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Sumário executivo 
 

A elaboração do orçamento de 2018 obedeceu às indicações da acionista da Ecosaúde SA, assim 

como da estratégia emanada pela Administração da empresa, nomeadamente a manutenção 

do equilíbrio económico e financeiro da empresa prestadora serviços internos de saúde e 

segurança no trabalho do Grupo CP. 

Planeia-se no ano de 2018 um Volume de Vendas de 2.065 mil Euros, um EBITDA positivo de 

35 mil Euros e um Resultado Operacional negativo de -26 mil Euros.  

O Resultado Financeiro prevê-se negativo em -18 mil Euros, devido ao recurso intensivo a 

Capitais Alheios para financiar a empresa. 

O Resultado Antes de Impostos planeado para o ano 2018 é de -44 mil Euros e o Resultado 

Líquido estima-se negativo em -50.293 €. 

Prevê-se que no ano de 2018 a Situação Patrimonial se mantenha estável no que respeita aos 

agregados: Ativo e Passivo correntes. O Ativo não corrente reduzir-se-á em cerca de um terço 

do valor líquido (-55 mil Euros), em linha com política de racionalização de investimentos de 

substituição. O Passivo não corrente reduzir-se-á em 22 mil Euros, na exata medida da 

amortização da dívida de médio e longo prazo à acionista. 

No final do exercício do ano 2018, após o apuramento de resultados, o Capital Próprio será 

negativo em -228 mil euros. 

No que respeita a componente do Investimento, prevemos não realizar Investimento de 

Expansão nos próximos anos e está apenas planeado o Investimento de Substituição 

estritamente necessário para dotar a empresa dos meios suficientes para garantir os critérios 

regulamentares e um nível de prestação de serviço de qualidade adequado aos seus Clientes. 

Neste pressuposto será reinvestido um montante total de 6 mil Euros no ano 2018 (10% das 

depreciações do exercício). 

Prevê-se que a situação de Tesouraria da empresa seja equilibrada ao longo do ano 2018, 

registando a Variação de caixa e seus equivalentes um deficit marginal de -8 mil Euros no final 

do ano.  

No ano de 2017 deu-se a circunstância de se conjugarem de forma plena um conjunto de fatores 

negativos que muito irão prejudicar o nível de atividade da ECOSAUDE e, principalmente, o seu 

volume de vendas anuais. Ultrapassado este contexto muito adverso, antecipamos novamente 

uma evolução positiva no ano 2018 para os indicadores abaixo: 

• EBITDA positivo, com mais 34 mil Euros que o estimado para o ano 2017; e 

 

•  Índice de Eficiência Operacional (Vendas e Prestações de Serviço) / (CMVMC + FSE + 

Gastos com Pessoal), com evolução positiva, crescendo de 101% (ano 2017) para 105% 

(ano 2018).  
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Enquadramento económico do ano 2018 

 
O cenário macroeconómico utilizado na previsão da atividade do ano 2018 foi o indicado no 

documento - Orientações do Conselho de Administração da acionista para elaboração Plano de 

Atividades e Orçamento (PAO) 2018 / 2020 - onde se prevê que a economia portuguesa continue a 

evoluir positivamente, registando no ano de 2018: 

✓ Variação positiva do Produto Interno Bruto de 1,8%; 

✓ Taxa de inflação de 1,7% 

✓ Taxa de Desemprego 9,3%  

 

Vendas e Prestação de Serviços 

 

Durante o ano de 2018, assumiram-se os seguintes pressupostos para o Volume de Negócios:  

 

1) Redução por via de rescisões / renegociações de contratos de prestação de serviços a 

ocorrer, que se estimam em cerca de -45 mil Euros. 

 

2) Redução do efetivo das empresas clientes, com um impacto de -15 mil Euros; 

 

3) Captura de novos Clientes no valor de +120 mil Euros. 

 

Considerando que a Ecosaúde não dispõe de uma força de vendas, continuará a ser dada 

prioridade ao esforço comercial em clientes de média e grande dimensão (com riscos na 

segurança e saúde no trabalho), assim como nas plataformas eletrónicas de contratação pública, 

onde há acesso a contratos de volume. 

As valências de negócios com mais potencial de rentabilidade continuam a ser as que dispõem 

de capacidade instalada por utilizar, a saber, a Saúde no Trabalho. É nesta área que deve ser 

concentrado o esforço de marketing.  

Para além da captura de novos clientes, será estimulada a procura de serviços na base clientes 

já existente, para explorar plenamente a capacidade da empresa, seja através da venda cruzada 

de serviços ou do aumento da intensidade prestação de serviços já contratados. 

Nestes pressupostos antecipamos um aumento ligeiro dos rendimentos operacionais anuais, 

que totalizarão 2.065 mil Euros, mais 60 mil euros (+3%) que no ano 2017. 
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Fornecimentos e serviços externos 

 

A evolução dos custos com serviços prestados por terceiros foi estimada com uma análise 

detalhada de todos os terceiros e respetivas atividades previstas no de 2018. 

Os custos fixos e os custos diretos e comprometidos para o cumprimento de critérios 

regulamentares, pesam cerca de dois terços no total dos custos estimados no ano de 2018. Estes 

foram orçamentados em Base Zero. 

A previsão dos gastos que remanescem (gastos variáveis e gastos indiretos) foi feita com base 

na extrapolação anual dos valores executados do ano 2017, ajustada do nível de atividade 

previsto para o ano 2018. Para esta parcela, assumimos um pressuposto crescimento superior à 

média da empresa. Esta situação está relacionada com o facto da captura de novos clientes 

(vendas de 120 mil Euros) estar a ser planeada com margens de contribuição, mas baixas, logo 

com um peso elevado de fornecimentos e serviços externos. 

Prevê-se que os gastos com Fornecimento e Serviços Externos totalizem 1.280 mil Euros. 

É entendimento da Administração proceder à reavaliação intercalar da execução desta rúbrica, 

de acordo com a variação da atividade efetivamente executada no ano 2018. 

 

Gastos com pessoal 

 

Consideramos um quadro estável de 27 trabalhadores, com valor total de gastos com pessoal 

de 730 mil Euros.  

Os Gastos com pessoal crescem face ao período homólogo em aproximadamente 15 mil Euros. 

Este desvio em alta explica-se devido a dois fatores:  

• No ano 2018 retoma-se em pleno a atribuição de diuturnidades de acordo com 

antiguidade dos trabalhadores, o que acarretará um acréscimo de gastos de 8 mil Euros; 

 

• No ano de 2018 regista-se em pleno o gasto anual de uma trabalhadora que regressou 

de baixa prolongada em maio 2017. No ano 2017 esta trabalhadora registou um gasto 

anual de 13 mil Euros e no ano 2017 o gasto previsto é de 20 mil Euros. 

Não estamos a considerar no quadro de pessoal acima referido um trabalhador cedido ao 

Ministério das Finanças em 1 de agosto do ano 2012. 

  

Imparidades de dívidas de clientes 

  

Por prudência, estimamos que no ano de 2017 um valor de 8 mil Euros de gastos com 

imparidade de dívidas de clientes incobráveis (0,4% volume anual de prestação de serviços). 
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Outros gastos e perdas 

  

Nesta rúbrica consideramos um valor de 13 mil euros, dos quais: 6 mil euros são com despesas 

bancárias, 3 mil euros com impostos e taxas de serviços públicos e 4 mil Euros com gastos de 

natureza diversa. 

 

Gastos de depreciação e de amortização 

  

Prevê-se que as depreciações e amortizações registem um valor anual de 61 mil Euros, em 

conformidade com o imobilizado existente na empresa em dezembro 2017. 

 

Juros e gastos similares suportados  

 

Foi estabelecido o pressuposto de um stock de dívida remunerada de 514 mil Euros, em média, 

com um custo médio de 3,4%, o que representará um gasto financeiro anual na ordem dos 18 

mil Euros. 

A dívida remunerada é composta por duas linhas de financiamento: 

• Financiamento de médio e longo prazo com a acionista em 297 mil Euros (juros mensais 

com spread de 3% sobre a Euribor 1 M) 

 

• Financiamento de curto prazo junto do MillenniumBcp em Descoberto autorizado, sem 

garantia, com um limite de utilização de 250 mil Euros (juros mensais com spread de 

3,5% sobre a Euribor 1 M). 

A linha contratada com a acionista tem um plano de amortizações crescentes ao longo do 

período 2017 / 2023. No ano de 2018 serão amortizados 22 mil Euros de capital nesta linha. 

 

Lisboa, 14 de agosto 2017 

 

O Diretor Geral 

(Eduardo Martins Pereira) 
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ANEXO I (PAO 2018 - 2020), PROJECÇÕES DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DA ECOSAUDE SA – DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS 

  

NOTAS

Ano 2015 Ano 2016 Ano 2017 Ano 2018 Ano 2019 Ano 2020

 

Vendas  e serviços  prestados i ) 2.123.367 2.134.589 2.005.000 2.065.150 2.127.105 2.190.918

Subs ídios  à  exploração 

Ganhos/perdas  imputados  de subs idiárias , associadas  e empreendimentos  conjuntos  

Variação nos  inventários  da  produção 

Trabalhos  para  a  própria  entidade 

Custo das  mercadorias  vendidas  e das  matérias  consumidas  

Fornecimentos  e serviços  externos  i i ) -1.264.496 -1.339.419 -1.265.000 -1.280.000 -1.318.400 -1.357.952 

Gastos  com o pessoal  -714.534 -698.127 -715.400 -730.000 -707.000 -707.000 

Imparidade de inventários  (perdas/reversões)

Imparidade de dívidas  a  receber (perdas/reversões) -9.631 -8.928 -8.538 -8.020 -8.261 -8.508 

Provisões  (aumentos/reduções) 

Imparidade de investimentos  não depreciáveis/amortizáveis  (perdas/reversões) 

Aumentos/reduções  de justo va lor 

Outros  rendimentos  e ganhos  840 40.826

Outros  gastos  e perdas  -29.563 -21.646 -15.000 -12.500 -12.500 -12.500 

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos 105.983 107.294 1.062 34.630 80.944 104.957

Gastos/reversões  de depreciação e de amortização i i i ) -77.711 -79.595 -64.251 -60.965 -56.751 -51.224 

Imparidade de investimentos  depreciáveis/amortizáveis  (perdas/reversões) 

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) 28.272 27.698 -63.189 -26.335 24.193 53.734

Juros  e rendimentos  s imi lares  obtidos  

Juros  e gastos  s imi lares  suportados  iv) -16.461 -15.275 -16.319 -17.559 -18.235 -18.234 

Resultado antes de impostos 11.811 12.424 -79.509 -43.894 5.958 35.499

Imposto sobre o rendimento do período -7.738 -8.059 -6.399 -6.399 -6.399 -6.399 

Resultado líquido do período 4.073 4.365 -85.908 -50.293 -441 29.100

RENDIMENTOS E GASTOS
Valores reais Valores previsionais

Notas:
i) Volume de negócios (VN) do ano 2017 já está ajustado da saída do Grupo IP e MEDWAY e CONTINENTAL. Nos anos seguintes o VN regista um crescimento 
líquido e nominal de 3%, quando comparado com o período homólogo;

ii) Os FSE mantêm o peso no Volume de negócios (62% do total do Volume de Vendas e Prestação de Serviços);

iii) As amortizações foram calculadas com os ativos não correntes, à data, e assumindo que o investimento de substituição é f eito no mínimo e estritamente 
necessário. O efeito de descapitalização terá grande impacto nesta rubrica e no final de 2022 os Ativos Não Correntes serão de 11 mil Euros;

iv) Os juros foram calculados com um spread médio de 3,4% sobre a EURIBOR, indexante que se presume que não ultrapassará 1% n este período.

Nas outras rúbricas da DR, assumiu-se um pressuposto de estabilidade.
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ANEXO II (PAO 2018 - 2020), PROJECÇÕES DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DA ECOSAUDE SA – BALANÇO EM 31 DEZEMBRO 

 

 

 

 

 

Notas

Ano 2015 Ano 2016 Ano 2017 Ano 2018 Ano 2019 Ano 2020

ATIVO

Ativo não corrente

Ativos  fixos  tangíveis 284.011 211.833 153.182 97.816 71.666 26.042

Propriedades  de investimento

Goodwi l l  

Ativos  intangíveis 6.200 2.591 0 0 0 0

Ativos  biológicos  

Participações  financeiras  - método da equiva lência  patrimonia l  

Participações  financeiras  - outros  métodos  

Acionis tas/sócios  

Outros  ativos  financeiros

Ativos  por impostos  di feridos

290.211 214.424 153.182 97.816 71.666 26.042

Ativo corrente

Inventários

Ativos  biológicos  

Cl ientes  422.893 584.977 484.977 484.977 484.977 484.977

Adiantamentos  a  fornecedores

Estado e outros  entes  públ icos 7.236 7.236 7.236 7.236 7.236 7.236

Acionis tas/sócios  

Outras  contas  a  receber 152.440 74.246 74.246 74.246 74.246 74.246

Diferimentos  11.643 11.403 11.643 11.643 11.643 11.643

Ativos  financeiros  detidos  para  negociação

Outros  ativos  financeiros  

Ativos  não correntes  detidos  para  venda 

Caixa  e depós itos  bancários  4.080 3.515 4.080 4.080 4.080 4.080

598.292 681.376 582.181 582.181 582.181 582.181

Total do ativo 888.503 895.800 735.363 679.998 653.847 608.223

Rubricas
Valores reais Valores previsionais
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Notas

Ano 2015 Ano 2016 Ano 2017 Ano 2018 Ano 2019 Ano 2020

Ano 2015 Ano 2016 Ano 2017 Ano 2018 Ano 2019 Ano 2020

CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO

Capital próprio

Capita l  rea l i zado 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000

Ações  (quotas) próprias  

Outros  instrumentos  de capita l  próprio

Prémios  de emissão 

Reservas  lega is  3.218 3.218 3.218 3.218 3.218 3.218

Reservas  estaturárias

Outras  reservas  28.681 28.681 28.681 28.681 28.681 28.681

Resultados  trans i tados -182.202 -178.129 -173.764 -259.672 -309.965 -310.406

Ajustamentos  em ativos  financeiros  

Excedentes  de revalorização

Outras  variações  no capita l  próprio 

Resultado l íquido do período 4.073 4.365 -85.908 -50.293 -441 29.100

Interesses  minori tários  

Total do capital próprio -96.230 -91.865 -177.773 -228.066 -228.507 -199.406

Passivo

Passivo não corrente

Provisões

Financiamentos  obtidos  295.825 283.980 261.980 227.320 170.000

Responsabi l idades  por benefícios  pós-emprego 

Pass ivos  por impostos  di feridos  

Outras  contas  a  pagar 

0 295.825 283.980 261.980 227.320 170.000

Passivo corrente

Fornecedores  246.458 267.907 199.907 199.907 199.907 199.907

Adiantamentos  de cl ientes ,

Estado e outros  entes  públ icos  63.779 57.619 57.619 57.619 57.619 57.619

Acionis tas/sócios  

Financiamentos  obtidos  483.811 229.611 233.924 251.533 261.185 244.504

Outras  contas  a  pagar 189.222 136.703 136.243 135.562 134.860 134.136

Diferimentos  1.463 0 1.463 1.463 1.463 1.463

Pass ivos  financeiros  detidos  para  negociação 

Outros  pass ivos  financeiros  

984.733 691.840 629.155 646.084 655.034 637.629

Total do passivo 984.733 987.665 913.135 908.064 882.354 807.629

Total do capital próprio e do passivo 888.503 895.800 735.362 679.998 653.847 608.223

Rubricas
Valores reais Valores previsionais
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ANEXOS III (PAO 2018 - 2020), PROJECÇÕES DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DA ECOSAUDE SA – DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA 

 

NOTAS

Ano 2015 Ano 2016 Ano 2017 Ano 2018 Ano 2019 Ano 2020

Fluxos de caixa das actividades operacionais

Recebimentos de clientes 2.084.042 2.199.312 2.276.186 2.242.312 2.309.581 2.378.869 

Pagamentos a fornecedores (1.131.402) (1.052.886) (1.352.656) (1.299.889) (1.338.885) (1.379.052)

Pagamentos ao pessoal (649.952) (702.188) (715.400) (730.000) (707.000) (707.000)

Caixa gerada pelas operações 302.688 444.238 208.130 212.423 263.696 292.817 

Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento (7.651) (2.701) (6.399) (6.399) (6.399) (6.399)

Outros recebimentos/pagamentos (310.501) (456.668) (175.794) (178.475) (183.454) (188.583)

Fluxos de caixa das actividades operacionais (1) (15.464) (15.131) 25.937 27.549 73.843 97.835 

Fluxos de caixa das actividades de investimento

Pagamentos respeitantes a:

Activos fixos tangiveis (30.889) (5.216) (5.600) (5.600) (30.600) (5.600)

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) (30.889) (5.216) (5.600) (5.600) (30.600) (5.600)

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 (200.000)  - (3.340) (12.680) (22.000) (34.660)

Juros e gastos similares (8.510) (21.843) (16.319) (17.559) (18.235) (18.234)

Dividendos

Reduções de capital e de outros instrumentos de capital próprio

Outras operações de financiamento

Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3) (208.510) (21.843) (19.659) (30.239) (40.235) (52.894)

Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3) (254.863) (42.190) 677 (8.289) 3.008 39.341 

Efeito das diferenças de câmbio

Caixa e seus equivalentes no início do período 75.132 (179.731) (221.921) (221.244) (229.533) (226.525)

Caixa e seus equivalentes no fim do período (179.731) (221.921) (221.244) (229.533) (226.525) (187.184)

Rubricas
Valores reais Valores previsionais
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ANEXOS IV IPG - RESUMO DOS PRINCÍPIOS FINANCEIROS DE REFERÊNCIA PARA O ANO 2018 ( EBITDA / EFICIÊNCIA OPERACIONAL / PRC ) 

 

  Ano 2018 Ano 2017 Ano 2016 Ano 2010   Δ 2017/2010   Δ 2018/2017   Δ 2017/2016 

  Previsão Estimativa Execução Execução   Valor %   Valor %   Valor % 

                            

EBITDA 34.630 € 1.062 € 107.294 € -149.972 €   151.034 € -101%   33.568 € 3162%   -106.232 € -99% 

                            

CMVMC 0 € 0 € 0 € 0 €   0 €     0 €         

                            

FSE 1.280.000 € 1.265.000 € 1.339.419 € 1.372.939 €   -107.939 € -8%   15.000 € 1%   -74.419 € -6% 

Deslocações e estadas 7.800 € 8.000 € 8.300 € 12.456 €   -4.456 € -36%   -200 € -3%   -300 € -4% 

Estudos, pareceres e projetos de consultadoria 24.383 € 27.892 € 37.311 € 38.619 €   -10.728 € -28%   -3.509 € -13%   -9.420 € -25% 

                            

GASTOS COM PESSOAL 730.000 € 715.400 € 698.127 € 1.097.606 €   -382.206 € -35%   14.600 € 2%   17.273 € 2% 

Ajudas de custo 3.200 € 3.300 € 3.486 € 16.505 €   -13.205 € -80%   -100 € -3%   -186 € -5% 

                            

TOTAL (1) 2.010.000 € 1.980.400 € 2.037.546 € 2.470.545 €   -490.145 € -20%   29.600 € 1%   -57.146 € -3% 

                            

VOLUME DE NEGÓCIOS (2) 2.065.150 € 2.005.000 € 2.134.589 € 2.343.969 €   -338.969 € -14%   60.150 € 3%   -129.589 € -6% 

                            

SUBSÍDIOS E INDEMNIZAÇÕES COMPENSATÓRIAS (3) 0 € 0 € 0 € 0 €   0 €     0 €     0 €   

                            

PESO DOS GASTOS NO VOLUME DE NEGÓCIOS (1/2) 97% 99% 95% 105%   -7% -6%   -1% -1%   3% 3% 

                            

FROTA AUTOMÓVEL - N.º VIATURAS                      9                         9                         9                      11      -               2    -      0                   -             -                        -          -      

GASTOS COM FROTA AUTOMÓVEL 65.016 € 66.683 € 68.393 € 81.943 €   -15.261 € -19%   -1.667 € -3%   -1.710 € -3% 

                            

ENDIVIDAMENTO 513.513 € 517.904 € 525.436 € 780.890 €   -262.986 € -34%   -4.391 € -1%   -7.532 € -1% 

 


