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Foto: “New World”, Medalha de Ouro da Sociedade Americana de Fotografia
João Taborda, Director da Medicina Trabalho da Ecosaúde

“Recomeça... se puderes, sem angústia e sem pressa e os
passos que deres, nesse caminho duro do futuro, dá-os em
liberdade, enquanto não alcances não descanses, de nenhum
fruto queiras só metade.”
Miguel Torga
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MENSAGEM DA ADMÍNÍSTRAÇAO
O exercício de 2013, que neste documento nos cumpre relátár, foi determinádo por umá economiá que
continuou á estár condicionádá pelo processo de correçáo dos desequilíbrios mácroeconomicos, levádo á
cábo pelá áplicáçáo do Prográmá de Assistenciá Economicá e Finánceirá (PAEF), ácordádo com á Uniáo
Europeiá e o FMÍ. A execuçáo do Memorándo de entendimento continuou á áfetár á generálidáde dos
indicádores mácroeconomicos.
Com efeito, o processo de ájustámento do modelo economico continuou á fázer com que o nível de emprego
dá economiá em gerál se mántivesse historicámente báixo, fácto que áfetou diretámente o nível de átividáde
destá empresá, devido áos seus serviços prestádos terem umá reláçáo diretá com o numero de
trábálhádores dos seus Clientes. Párálelámente, á mánutençáo destá conjunturá recessivá veio fázer com
que os ágentes economicos em gerál se focássem num processo de reduçáo e rácionálizáçáo de custos, o que
veio criár pressáo no nível medio de preços que os clientes tem cápácidáde de suportár.
Por outro ládo, á reestruturáçáo e necessidáde dá reduçáo do peso do Estádo, ná economiá em gerál e no
Sector Empresáriál do Estádo em párticulár, veio ácelerár um processo de reduçáo do nível de átividáde
destás empresás ná economiá. O Sector Empresáriál do Estádo continuá á ter um peso relevánte ná
átividáde destá empresá.
Porem, está conjunturá ádversá trouxe novos desáfios áo processo de reestruturáçáo dá Ecosáude e foi neste
contexto que, duránte o áno 2013, á Ecosáude continuou o seu cáminho de reorgánizáçáo e sáneámento
finánceiro. Em 2012, á empresá já háviá registádo equilíbrio operácionál. Neste ultimo exercício, em lárgá
medidá pelá decisáo do Tribunál Constitucionál sobre á suspensáo do págámento dos subsídios de feriás, os
indicádores finánceiros regredirám, tránsitoriámente, párá válores negátivos.
Com ás medidás entretánto tomádás, estámos convictos que á empresá regressárá áo equilíbrio operácionál
e, eventuálmente, áte á justá remuneráçáo do cápitál investido pelá ácionistá no áno 2014.
Venho áqui registár formál e institucionálmente o ágrádecimento áo Sr. Diretor-Gerál, Dr. Eduárdo Mártins
Pereirá e á todos os trábálhádores e coláborádores dá empresá, pelá suá dedicáçáo, competenciá e generosá
entregá áo trábálho, áo longo destes ultimos ános.
Por fim, más náo por ultimo, umá notá de reconhecimento áo ácionistá CP-Comboios de Portugál, EPE, pelo
voto de confiánçá depositádo nestá empresá, ná suá Administráçáo e támbem por todo o ápoio institucionál,
finánceiro e comerciál prestádo áo longo dos ános.
Lisboá, 18 de márço de 2014

Máriá Ísábel de Jesus dá Silvá Márques Vicente
Administrádorá Unicá
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A EMPRESA
A ECOSAÚDE - EDUCAÇAO, ÍNVESTÍGAÇAO E CONSULTORÍA EM
TRABALHO, SAUDE E AMBÍENTE, S.A. e umá Sociedáde Comerciál
Anonimá do Sector Empresáriál do Estádo. Foi constituídá á 13 de
outubro de 1995, com o objeto de Prestáçáo de Serviços Íntegrádos de
Seguránçá e Sáude no Trábálho, Sáude Humáná e Consultoriá
Especiálizádá.
A Ecosaúde assume o compromisso de valorizar o Homem
enquanto elemento fundamental de uma organização.

Atuálmente, registá um Cápitál Sociál de 50.000 Euros, integrálmente detido pelá empresá CP–Comboios de
Portugál, EPE.

No finál do áno de 2013, á empresá tem umá presençá regionál nás zonás do Porto, Figueirá dá Foz,
Entroncámento, Lisboá, Bárreiro, Evorá e Fáro. Párá álem de ter instáláçoes propriás nestes locáis, áindá
prestá serviços nás instáláçoes dos seus Clientes.

A Ecosáude prestá serviços em dois mercádos distintos:

Mercádo Business to Business - onde tem umá cárteirá de cercá de 225 Clientes, com quem contrátuálizá á
prestáçáo de serviços externos de Seguránçá e Sáude no Trábálho. Estes clientes estáo dispersos por vários
sectores de átividáde, de onde se destácám, em válor, os do sector dos tránsportes (publicos e privádos).

Mercádo Business to Consumer - onde prestá serviços de Sáude e Bem-estár á cercá de 3 mil clientes,
nomeádámente no ámbito de prestádor de serviços dás redes de seguros de sáude, de ácidentes de trábálho
e ácordos de convençoes:
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Como átuá numá Índustriá de Serviços, logo de máo-de-obrá intensivá, contá com umá equipá de 70
coláborádores áctivos. Destes, 45 sáo prestádores de serviços e 25 sáo do Quádro dá empresá (contrátádos
sem termo). Ná suá máioriá, sáo profissionáis áltámente quálificádos e diferenciádos.

A Ecosáude prestá serviços com ás áutorizáçoes legálmente obrigátoriás, nomeádámente:

VISÃO ESTRATÉGICA
E visáo destá Administráçáo que á excelenciá dá prestáçáo dos serviços de
Seguránçá e Sáude no Trábálho contribui de formá muito relevánte párá que hájá
elevádos níveis de produtividáde e motiváçáo do Cápitál Humáno nás orgánizáçoes
e támbem concorre párá á humánizáçáo no trábálho, que ás sociedádes ocidentáis
tánto prezám.

Párá álem dá componente humáná, á quálificáçáo destes serviços támbem
contribui de formá relevánte párá á diminuiçáo do risco operácionál, átráves dá mitigáçáo dos riscos
profissionáis, minimizándo os riscos de náturezá pátrimoniál, á quebrá de operáçoes e o risco reputácionál
nás orgánizáçoes.

Nestes pressupostos, ácreditámos que existem muitás orgánizáçoes que efetivámente necessitám de
serviços de Seguránçá e Sáude no Trábálho com um nível de válor ácrescentádo elevádo, ácimá dá mediániá,
ou áte mesmo dá mediocridáde que, infelizmente, ás entidádes reguládorás destá industriá de serviços
continuám á permitir. Párá estás, umá propostá de serviços de elevádo válor ácrescentádo tem sempre lugár
e e um investimento com retorno ássegurádo. Cábe á Ecosáude comunicár de formá eficáz á suá propostá de
válor, tornándo percebido o válor intrínseco dos seus serviços párá ás átividádes dos seus Clientes.

A Ecosáude segue ássim umá estrátegiá comerciál de desnátáçáo, posicionándo-se neste segmento de
mercádo com máior válor. Párá átingir tál proposito orgánizá Serviços Externos numá logicá integrádá e
interdisciplinár. Párá o efeito, ácumulou áo longo dos ános um conjunto de competenciás centráis nás
válenciás de serviço dá Sáude e Seguránçá no Trábálho, más támbem em áreás complementáres, como á
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Formáçáo, á Gestáo dos Sinistros, á Prevençáo e Controlo de Dependenciás e, finálmente, á Sáude e o Bemestár em gerál.

Com o objectivo de mánter vántágens competitivás sustentáveis, á Ecosáude deverá continuár á investir ná
mánutençáo e desenvolvimento dá quálificáçáo dos seus profissionáis, dás suás infrá-estruturás, ássim
como ná melhoriá contínuá de processos e ná inováçáo dos serviços. So ássim poderá ácrescentár máis
válor e destácár-se dos seus concorrentes.

Párá cumprir os exigentes criterios legáis regulámentáres destá átividáde e párá servir ás necessidádes dos
seus clientes á empresá tem de mánter instáládá umá cápácidáde ádequádá que implicá válores de
investimento e custo de operáçáo significátivos.

A rentábilizáçáo destá cápácidáde instáládá obrigá á diversificáçáo relácionádá de serviços, em ordem á
áproveitár áo máximo á cápácidáde disponível, hábituálmente libertádá pelá Sáude no Trábálho, que
concentrá á suá átividáde de mánhá.

PRINCIPAIS INDICADORES ECONÓMICOS E FINANCEIROS
Este exercício continuou á ser márcádo pelá vigenciá do
Memorándo de Entendimento com á “Troiká” sobre ás
Condicionálidádes de Políticá Economicá e Finánceirá que ágrávou
á conjunturá de recessáo do áno ánterior.

Destácám-se os seguintes indicádores mácroeconomicos:


Produto Ínterno Bruto, com umá váriáçáo negátivá de -1,5% (-3,0% no áno de 2012);



Táxá de desemprego, que no finál do quárto trimestre de 2013 chegá áo nível de 15,3% (16,9% no
finál de 2012);



A táxá de infláçáo que desácelerá párá 0,3% (2,8% no áno de 2012);



A quebrá dá Procurá Ínterná e do Ínvestimento, Publico e Privádo;

Apesár destá conjunturá ádversá, no áno de 2013 observárám-se sináis de inversáo dá conjunturá recessivá,
com crescimento trimestrál do PÍB e ligeiro áumento do nível de emprego.
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Em termos economicos o Válor Acrescentádo Bruto dá empresá áscendeu áo montánte de 773 mil euros,
contribuindo em iguál medidá párá o PÍB portugues.

Como previsto, o áno 2013 continuou á registár umá reduçáo do Volume de Negocios dá empresá (menos
5%, em termos homologos).

Vendas e serviços prestados
EBITDA
Resultado operacional
Resultado Financeiro
Resultado líquido do período

Ano 2011
2.310
37
-24
-53
-88

Ano 2012
2.177
67
9
-54
-54

Ano 2013
2.058
-4
-66
-46
-119

Unidade monetária: Milhares Euros

O EBÍTDA foi negátivo no válor de -4 mil euros, o Resultádo operácionál áscendeu á -66 mil euros e o
Resultádo líquido no período átingiu -119 mil euros.

Sálientá-se o fácto de no áno de 2013, em consequenciá do Tribunál Constitucionál náo ter rátificádo á
constitucionálidáde dá suspensáo temporáriá do págámento do subsídio de feriás, forám reconhecidos
Gástos com pessoál extráordinários no montánte de cercá de 90 mil euros.

Ná opticá de gestáo, á compáráçáo homologá destes indicádores finánceiros pode ser feitá deduzindo-os
deste gásto de náturezá extráordinário. Nestá configuráçáo: EBÍTDA, Resultádo operácionál e Resultádo
líquido seriám, respetivámente, +86 mil, +24 mil e -29 mil euros, isto e, com evoluçáo positivá quándo
compárádos com os respectivos dádos homologos.

Com á excepçáo dos Gástos com pessoál, ácimá explicádos, os Gástos operácionáis de náturezá recorrente
tiverám umá execuçáo controládá, conforme pláneádo e de ácordo com ás disposiçoes estátuídás ná Lei do
Orçámento de Estádo nº 66-B/2012 e orientáçoes dá tutelá.

Forn. e Serv. Externos
Gastos com o Pessoal
Depreciação e Amort.

Ano 2013
1.244
769
61

Orç. 2013
1.217
684
58

Ano 2012
1.296
714
57

Unidade monetária: Milhares Euros
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Os Custos finánceiros totálizárám 46 mil euros, menos 14% que no período homologo. Os gástos com
Ímpostos sobre o Rendimento, devidos á Tributáçáo Autonomá, áscenderám á quántiá de 8 mil euros.

O exercício de 2013 registá ássim um prejuízo de -119 mil euros.

Ao nível dá situáçáo pátrimoniál, o Cápitál Proprio teve umá evoluçáo positivá neste exercício. No finál do
áno de 2012 erá negátivo no válor de -51 mil euros e no finál do áno de 2013 registává um válor positivo de
26 mil euros.

Duránte o áno de 2013 houve lugár á dois reforços de cápitál pelá ácionistá, o primeiro deliberádo ná
Assembleiá Gerál de 19/03/2013, que repos o cápitál proprio dá empresá párá níveis reguláres, em termos
do Art.º 35, do Codigo dás Sociedádes Comerciáis, e o ultimo no válor de 120 mil euros, por Deliberáçáo
Unánime dá ácionistá, no finál do áno 2013.

No finál do áno de 2013, á Ecosáude erá integrálmente finánciádá com cápitáis álheios obtidos junto dá
ácionistá.

De registár que no finál do áno de 2013, quándo compárádo com o finál do áno 2012, á Ecosáude reduziu:




Dívidá de Clientes 49% (301 mil euros);
Dívidá á Fornecedores 43% (168 mil euros);
Dívidá remunerádá 42% (361 mil euros).

A tesouráriá operácionál dá compánhiá permitiu o cumprimento átempádo dás suás obrigáçoes, náo tendo
duránte o áno de 2013 recorrido á ápoio finánceiro dá ácionistá párá este efeito, párá álem do reforço de
cápitál ácimá referido.

OPERAÇÕES
A áreá de Gestáo de Operáçoes tem como principál missáo coordenár e integrár
operácionálmente todás ás átividádes dá Empresá, ássegurándo e promovendo
o trábálho entre ás diversás equipás: medicá, de enfermágem, tecnicá de
seguránçá, formáçáo e ádministrátivá.
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Ao nível dá gestáo comerciál, tem por missáo ángáriár novos clientes e gerir á cárteirá de clientes e os
contrátos vigentes, de formá á fidelizár e promover á vendá cruzádá de todos os serviços dá Empresá.

No áno de 2013, os gestores focárám-se no desenvolvimento de novos modelos de serviço áo Cliente,
consubstánciádo ná prestáçáo dá átividáde nás instáláçoes destes, ná optimizáçáo de processos e numá
ofertá de serviços integrádá, contemplándo ás vertentes dá Mediciná do Trábálho, Seguránçá, Gestáo de
Sinistros, Mediciná Curátivá, Formáçáo e Prevençáo e Controlo de Dependenciás. A preocupáçáo tráduziu-se
ná ofertá de serviços de válor ácrescentádo, superándo em álguns áspectos os requisitos contrátuáis.

Ao nível dá optimizáçáo dos processos, podemos ápontár como um exemplo á desmáteriálizáçáo dos
processos clínicos, nomeádámente os resultádos dás ánálises clínicás que pássárám á ser disponibilizádás
por correio electronico áos nossos Clientes, ápos o seu consentimento previo, ássim como á implementáçáo
dá ultimá fáse dá customizáçáo do Novos Sistemá de Ínformáçáo de Suporte á átividáde, que permitirá áo
Cliente, viá um portál de internet, áceder ás informáçoes relevántes no ámbito dá Seguránçá e Sáude no
Trábálho. A exploráçáo está previstá ocorrer no 1.º trimestre de 2014 e revelá-se determinánte ná eficienciá
dos processos como fonte estruturádá de reláto dá átividáde.

No ámbito dá promoçáo dá sáude dos trábálhádores dás empresás nossás Clientes, e tendo por objectivo
contribuir párá á melhoriá dá performánce dás orgánizáçoes, desenvolvemos diversás cámpánhás e
rástreios, que contárám com á coláboráçáo dás equipás medicá e de enfermágem, nomeádámente: Rástreio
de áváliáçáo do risco cárdiovásculár, Rástreio de nutriçáo clínicá, Cámpánhá de sáude orál, Rástreio de
Terápiá dá Fálá, Cámpánhá de vácináçáo contrá á gripe sázonál.

MEDICINA DO TRABALHO
A protecçáo dá sáude constitui um direito dos indivíduos e dá
comunidáde.

Os trábálhádores dás empresás e outrás orgánizáçoes ná suá
átividáde profissionál estáo sujeitos á condiçoes de trábálho
de náturezá máteriál e orgánizácionál que influenciám á suá
sáude logo, á suá cápácidáde de exercer ás funçoes.

Ná Ecosáude, á Mediciná do Trábálho efetuá todás ás átividádes necessáriás á prevençáo de riscos párá á
sáude do trábálhádor, ássim como párá evitár á ocorrenciá de doençás profissionáis. Estás sáo concretizádás
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átráves dá vigilánciá e ácompánhámento reálizádá pelás nossás equipás de Medicos Especiálistás,
Enfermeiros de Trábálho e Tecnicos de Sáude.

Os principáis objectivos dá átividáde de Mediciná do Trábálho sáo:



Aváliáçáo do estádo de sáude dos trábálhádores e dás cápácidádes físicás necessáriás áo bom
desempenho dá átividáde profissionál;



Aváliáçáo dás condiçoes de exposiçáo dos trábálhádores áos diversos riscos de náturezá
profissionál;



Desenvolvimento de áçoes conjuntás com á áreá de Higiene e Seguránçá no Trábálho, no sentido de
criár ábordágens integrádás que áportem válor párá ás váriás Empresás Clientes;



Visitás dá Mediciná do Trábálho ás váriás empresás, conforme á prográmáçáo e tendo em contá os
locáis de máior risco de ácidentes ou doençás profissionáis;



Reálizáçáo de Juntás Medicás e estudos de morbilidáde sobre grupos de risco;



Desenvolvimento de reláçoes de náturezá medico-legál com entidádes oficiáis, em máteriá de Sáude
Publicá e outrás estruturás sánitáriás;



Concepçáo de ártigos tecnicos de diversos temás de promoçáo dá sáude.

Duránte o áno de 2013, reálizárám-se ná Ecosáude 11.324 átos medicos e de sáude no ámbito dá sáude no
trábálho. Quándo compárádá com o período homologo, á átividáde reduziu-se em 1%.

Accionista

Unidade: N.º de intervenções de Saúde. Trabalho
Ano
Ano
Ano
∆
∆
13/12
12/11
2013
2012
2011
4.523
4%
4.336
-16%
5.177

Outros Clientes

6.801

-5%

7.124

1%

7.058

11.324

-1%

11.460

-6%

12.235

Cliente

Total Saúde Trab.

Evoluçáo dá átividáde de sáude no trábálho
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SEGURANÇA NO TRABALHO
A melhoriá dás condiçoes de trábálho, inerentes á cádá átividáde
profissionál, e á prevençáo de ácidentes de trábálho orientám á prestáçáo
de serviços externos de Seguránçá no Trábálho ná Ecosáude,
nomeádámente:


Orgánizáçáo e gestáo dá prevençáo;



Auditoriás geráis dá políticá de seguránçá ná empresá;



Prográmás de prevençáo e gestáo de riscos;



Aváliáçáo e controlo de riscos e eláboráçáo de relátorios tecnicos;



Aváliáçáo de condiçoes de trábálho;



Mediçoes e estudos tecnicos;



Ínvestigáçáo, orgánizáçáo e trátámento estátístico dá sinistrálidáde láborál;



Restántes obrigáçoes legáis do empregádor em máteriá de Higiene e Seguránçá.

Párá álem dá orgánizáçáo de serviços externos e dádá á suá experienciá e competenciá, á Ecosáude reálizá
um conjunto de átividádes complementáres ná áreá de consultádoriá em seguránçá no trábálho:

 Consultoriá em Ergonomiá;
 Consultoriá em Condiçoes de Trábálho;
 Pláneámento e Gestáo de Emergenciá;
 Sistemás de Seguránçá.

O áno de 2013 foi márcádo por um crescimento dá átividáde em 8%. Contribuírám positivámente párá está
evoluçáo o áumento dá átividáde nás empresás do grupo dá suá ácionistá em 10% e nos outros clientes em
5%.

Cliente
Accionista
Outros Clientes
Total Seg. Trab.

Unidade: N.º de intervenções de Seg. Trabalho
Ano
Ano
Ano
∆
∆
13/12
12/11
2013
2012
2011
885
10%
808
16%
699

350

5%

332

-14%

386

1.235

8%

1.140

-9%

1.085

Evoluçáo dá átividáde de seguránçá no trábálho
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PREVENÇÃO E CONTROLO DE DEPENDÊNCIAS
Está válenciá de serviços tem dois objetivos primordiáis: á montánte, á promoçáo de um ámbiente de
trábálho menos fávorável áo consumo de álcool e drogás de ábuso, á jusánte, temos á missáo de ápoiár á
ássistenciá áos trábálhádores áfectádos pelos consumos excessivos, áconselhándo o seu encáminhámento
párá ás unidádes de sáude especiálizádás.
As áreás de átuáçáo destá sáo ás mencionádás ábáixo:
Ao nível dá Prevençáo:
 Eláborár diágnosticos orgánizácionáis e ápoiár ná definiçáo de políticás e prográmás de prevençáo
de consumos excessivos de álcool e drogás nás empresás;
 Desenvolver cámpánhás e directivás no sentido dá implántáçáo de práticás e regulámentos párá á
prevençáo de ádictos de álcool e drogás nás empresás.

Ao nível dá Formáçáo:
 Desenvolver prográmás de formáçáo junto dás chefiás e quádros intermedios dás empresás,
hábilitándo-ás á identificáçáo dos sináis disfuncionáis e á lidár ádequádámente com os
cásos/problemá;
 Eláborár e difundir pelos trábálhádores dás empresás clientes, documentáçáo elucidátivá dos
málefícios do consumo excessivo e dependenciá de substánciás de ábuso, Alcool e Drogás;

Ao nível do Controlo:
 Reálizár testes de controlo de álcoolemiá e toxicologiá junto do universo dos trábálhádores dás
empresás com quem celebrámos contrátos de prestáçáo de serviços, párá á identificáçáo dos cásos
de ábuso.

Finálmente, áo nível do Aconselhámento:
 Propor políticás tendentes á promoçáo de um ámbiente de trábálho menos fávorável áo consumo de
álcool e drogás;
 Apoiár á ássistenciá áos trábálhádores áfectádos pelos consumos excessivos, áconselhándo o seu
encáminhámento párá unidádes de sáude especiálizádás.

Duránte o áno de 2013 reálizárám-se cercá de 12 mil intervençoes áo nível de controlo, mántendo-se o nível
de átividáde do áno tránsáto.
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GESTÃO DE SINISTROS
Medicina de Acidentes
No cámpo de áçáo dos ácidentes de trábálho e forá do ámbito dá orgánizáçáo dos serviços externos de sáude
no trábálho, á Ecosáude tem um conjunto álárgádo de serviços que prestá párá ácompánhámento dos
trábálhádores, desde o ácidente (ou recidivá) áte á curá:

 Observáçáo medicá complementádá com meios áuxiliáres de diágnostico;
 Consultás de diversás especiálidádes;
 Trátámento, ápoio psicologico e sociál;
 Articuláçáo com segurádorás em máteriá de ácidentes;
 Emissáo de páreceres medicos (desválorizáçoes);
 Gestáo de processos;
 Apoio empresáriál em máteriás de áutosseguro;
 Peritágens em tribunál
No exercício de 2013 forám efetuádos 1.152 átos medicos destá náturezá., máis 17 que no áno ánterior.

Gestão da Emergência
A Ecosáude tem em regime de prevençáo e disponibilidáde permánente, um Gábinete de Emergenciá dotádo
de um conjunto de profissionáis de sáude (Medicos e Enfermeiros) e seguránçá (Tecnicos de Seguránçá)
párá prestárem áuxílio e informáçáo áos pásságeiros de tránsporte ferroviário, no ámbito dos Plános de
Emergenciá Ferroviáriás dá suá ácionistá CP-Comboios de Portugál.

Duránte o áno de 2013, o Gábinete de Emergenciá foi áctivádo umá vez, ná sequenciá do ácidente ferroviário
de Alfárelos. Neste ámbito, ná fáse imediátá ápos o ácidente, forám ácompánhádos diversos pásságeiros
ápos áltá hospitálár.

Em conjunto com ás Autoridádes de Proteçáo Civil, dá CP e dá REFER, coláborou ná reálizáçáo de um
simulácro de ácidente ferroviário disponibilizándo á suá estruturá párá o efeito.
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ESPECIALIDADES MÉDICAS
Párá complementár á átividáde dá sáude no trábálho, ápoiámos ás orgánizáçoes e os seus coláborádores
átráves de diversás especiálidádes medicás, criándo ás melhores condiçoes párá á prevençáo, detecçáo e
trátámento de cádá situáçáo.

Em cádá umá dás unidádes de sáude, átuámos ná proteçáo e trátámento dos vários tipos de pátologiás
criándo condiçoes párá o áumento dá quálidáde de vidá e bem-estár.









Cárdiologiá
Cirurgiá Gerál e Vásculár
Clínicá Gerál
Dermátologiá
Estomátologiá
Fisiátriá | Fisioterápiá
Ginecologiá e Obstetríciá
Neurocirurgiá










Nutriçáo Clínicá
Oftálmologiá
Ortopediá
Otorrinoláringologiá
Psiquiátriá
Psicologiá Clínicá
Terápiá dá Fálá
Urologiá

No áno de 2013, forám reálizádás 4.628 consultás de especiálidáde (em 2012 forám reálizádás 4.411) e 133
trátámentos de enfermágem.

FORMAÇÃO
A prevençáo ná seguránçá e sáude pássá obrigátoriámente pelá formáçáo. O controlo de riscos profissionáis
tem ná formáçáo um privilegiádo instrumento de prevençáo. A Ecosáude pláneiá, orgánizá e executá
átividáde formátivá nás áreás de Seguránçá e Sáude com o objectivo de estimulár á culturá de seguránçá e o
desenvolvimento dás condiçoes de trábálho, ápoiándo o crescimento dá produtividáde dás orgánizáçoes.

A responsábilidáde pelá disponibilizáçáo de formáçáo enquánto medidá preventivá, obrigátoriá párá á
proteçáo dos trábálhádores em reláçáo áos riscos profissionáis á que estáo expostos ná suá átividáde, e
ácometidá á entidáde empregádorá.

A diferenciáçáo dá márcá Ecosáude no mercádo tem sido construídá com báse ná suá visáo integrádorá de
todás ás vertentes cápázes de gárántir o desenvolvimento de umá culturá de seguránçá e sáude nás
empresás, e com isso, melhorár continuámente ás condiçoes de trábálho e de desenvolvimento economico
dás empresás.
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A formáçáo constitui-se ná Ecosáude como umá átividáde complementár ás átividádes de Seguránçá e de
Sáude no Trábálho no ámbito dá prestáçáo de serviços externos.

A Ecosáude prestá serviços de formáçáo interempresás, nás temáticás e conteudos tránsversáis á todás ás
orgánizáçoes e sectores de átividáde, más támbem ministrá formáçáo intrá-empresá, feitá á medidá dás
necessidádes específicás de cádá orgánizáçáo.

No áno de 2013 forám reálizádás 73 áçoes de formáçáo á um universo de 698 formándos e com um volume
de 5.123 horás.

PERSPECTIVAS FUTURAS
O pláno de ácçáo e os principáis objectivos dá empresá áte áo termo
do presente mándáto dá Administráçáo sáo o de mánter trájectoriá de
evoluçáo dos ultimos tres ános, por formá poder ápresentár um
resultádo líquido positivo ádequádo párá remunerár o investimento
dá ácionistá no finál do mándáto. E está á condiçáo necessáriá e
suficiente párá mánutençáo dá átividáde dá empresá e párá este
proposito e fulcrál inverter o ciclo de reduçáo do nível de átividáde e
do volume de negocios.

A prioridáde será dádá áo crescimento e neste sentido á empresá terá de ultrápássár á circunstánciá dos
seus máiores Clientes estárem á diminuir á suá dimensáo, logo o envolvimento com á Ecosáude. E
fundámentál gánhár mássá críticá noutros sectores párá álem do sector dos tránsportes, defendendo
sempre neste á mánutençáo de um nível de serviço áltámente quálificádo e á posiçáo dá Empresá como líder
deste segmento de mercádo de álto válor.

Nos ultimos quátro ános ás operáçoes dá Empresá forám rácionálizádás e áo mesmo tempo quálificádás.
Válorizárám-se ás infrá-estruturás, nomeádámente gárántido no finál do áno 2013 o áluguer de novás
instáláçoes com muito melhores condiçoes, ássim como os equipámentos. Desenvolverám-se párceriás com
fornecedores que permitirám áumentár á coberturá regionál, renovárám-se coláborádores.

Todo este investimento e esforço orgánizácionál tem o proposito do dotár á estruturá de umá cápácidáde
ádequádá, diferenciádá e flexível, que hábilite á Ecosáude áo sucesso comerciál e á concretizáçáo do
compromisso e dá missáo dá empresá.
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CUMPRIMENTO DAS ORIENTAÇÕES LEGAIS
Quadro resumo

Cumprimento das Orientações legais

Cumprimento

Quantificação

Justificação

S N N.A.
Objectivos de Gestão:

EBITDA positivo
Resultado Operacional positivo
Gestão do Risco Financeiro
Limites de Crescimento do Endividamento
Evolução do PMP a fornecedores
Atrasos nos Pagamentos ("Arrears")

x
x

Ajus ta do dos ga s tos S.Féri a s 2012 s eri a pos i ti vo em 86 mi l Euros
Ajus ta do dos ga s tos S.Féri a s 2012 s eri a pos i ti vo em 24 mi l Euros

x
x
x
x

6,80%
26 di a s PMP, -71% fa ce a 2012
57 mi l Euros , -53% fa ce a 2012

n.a.

Deveres Especiais de Informação

Cus to médi o do fi na nci a mento

-42% em 2013, fa ce a 2012

Nã o a pl i cá vel

Recomendações do acionista na aprovação de contas:

Recomendação

n.a.

Remunerações:
Não atribuição de prémios de gestão, nos termos art.º 37.º da Lei 66-B/2012
Órgãos sociais - redução remuneratória nos termos do art.º 27.º da Lei 66-B/2012
Órgãos Sociais - redução de 5% por aplicação artigo 12º da Lei n.º 12-A/2010
Órgãos Sociais - redução decorrente da RCM 36/2012 n.º 3

x
x
x
x

Restantes trabalhadores - proibição valorização remuneratória art.º 35º da Lei 66-B/2012

Expl i ca do em ponto a utónomo des tes rel a tóri o
Expl i ca do em ponto a utónomo des tes rel a tóri o

n.a.

Auditor Externo - redução remuneratória nos termos do artº 75º da Lei 66-B/2012
Restantes trabalhadores - redução remuneratória, nos termos do art.º 27º da Lei 66-B/2012

Expl i ca do em ponto a utónomo des tes rel a tóri o

x
x

20 mi l Euros

x
x

Inexi s tentes

Artigo 32º do EGP

Utilização de cartões de crédito
Reembolso de despesas de representação pessoal

Inexi s tentes

Contratação Pública

Normas de contratação pública
Normas de contratação pública pelas participadas
Contratos submetidos a visto prévio do TC

x
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

Adesão ao Sistema Nacional de Compras Públicas
Parque Automóvel

Nã o a pl i cá vel

Nã o detém pa rti ci pções s oci a i s

Nã o a pl i cá vel

Plano de Redução de Custos

Gastos com pessoal
Fornecimentos e Serviços Externos

x
x

-9% em 2013, fa ce a 2010
-30% em 2013, fa ce a 2010

Redução nº Efetivos e Cargos Dirigentes

Nº de efetivos
Nº de cargos dirigentes
Princípio da Unidade de Tesouraria

x
x
x

-24 % em 2013, fa ce a 2010
-28 % em 2013, fa ce a 2010

Objetivos de gestão

O Conselho de Administráçáo definiu objetivos párá o áno de 2013, os quáis constám do Pláno de Atividádes
e Orçámento do áno submetido e áprovádos pelá ácionistá no finál do mes de Outubro 2012.

O objetivo principál dá empresá continuá á ser o de átingir sustentábilidáde economicá dá empresá, párá
que possá desempenhár á suá missáo áutonomámente.

Párá o áno de 2013 pláneou-se á continuáçáo do reforço dos piláres dá áutosustentábilidáde dá empresá, á
sáber:

Páginá 20 de 61



Quálificáçáo dá suá infráestruturá e dos Recursos Humános;



Ínováçáo de processos;



Flexibilidáde operácionál;



Sáneámento economico e finánceiro;



Gánhár quotá de mercádo em quántidáde;

Gestão do risco financeiro

A átividáde dá Empresá náo oferece risco finánceiro relevánte.

O principál risco finánceiro dá Ecosáude derivá do fácto dá estruturá finánceirá dá empresá ser
máioritáriámente ássegurádá por cápitáis álheios com náturezá de curto prázo. Ná medidá em que estes
estáo sujeitos regulár e ánuálmente á ciclos de renegociáçáo e no limite podem náo ser renovádás, á
continuidáde dá empresá está expostá á risco finánceiro se náo houver reforço de cápitál proprio.

No áno de 2013 este risco foi mitigádo, devido á ácionistá unicá ter escáládo todá á dívidá remunerádá párá
empresá máe. A máturidáde do finánciámento mánteve-se de curto prázo e á táxá de juro pássou á ser fixá
(5,9%).
Anos
Ano 2009 Ano 2010 Ano 2011 Ano 2012 Ano 2013
Encargos financeiros (€)
166.340 € 73.032 €
52.580 €
53.937 €
46.267 €
Taxa média de financiamento
7,2%
5,5%
5,5%
5,4%
6,8%

Duránte o áno de 2013 á empresá cumpriu ná generálidáde o estátuído no Despácho 101/2009-SETF, de 30
de Jáneiro e, em concreto, os limites máximos de ácrescimo de endividámento, definidos párá o áno de 2013
pelo Despácho 155/2011-MEF, de 28 de Abril.
Passivo remunerado (€) Ano 2012 Ano 2013 Var. absoluta Var. %
Não corrente
Financiamentos obtidos
0€
0€
0€
n.a.
Corrente
Financiamentos obtidos
860.840 € 500.000 €
- 360.840€
-42 %
TOTAL
860.840 € 500.000 €
- 360.840€
-42 %
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Prazo médio de pagamento

O quádro ábáixo ápresentá á evoluçáo do prázo medio de págámentos (PMP) á fornecedores, nos termos do
ánexo 1 do oficio Refª 00831 de 14 de Fevereiro 2014 dá Direçáo Gerál de Tesouro e Finánçás.
PMP

1ºT 2012

2ºT 2012

PMP a Fornecedores (dias)

98

102

3ºT 2012 4ºT 2012
76

89

1ºT 2013

2ºT 2013

3ºT 2013

4ºT 2013

Var. (%)
2013 / 2012 4.º T

76

49

64

26

-71%

Duránte o áno de 2013 foi dádá prioridáde á reduçáo do prázo de págámento á terceiros. Ná medidá em que
á empresá libertou meios, álocou cercá de metáde dos mesmos párá reduçáo de dívidá espontáneá á
terceiros.

Atraso nos pagamentos

A orientáçáo dádá á áfetáçáo de meios libertos á págámentos á terceiros reduziu de formá relevánte,
conforme pode ser observádo ná evoluçáo dos “árreárs” expressá no quádro ábáixo:

Pagamentos em Atraso

0-90 dias

Em 31 Dezembro 2012

161.659 €

15.107 €

58.581 €

17.365 €

57.475 €

Em 31 Dezembro 2013

89.866 €

2.328 €

6.153 €

2.962 €

43.525 €

90-120 dias

120-240 dias

240-360 dias

> 360 dias

Os válores ácimá ápresentádos forám integrálmente originádos ná Aquisiçáo de Bens e Serviços, náo
hávendo náquele período quáisquer Aquisiçoes de cápitál.

Remunerações

Medidas de redução salarial

Duránte 2013 forám cumpridos os normátivos legáis ábáixo listádos:



As reduçoes remunerátoriás áplicádás á todos trábálhádores e decorrentes dá áplicáçáo dá Lei n.º
66-B/2012, de 31 de dezembro que áprovou o Orçámento de Estádo párá 2013;
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Aos membros do Conselho de Administráçáo mánteve-se iguálmente á reduçáo de 5,0% dá
remuneráçáo fixá mensál ilíquidá (cfr.nº 1 do ártigo 12º e nº 4 do ártigo 20º dá Lei nº 12-A/2010 de
30 de junho);



A limitáçáo impostá ás respetivás remuneráçoes que, duránte á vigenciá do Prográmá de
Assistenciá Economicá e Finánceirá, náo podem ultrápássár o válor que já erá págo (cfr. DL n.º
8/2012, de 18 de jáneiro e dá Resoluçáo do Conselho de Ministros n.º 36/2012, de 26 de márço,
álterádá pelá Resoluçáo do Conselho de Ministros n.º 45/2013, de 19 de julho);



A náo átribuiçáo de premios de gestáo (cfr. ártigo 37º dá lei n.º 66-B/2012, de 31 de dezembro);



Foi áplicádo o regime previsto no ártigo 45º dá Lei n.º 66-B/2012, de 31 de Dezembro;



A prestáçáo de serviços do áuditor externo, que e contrátádá pelá ácionistá unicá párá o Grupo, foi
álvo em 2011 de um concurso internácionál que possibilitou umá reduçáo de cercá de 75% dos
encárgos suportádos com os serviços de áuditoriá ás contás individuáis e consolidádás dás
empresás do grupo. Este contráto vigorou párá os exercícios dos ános de 2011, 2012 e 2013.

Remunerações dos Órgãos Sociais

Mesa da Assembleia Geral

A Mesá dá Assembleiá Gerál foi eleitá párá o trienio 2012/2014, náo áufere quáisquer remuneráçoes e e
constituídá por umá Presidente – Drá. Máriá Románá dá Cunhá Honorio Páulino Correiá de Vásconcelos – e
umá Secretáriá –Drá. Máriá Mánuelá Sáráivá Gil Pereirá.

Conselho de Administração (em funções de 01 de janeiro até 19 de março de 2013)
Em conformidáde com ás instruçoes emánádás pelá tutelá dá ácionistá, á Assembleiá Gerál de 19 de márço
de 2013 álterou o modelo de governo dá sociedáde. Por consequenciá, exonerou o Conselho de
Administráçáo em funçoes e elegeu nová Administráçáo, constituídá por um Administrádor Unico,
ádministrádor dá CP, EPE, com mándáto áte áo finál do exercício de 2014.

Mandato
(início – fim)
23-05-2012 a 19-03-2013
23-05-2012 a 19-03-2013
02-08-2012 a 19-03-2013

Cargo
Vogal do Conselho de Administração
Vogal do Conselho de Administração
Presidente do Conselho de Administração

Nome
Alfeu Pimentel Saraiva
Marta Maria Alpoim de Sousa e Silva de Miranda Pereira
Eduardo Manuel Cunha de Brandão Martins Pereira

Designação
Doc.
Ata N.º 30 da Assembleia Geral
Ata N.º 30 da Assembleia Geral
N.º 148 do Conselho de Administração

Data Doc.
23-05-2012
23-05-2012
02-08-2012

Desde o início do mándáto, o unico membro do Conselho de Administráçáo remunerádo foi o seu
Presidente. A suá remuneráçáo foi fixádá pelá Assembleiá Gerál de 23 máio de 2012, mántendo está o válor
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de remuneráçáo definido ná Assembleiá Gerál de 28 de ábril 2008, dádá á limitáçáo impostá de duránte á
vigenciá do Prográmá de Assistenciá Economicá e Finánceirá, náo poder ultrápássár o válor que já erá págo
ánteriormente. Destá formá, náo se áplicou á remuneráçáo definidá no Estátuto do Gestor Publico, por ser
superior á págá ánteriormente.
Remuneráçáo ánuál
Nome

Variável

Eduardo Manuel Cunha de Brandão Martins Pereira

Fixa

- €

Outra

17.827,65 €

- €

Remuneração anual
Redução
Redução
Lei 12-A
Lei OE
891,38 €
1.782,76 €

Redução
Anos anteriores
- €

Bruta após
reduções
15.153,50 €

Benefícios Sociáis
Nome

Sub. Ref.

Eduardo Manuel Cunha de Brandão Martins Pereira

- €

Regime
Seg. Social

Seguro de
Saúde

Valor

Órgãos Sociais

4.861,78 €

Seguro de
Acidentes
Pessoais
- €

Seguro de
Vida

64,54 €

- €

Outros
- €

Acumuláçáo de funçoes
Náo se registárám quáisquer págámentos por ácumuláçoes de funçoes.
Comunicáçoes moveis
Nome
Eduardo Manuel Cunha de Brandão Martins Pereira

Plafond
mensal
80,00 €

Valor
Anual
138,54 €

Encárgos com viáturá
Viatura Celebração
atribuída
contrato
Sim
Não

Valor
Ref.ª Viatura
39.291,94 €

Modalidade
Aluguer operacional

Nome
Eduardo Manuel Cunha de Brandão Martins Pereira

Plafond
mensal
320,31 €

Ano
Início
2.010

Combustível
2.220,22 €

Ano
N.º Prestações
Fim
2.014
48,00 €

Portagens
- €

Valor mensal
renda
734,25 €

Outras
Reparações
- €

Valor anual
renda
8.811,00 €

Seguro
- €

Observaões
Aluguer operacional

Deslocáçoes em serviço
Náo se registárám quáisquer gástos ássociádos á deslocáçoes em serviço, nomeádámente com: custos com
álojámento e ájudás de custo.

Párá álem do Presidente do Conselho de Administráçáo, todos os outros membros do Conselho de
Administráçáo exercem funçoes noutrá(s) sociedáde(s) do grupo, pelo que náo áuferirám quáisquer
remuneráçoes, benefícios sociáis ou outrás regáliás págás pelás Ecosáude no exercício dás suás funçoes.
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Administradora Única (em funções desde 19 de março 2013 até 31 dezembro 2013)

Mandato
(início – fim)
19-03-2013 a 31-12-2014

Cargo
Administrador Único

Nome
Maria Isabel de Jesus da Silva Marques Vicente

Designação
Doc.
Ata N.º 31 da Assembleia Geral

Data Doc.
19-03-2013

A Tutelá dá ácionistá deu orientáçáo párá que ás Administráçoes dás empresás párticipádás fossem sempre
ássegurádás por ádministrádores dá propriá ácionistá, em ácumuláçáo, e náo áuferindo estes quáisquer
remuneráçoes, benefícios sociás e outrás regáliás (viáturá de serviço, despesás de comunicáçáo ou ábonos
por ácumuláçáo de funçoes).

Fiscalização
O orgáo de fiscálizáçáo foi eleito ná Assembleiá Gerál de 23 máio de 2012, párá primeiro mándáto no trienio
2012/2014, com á composiçáo ábáixo:




Empresá Horwáth & Associádos, SROC, Ldá., SROC n.º 186 e representádá por:
Efetivá - Soniá Bulhoes Costá Mátos Lourosá, ROC nº 1128
Suplente - Joáquim Eduárdo Pinto Ribeiro, ROC nº1127

A remuneráçáo do orgáo de fiscálizáçáo foi fixádá pelá Assembleiá Gerál de 23 máio de 2012, ná quántiá
ánuál de 2.250 Euros.

Auditor externo
Os serviços de Auditoriá Externá sáo prestádos pelá Empresá Horwáth & Associádos, SROC, Ldá. Estes, sáo
prestádos no ámbito consolidádo e contrátádos pelá sociedáde máe, párá todo o grupo.

Aplicação do art.º 32.º do Estatuto do Gestor Público

Náo sáo utilizádos cártoes de credito ou outros instrumentos de págámento, párá reálizáçáo de despesás áo
serviço dá Empresá, pelos Membros do Conselho de Administráçáo, náo hávendo iguálmente lugár á
reembolso áos mesmos de quáisquer despesás de representáçáo pessoál.
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Contratação Pública

A Ecosáude náo celebrou quáisquer contrátos com válor superior á 5 milhoes de euros no áno de 2013.
Em sede de contrátáçáo, á empresá rege-se pelo Codigo dos Contrátos Publicos (CCP), áprovádo pelo
Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de jáneiro.
Atendendo á pequená dimensáo dá empresá ádotá, em regrá, o procedimento por ájuste direto no regime
simplificádo. Nestá sede, com exceçáo dás áquisiçoes por Fundo de Máneio, que tem regulámento proprio,
todás ás áquisiçoes cárecem de previá áutorizáçáo por párte do orgáo de gestáo. Há á boá práticá de gestáo
de solicitáçáo de ápresentáçáo de propostá á, pelo menos, tres entidádes que ápresentem gárántiás de
execuçáo do serviço e experienciá comprovádá, bem como reduzir á escrito ás suás contrátáçoes sempre
que possível.
A empresá neste momento tem contrátuálizádá com á VORTAL á utilizáçáo de umá plátáformá eletronicá de
contrátáçáo, dotándo-se, quándo necessário, dos meios párá á reálizáçáo de procedimentos publicos de
áquisiçáo em conformidáde com á legisláçáo em vigor.

Sistema Nacional de Compras Públicas

Em conjunto com ás empresás párticipádás dá suá ácionistá á Ecosáude párticipá em vários processos de
áquisiçáo de bens e serviços párá o grupo, nomeádámente nás áreás de seguros, serviços de revisáo oficiál
de contás, comunicáçoes, entre outros. A suá ácionistá unicá e entidáde áderente voluntáriá dos SNCP, pelo
que á Ecosáude e utilizádorá indiretá deste sistemá.
A empresá áindá náo áderiu áo Sistemá Nácionál de Comprás Publicás.

Parque de Veículos do Estado

A empresá náo se encontrá vinculádá á este instrumento á Autoridáde Nácionál de Comprás Publicás.

Medidas de redução de gastos operacionais

CMVMC (m€)
FSE (m€)
Deslcoações e estadas
Ajudas de custo
Comunicações
PESSOAL (m€)
TOTAL (m€)
Volume de Negócios (m€)
Peso dos gastos no VN
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Ano 2009 Ano 2010
1.285
1.373
6
5
2
3
51
56
1.460
1.098
2.745
2.471
2.250
2.344
122%
105%

Ano 2011 Ano 2012 Ano 2013
1.422
1.295
1.244
12
10
9
2
0
0
44
42
36
826
714
769
2.249
2.009
2.013
2.310
2.177
2.058
97%
92%
98%

Var. Var. %
n.a.
-129
-9%
4
71%
-3 -96%
-20 -36%
-328 -30%
-457 -19%
-286 -12%
-8%
n.a.

QUADRO PESSOAL

Ano 2010

Numero de RH sem Órgãos Sociais
Número de cargos dirigentes sem Órgãos Sociais
Número de Órgãos Sociais
Gastos totais com pessoal (m€)

Ano 2011 Ano 2012 Ano 2013

26

21

20

20

7
-

5
1

4
1

4
1

1.098

769

827

714

-

80

83

21

Gastos com Dirigentes (m€)

249

190

177

193

N.º de RH sem Órgãos Sociais e sem Dirigentes (m€)

849

557

454

555

57

33

7

Gastos com Órgãos Sociais (m€)

Indemnizações (m€)

-

Princípio de unidade de tesouraria do Estado

Considerándo á elevádá dependenciá do finánciámento de terceiros e ás obrigáçoes legáis de reduçáo de
prázo medio de págámento á fornecedores, todos os meios libertos pelás operáçoes forám álocádos á
reduçáo dáquelás. Neste sentido, náo houve cápácidáde de constituir disponibilidádes párá álem do Fundo
de Máneio necessário áo normál funcionámento dá empresá.
Os sáldos dás contás báncáriás forám, por isso, de válor reduzido e náo possibilitám á áplicáçáo de
excedentes.
A Ecosáude já detem junto do ÍGCP – Ínstituto de Gestáo e Credito Publico, E.P.E. umá contá báncáriá
Estándo párá pássár por áquelá contá os principáis fluxos finánceiros.

Auditorias conduzidas pelo Tribunal de Contas

Duránte o áno de 2013 á empresá náo foi objecto de nenhumá áuditoriá do Tribunál de Contás.

Informação no sítio de internet do SEE

A Ecosáude disponibilizá á informáçáo relácionádá com á suá átividáde e gestáo no sítio de internet dá
Empresá, no endereço:
www.ecosáude.pt
Todá á informáçáo á constár no sítio do SEE está incluídá ná informáçáo tránsmitidá pelo Acionistá CP, por
viá dá integráçáo de informáçáo. A informáçáo á constár no sítio dá Ecosáude encontrá-se refletidá nos
Relátorios e Contás publicádos.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A Administráçáo exprime o seu ápreço e grátidáo pelo empenho e dedicáçáo reveládá por todos os que
párticipárám e cooperárám com á empresá, designádámente o seu Diretor-Gerál, Dr. Eduárdo Mártins
Pereirá e todos os trábálhádores e coláborádores.

A Administráçáo támbem mánifestá o seu reconhecimento e ágrádecimento áos Conselhos de Administráçáo
dá CP-Comboios de Portugál, EPE, bem como á todos os Clientes, Entidádes Báncá riás e Fornecedores, pelá
formá como corresponderám e coláborárám no desenvolvimento dá átividáde.

Por ultimo, á Administráçáo ágrádece á Mesá dá Assembleiá Gerál e áo Fiscál Unico, pelá formá átentá e
competente como ácompánhárám á gestáo dá empresá áo longo do Exercício.

PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS
Propoe-se que o resultádo líquido do exercício, no válor de -119.235 euros sejá levádo á resultádos
tránsitádos.

Lisboá, 18 de márço de 2014

Maria Isabel de Jesus da Silva Marques Vicente
Administradora Única
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DEMONSTRAÇOES DA POSÍÇAO FÍNANCEÍRA
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BALANÇO INDIVIDUAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013
Ba l a nço i ndi vi dua l em 31 de Dezembro de 2013

Va l ores em Euros

RUBRICAS

NOTAS

PERIODOS
31-12-2013
31-12-2012

ACTIVO
Activo não corrente
Acti vos fi xos ta ngívei s
Propri eda des de i nves ti mento
Goodwi l l
Acti vos i nta ngívei s
Acti vos bi ol ógi cos
Pa rti ci pa ções fi na ncei ra s - método da equi va l ênci a pa tri moni a l
Pa rti ci pa ções fi na ncei ra s - outros métodos
Acci oni s ta s /s óci os
Outros a cti vos fi na ncei ros
Acti vos por i mpos tos di feri dos

Activo corrente
Inventá ri os
Acti vos bi ol ógi cos
Cl i entes
Adi a nta mentos a fornecedores
Es ta do e outros entes públ i cos
Acci oni s ta s /s óci os
Outra s conta s a receber
Di feri mentos
Acti vos fi na ncei ros deti dos pa ra negoci a çã o
Outros a cti vos fi na ncei ros
Acti vos nã o correntes deti dos pa ra venda
Ca i xa e depós i tos ba ncá ri os

6

328.394

7

6.104

349.542

334.498

349.542

9

405.049

786.048

10

8.321

3.199

11
12

85.378
21.319

148.037
22.912

4

20.264
540.331
874.829

26.299
986.495
1.336.037

13

50.000

50.000

Total do activo
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO
Capital próprio
Ca pi ta l rea l i za do
Acções (quota s ) própri a s
Outros i ns trumentos de ca pi ta l própri o
Prémi os de emi s s ã o
Res erva s l ega i s
Res erva s es ta turá ri a s
Outra s res erva s
Res ul ta dos tra ns i ta dos
Ajus ta mentos em a cti vos fi na ncei ros
Excedentes de reva l ori za çã o
Outra s va ri a ções no ca pi ta l própri o

14
3.218

3.218

16
17

28.681
63.101

28.681
-379.401

-119.235

-53.726

25.765

-51.227

Res ul ta do l íqui do do período
Interes s es mi nori tá ri os
Total do capital próprio
Passivo
Passivo não corrente
Provi s ões
Fi na nci a mentos obti dos
Res pons a bi l i da des por benefíci os pós -emprego
Pa s s i vos por i mpos tos di feri dos
Outra s conta s a pa ga r

300.000

15

18

26.000

Passivo corrente
Fornecedores
Adi a nta mentos de cl i entes
Es ta do e outros entes públ i cos
Acci oni s ta s /s óci os
Fi na nci a mentos obti dos
Outra s conta s a pa ga r
Di feri mentos
Pa s s i vos fi na ncei ros deti dos pa ra negoci a çã o
Outros pa s s i vos fi na ncei ros
Total do passivo
Total do capital próprio e do passivo

A Administradora Única
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26.000

21

179.368

347.309

10

69.260

56.552

19
20

500.000
100.436

860.840
96.564

849.064
849.064
874.829

1.361.264
1.387.264
1.336.037

O Técnico Oficial de Contas

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZAS

Demons tra çã o i ndi vi dua l dos res ul tados por na tureza s
Período fi ndo em 31 de Dezembro de 2013

Va l ores em Euros

RENDIMENTOS E GASTOS

NOTAS

Venda s e s ervi ços pres tados
Subs ídi os à expl ora çã o
Ga nhos /perda s i mputados de s ubs i di á ri a s , a s s oci a da s e empreendi mentos con j u n t o s
Va ri a çã o nos i nventári os da produçã o
Tra ba l hos pa ra a própri a entida de
Cus to da s merca dori a s vendi da s e da s ma téri a s cons umi da s
Forneci mentos e s ervi ços externos
Ga s tos com o pes s oa l
Impa ri da de de i nventári os (perda s /revers ões )
Impa ri da de de dívi da s a receber (perda s /revers ões )
Provi s ões (a umentos /reduções )
Impa ri da de de i nves timentos nã o depreci á vei s /a mortizá vei s (perda s /revers ões )
Aumentos /reduções de jus to va l or
Outros rendi mentos e ga nhos
Outros ga s tos e perda s

22

2.057.630

2.176.544

23
24

-1.244.063
-769.406

-1.295.848
-713.582

9
18

70
26.000

-7.975

25
26

5.522
-79.951

4.567
-97.161

-4.198

66.544

-61.302

-57.429

-65.500

9.115

-46.267

350
-53.937

-111.767

-44.472

-7.468

-9.254

-119.235

-53.726

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos
Ga s tos /revers ões de depreci a çã o e de a mortiza çã o
Impa ri da de de i nves timentos depreci á vei s /a mortizá vei s (perda s /revers ões )

27

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)
Juros e rendi mentos s i mi l a res obtidos
Juros e ga s tos s i mi l a res s uportados

28
29
Resultado antes de impostos

Impos to s obre o rendi mento do período

8
Resultado líquido do período

A Administradora Única

PERIODOS
31-12-2013
31-12-2012

O Técnico Oficial de Contas
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DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DE FLUXOS DE CAIXA
DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DE FLUXOS DE CAIXA
PERIODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013
RUBRICAS

NOTAS

Euros
PERIODOS
31-12-2013 31-12-2012

Fluxos de caixa das actividades operacionais
Recebimentos de clientes
Pagamentos a fornecedores
Pagamentos ao pessoal

9
21
24

2.630.205
(1.416.034)
(701.748)
512.423

2.331.243
(1.330.345)
(711.801)
289.097

8
11/20/25/26

(9.695)
(256.722)
246.006

(17.768)
(201.900)
69.429

6
7

(36.502)
(5.806)

(28.592)

(42.308)

(28.592)

19
14/17

500.000
74.984

593.000
300.000

19
29

(630.000)
(45.121)

(969.404)
(49.641)

(100.137)

(126.045)

103.561

(85.208)

(83.297)
20.264

1.911
(83.297)

Caixa gerada pelas operações

Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento
Outros recebimentos/pagamentos
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)

Fluxos de caixa das actividades de investimento
Pagamentos respeitantes a:
Activos fixos tangiveis
Activos intangíveis
Investimentos financeiros
Outros activos
Recebimentos provenientes de:
Activos fixos tangiveis
Activos intangíveis
Investimentos financeiros
Outros activos
Subsidios ao investimento
Juros e rendimentos similares
Dividendos
Fluxo de caixa das actividades de investimento (2)

Fluxos de caixa das actividades de financiamento
Recebimentos provenientes de:
Financiamentos obtidos
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio
Cobertura de prejuizos
Doações
Outras operações de financiamento
Pagamentos respeitantes a:
Financiamentos obtidos
Juros e gastos similares
Dividendos
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital próprio
Outras operações de financiamento
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)

Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)
Efeito das diferenças de câmbio
Caixa e seus equivalentes no início do período
Caixa e seus equivalentes no fim do período

A Administradora Única
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DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DE ALTERAÇÕES AO CAPITAL PRÓPRIO

DEMONSTRAÇÂO INDIVIDUAL DAS ALTERAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO NO PERÍODO 2012
DESCRIÇÃO

NOTAS

Posição no inicio de período 2012

1 13 a 17

Euros
Acções (quotas)
próprias

Capital Realizado
50.000

Alterações no período
Primeira adopção do novo referencial contabilístico
Alterações de politicas contabilisticas
Diferenças de conversão de demonstrações financeiras
Realização do excedente de revalorização de activos fixos
tangiveis e intangíveis e respectivas variações
Ajustamentos por impostos diferidos
Outras alterações reconhecidas no capital próprio

-

-

-

-

2
3
4 =2 +3

Resultado liquido do período
Resultado integral
Operações com detentores de capital no período
Realizações de capital
Realizações de prémios de emissão
Distribuições
Entradas para cobertura de perdas
Outras operações

-

-

-

-

-

-

5
6 = 1+2+3+5

Posição no fim do período 2012

50.000

Outros
instrumentos de Prémios de emissão
capital próprio
610.740
-

Resultados
transitados

Outras reservas

3.218

28.681

-

-

-

-

-

-

-

-

(610.740)
(610.740)

-

300.000
-

-

Reservas legais

-

-

-

300.000
300.000

-

-

-

(901.668)

Outras variações no
capital próprio

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

28.681

Excedentes de
revalorização

-

522.267
522.267

-

3.218

Ajustamentos em
activos financeiros

-

-

-

(379.401)

-

-

-

Resultado liquido
do período
(88.474)

-

-

-

-

-

(53.726)

DEMONSTRAÇÂO INDIVIDUAL DAS ALTERAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO NO PERÍODO 2013
Descrição

Notas

Posição no inicio de período 2013

6 13 a 17

Posição no fim do período 2013

Acções (quotas)
próprias

Capital Realizado
50.000

-

-

-

-

-

7
8
9 =7 +8

-

-

10
6+7+8+10

(53.726)
(53.726)
300.000
300.000
(51.227)

Euros

Alterações no período
Primeira adopção do novo referencial contabilístico
Alterações de politicas contabilisticas
Diferenças de conversão de demonstrações financeiras
Realização do excedente de revalorização de activos fixos
tangiveis e intangíveis e respectivas variações
Ajustamentos por impostos diferidos
Outras alterações reconhecidas no capital próprio
Resultado líquido do período
Resultado integral
Operações com detentores de capital no período
Realizações de capital
Realizações de prémios de emissão
Distribuições
Entradas para cobertura de perdas
Outras operações

(297.501)

-

88.474
88.474
(53.726)

-

-

Total do
Capital
Próprio

50.000

A Administradora Única

-

-

Outros
instrumentos de Prémios de emissão
capital próprio
300.000
-

Outras reservas

3.218

28.681

-

-

-

-

-

-

-

-

(496.228)
(496.228)

-

196.228
-

-

Reservas legais

Resultados
transitados

196.228
-

-

-

-

-

-

3.218

-

-

28.681

Ajustamentos em
activos financeiros

(379.401)

Excedentes de
revalorização

Outras variações no
capital próprio

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

442.502
442.502

-

-

63.101

-

-

-

-

-

-

-

-

Total do
Capital
Próprio

Resultado liquido
do período
(53.726)

-

-

-

-

53.726
53.726
(119.235)

-

-

(51.227)

(119.235)

(119.235)
(119.235)
196.228
196.228
25.765

O Técnico Oficial de Contas
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ANEXOS AS DEMONSTRAÇOES FÍNANCEÍRAS
1.

Identificação da entidade
A Ecosaúde – Educação, Investigação e Consultoria em Trabalho, Saúde e Ambiente, S.A. é uma
sociedade anónima com sede social na Rua da Cintura a Santos, S/N – 1200-109 Lisboa, tendo sido
constituída em 13 de Outubro de 1995 e tem por principal atividade a prestação de serviços de
medicina e de higiene e segurança no trabalho.
A Empresa é detida a 100% pela empresa CP – Comboios de Portugal, E.P.E., com sede social na
Calçada do Duque, nº20 – 1249-109 Lisboa.

2.

Referencial Contabilístico de preparação das demonstrações financeiras
2.1 As demonstrações financeiras da Ecosaúde – Educação, Investigação e Consultoria em Trabalho,
Saúde e Ambiente, S.A., foram preparadas de acordo com o Sistema de Normalização Contabilística
(SNC), conforme disposto no Decreto-Lei nº 158/2009, de 13 de Julho. O SNC é composto pelas
Bases para a Apresentação de Demonstrações Financeiras (BADF), Modelos de Demonstrações
Financeiras (MDF), Código de Contas (CC), Normas Contabilísticas e de Relato Financeiro (NCRF),
Normas Interpretativas (NI) e Estrutura Conceptual.
As demonstrações financeiras que incluem o balanço, a demonstração dos resultados por naturezas,
a demonstração das alterações no capital próprio, a demonstração dos fluxos de caixa e o anexo,
foram aprovadas pelo Administrador Único da Empresa, no 18 de Março 2014, são expressas em
euros e foram preparadas de acordo com os pressupostos da continuidade e do regime de
acréscimo no qual os itens são reconhecidos como ativos, passivos, capital próprio, rendimentos e
gastos quando satisfaçam as definições e os critérios de reconhecimento para esses elementos
contidos na estrutura conceptual, em conformidade com as características qualitativas da
compreensibilidade, relevância, materialidade, fiabilidade, representação fidedigna, substância
sobre a forma, neutralidade, prudência, plenitude e comparabilidade.
As políticas contabilísticas apresentadas na nota 3, foram utilizadas nas demonstrações financeiras
para o período findo a 31 de Dezembro de 2013 e na informação financeira comparativa
apresentada nestas demonstrações financeiras para o período findo a 31 de Dezembro de 2012.
2.2 Não foram feitas derrogações às disposições do SNC.
2.3 Não existem contas do balanço e da demonstração dos resultados cujos conteúdos não sejam
comparáveis com os do período anterior.
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3.

Principais políticas contabilísticas
As principais políticas contabilísticas aplicadas na preparação das demonstrações financeiras
apresentam-se como segue:
3.1

Bases de mensuração usadas na preparação das demonstrações financeiras

As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com o princípio do custo histórico.
A preparação das demonstrações financeiras de acordo com as NCRF requer que o Administrador
Único formule julgamentos, estimativas e pressupostos que afectam a aplicação das políticas
contabilísticas e o valor dos ativos, passivos, rendimentos e gastos. As estimativas e pressupostos
associados são baseados na experiência histórica e noutros factores considerados razoáveis de
acordo com as circunstâncias e formam a base para os julgamentos sobre os valores dos ativos e
passivos cuja valorização não é evidente através de outras fontes. Os resultados reais podem diferir
das estimativas. As questões que requerem um maior grau de julgamento ou complexidade, ou para
as quais os pressupostos e estimativas são considerados significativos, são apresentados na Nota
3.3 - Principais estimativas e julgamentos utilizados na elaboração das demonstrações financeiras.
3.2

Outras políticas contabilísticas relevantes

3.2.1. Ativos fixos tangíveis
Com a excepção dos terrenos e edifícios, os ativos fixos tangíveis encontram-se registados ao custo
de aquisição que compreende o seu preço de compra, incluindo os direitos de importação e os
impostos de compra não reembolsáveis, após dedução dos descontos e abatimentos, quaisquer
custos directamente atribuíveis para colocar o ativo na localização e condição necessárias, para o
mesmo ser capaz de funcionar da forma pretendida, e a estimativa inicial dos custos de
desmantelamento e remoção do item e de restauração do local no qual este está localizado,
deduzido das respectivas depreciações acumuladas e perdas por imparidade.
Na data da transição para as NCRF a Empresa decidiu considerar como custo dos ativos fixos
tangíveis o seu valor reavaliado determinado em conformidade com as anteriores políticas
contabilísticas, o qual era equiparável em termos gerais ao custo, mensurado de acordo com a NCRF
7.
Os custos subsequentes são reconhecidos como ativos fixos tangíveis apenas se for provável que
deles resultarão benefícios económicos futuros para a Empresa.
A Empresa procede a testes de imparidade sempre que eventos ou circunstâncias indiciam que o
valor contabilístico excede o valor recuperável, sendo a diferença, caso exista, reconhecida em
resultados. O valor recuperável é determinado como o mais elevado entre o seu justo valor menos
os custos de vender e o seu valor de uso, sendo este calculado com base no valor actual dos fluxos
de caixa futuros estimados que se esperam vir a obter do uso continuado do ativo e da sua
alienação no fim da sua vida útil.

Os terrenos não são depreciados. As depreciações dos ativos fixos tangíveis são calculadas segundo
o método das quotas constantes, após a dedução do seu valor residual, de acordo com os seguintes
períodos de vida útil esperada dos bens:
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Número de
anos
Edifícios e outras construções
Equipamento básico
Equipamento administrativo
Outros ativos fixos tangíveis

50
7
8
7

As vidas úteis, método de depreciação e valor residual dos bens são revistos anualmente. O efeito
das alterações a estas estimativas é reconhecido na demonstração dos resultados
prospectivamente.
Os ganhos ou perdas provenientes do abate ou alienação são determinados pela diferença entre o
recebimento e a quantia escriturada do ativo, sendo reconhecidos como rendimentos ou gastos no
período.
3.2.2. Locações
A Empresa classifica as operações de locação como locações financeiras ou locações operacionais
em função da substância da transação e não da forma do contrato. Uma locação é classificada como
locação financeira se ela transferir substancialmente todos os riscos e vantagens inerentes à
propriedade. Uma locação é classificada como locação operacional se ela não transferir
substancialmente todos os riscos e vantagens inerentes à propriedade.
Locações operacionais
Os pagamentos/recebimentos efectuados pela Empresa à luz dos contratos de locação operacional
são registados nos gastos/rendimentos dos períodos a que dizem respeito numa base linear.
Locações financeiras
Os contratos de locação financeira são registados na data do seu início como ativo e passivo pelo
justo valor da propriedade locada, ou se inferior, ao valor presente dos pagamentos mínimos da
locação. Os custos directos iniciais do locatário são adicionados à quantia reconhecida como ativo.
Os pagamentos mínimos da locação financeira são repartidos pelo encargo financeiro e pela
redução do passivo pendente. Os encargos financeiros são imputados a cada período durante o
prazo de locação, a fim de produzir uma taxa de juro periódica constante sobre o saldo
remanescente do passivo.
3.2.3. Impostos sobre o rendimento do período
O imposto sobre o rendimento do período é calculado com base no resultado tributável da Empresa
e considera a tributação diferida.
O imposto corrente sobre o rendimento é calculado com base no resultado tributável (o qual difere
do resultado contabilísticos) da Empresa, de acordo com as regras fiscais aprovadas à data de
balanço no local da sede da Empresa.
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Os impostos diferidos referem-se a diferenças temporárias entre os montantes dos ativos e
passivos relevados contabilisticamente e os respectivos montantes para efeitos de tributação.
Os ativos e passivos por impostos diferidos são calculados, e periodicamente avaliados, utilizando
as taxas de tributação aprovadas à data de balanço, não se procedendo ao respectivo desconto.
Os ativos por impostos diferidos são reconhecidos somente quando for provável que lucros
tributáveis estarão disponíveis contra os quais as diferenças temporárias dedutíveis possam ser
utilizadas. Na data de cada balanço, é efectuada uma reapreciação das diferenças temporárias
subjacentes aos ativos por impostos diferidos no sentido de as reconhecer ou ajustar, em função da
expectativa atual da sua recuperação futura.
O imposto sobre o rendimento é reconhecido na demonstração dos resultados, excepto quando
relacionado com itens que sejam movimentados em capitais próprios, facto que implica o seu
reconhecimento em capitais próprios.
Os impostos diferidos reconhecidos nos capitais próprios, são reconhecidos em resultados, no
momento em que forem reconhecidos em resultados os ganhos e perdas que lhes deram origem.
Em conformidade com o estabelecido no parágrafo 68 da NCRF 25, a Empresa procede à
compensação dos ativos e passivos por impostos diferidos sempre que a Empresa:




Tiver um direito legalmente executável de compensar ativos por impostos correntes contra
passivos por impostos correntes; e
Os ativos por impostos diferidos e os passivos por impostos diferidos se relacionarem com
impostos sobre o rendimento lançados pela mesma autoridade fiscal sobre a mesma entidade
tributável.

3.2.4. Contas a receber
As contas a receber são inicialmente reconhecidas ao seu justo valor, sendo subsequentemente
valorizadas ao custo ou custo amortizado, utilizando o método da taxa de juro efetiva, sendo
apresentadas em balanço deduzidas das perdas por imparidade que lhe estejam associadas.
As perdas por imparidade são registadas com base na avaliação regular da existência de evidência
objectiva de imparidade associada aos créditos de cobrança duvidosa na data do balanço. As perdas
por imparidade identificadas são registadas por contrapartida de resultados, sendo
subsequentemente revertidas por resultados caso se verifique uma redução do montante da perda
estimada, num período posterior.

3.2.5. Ativos não correntes detidos para venda
Os ativos não correntes ou grupos de ativos não correntes detidos para venda (grupos de ativos em
conjunto com os respectivos passivos, que incluem pelo menos um ativo não corrente), são
classificados como detidos para venda quando estão disponíveis para venda imediata na sua
condição atual, sujeitos apenas aos termos que são habituais e costumeiros para a sua venda e cuja
venda é altamente provável.
A Empresa também classifica como ativos não correntes detidos para venda os ativos não correntes
ou grupos de ativos adquiridos apenas com o objectivo de venda posterior, que estão disponíveis
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para venda imediata na sua condição atual, sujeitos apenas aos termos que são habituais e
costumeiros para a sua venda e cuja venda é altamente provável.
Imediatamente antes da sua classificação como detidos para venda, os ativos não correntes detidos
para venda e todos os ativos e passivos incluídos num grupo de ativos para venda, são mensurados
ao menor entre o seu custo e o seu justo valor deduzido dos custos de venda.
3.2.6. Caixa e equivalentes de caixa
A caixa e seus equivalentes englobam o dinheiro em caixa e em depósitos à ordem e investimentos
financeiros a curto prazo, altamente líquidos que sejam prontamente convertíveis para quantias
conhecidas de dinheiro e que estejam sujeitos a um risco insignificante de alterações de valor.
3.2.7. Transações em moeda estrangeira
As transações em moeda estrangeira são convertidas para euros à taxa de câmbio em vigor na data
da transação.
Os ativos e passivos monetários expressos em moeda estrangeira são convertidos para euros à taxa
de câmbio em vigor na data do balanço. As diferenças cambiais resultantes desta conversão são
reconhecidas nos resultados.
Os ativos e passivos não monetários registados ao custo histórico, expressos em moeda estrangeira,
são convertidos à taxa de câmbio da data da transação.
Os ativos e passivos não monetários expressos em moeda estrangeira registados ao justo valor são
convertidos à taxa de câmbio em vigor na data em que o justo valor foi determinado.
As diferenças de câmbio resultantes da liquidação de itens monetários ou do relato de itens
monetários a taxas diferentes das que foram inicialmente registadas durante o período, ou
relatadas em demonstrações financeiras anteriores, são reconhecidas nos resultados do período em
que ocorrem.
Quando um ganho ou uma perda num item não monetário é reconhecido diretamente no capital
próprio, qualquer diferença de câmbio incluída nesse ganho ou perda é reconhecida diretamente no
capital próprio. Quando um ganho ou uma perda com um item não monetário é reconhecido nos
resultados, qualquer diferença de câmbio incluída nesse ganho ou perda é reconhecida nos
resultados.

3.2.8. Custos com empréstimos
Os custos de empréstimos obtidos são reconhecidos como um gasto do período não sendo
capitalizados mesmo que diretamente atribuíveis à aquisição, construção ou produção de um ativo
que se qualifica.
3.2.9. Provisões
São reconhecidas provisões quando:


A Empresa tem uma obrigação presente, legal ou construtiva como resultado de um
acontecimento passado;
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É provável que um exfluxo de recursos que incorporem benefícios económicos será necessário
para liquidar a obrigação; e,
É possível efetuar uma estimativa fiável do valor dessa obrigação.

Numa base anual, as provisões são sujeitas a uma revisão, de acordo com a estimativa das
respectivas responsabilidades futuras. A atualização financeira da provisão, com referência ao final
de cada período, é reconhecida como um gasto financeiro.
3.2.10. Ativos e passivos contingentes
A Empresa não reconhece ativos e passivos contingentes.
Os passivos contingentes são divulgados, a menos que seja remota a possibilidade de um exfluxo de
recursos que incorporem benefícios económicos. Os ativos são divulgados, quando for provável um
influxo de benefícios económicos.
Os ativos e passivos contingentes são avaliados continuadamente para assegurar que os
desenvolvimentos estão apropriadamente reflectidos nas demonstrações financeiras.
Se se tornar provável que um exfluxo de benefícios económicos futuros será exigido para um item
previamente tratado como um passivo contingente, é reconhecida uma provisão nas demonstrações
financeiras do período em que a alteração da probabilidade ocorra.
Se se tornar virtualmente certo que ocorrerá um influxo de benefícios económicos, o ativo e o
rendimento relacionado são reconhecidos nas demonstrações financeiras do período em que a
alteração ocorra.
3.2.11. Reconhecimento de gastos e rendimentos
Os gastos e rendimentos são registados no período a que se referem independentemente do seu
pagamento ou recebimento, de acordo com o regime de acréscimo. As diferenças entre os
montantes recebidos e pagos e as correspondentes receitas e despesas são registadas nas rubricas
de Outros ativos ou passivos conforme sejam valores a receber ou a pagar.
3.2.12. Rédito
O rédito é mensurado pelo justo valor da retribuição recebida ou a receber.
O rédito associado com uma prestação de serviços é reconhecido com referência à fase de
acabamento da transação à data do balanço quando o desfecho de uma transação possa ser
fiavelmente estimado. O desfecho de uma transação pode ser fiavelmente estimado quando todas as
condições seguintes forem satisfeitas:





A quantia de rédito possa ser fiavelmente mensurada;
Seja provável que os benefícios económicos associados à transação fluam para a Empresa;
A fase de acabamento da transação à data do balanço possa ser fiavelmente mensurada; e
Os custos incorridos com a transação e os custos para concluir a transação possam ser
fiavelmente mensurados.

O rédito compreende os montantes facturados na venda de produtos ou prestações de serviços
líquidos de impostos sobre o valor acrescentado, abatimentos e descontos. Quando o influxo de
dinheiro ou equivalentes de dinheiro for diferido, o justo valor da retribuição pode ser menor que a
quantia nominal. Esta diferença é reconhecida como rédito de juros.
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3.2.13. Gastos/Rendimentos de financiamentos
Os gastos/rendimentos de financiamentos incluem os juros pagos pelos empréstimos obtidos, os
juros recebidos de aplicações efectuadas e rendimentos e gastos similares obtidos e suportados.
Os juros são reconhecidos de acordo com o regime de acréscimo.
3.2.14. Acontecimentos após a data de balanço
As demonstrações financeiras apresentadas refletem os eventos subsequentes ocorridos até 18 de
Março de 2014, data em que foram aprovadas pelo Administrador Único conforme referido na Nota
2.1.
Os eventos ocorridos após a data do balanço sobre condições que existiam à data do balanço, são
considerados na preparação das demonstrações financeiras.
3.2.15. Instrumentos financeiros
A Empresa reconhece um ativo financeiro, um passivo financeiro ou um instrumento de capital
próprio apenas quando se torna uma parte das disposições contratuais do instrumento.
Um instrumento financeiro é classificado como um passivo financeiro quando existe uma obrigação
contratual por parte do emissor de liquidar capital e/ou juros, mediante a entrega de dinheiro ou
de outro ativo financeiro, independentemente da sua forma legal.
Os custos iniciais não incluem os custos de transação dos ativos ou passivos financeiros
mensurados ao justo valor com contrapartida em resultados.
A Empresa mensura os seus ativos e passivos financeiros em cada data de relato ao custo ou custo
amortizado menos qualquer perda por imparidade ou ao justo valor com as alterações de justo
valor a ser reconhecidas na demonstração de resultados.
A Empresa mensura os instrumentos financeiros ao custo ou custo amortizado menos perda por
imparidade quando satisfazem as seguintes condições:





Seja à vista ou tenha uma maturidade definida;
Os retornos para o seu detentor sejam (i) de montante fixo, (ii) de taxa de juro fixa durante a
vida do instrumento ou de taxa variável que seja um indexante típico de mercado para
operações de financiamento (como por exemplo a Euribor) ou que inclua um spread sobre esse
mesmo indexante;
Não contenha nenhuma cláusula contratual que possa resultar para o seu detentor em perda do
valor nominal e do juro acumulado (excluindo-se os casos típicos de risco de crédito)

Imparidade
Em cada data de balanço é efectuada uma avaliação da existência de evidência objectiva de
imparidade, nomeadamente da qual resulte um impacto adverso nos fluxos de caixa futuros
estimados do ativo financeiro ou grupo de ativos financeiros e sempre que possa ser medido de
forma fiável.
Para os ativos financeiros que apresentam indicadores de imparidade, é determinado o respectivo
valor recuperável, sendo as perdas por imparidade registadas por contrapartida de resultados.
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Um ativo financeiro, ou grupo de ativos financeiros, encontra-se em imparidade sempre que exista
evidência objectiva de perda de valor resultante de um ou mais eventos que ocorreram após o seu
reconhecimento inicial.
3.2.16. Instrumentos de capital
A Empresa reconhece instrumentos de capital próprio no capital próprio quando emite tais
instrumentos e os subscritores fiquem obrigados a pagar dinheiro ou entregar qualquer outro
recurso em troca dos referidos instrumentos de capital próprio.
3.3

Principais estimativas e julgamentos

As NCRF requerem que sejam efectuadas estimativas e julgamentos no âmbito da tomada de
decisão sobre alguns tratamentos contabilísticos com impactos nos valores reportados no total do
ativo, passivo, capital próprio, gastos e rendimentos. Os efeitos reais podem diferir das estimativas
e julgamentos efectuados, nomeadamente no que se refere ao efeito dos gastos e rendimentos reais.
As principais estimativas e julgamentos utilizados na aplicação dos princípios contabilísticos são
discutidos nesta nota com o objectivo de melhorar o entendimento de como a sua aplicação afecta
os resultados reportados pela Empresa e a sua divulgação. Uma descrição detalhada das principais
políticas contabilísticas utilizadas pela Empresa é apresentada na Nota 3.2 do Anexo.
Considerando que em muitas situações existem alternativas ao tratamento contabilístico adoptado
pela Empresa, os resultados reportados poderiam ser diferentes caso um tratamento diferente
tivesse sido escolhido. O Administrador Único considera que as escolhas efectuadas são
apropriadas e que as demonstrações financeiras apresentam de forma adequada a posição
financeira da Empresa e o resultado das suas operações em todos os aspectos materialmente
relevantes. Os resultados das alternativas analisadas de seguida são apresentados apenas para
assistir o leitor no entendimento das demonstrações financeiras e não têm intenção de sugerir que
outras alternativas são mais apropriadas.
3.4

Principais pressupostos relativos ao futuro

Salvaguardando uma eventual estratégia alternativa que possa ser escolhida pela próxima
Administração, ou pela acionista, a atual Administração entende que em termos de futuro a política
de reestruturação da empresa continuará a assentar em quatro pressupostos base:
3.4.1. – Aumento da utilização da capacidade instalada e crescimento da atividade.
Concretizada a renovação e construção de novas infra-estruturas e a autorização para a prestação
de serviços pela Autoridade das Condições de Trabalho, estão reunidas as condições suficientes e
necessárias para uma intervenção mais abrangente no mercado em que a empresa opera. Será dada
prioridade ao aumento da atividade a médio e longo prazo.
3.4.2. – Racionalização dos gastos operacionais
Em simultâneo continuará a realizar-se a racionalização dos gastos operacionais, ao abrigo das
disposições legais emanadas pela Tutela para o Sector Empresarial do Estado, nomeadamente na
diminuição dos gastos com pessoal e dos Fornecimentos e Serviços Externos.
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3.4.3. – Redução da dívida
Paralelamente as medidas para o equilíbrio operacional, deverá ser prosseguida a estratégia de
redução progressiva da dívida, remunerada e espontânea, para níveis sustentáveis para a empresa
e seus parceiros.
3.4.4. – Financiamento da atividade de exploração e serviço da dívida
No próximo exercício, conforme o Orçamento já aprovado, prevê-se a exploração da empresa
contribuirá em boa parte no suporte dos custos de financiamento da mesma.
Independentemente da perspectiva de auto-financiamento, a Ecosaúde regista em 31 de dezembro
de 2013 uma situação financeira desequilibrada, com um nível baixo de recursos permanentes.
Salienta-se no entanto que toda a dívida remunerada de curto prazo é à acionista e que este se
encontra garantido no ano de 2014.
3.5

Principais fontes de incertezas das estimativas

As principais fontes de incertezas encontram-se referidas na Nota 3.3.

4.

Fluxos de caixa
A Demonstração dos Fluxos de Caixa é preparada segundo o método direto, através do qual são
divulgados os recebimentos e pagamentos de caixa brutos em atividades operacionais, de
investimento e de financiamento.
A Empresa classifica os juros e dividendos pagos como atividades de financiamento e os juros e os
dividendos recebidos como atividades de investimento.
4.1
A 31 de Dezembro de 2013 todos os saldos de caixa e seus equivalentes encontram-se
disponíveis para uso.
4.2

A rubrica de caixa e depósitos bancários é constituída pelos seguintes saldos:

(valores em euros)
Descrição
Caixa
Caixa Central
Depósitos à ordem
BES
Millennium BCP
CGD
BPI
Descobertos bancários
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31-12-2013

31-12-2012
-

425
4.951
5.831
9.057
20.264
20.264

-

4.570
9.109
12.620
26.299
-109.596
-83.297

5.

Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros
Durante o presente período a Empresa aplicou as NCRF, utilizando os referenciais e as políticas
contabilísticas referidos nas notas 2 e 3 deste Anexo.

6.

Ativos fixos tangíveis
Esta rubrica é analisada como segue:
(valores em euros)
31-12-2013 31-12-2012
Valor Bruto:
Terrenos e recursos naturais
Edifícios e outras construções
Equipamento básico
Equipamento de transporte
Equipamento administrativo
Outros activos fixos tangíveis
Investimentos em curso

Depreciação acumulada e imparidade
Depreciação do período
Depreciação acumulada de períodos anteriores
Perdas por imparidade do período
Perdas por imparidade de períodos anteriores
Valor líquido contabilístico

359.007
280.104
33.624
110.050
129.616
-

359.007
277.426
21.251
84.947
129.616
-

912.401

872.247

61.302
522.705
584.007
328.394

57.429
465.276
522.705
349.542

Os movimentos na rubrica de ativos fixos tangíveis e investimentos em curso durante o ano 2013,
são analisados como segue:
(valores em euros)
Saldo inicial
Valor bruto:
Terrenos e recursos naturais
Edifícios e outras construções
Equipamento básico
Equipamento de transporte
Equipamento administrativo
Outros activos fixos tangíveis
Investimentos em curso

Depreciação acumulada e imparidade
Edifícios e outras construções
Equipamento básico
Equipamento de transporte
Equipamento administrativo
Outros activos fixos tangíveis

Total

Adições

Revalorizações /
Imparidades

Activos
classificados
como detidos
para venda

Alienações

Abates

Transferências

Regularizações

Saldo final

359.007
277.426
21.251
84.947
129.616
-

2.677
12.373
25.104
-

-

-

-

-

-

-

359.007
280.103
33.624
110.051
129.616
-

872.247

40.154

-

-

-

-

-

-

912.401

77.379
237.732
9.711
68.338
129.545

39.116
9.071
4.059
9.023
33

-

-

-

-

-

-

116.495
246.803
13.770
77.361
129.578

522.705
349.542

61.302

-

-

-

-

-

-

584.007
328.394

As principais variações nas rubricas de ativos fixos tangíveis e de investimentos em curso
descrevem-se da seguinte forma:
- áquisição de diverso equipámento médico (2.677€);
- aquisição de viatura a ser utilizada no âmbito das prestações de serviços de prevenção e controlo
(12.373€); e
- áquisição de mobiliário e máteriál informático (25.104€).

Páginá 43 de 61

À data de 31 de dezembro de 2013, não existem ativos fixos tangíveis financiados por contratos de
locação financeira.

7.

Ativos intangíveis
Esta rubrica é analisada como segue:
(valores em euros)
31-12-2013 31-12-2012
Valor Bruto:
Propriedade Industrial
Ativos intangíveis em curso
Amortização acumulada e imparidade
Amortização do período
Amortização acumulada de períodos anteriores
Perdas por imparidade do período
Perdas por imparidade de períodos anteriores
Valor líquido contabilístico

545 436
6 104
551 540

545 436
545 436

545 436
545 436
6 104

545 436
545 436
-

Os movimentos na rubrica de ativos intangíveis durante o ano 2013, são analisados como segue:
(valores em euros)
Saldo inicial
Valor bruto:
Propriedade Industrial
Ativos intangíveis em curso
Amortização acumulada e imparidade
Propriedade Industrial
Total

Revalorizações /
Imparidades

Adições

Activos
classificados
como detidos
para venda

Alienações

Outras
alterações

Saldo final

545 436
545.436

6 104
6.104

-

-

-

-

545.436
6.104
551.540

545.436
545.436
-

-

-

-

-

-

545.436
545.436
6.104

O montante de 6.104€ diz respeito áos trábálhos em curso relátivos áo desenvolvimento do novo
site da Empresa.

8.

Impostos sobre o rendimento
A Ecosaúde foi até 31 de Dezembro de 2011, tributada de acordo com o Regime Especial de
Tributação dos Grupos de Sociedades previsto no artigo 69º do Código do IRC, em conjunto com a
sociedade dominante Fernave, S.A.
Consequênciá dá álienáção dá párticipáção finánceirá, cessou o “Grupo Fernáve”, pássándo ámbás
as sociedades a ser tributadas pelo regime geral de tributação de rendimentos.
Relativamente a Impostos sobre o Rendimento, a Ecosaúde não contabilizou ativos nem passivos
por impostos diferidos relacionados com o reporte de prejuízos fiscais, por ter considerado que não
existem expectativas de que venha a obter lucros tributáveis futuros que permitam a utilização dos
prejuízos fiscais.
Segundo a alínea c) do nº1 do Artigo 71º do Código do IRC, quando termina a aplicação do Regime
Especial de Tributação de Grupos de Sociedades (RETGS), os prejuízos fiscais apurados durante o
período de vigência do referido regime não poderão ser deduzidos aos respectivos lucros
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tributáveis. Neste sentido e, tendo terminado a aplicação do RETGS com referência a 31 de
Dezembro de 2011, a Ecosaúde não possui neste momento de prejuízos fiscais dedutíveis.
De acordo com a legislação em vigor, os prejuízos fiscais apurados a partir de 2012 têm um prazo
de reporte de cinco anos.
O resultado contabilístico foi ajustado de modo a refletir o IRC estimado com a tributação autónoma
de 2013, no montánte de 7.468€, únicá mátériá tributável ápurádá no exercício.

9.

Clientes
A rubrica de Clientes é analisada como segue:
31-12-2013

(valores em euros)
31-12-2012

Valor Bruto:
Clientes c/c
Gerais
Empresa-mãe

291.168
113.881

480.883
305.165

Clientes - cobrança duvidosa
Gerais

120.162

120.232

525.211

906.280

70
-120.232
-120.162
405.049

-28.507
-91.725
-120.232
786.048

Imparidade acumulada
Perdas por imparidade do período
Perdas por imparidade de períodos anteriores
Valor líquido contabilístico

Os clientes com saldos mais significativos a 31 de Dezembro de 2013, são os seguintes:
- CP – Comboios de Portugal, E.P.E. – 113.881€;
- REFER, E.P.E. – 87.015€;
- CP Carga, S.A. – 39.208€;
- Município de Mafra – 13.393€;
- EMEF, S.A. – 12.377€;
Os movimentos das perdas por imparidade são analisados como segue:
(valores em euros)
Descrição

Perdas por imparidade
Clientes gerais

Saldo inicial

Perdas

Reversões

Saldo final

120.232

-

-70

120.162

120.232

-

-70

120.162

Páginá 45 de 61

As perdas por imparidade nas dívidas de clientes são reconhecidas por análise efetuada pela
Empresa à recuperabilidade dos montantes envolvidos.

10.

Estado e outros entes públicos
A rubrica de Estado e outros entes públicos é analisada como segue:

(valores em euros)
Descrição
Activo
Pagamentos especiais por conta
Pagamentos por conta
Outros impostos

Passivo
Imposto sobre o rendimento
Retenções de imposto sobre o rendimento
IVA a pagar
Contribuições para a Segurança Social

11.

31-12-2013

31-12-2012

7.236
596
489

2.710
489

8.321

3.199

7.468
20.245
24.586
16.961

9.254
20.687
10.630
15.981

69.260

56.552

Outras contas a receber
A rubrica de Outras contas a receber é analisada como segue:
(valores em euros)
Descrição
Valor Bruto:
Pessoal
Fornecedores (saldos devedores)
IVA operações regularização
Subsídios segurança social
Outros devedores
Factoring
Devedores por acréscimos de rendimentos

Imparidade acumulada
Imparidade do período
Imparidade de períodos anteriores
Valor líquido contabilístico

31-12-2013

31-12-2012

67
37.814
336
13.399
36.153
142
7.671

67
34.366
294
13.399
43.532
142
66.441

95.582

158.241

-10.204
-10.204
85.378

-10.204
-10.204
148.037

Em 31 de dezembro de 2012 a rubrica de devedores por acréscimos de rendimentos apresentava os
seguintes serviços prestados, os quais foram faturados no decorrer do exercício de 2013:
- Prevenção e Controlo – 595€;
- Medicina curativa – 61.218€;
- Higiene e Segurança – 4.628€
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12.

Diferimentos
A rubrica de Diferimentos é analisada como segue:

(valores em euros)
Descrição

31-12-2013

31-12-2012

Activo
Gastos a reconhecer
Seguros
Rendas
Outros

1.170
19.673
476

2.711
19.728
473

21.319

22.912

-

-

-

-

Passivo
Rendimentos a reconhecer
Serviços prestados

A rubrica de rendas inclui os encargos relativamente ao arrendamento do centro da Campanhã
(janeiro/2014) e ao arrendamento do centro médico de Santos (Janeiro e Fevereiro de 2014).

13.

Capital realizado
O cápitál sociál de 50.000€, representádo por 10.000 áções ordináriás de válor nominál de 5€ cádá,
encontra-se integralmente realizado a 31 de Dezembro de 2013.

14.

Outros instrumentos de capital próprio
O sáldo ápresentádo em 2012 de 300.000€ diz respeito á prestáções ácessóriás áindá reálizádás
pelo anterior acionista (Fernave, S.A.).

15.

Reservas legais
Em conformidade com o art.º 295 do Código das Sociedades Comerciais e de acordo com os
estatutos da Empresa, a reserva legal é obrigatoriamente dotada com um mínimo de 5% dos
resultados anuais até à concorrência de um valor equivalente a 20% do capital social da Empresa.
Esta reserva só pode ser utilizada na cobertura de prejuízos ou no aumento do capital social.

16.

Outras reservas
O detalhe desta rubrica é analisado como segue:
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(valores em euros)
Descrição

31-12-2013

Reservas Livres

17.

31-12-2012

28.681

28.681

28.681

28.681

Resultados transitados
A variação dos resultados transitados diz respeito à incorporação do resultado líquido do exercício
ánterior no montánte de (53.726€), bem como à tránsferênciá no válor de 300.000€ registádo em
2011 como prestações acessórias para cobertura de prejuízos.
No decorrer do exercício de 2013 foram realizadas prestações acessórias para cobertura de
prejuízos no montánte de 196.228€, sendo 74.984€ reálizádos em dinheiro e os restántes
121.244€ por reconversão de empréstimos.

18.

Provisões
O movimento na rubrica de Provisões é analisado como segue:
(valores em euros)
Saldo inicial
Processos judiciais em curso

Adições

Utilizações

Efeito de
desconto

Reversões

Saldo final

26.000

-

(26.000)

-

-

26.000

-

(26.000)

-

-

-

O processo judicial instaurado por colaborador da Refer, que originou o registo de uma provisão
para processos judiciais em curso durante o ano de 2009, teve a sua decisão final e transitou em
julgado sendo a decisão desfavorável à Empresa. Por esta via foi revertida a provisão, estando o
montante da indemnização paga registado na rubrica de outros gastos e perdas.

19.

Financiamentos obtidos
Esta rubrica é analisada como segue:
(valores em euros)
Descrição
Corrente
Instituições de crédito e sociedades financeiras
Empréstimos bancários
Participantes de capital
Empresa-mãe - Suprimentos e outros mútuos

Descobertos bancários

31-12-2013

31-12-2012

-

500.000

500.000
500.000

251.244
751.244

-

109.596

500.000

860.840

Em dezembro de 2013, foi liquidada por completo a conta corrente de renovação automática
constituída no banco CGD, no montante de 500.000€.
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A mesma foi substituída por um empréstimo da empresa mãe de igual valor.
A análise da rubrica de Financiamentos obtidos, por maturidade, é a seguinte:
(valores em euros)
Descrição

31-12-2013

Instituições de crédito e sociedades financeiras
Empréstimos bancários
Até 1 ano
De 1 a 5 anos
A mais de 5 anos
Descobertos Bancários
Até 1 ano
Factoring
Até 1 ano
Participantes de capital
Empresa-mãe - Suprimentos e outros mútuos
Até 1 ano
De 1 a 5 anos
A mais de 5 anos

20.

31-12-2012

-

500.000
-

-

109.596

-

-

500.000
-

251.244
-

500.000

860.840

Outras contas a pagar
A rubrica de Outras contas a pagar é analisada como segue:
(valores em euros)
Descrição
Corrente
Credores por acréscimos de gastos
Outros credores
Pessoal

31-12-2013

31-12-2012

97.750
1.629
1.057

72.837
22.560
1.167

100.436

96.564

A variação que se verifica na rubrica de outros credores por acréscimos de gastos, deve-se em
grande medida ao aumento registado na conta de remunerações a liquidar, fruto de se ter estimado
os encargos com férias e subsídios de férias a pagar em 2014, previstos em sede de Orçamento de
Estado para 2014.
Recordamos que o Orçamento de Estado para 2013 não previa o pagamento na sua totalidade do
subsídio de férias e em consequência, no encerramento de contas de 2012, estes montantes não
foram estimados da mesma forma.

21.

Fornecedores
A rubrica de Fornecedores é analisada como segue:
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(valores em euros)
Descrição

31-12-2013

Fornecedores c/c
Gerais
Empresa-mãe

31-12-2012

166.335
6.757

320.828
21.589

6.276

4.892

179.368

347.309

Fornecedores de investimento
Gerais

Os principais saldos de fornecedores são:
- Lababa, Lda. – 16.383€;
- BMAC, S.A. – 13.070€;
- A. Reis Valle, Lda. – 12.026€;
- Fidelidade, S.A. – 11.986€;
- APL, S.A. – 10.745€;

22.

Vendas e serviços prestados
As vendas e serviços prestados analisam-se da seguinte forma:
(valores em euros)
Descrição
Serviços prestados
Prevenção e controlo
Medicina do trabalho
Higiene e segurança no trabalho
Medicina curativa
Medicina acidentes
Formação
Outros Serviços

2013
130.909
966.530
482.061
265.709
174.982
36.215
1.224
2.057.630

2012
143.248
1.008.392
491.613
322.126
174.812
36.353
2.176.544

As prestações de serviços apresentam em 2013 uma redução de cerca de 5,46% quando
comparadas com o período homólogo.
Verificou-se uma variação negativa em todos os serviços prestados, com predominância na
mediciná curátivá que registou umá diminuição ná ordem dos 56.400€ (17%).
Támbém á mediciná do trábálho registou um decréscimo de cercá de 41.860€ (4%).

23.

Fornecimentos e serviços externos
A rubrica de Fornecimentos e serviços externos é analisada como segue:
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(valores em euros)
Descrição
Subcontratos
Serviços especializados:
Trabalhos especializados
Publicidade
Vigilância e segurança
Honorários
Conservação e reparação
Outros
Materiais:
Ferramentas e utensílios de desgaste rápido
Livros e documentação técnica
Material de escritório
Energia e fluidos:
Eletricidade
Combustíveis
Água
Outros
Deslocações, estadas e transportes:
Deslocações e estadas
Transportes de pessoal
Transportes de mercadorias
Serviços diversos:
Rendas e alugueres
Comunicação
Seguros
Contencioso e notariado
Despesas de representação
Limpeza, higiene e conforto
Despesas medicina
Outros serviços

2013

2012

703.661

706.862

72.704
126
1.152
49.451
6.359
-

85.186
481
57.874
4.849
1.348

479
223
10.452

1.101
196
18.619

29.892
25.952
2.569
-

25.776
28.591
2.050
-

8.696
6.705
2.696

9.896
5.929
4.864

181.968
35.686
6.222
2.431
106
17.343
54.820
24.370

184.074
42.036
9.138
860
460
20.890
58.349
26.419

1.244.063

1.295.848

A Empresa durante o exercício de 2013, continuou o seu esforço na procura pela poupança com os
diversos gastos com fornecimentos e serviços externos. Tal facto resultou num decréscimo de
51.785€ que representa uma redução de 4%. Verificou-se uma redução dos gastos na generalidade
das rubricas, com destaque para:
- trábálhos especiálizádos (12.500€);
- honorários (8.400€);
- máteriál de escritório (8.170€);
- comunicáção (6.350€).

24.

Gastos com pessoal
A rubrica de Gastos com pessoal é analisada como segue:
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(valores em euros)
Descrição

2013

Remunerações dos órgãos sociais
Remunerações do pessoal
Indemnizações
Encargos sobre remunerações
Seguros de acidentes no trabalho
Seguros de saúde
Ação Social
Outros gastos com o pessoal

2012

17.644
594.753
135.481
3.662
7.077
10.789
-

70.878
501.221
7.358
121.930
4.310
7.785
100

769.406

713.582

O número médio de pessoas ao serviço da Empresa, no período, foi de 25 (2012: 26).
Apesar da Empresa no exercício em análise continuar a sua política de procura pela redução dos
gastos com pessoal, o facto de por imposição legal ter sido reposto o subsídio de férias a todos os
coláborádores, resultou num áumento dos gástos ná ordem dos 55.800€.
O acréscimo nos gastos que se verifica na rubrica de remunerações ao pessoal, é explicado pelo
indicado no parágrafo anterior, bem como pelo facto de em Março de 2013 ter sido nomeado o
Administrador Único que não aufere qualquer tipo de remuneração. O até então presidente, passou
a integrar os quadros de pessoal passando a desempenhar o cargo de diretor geral. Daqui resultou
que o seu vencimento passasse a ser considerado na rubrica de remunerações do pessoal, ao
contrário do que acontecia até aqui em que era registado como remunerações dos órgãos sociais. O
aumento registado nas remunerações do pessoal é simétrico à diminuição verificada nas
remunerações dos órgãos sociais.

25.

Outros rendimentos e ganhos
A rubrica de Outros rendimentos e ganhos é analisada como segue:
(valores em euros)
Descrição
Descontos de pronto pagamento
Correcções exercícios anteriores
Excesso estimativa imposto
Restituição impostos
Outros

26.

2013

2012
61
778
4.079
602
2

4.567
-

5.522

4.567

Outros gastos e perdas
A rubrica de Outros gastos e perdas é analisada como segue:
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(valores em euros)
Descrição

2013

Impostos
Correcções exercícios anteriores
Serviços e comissões bancárias
Indemnizações
Multas e penalidades
Outros

2012
5.447
32.316
11.253
26.575
3.506
854

6.007
80.776
10.315
30
33

79.951

97.161

Em 2012, no seguimento da renegociação de alguns contratos relativos ao exercício de 2011, surgiu
á necessidáde de proceder à ánuláção de fáturáção, fácto que justificá os 80.776€ ápresentádos ná
rubrica referente a correções de exercícios anteriores.
O valor de indemnizáções (26.575€), tál como referido ná Notá 18 deste Anexo, diz respeito áo
processo judicial apresentado por um colaborador da Refer, o qual por decisão do tribunal acabou
por ser desfavorável à Empresa.

27.

Gastos/reversões de depreciação e de amortização
A rubrica de Gastos/reversões de depreciação e de amortização é analisada como segue:
(valores em euros)
Descrição

2013

Gastos
Activos fixos tangíveis
Activos intangíveis
Reversões
Activos fixos tangíveis
Activos intangíveis

28.

2012
61.302
-

57.429
-

-

-

61.302

57.429

Juros e rendimentos similares obtidos
A rubrica de Juros e rendimentos similares obtidos é analisada como segue:
(valores em euros)
Descrição
Juros obtidos

29.

2013

2012
-

350

-

350

Juros e gastos similares suportados
A rubrica de Juros e rendimentos similares obtidos é analisada como segue:
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(valores em euros)
Descrição

2013

Juros suportados
Outros gastos e perdas

30.

2012
46.267
-

52.208
1.729

46.267

53.937

Divulgações de partes relacionadas
Com referência a 31 de dezembro de 2013, a estrutura acionista da Empresa, é a seguinte:
(número de acções)
31-12-2013
CP - Comboios de Portugal, E.P.E.

31-12-2012

10.000

10.000

10.000

10.000

Conforme referido na nota 13, cada ação possui um válor nominál de 5€, perfázendo o cápitál sociál
um totál de 50.000€.
As transações entre partes relacionadas apresentam-se como segue:
(valores em euros)
Descrição
Vendas e prestações de serviço
Empresa-mãe
Outras partes relacionadas
Gastos
Empresa-mãe
Outras partes relacionadas

2013

2012

790.065
281.633

792.861
297.579

(78.087)

(85.584)
(3.048)

993.611

1.001.808

Os saldos com partes relacionadas apresentam-se como segue:
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(valores em euros)
Descrição
Ativos
Empresa-mãe
Outras partes relacionadas
Passivos
Empresa-mãe
Outras partes relacionadas

31.

31-12-2013

31-12-2012

113.881
60.781

305.165
64.688

(6.757)
(511)

(272.834)
(1.219)

167.394

95.800

Garantias e avales
(Valores em Euros)
Garantias bancárias
31-12-2013
BPI a favor da APL
51.295
Millennium BCP a favor da PETROGAL
2.500
Millennium BCP a favor da LEASEPLAN
8.016
Total Garantias Bancárias intermediadas
61.811

32.

Acontecimentos após a data de balanço
Tanto quanto é do conhecimento da Administração da Ecosaúde, não existe qualquer situação após
a data de balanço que implique a necessidade de ajustar as contas da empresa em 31 de dezembro
de 2013

Lisboá, 18 de márço 2014

A Aministradora Única

O Técnico Oficial de Contas
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RELATORÍO E PARECER DO FÍSCAL UNÍCO
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RELATÓRIO E PARECER DO FISCAL ÚNICO

Ao Acionista da
Ecosaúde – Educação, Investigação e Consultoria em Trabalho, Saúde e Ambiente, S.A.

Em conformidade com a legislação em vigor e com o mandato que nos foi confiado, vimos submeter à
vossa apreciação o nosso Relatório e Parecer que abrange a atividade por nós desenvolvida e os
documentos de prestação de contas da Ecosaúde – Educação, Investigação e Consultoria em
Trabalho, Saúde e Ambiente, S.A. (“Empresa”), relativos ao período findo em 31 de dezembro de 2013,
os quais são da responsabilidade do Administrador Único da Empresa.
Acompanhámos, com a periodicidade e a extensão que consideramos adequada, a evolução da
atividade da Empresa, a regularidade dos seus registos contabilísticos e o cumprimento do normativo
legal e estatutário em vigor, tendo recebido do Administrador Único e dos diversos serviços da Empresa
as informações e os esclarecimentos solicitados.
No âmbito das nossas funções, examinámos o Balanço em 31 de dezembro de 2013, a Demonstração
dos resultados por naturezas, a Demonstração das alterações no capital próprio, a Demonstração dos
fluxos de caixa do período findo naquela data e o correspondente Anexo. Adicionalmente, procedemos a
uma análise do Relatório de gestão do período findo em 2013 preparado pelo Administrador Único da
Empresa e da proposta nela incluída. Como consequência do trabalho de revisão legal efetuado,
emitimos nesta data a Certificação Legal das Contas, que inclui no seu parágrafo 9 uma ênfase.
Face ao exposto, somos de opinião que, apesar do descrito no parágrafo 9 da Certificação Legal das
Contas, as demonstrações financeiras supra referidas e o Relatório de gestão, bem como a proposta
nele expressa, estão de acordo com as disposições contabilísticas, legais e estatutárias aplicáveis, pelo
que poderão ser aprovados em Assembleia Geral do Acionista.
Desejamos ainda manifestar ao Administrador Único e aos serviços da Empresa o nosso apreço pela
colaboração prestada.

Porto, 21 de março de 2014

______________________________________________________
HORWATH & ASSOCIADOS, SROC, LDA.
Representada por Sónia Bulhões Costa Matos Lourosa (ROC 1128)

Inscrição na OROC n.º 186 – Registo na CMVM n.º 9171 – NIPC 506 942 155 – Capital Social 51.300 Euors l C.R.C Porto
Lisboa: Avenida Miguel Bombarda, 21 3º Esq. – 1050-161 Lisboa
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CERTIFICAÇÃO LEGAL DAS CONTAS

Introdução
1. Examinámos as demonstrações financeiras da Ecosaúde – Educação, Investigação e
Consultoria em Trabalho, Saúde e Ambiente, S.A. (“Empresa”), as quais compreendem o
Balanço em 31 de dezembro de 2013, (que evidencia um total de 874.829 Euros e um total
de capital próprio de 25.765 Euros, incluindo um resultado líquido negativo de 119.235
Euros), a Demonstração dos resultados por naturezas, a Demonstração das alterações no
capital próprio e a Demonstração dos fluxos de caixa do período findo naquela data, e o
correspondente Anexo.
Responsabilidades
2.

É da responsabilidade do Administrador Único a preparação de demonstrações financeiras
que apresentem de forma verdadeira e apropriada a posição financeira da Empresa, o
resultado das suas operações, as alterações no capital próprio e os fluxos de caixa, bem
como a adopção de políticas e critérios contabilísticos adequados e a manutenção de um
sistema de controlo interno apropriado.

3.

A nossa responsabilidade consiste em expressar uma opinião profissional e independente,
baseada no nosso exame daquelas demonstrações financeiras.

Âmbito
4.

O exame a que procedemos foi efetuado de acordo com as Normas Técnicas e as
Directrizes de Revisão/Auditoria da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, as quais
exigem que o mesmo seja planeado e executado com o objectivo de obter um grau de
segurança aceitável sobre se as demonstrações financeiras estão isentas de distorções
materialmente relevantes. Para tanto o referido exame incluiu:
 a verificação, numa base de amostragem, do suporte das quantias e divulgações
constantes das demonstrações financeiras e a avaliação das estimativas, baseadas em
juízos e critérios definidos pelo Administrador Único, utilizadas na sua preparação;
 a apreciação sobre se são adequadas as políticas contabilísticas adoptadas e a sua
divulgação, tendo em conta as circunstâncias;
 a verificação da aplicabilidade do princípio da continuidade; e
 a apreciação sobre se é adequada, em termos globais, a apresentação das
demonstrações financeiras.

5.

O nosso exame abrangeu também a verificação da concordância da informação financeira
constante do relatório de gestão com as demonstrações financeiras.

6.

Entendemos que o exame efectuado proporciona uma base aceitável para a expressão da
nossa opinião.
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Opinião
7.

Em nossa opinião, as referidas demonstrações financeiras apresentam de forma verdadeira
e apropriada, em todos os aspetos materialmente relevantes, a posição financeira da
Ecosaúde – Educação, Investigação e Consultoria em Trabalho, Saúde e Ambiente, S.A.
em 31 de dezembro de 2013, o resultado das suas operações, as alterações no capital
próprio e os fluxos de caixa no período findo naquela data, em conformidade com os
princípios contabilísticos geralmente aceites em Portugal.

Relato sobre outros requisitos legais
8.

É também nossa opinião que a informação constante do relatório de gestão é concordante
com as demonstrações financeiras do período.

Ênfase
9.

As demonstrações financeiras da Empresa foram preparadas de acordo com o pressuposto
da continuidade das operações, conforme divulgado na nota 3.4 – “ Principais pressupostos
relativos ao futuro”, do Anexo às demonstrações financeiras. Contudo, dado que a Empresa
tem vindo a acumular prejuízos consecutivos de montante significativo, a sua continuidade
depende do suporte financeiro do acionista, da capacidade de revisão dos contratos de
prestação de serviços com o seu principal cliente e acionista único, do sucesso futuro das
suas operações e da capacidade de obtenção de recursos financeiros externos.
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