instituições de ensino na vertente de estágios profissionais.
De referir que efetuámos a mudança do n/escritório de Lisboa para novas instalações, tendo igualmente
procedido a remodelações em todos os outros.
Não foi descorada a formação da nossa equipa que é uma preocupação constante, pois só uma equipa
especializada pode prestar o melhor serviço ao cliente.

4 - Proposta de Aplicação dos Resultados
A Vitorinos - Mediação de Seguros, Lda. no período económico findo em 31 de dezembro de 2015 realizou um
resultado líquido de 463.843,93€, propondo a sua aplicação de acordo com o quadro seguinte:
APLICAÇÃO DOS RESULTADOS
ANO
Reservas Livres

2015
463 843,93

5 - Expetativas Futuras
5.1. Cenário macroeconómico
Para 2016 e 2017, as projeções do FMI apontam para uma melhoria ligeira do desempenho da economia
mundial, assente na manutenção do crescimento das economias avançadas, e numa gradual retoma de
crescimento das economias emergentes, especialmente os países emergentes asiáticos (sobretudo a Índia).
Esta projeção aponta, contudo, para um crescimento menos robusto face à década de 2000, refletindo
políticas económicas menos expansionistas, preços de matérias-primas mais baixos (exemplo manifesto do
petróleo) e, também, o agravamento de tensões geopolíticas em alguns desses países (nomeadamente a
crise síria e a instabilidade do Médio Oriente decorrente sobretudo das novas ameaças do designado islão
político).
As projeções para a economia portuguesa apresentadas pelo Banco de Portugal apontam para que em 2016
se prolongue a recuperação económica já visível no ano passado.
As mais recentes projeções para a economia portuguesa apontam para uma recuperação moderada da
atividade económica no período 2016-2017, após uma contração acumulada de cerca de 6% no período 2011
-2013, no contexto do processo de correção dos desequilíbrios macroeconómicos acumulados ao longo das
últimas décadas.
O Banco de Portugal no seu Boletim de Dezembro de 2015 projeta de que a partir do final de 2015, e ao
longo do horizonte de projeção restante (2016 e 2017), a economia deverá registar taxas de variação
homólogas do PIB positivas (1,7% em 2016 e 1,8% em 2017). Esta previsão é corroborada pelo BCE.
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As atuais condições restritivas de acesso ao crédito irão tendencialmente manter-se, na sequência da
prossecução do processo de desalavancagem do setor bancário. A recuperação do investimento empresarial
deverá beneficiar, no entanto de alguma melhoria das expetativas de procura por parte das empresas e das
condições de financiamento. De acordo com a previsão do Banco de Portugal, a dinâmica da economia
portuguesa deverá continuar a ser maioritariamente assegurada pelo desempenho das exportações, a par de
uma recuperação da procura interna, que será compatível com a manutenção de excedentes na balança
corrente e de capital. Por sua vez, o consumo privado deverá registar um período de estabilização durante os
períodos económicos de 2016 e 2017. Também para o mesmo horizonte de projeção se prevê que a taxa de
poupança se mantenha estável.
Relativamente ao mercado de trabalho é prevista uma melhoria deste indicador. No Orçamento do Estado
para 2016 o Governo antevê uma taxa de desemprego de 11,2%, corroborando a perspetiva de descida
moderada vaticinada pela OCDE.
Em Portugal a inflação deverá permanecer em níveis baixos. Após uma relativa estabilização dos preços em
2015, projeta-se um aumento progressivo dos preços em consonância com a recuperação económica.
A instabilidade dos mercados ainda se mantém, mesmo depois do fim do programa de ajuda externa,
estando ainda por definir, com a clarividência necessária, quais os mecanismos europeus de ajuda ao retorno
aos mercados dos países intervencionados ao abrigo do Programa de Assistência Económica e Financeira e
em que medida a Europa enquanto macrorregião e união política de estados se fará impor quer no plano
geopolítico internacional quer na organização política interna.
5.2 Evolução previsível da sociedade
De acordo com um estudo da APROSE, com base em informação divulgada pela Autoridade de Supervisão de
Seguros e Fundos de Pensões (ASF/ex-ISP), no período entre 2013 e 2014 assistiu-se a uma redução de
cerca de 742 mediadores, que passaram de 24.207 para 23.465, representando um decréscimo de 3,07% do
número total de mediadores de seguros.
Esta diminuição de operadores explica-se em grande parte, conforme resulta do documento elaborado pela
APROSE e contrariamente ao ocorrido em anos anteriores, pela redução do número de agentes de seguros
pessoas singulares, ou seja, menos 558 dentro da respetiva categoria, logo seguida por uma diminuição do
número dos ³mediadores de seguros ligados´(MSL) Tipo 1, pessoas singulares, com menos 375.
Constata-se assim, deste modo que no período em análise, enquanto o número de mediadores de seguros
pessoas coletivas tem vindo a aumentar ±confirmando a tendência de anos anteriores ±tendo passado de
2.779 em 2013 para 2.971 em 2014 (crescimento de 6,91%, ou seja, mais 192 do que no ano anterior), os
que assumem a natureza de pessoa singular têm visto o seu número a reduzir, de 21.428 para 20.494, ou
seja, um crescimento negativo de 4,36% (menos 934).
No entanto mesmo perante o cenário macroeconómico apresentado anteriormente e a situação da economia
nacional, para a anuidade de 2016 os nossos objetivos definidos, serão a consolidação da nossa presença no
mercado nacional, a instalação de um novo Posto de Venda e o crescimento consolidado da nossa carteira de
clientes.
A rede de mediadores e agentes de seguros, sobretudo em Não Vida, é preponderante no mercado segurador
português. São esses profissionais que desempenham um importante papel de proximidade junto dos clientes
e são vitais para a distribuição no nosso mercado, sobretudo dos seguros não vida´
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6 - Outras Informações
A Vitorinos - Mediação de Seguros, Lda. não dispõe de quaisquer sucursais quer no território nacional, quer
no estrangeiro.
Durante o período económico não ocorreu qualquer aquisição ou alienação de quotas próprias. Aliás a
entidade não é detentora de quotas ou ações próprias.
Após o termo do exercício não ocorreram factos relevantes que afetem a situação económica e financeira
expressa pelas Demonstrações Financeiras no termo do período económico de 2015.
Não foram realizados negócios entre a sociedade e os seus administradores.
A entidade não está exposta a riscos financeiros que possam provocar efeitos materialmente relevantes na
sua posição financeira e na continuidade das suas operações. As decisões tomadas pelo órgão de gestão
assentaram em regras de prudência, pelo que entende que as obrigações assumidas não são geradoras de
riscos que não possam ser regularmente suportados pela entidade.
Não existem dívidas em mora perante o setor público estatal.
Também não existem dívidas em mora perante a segurança social.

7 - Considerações Finais
Expressamos os nossos agradecimentos a todos os que manifestaram confiança e preferência, em particular
aos Clientes e Fornecedores, porque a eles se deve muito do crescimento e desenvolvimento das nossas
atividades, bem como a razão de ser do nosso negócio.
Aos nossos Colaboradores deixamos uma mensagem de apreço pelo seu profissionalismo e empenho, os
quais foram e continuarão a sê-lo no futuro elementos fundamentais para a sustentabilidade da Vitorinos Mediação de Seguros, Lda..
Apresenta-se, de seguida as demonstrações financeiras relativas ao período findo, que compreendem o
Balanço, a Demonstração dos Resultados por naturezas, a Demonstração de Alterações do Capital Próprio, a
Demonstração dos Fluxos de Caixa e o Anexo.
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