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A. Relatório de Gestão 

 

1. Órgãos Sociais 

 

Gerência: 

António Marcos da Silva Vasconcelos 

Adelino Sá e Melo Caldeira 

Fernando Manuel dos Santos Gomes  
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2. Introdução 

 

Em conformidade com o disposto no art.º 65 e 66 do Código das Sociedades Comerciais, vem a 

Gerência da Sociedade PORTOseguro – Sociedade Mediadora de Seguros do Porto, Lda. 

(PORTOseguro), apresentar o seu Relatório & Contas referente ao exercício 2017/2018, que 

compreende o período entre 1 de julho de 2017 a 30 de junho de 2018. 

 

A Sociedade, constituída em 1995, tem como principal acionista a Futebol Clube do Porto – Futebol 

SAD, detentora de 90% do capital social, desde que esta o adquiriu ao Futebol Clube do Porto em junho 

de 2007. 

 

A PORTOseguro representa, na sua atividade, as mais diversas Companhias de Seguros, 

nomeadamente as de maior dimensão que operam no mercado nos ramos vida e não vida. A sua 

carteira é constituída, essencialmente, por clientes empresas, destacando-se em termos de 

representação o próprio Grupo Futebol Clube do Porto. 
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3. Análise da Atividade Económica e Financeira 

 

A PORTOseguro – Sociedade Mediadora de Seguros do Porto, Lda apresenta, no exercício 2017/2018, 

um resultado líquido de 478m€. Este resultado, que representa um aumento de 44m€ face ao período 

homólogo, ficou a dever-se ao aumento das receitas operacionais da Sociedade. 

 

Observando os rendimentos operacionais, que atingem os 1.251m€, verifica-se um aumento 112m€, 

o que representa 10% relativamente a 2016/2017.  

 

 

 

Esse crescimento resulta do acréscimo nas comissões de mediação, em 110m€. Por outro lado, ainda 

que tenha uma proporção bastante mais reduzida na estrutura de proveitos, os ‘outros proveitos’ 

cresceram 2m€. 

 

Este crescimento nas receitas assenta num aumento sustentado de novos clientes, que se traduz 

também num acréscimo do número de apólices geridas pela Sociedade.  

 

É de salientar o esforço da Sociedade em diversificar o seu tipo de clientes, pelo que, para além do 

Grupo FCP, a Sociedade conta agora em carteira com um número mais vasto de clientes Particulares e 

Empresas.  

 

 

 

 

 

 

 

Rendimentos Operacionais 2017/2018 2016/2017 Diferença

Comissões Mediação 1 245 367 1 135 670 109 698

Outros proveitos 5 261 2 801 2 461

Total 1 250 629 1 138 470 112 159



PORTOseguro – Sociedade Mediadora de Seguros do Porto, Lda. 

 

  
RELATÓRIO & CONTAS 2017 /2018 6 

 

A receita cobrada pela Sociedade durante o exercício de 2017/2018 é o espelho da carteira de 
clientes da mesma: 

 

 

 

 

De facto, o peso do Grupo FC Porto é evidente no total da receita da Sociedade, uma vez que 

representa a maior parte da faturação. As empresas aparecem assim, em segundo lugar com 30% 

relativamente ao total e os particulares ocupam a parcela menor, com 5%.  

 

 

Relativamente aos Gastos Operacionais da Sociedade, que atingiram os 624m€, aumentando 54m€ no 

exercício em análise. 

 

 

 

 

5%

30%

65%

Distribuição da Receita 2017/2018

Particulares

Empresas

FCP (grupo)

Gastos Operacionais 2017/2018 2016/2017 Diferença

Fornecimentos e serviços externos 281 196 218 790 62 406

Custos com o pessoal 302 634 324 243 (21 609)

Amortizações 14 85 (71)

Outros custos 39 862 27 087 12 775

Total 623 707 570 205 53 501
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Os Fornecimentos e Serviços Externos cresceram 62m€, dividido pelos vários tipos de gastos que os 

compõem, o que representa um aumento de 29%.  

 

Já no que diz respeito aos custos com o pessoal, estes baixaram ligeiramente no exercício em análise 

apesar de se ter mantido o quadro de pessoal ao serviço da empresa.  

 

As amortizações do exercício e os ‘Outros Custos’, onde estão representados os gastos de menor 

expressão não referidos, e que representam uma parcela reduzida do total, aumentaram 13m€. 

 

O valor líquido resultante da soma dos proveitos e custos operacionais atingiu o valor global de 627m€, 

o que representa uma melhoria de 59m€ face ao exercício anterior.  

 

 

 

 

Adicionando a esta análise os resultados financeiros, de pequeníssima expressão, e o imposto sobre o 

rendimento, que atingiu os 148m€, temos que o Resultado Líquido do Exercício foi de 479m€, o que 

representa um acréscimo de 44m€ face ao alcançado em 2016/2017. 

 

 

 

 

Analisando agora a situação patrimonial da PORTOseguro a 30 de junho de 2018, destaca-se o 

robustecimento do capital próprio, que atinge agora os 610m€, pela incorporação do resultado líquido 

apresentado pela Sociedade. 

 

 

 

 

Resultado Operacional 2017/2018 2016/2017 Diferença

Total 626 922 568 265 58 657

Resultado Líquido Exercício 2017/2018 2016/2017 Diferença

Total 478 862 435 337 43 525
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No que diz respeito ao ativo, que atinge os 1.498m€ em 30 de junho de 2018, verifica-se um 

crescimento de 299m€, face a 2017. Relativamente ao passivo, que ascende aos 888m€ em 30 de junho 

de 2018, verificou-se um acréscimo de 256m€. 
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4. Perspetivas Futuras 

 

Dado as comissões de mediação estarem a crescer continuamente ao longo dos exercícios, fruto da 

satisfação dos cliente e das novas parcerias estabelecidas, a PORTOseguro acredita que esta tendência 

se irá manter. São assim expectáveis a obtenção de resultados francamente positivos no exercício 

2018/2019. 

 

Apesar de a maior parte da carteira de clientes ser o próprio grupo FC Porto, continuaremos a apostar 

na diversificação da carteira, com a aposta no crescimento de clientes particulares e empresas. 
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5. Proposta de Aplicação de Resultados 

 

No exercício de 2017/2018 a PORTOseguro – Sociedade Mediadora de Seguros do Porto, Lda. obteve 

um resultado líquido de 478.862 Euros (Quatrocentos e setenta e oito mil, oitocentos e sessenta e dois 

euros). 

 

A Gerência propõe a seguinte aplicação do resultado líquido apurado no exercício: 

 

- Para Distribuição de Dividendos: 478.862 Euros 

 

 

Porto, 3 de outubro de 2018 

 

 

A Gerência, 

 

 

 

António Marcos da Silva Vasconcelos 

 

 

 

Adelino Sá e Melo Caldeira 

 

 

 

Fernando Manuel dos Santos Gomes  
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B. Demonstrações Financeiras e Anexos 

 

1. Demonstrações da Posição Financeira  

 

 

  

ATIVO Notas 30.06.2018 30.06.2017

ATIVO NÃO CORRENTE
Ativos fixos tangíveis 5 - 14 
Investimentos financeiros em outras empresas 6 4 349 4 349 

Total do ativo não corrente 4 349 4 363 

ATIVO CORRENTE
Clientes 7 669 103 471 117 
Outras dívidas de terceiros 8 442 796 311 216 
Outros ativos correntes 9 70 607 77 261 
Outros ativos financeiros 10 250 000 250 000 
Caixa e equivalentes de caixa 10 61 427 85 226 

Total do ativo corrente 1 493 933 1 194 820 

TOTAL DO ATIVO 1 498 282 1 199 183 

CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO

CAPITAL PRÓPRIO:
Capital social 12 100 000 100 000 
Reserva legal 12 31 187 31 187 
Resultado líquido do exercício 478 862 435 337 

TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO 610 049 566 524 

PASSIVO CORRENTE
Fornecedores 13 21 169 22 352 
Estado e outros entes públicos 14 27 006 16 723 
Outras dívidas a terceiros 15 805 786 562 932 
Outros passivos correntes 16 34 273 30 652 

Total do passivo corrente 888 233 632 659 

TOTAL DO PASSIVO 888 233 632 659 

TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO 1 498 282 1 199 183 
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2. Demonstrações dos Resultados por Naturezas 

 

 

 

  

Notas 30.06.2018 30.06.2017

Prestações de serviços 17 1 245 367 1 135 670
Fornecimentos e serviços externos 18 (281 196) (218 790)
Gastos com o pessoal 19 (302 634) (324 243)
Outros gastos e perdas 20 (39 862) (27 087)
Gastos / reversões de depreciação e de amortização 5 (14) (85)
Outros rendimentos e ganhos 5 261 2 801
Juros e gastos financeiros (43) (11)

626 879 568 254

Imposto sobre o rendimento 11 (148 017) (132 917)

Resultado líquido do exercício 478 862 435 337
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3. Demonstrações das Alterações no Capital Próprio 

 

 

  

Capital Reserva Resultados Resultado Total do
social legal Transitados líquido Capital próprio

Saldo em 1 de julho de 2016 100 000 31 187 - 233 660 364 847 

Total do rendimento integral do exercício - - - 435 337 435 337

Aplicação do resultado líquido de 2016:
Transferência para reserva legal e outras reservas - - - - -
Distribuição de dividendos - - - (233 660) (233 660)

Saldo em 30 de junho de 2017 100 000 31 187 - 435 337 566 524 

Saldo em 1 de julho de 2017 100 000 31 187 - 435 337 566 524 

Total do rendimento integral do exercício - - - 478 862 478 862

Aplicação do resultado líquido de 2017:
Transferência para reserva legal e outras reservas - - - - -
Distribuição de dividendos e reservas - - - (435 337) (435 337)

Saldo em 30 de junho de 2018 100 000 31 187 - 478 862 610 049 
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4. Demonstrações dos Fluxos de Caixa 

 

 

 

  

Notas

Atividades operacionais:
Recebimentos de clientes 1 047 382 965 382 
Pagamentos a fornecedores (324 717) (275 852)
Pagamentos ao pessoal (302 634) 420 031 (324 243) 365 287 
Outros recebimentos/pagamentos relativos à actividade operacional (8 449) (129 994)
Impostos sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas - (8 449) - (129 994)

Fluxos gerados pelas atividades operacionais  (1) 411 581 235 292 

Atividades de financiamento:
Pagamentos respeitantes a:

Dividendos (435 337) (395 499)
Juros e custos similares (43) (435 380) - (395 499)

Fluxos gerados pelas atividades de financiamento  (3) (435 380) (395 499)

Caixa e seus equivalentes no início do exercício 10 85 226 245 432 
Variação de caixa e seus equivalentes: (1)+(2)+(3) (23 799) (160 206)
Caixa e seus equivalentes no fim do exercício 10 61 427 85 226 

30.06.2018 30.06.2017



PORTOseguro – Sociedade Mediadora de Seguros do Porto, Lda. 

 

  
RELATÓRIO & CONTAS 2017 /2018 15 

 

 

5. Demonstrações dos Resultados e de Outro Rendimento Integral 

 

 

 

  

Notas 30.06.2018 30.06.2017

Resultado líquido do exercício 478 862 435 337

Outro rendimento integral do exercício - -

Total rendimento integral do exercício 478 862 435 337
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6. Anexos às Demonstrações Financeiras 

 
1. NOTA INTRODUTÓRIA 
 

A Portoseguro – Sociedade Mediadora de Seguros do Porto, Lda. (“Portoseguro” ou “Empresa”), 
é uma sociedade de responsabilidade limitada, com sede no Porto, constituída em 4 de maio de 
1995 e que tem como atividade principal a mediação de seguros. 
 
A Empresa pertence ao Grupo FCP, encabeçado pela Futebol Clube do Porto – Futebol, S.A.D., 
(FCP, SAD) com sede no Estádio do Dragão, Via F. C. Porto, Entrada Poente, Piso 3, 4350-451 Porto, 
Portugal, integrando as demonstrações financeiras consolidadas desta. 
 
As demonstrações financeiras anexas são apresentadas em Euros, dado que esta é a divisa 
utilizada preferencialmente no ambiente económico em que a Empresa opera. 
 
 

2. POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS 
 
 As principais políticas contabilísticas adotadas na preparação das demonstrações financeiras são 

como segue: 
 
 
2.1 Bases de apresentação 
 

As demonstrações financeiras anexas foram preparadas no pressuposto da continuidade das 
operações a partir dos livros e registos contabilísticos da Sociedade, mantidos de acordo com as 
Normas Internacionais de Relato Financeiro, tal como adotadas pela União Europeia, em vigor 
para os exercícios económicos iniciados em 1 de julho de 2017. Devem entender-se como fazendo 
parte daquelas normas, as Normas Internacionais de Relato Financeiro (“IFRS” – International 
Financial Reporting Standards) emitidas pelo International Accounting Standard Board (“IASB”), 
as Normas Internacionais de Contabilidade (“IAS”), emitidas pelo International Accounting 
Standards Committee (“IASC”) e respetivas interpretações – IFRIC e SIC, emitidas, respetivamente, 
pelo International Financial Reporting Interpretation Committee (“IFRIC”) e pelo Standing 
Interpretation Committee (“SIC”), que tenham sido adotadas pela União Europeia. De ora em 
diante, o conjunto daquelas normas e interpretações serão designados genericamente por 
“IAS/IFRS”. 

 
a) Normas, interpretações, emendas e revisões que entraram em vigor no exercício 

 
As seguintes normas, interpretações, emendas e revisões adotadas (“endorsed”) pela União 
Europeia tiveram aplicação obrigatória pela primeira vez no exercício findo em 30 de junho de 
2018: 
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Norma / Interpretação   

Aplicável na 
União Europeia 
nos exercícios 
iniciados em ou 
após 

 

   
Alterações à IAS 7 – 
Demonstração dos Fluxos de 
Caixa 

1-jan-17 As alterações à IAS 7 são parte do projeto de 
Iniciativas de divulgação do IASB e vem auxiliar os 
utilizadores das demonstrações financeiras a 
entenderem melhor as alterações à dívida da 
entidade. As alterações requerem que uma entidade 
divulgue as alterações nas suas responsabilidades 
relacionadas com atividades de financiamento, 
incluindo as alterações que surgem nos fluxos de 
caixa e de fluxos não-caixa (tais como ganhos e 
perdas cambiais não realizados). 
 

   
Alterações à IAS 12 – 
Reconhecimento de impostos 
diferidos ativos para perdas não 
realizadas 

1-jan-17 As alterações clarificam que uma entidade deve 
considerar se as regras fiscais do país restringem as 
fontes de proveitos tributáveis contra as quais 
podem ser efetuadas deduções quando da reversão 
de uma diferença temporária dedutível. 
Adicionalmente, as alterações proporcionam 
orientações sobre como uma entidade deve 
determinar os seus proveitos tributáveis futuros e 
explicar as circunstâncias em que esses proveitos 
tributáveis podem incluir a recuperação de certos 
ativos por um valor superior ao seu valor 
contabilístico. 
  

   
Emendas à IFRS 12 – Divulgações 
de interesses em outras 
entidades (incluída nas melhorias 
anuais relativas ao ciclo 2014-
2016) 

1-jan-17 Clarifica que os requisitos de divulgação da IFRS 12, 
para além dos previstos nos parágrafos B10 a B16, 
são aplicáveis aos interesses de uma entidade em 
subsidiárias, joint-ventures ou associadas (ou parte 
do seu interesse em joint-ventures ou associadas) 
que sejam classificadas (ou que estejam incluídas 
num grupo para venda que esta classificado) como 
detidas para venda. 

   
Não foram produzidos efeitos nas demonstrações financeiras da Sociedade no exercício findo em 
30 de junho de 2018, decorrente da adoção das normas, interpretações, emendas e revisões 
acima referidas. 
 
 
b) Normas, interpretações, emendas e revisões que irão entrar em vigor em exercícios futuros 

 
As seguintes normas, interpretações, emendas e revisões, com aplicação obrigatória em 
exercícios económicos futuros, foram, até à data de aprovação destas demonstrações financeiras, 
aprovadas (“endorsed”) pela União Europeia: 
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Norma / Interpretação   

Aplicável na 
União Europeia 
nos exercícios 
iniciados em ou 
após 

 

   
Alterações à IFRS 2 - Classificação 
e mensuração de transações de 
pagamento com base em ações 
 

1-jan-18 Alterações à IFRS 2 em relação à classificação e 
mensuração de transações de pagamentos com 
base em ações, que tratam de três áreas essenciais: 
(i) Vesting conditions, (ii) Classificação de 
transações de pagamento com base em ações com 
opção de liquidação pelo valor líquido, para 
cumprimento de obrigações de retenções na fonte 
e, (iii) Contabilização de uma alteração dos termos 
e condições de uma transação de pagamento com 
base em ações que altere a sua classificação de 
liquidada em dinheiro para liquidada com 
instrumentos de capital próprio. 
 

Alteração à IFRS 4 – Contratos de 
seguro 
 

1-jan-18 As alterações vêm dar tratamento a algumas das 
questões levantadas com a implementação da IFRS 
9 antes da implementação da nova norma sobre 
contratos de seguros que o IASB irá emitir para 
substituir a IFRS 4.  

 
IFRS 9 - Instrumentos financeiros 
 

 
1-jan-18 

 
Esta norma insere-se no projeto de revisão da IAS 
39 e estabelece os novos requisitos relativamente à 
classificação e mensuração de ativos e passivos 
financeiros, à metodologia de cálculo de 
imparidade e para a aplicação das regras de 
contabilidade de cobertura. 
 

Alterações à IFRS 9 – Pagamentos 
antecipados com compensações 
negativas 

1-jan-19 De acordo com a IFRS 9, um instrumento de dívida 
pode ser mensurado ao custo amortizado ou ao 
justo valor através de rendimento integral desde 
que os cash flows implícitos sejam “apenas 
pagamento de capital e juro sobre o capital em 
dívida” (o critério SPPI) e o instrumento seja detido 
num modelo de negócios que permita essa 
classificação. As alterações à IFRS 9 clarificam que 
um ativo financeiro passa o critério SPPI, 
independentemente do evento ou das 
circunstâncias que causaram o término antecipado 
do contrato e independentemente de qual a parte 
que paga ou recebe uma compensação razoável 
pelo término antecipado do contrato. 
 

IFRS 15 - Rédito de contratos com 
clientes 
 

1-jan-18 Esta norma vem introduzir uma estrutura de 
reconhecimento do rédito baseada em princípios e 
assente num modelo a aplicar a todos os contratos 
celebrados com clientes, substituindo as normas 
IAS18 – Rédito, IAS 11 – Contratos de construção, 
IFRIC 13 – Programas de fidelização; IFRIC 15 – 
Acordos para a construção de imóveis; IFRIC 18 – 
Transferência de ativos provenientes de clientes e 
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SIC 31 – Rédito – Transações de troca direta 
envolvendo serviços de publicidade. 
 

Clarificações à IFRS 15 – Rédito de 
contratos com clientes 
 

1-jan-18 Emendas à IFRS 15 para endereçar diversos 
assuntos relacionados com a implementação da 
norma.  

IFRS 16 - Locações 
 

1-jan-19 Esta norma vem introduzir os princípios de 
reconhecimento e mensuração de locações, 
substituindo a IAS 17 – Locações. A norma define 
um único modelo de contabilização de contratos de 
locação que resulta no reconhecimento pelo 
locatário de ativos e passivos para todos os 
contratos de locação, exceto para as locações com 
um período inferior a 12 meses ou para as locações 
que incidam sobre ativos de valor reduzido. Os 
locadores continuarão a classificar as locações 
entre operacionais ou financeiras, sendo que A IFRS 
16 não implicará alterações substanciais para tais 
entidades face ao definido na IAS 17.  

 
Alterações à IAS 40 – 
Propriedades de investimento 
 

 
1-jan-18 

 
As alterações vêm clarificar quando é que uma 
entidade deve transferir uma propriedade, 
incluindo propriedades em construção ou 
desenvolvimento para, ou para fora de, 
propriedades de investimento. 

 
IFRIC 22 - Transações em moeda 
estrangeira e adiantamento da 
retribuição  

 
1-jan-18 

 
Esta interpretação vem clarificar que na 
determinação da taxa de câmbio à vista a ser usada 
no reconhecimento inicial de um ativo, do gasto ou 
do rendimento (ou de parte) associados ao 
desreconhecimento de ativos ou passivos não 
monetários relacionados com um adiantamento da 
retribuição, a data da transação é a data na qual a 
entidade reconhece inicialmente o ativo ou passivo 
não monetário relacionado com um adiantamento 
da retribuição. Se há múltiplos pagamentos ou 
recebimentos de um adiantamento da retribuição, 
a entidade deve determinar a data da transação 
para cada pagamento ou recebimento. 

 
Emenda à IFRS 1 – Adoção pela 
primeira vez das IFRS (incluída 
nas melhorias anuais relativas ao 
ciclo 2014-2016) 

 
1-jan-18 

 
Elimina a isenção de curto prazo prevista para os 
adotantes pela primeira vez nos parágrafos E3-E7 
da IFRS 1, porque já serviu o seu propósito (que 
estavam relacionados com isenções de algumas 
divulgações de instrumentos financeiros previstas 
na IFRS 7, isenções ao nível de benefícios de 
empregados e isenções ao nível das entidades de 
investimento). 

   
 
 

A Sociedade não procedeu à aplicação antecipada de qualquer destas normas nas demonstrações 
financeiras no exercício findo em 30 de junho de 2018. 
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Não são estimados impactos significativos nas demonstrações financeiras decorrentes da sua 
adoção. 
 
 
c) Normas, interpretações, emendas e revisões ainda não adotadas pela União Europeia 

 
As seguintes normas, interpretações, emendas e revisões, com aplicação obrigatória em 
exercícios económicos futuros, não foram, até à data de aprovação destas demonstrações 
financeiras, adotadas (“endorsed”) pela União Europeia: 
 
 

Norma / Interpretação    

  
IFRS 17 – Contratos de seguros 

 
A IFRS 17 aplica-se a todos os contratos de seguro (i.e., vida, não 
vida, seguros diretos e resseguros), independentemente do tipo de 
entidades que os emite, bem como a algumas garantias e a alguns 
instrumentos financeiros com características de participação 
discricionária. Algumas exceções serão aplicadas. O objetivo geral 
da IFRS 17 é fornecer um modelo contabilístico para os contratos de 
seguro que seja de maior utilidade e mais consistente para os 
emitentes. Contrastando com os requisitos da IFRS 4, que são 
baseadas em políticas contabilísticas locais adotadas 
anteriormente, a IFRS 17 providencia um modelo integral para 
contratos de seguro, cobrindo todos os aspetos contabilísticos 
relevantes.  

 
Alteração à IAS 19 – Benefícios dos 
empregados  
 

 
A alteração tem como objetivo harmonizar as práticas 
contabilísticas e fornecer informações mais relevantes para a 
tomada de decisões. 

 
Alterações à IAS 28 – Investimentos em 
associadas e empreendimentos 
conjuntos 
 

 
Clarificação de que a mensuração de participadas ao justo valor 
através de resultados é uma escolha que se faz investimento a 
investimento. A melhoria veio clarificar que i) uma empresa que é 
uma empresa de capital de risco, ou outra entidade qualificável, 
pode escolher, no reconhecimento inicial e investimento a 
investimento, mensurar os seus investimentos em associadas e/ou 
joint-ventures ao justo valor através de resultados, ii) se uma 
empresa que não é ela própria uma entidade de investimento 
detém um interesse numa associada ou joint-venture que é uma 
entidade de investimento, a empresa pode, na aplicação do método 
da equivalência patrimonial, optar por manter o justo valor que 
essas participadas aplicam na mensuração das suas subsidiárias. 
Esta opção é tomada separadamente para cada investimento na 
data mais tarde entre (a) o reconhecimento inicial do investimento 
nessa participada; (b) essa participada tornar-se uma entidade de 
investimento; e (c) essa participada passar a ser uma empresa-mãe. 
 

IFRIC 23 – Incertezas no tratamento de 
impostos sobre o rendimento  

Esta interpretação aborda a contabilização de impostos sobre o 
rendimento, quando os tratamentos fiscais envolvam incertezas 
que afetem a aplicação da IAS 12. A interpretação não se aplica a 
impostos ou taxas fora do âmbito da IAS 12 nem inclui requisitos 
específicos relativos a juros e penalidades associados a incertezas 
de tratamentos fiscais. 
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Melhorias anuais relativas ao ciclo 2015-
2017  

Estas melhorias envolvem a revisão da IFRS 3 Combinações de 
negócios interesse detido previamente numa operação conjunta, 
IFRS 11 Acordos conjuntos interesse detido previamente numa 
operação conjunta, IAS 12 Imposto sobre o rendimento 
consequências ao nível de imposto sobre o rendimento decorrentes 
de pagamentos relativos a instrumentos financeiros classificados 
como instrumentos de capital e IAS 23 Custos de empréstimos 
custos de empréstimos elegíveis para capitalização. Esta 
interpretação aborda a contabilização de impostos sobre o 
rendimento, quando os tratamentos fiscais envolvam incertezas 
que afetem a aplicação da IAS 12. A interpretação não se aplica a 
impostos ou taxas fora do âmbito da IAS 12 nem inclui requisitos 
específicos relativos a juros e penalidades associados a incertezas 
de tratamentos fiscais. 
 

 
Estas normas não foram ainda adotadas (“endorsed”) pela União Europeia e, como tal, não foram 
aplicadas pela Sociedade no exercício findo em 30 de junho de 2018. Não são estimados impactos 
significativos nas demonstrações financeiras decorrentes da sua adoção. 
 
 

2.2 Ativos tangíveis 
 

Os ativos tangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das correspondentes 
depreciações e das perdas por imparidade acumuladas. O custo de aquisição inclui os dispêndios 
diretamente atribuíveis à aquisição dos bens e à sua preparação para entrada em funcionamento. 
 
As depreciações são calculadas numa base duodecimal, após o início de utilização dos bens, pelo 
método das quotas constantes em conformidade com o período de vida útil estimado para cada 
grupo de bens. Para os principais grupos de bens, o período de vida útil estimado varia entre: 
 
Edifícios e outras construções – 8 anos 
Equipamento básico – 5 a 10 anos 
Equipamento de transporte – 4 anos 
Equipamento administrativo – 3 a 10 anos 
 
As despesas de conservação e reparação que não aumentem a vida útil dos ativos nem resultem 
em benfeitorias ou melhorias significativas nos elementos dos ativos tangíveis são registadas 
como custo no exercício em que são incorridas. 
 
As mais ou menos-valias resultantes da venda ou abate do ativo tangível são determinadas como 
a diferença entre o preço de venda e o valor líquido contabilístico na data de alienação ou abate, 
sendo registadas na demonstração dos resultados nas rubricas “Outros rendimentos e ganhos” 
ou “Outros gastos e perdas”. 

 
 

2.3 Locação financeira e aluguer de longa duração 
 

Os ativos tangíveis adquiridos mediante contratos de locação financeira, bem como as 
correspondentes responsabilidades, são contabilizados pelo método financeiro, quando 
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cumprem com os requisitos da IAS 17 – “Locações”. De acordo com este método, o custo do ativo 
é registado no ativo tangível, a correspondente responsabilidade é registada no passivo e os juros 
incluídos no valor das rendas e a amortização do ativo, calculada conforme descrito na Nota 2.2, 
são registados como custos na demonstração dos resultados do exercício a que respeitam. 
 
As rendas de aluguer de longa duração referentes a bens adquiridos neste regime são 
reconhecidas como custo na demonstração dos resultados do exercício a que respeitam. 
 
A classificação das locações como financeiras ou operacionais é realizada em função da substância 
dos contratos em causa e não da sua forma. 
 
Nas locações consideradas como operacionais, as rendas devidas são reconhecidas como custo 
na demonstração dos resultados numa base linear durante o período do contrato de locação. 
 
 

2.4 Imparidade dos ativos tangíveis 
 

São efetuados testes de imparidade sempre que seja identificado um evento ou alteração nas 
circunstâncias que indiquem que o montante pelo qual um ativo se encontra registado possa não 
ser recuperado. 
 
Sempre que o montante pelo qual um ativo tangível se encontra registado é superior à sua quantia 
recuperável, é reconhecida uma perda por imparidade, registada na demonstração dos resultados 
na rubrica “Provisões e perdas por imparidade”. 
A quantia recuperável é a mais alta entre o preço de venda líquido e o valor de uso. O preço de 
venda líquido é o montante que se obteria com a alienação do ativo, numa transação entre 
entidades independentes e conhecedoras, deduzido dos custos diretamente atribuíveis à 
alienação. O valor de uso é o valor presente dos fluxos de caixa futuros estimados que são 
esperados que surjam do uso continuado do ativo e da sua alienação no final da sua vida útil. A 
quantia recuperável é estimada para cada ativo, individualmente. 
 
A reversão de perdas por imparidade reconhecidas em exercícios anteriores é registada quando 
se conclui que as perdas por imparidade reconhecidas anteriormente já não existem ou 
diminuíram. Esta análise é efetuada sempre que existam indícios que a perda por imparidade 
anteriormente reconhecida tenha revertido. A reversão das perdas por imparidade é reconhecida 
na demonstração dos resultados na rubrica “Outros rendimentos e ganhos”. Esta reversão da 
perda por imparidade é efetuada até ao limite da quantia que estaria reconhecida (líquida de 
amortização ou depreciação) caso a perda por imparidade não tivesse sido registada em períodos 
anteriores. 

2.5 Provisões 
 

As provisões são reconhecidas quando, e somente quando, a Sociedade tem uma obrigação 
presente (legal ou implícita) resultante de um evento passado, seja provável que para a resolução 
dessa obrigação ocorra uma saída de recursos e o montante da obrigação possa ser 
razoavelmente estimado. As provisões são revistas na data de cada demonstração da posição 
financeira e são ajustadas de modo a refletir a melhor estimativa a essa data. 
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2.6 Instrumentos financeiros 

 
Um instrumento financeiro é qualquer contrato que dê direito a um ativo financeiro por parte de 
uma entidade e um passivo financeiro ou instrumento de capital próprio de outra entidade. Todas 
as compras e vendas destes instrumentos são reconhecidas à data da negociação ou da assinatura 
dos respetivos contratos de compra e venda, independentemente da data de liquidação 
financeira. 
 
a) Investimentos 

 
Os investimentos, quando existem, classificam-se como segue: 

 
- Investimentos detidos até à maturidade; 
- Investimentos mensurados ao justo valor através de resultados; 
- Investimentos disponíveis para venda. 

 
Os investimentos detidos até à maturidade são classificados como Investimentos não 
correntes, exceto se o seu vencimento for inferior a 12 meses da data da demonstração da 
posição financeira, sendo registados nesta rubrica os investimentos com maturidade definida 
para os quais a Sociedade tem intenção e capacidade de os manter até essa data. Os 
investimentos detidos até à maturidade são ativos financeiros não derivados e são registados 
ao custo amortizado, deduzido de eventuais perdas por imparidade. 
 
Os investimentos mensurados ao justo valor através de resultados incluem os investimentos 
detidos para negociação que a Sociedade adquira tendo em vista a sua alienação num curto 
período de tempo, sendo classificados na demonstração da posição financeira como 
Investimentos correntes. Os ganhos ou perdas provenientes de uma alteração no justo valor 
dos investimentos mensurado ao justo valor através de resultados são registados na 
demonstração dos resultados do período (resultados financeiros). 
 
A Sociedade classifica como investimentos disponíveis para venda os que não são 
enquadráveis como investimentos mensurados ao justo valor através de resultados nem 
como investimentos detidos até à maturidade. Estes ativos são classificados como ativos não 
correntes, exceto se houver intenção de os alienar num período inferior a 12 meses da data 
da demonstração da posição financeira. 
 
Após o reconhecimento inicial, os investimentos disponíveis para venda são reavaliados pelos 
seus justos valores por referência ao seu valor de mercado à data do balanço, sem qualquer 
dedução relativa a custos da transação que possam vir a ocorrer até à sua venda. 
 
Os ganhos ou perdas provenientes de uma alteração no justo valor dos investimentos 
disponíveis para venda são registados no capital próprio, na rubrica de reservas, até o 
investimento ser vendido, recebido ou de qualquer forma alienado, ou até que o justo valor 
do investimento se situe abaixo do seu custo de aquisição e que tal corresponda a uma perda 
por imparidade, momento em que o ganho ou perda acumulada é registado na demonstração 
de resultados. Esta decisão requer julgamento. 
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b) Clientes e outros devedores 

 
As contas a receber são classificadas como ativos correntes, exceto nos casos em que a 
maturidade é superior a 12 meses da data da demonstração da posição financeira, as quais 
se classificam como não correntes. 
 
As contas a receber não correntes são registadas ao custo amortizado utilizando o método da 
taxa de juro efetiva e deduzidas de eventuais perdas por imparidade. 
 
As contas a receber correntes são apresentadas na demonstração da posição financeira, 
deduzidas de eventuais perdas por imparidade, e são registadas pelo seu valor nominal, 
exceto quando o impacto do desconto for material, situação em que são registadas ao custo 
amortizado utilizando o método da taxa de juro efetiva. 
 
Os proveitos financeiros são calculados de acordo com a taxa de juro efetiva, exceto para os 
valores a receber de muito curto prazo cujos valores a reconhecer sejam imateriais. 
 
As perdas por imparidade são registadas na sequência de eventos ocorridos que indiquem, 
objetivamente e de forma quantificável, que a totalidade ou parte do saldo em dívida não 
será recebido. Para tal, a Sociedade tem em consideração informação que demonstre que:  
 
- A contraparte apresenta dificuldades financeiras significativas; 
- Se verifiquem atrasos significativos nos pagamentos por parte da contraparte; 
- Se torna provável que o devedor vá entrar em liquidação ou em reestruturação 

financeira. 
 
Os saldos a receber de clientes titulados por letras descontadas e não vencidas à data de cada 
demonstração da posição financeira são reconhecidos na demonstração da posição financeira 
até ao momento do recebimento das mesmas. 
 

c) Passivos financeiros e instrumentos de capital próprio 
 
Os passivos financeiros e os instrumentos de capital próprio são classificados de acordo com 
a substância contratual da transação. São considerados instrumentos de capital próprio os 
que evidenciam um interesse residual nos ativos da Sociedade após dedução dos passivos, 
sendo registados pelo valor recebido, líquido dos custos suportados com a sua emissão. 

d) Empréstimos obtidos 
 
Os empréstimos obtidos são registados no passivo pelo seu valor nominal recebido, líquido 
dos custos de transação que sejam diretamente atribuíveis à emissão desses passivos e 
subsequentemente ao custo amortizado, método segundo o qual os encargos financeiros são 
calculados de acordo com a taxa de juro efetiva. 
 

e) Fornecedores e outros credores 
 
As contas a pagar são classificadas como passivos correntes, exceto nos casos em que a 
maturidade é superior a 12 meses da data da demonstração da posição financeira, as quais 
se classificam como não correntes. 
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As contas a pagar não correntes são registadas ao custo amortizado utilizando o método da 
taxa de juro efetiva. 
 
As contas a pagar, correntes, são registadas pelo seu valor nominal, exceto quando o efeito 
do desconto é considerado material, situação em que são registadas utilizando o método da 
taxa de juro efetiva.  
 
Os custos financeiros são calculados de acordo com a taxa de juro efetiva, exceto para os 
valores a pagar de muito curto prazo cujos valores a reconhecer sejam imateriais. 
 

f) Caixa e equivalentes de caixa 
 
Os montantes incluídos na rubrica de “Caixa e equivalentes de caixa” correspondem aos 
valores de caixa, depósitos bancários, depósitos a prazo e outras aplicações de tesouraria, 
vencíveis a menos de três meses e que possam ser imediatamente mobilizáveis sem risco 
significativo de alteração de valor. 
 
Ao nível da demonstração dos fluxos de caixa, a rubrica “Caixa e equivalentes de caixa” 
compreende também os descobertos bancários incluídos na rubrica do passivo corrente 
“Empréstimos bancários”. 
 

g) Método da taxa de juro efetiva 
 
O método da taxa de juro efetiva é o método utilizado para cálculo do custo amortizado de 
um ativo ou passivo financeiro e para efetuar a alocação de proveitos ou custos até à 
maturidade do instrumento financeiro. A taxa de juro efetiva é aquela que, sendo utilizada 
para descontar os fluxos de caixa futuros estimados associados ao instrumento financeiro, 
permite igualar o seu valor atual ao valor do instrumento financeiro na data do 
reconhecimento inicial. 
 

h) Imparidade de instrumentos financeiros 
 
Os ativos financeiros são analisados à data de cada demonstração da posição financeira para 
verificar da existência de indícios de perdas por imparidade. 
Os ativos financeiros encontram-se em situações de imparidade quando exista evidência 
objetiva que, como consequência de um ou mais eventos que tenham ocorrido após o 
reconhecimento inicial dos ativos, os fluxos de caixa estimados tenham sido negativamente 
afetados. 
 
Para os ativos financeiros mensurados ao custo amortizado, a imparidade é calculada como a 
diferença entre o valor contabilístico do ativo e o valor presente dos fluxos de caixa futuros 
estimados descontados à taxa de juro efetiva original. 

 
 

2.7 Ativos e passivos contingentes 
 

Os ativos contingentes são possíveis ativos que surgem de acontecimentos passados e cuja 
existência somente será confirmada pela ocorrência, ou não, de um ou mais eventos futuros, 
incertos e não totalmente sob o controlo da Sociedade. 
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Os ativos contingentes não são reconhecidos nas demonstrações financeiras sendo unicamente 
objeto de divulgação quando é provável a existência de um benefício económico futuro. 
 
Os passivos contingentes são definidos pela Sociedade como: (i) obrigações possíveis que surjam 
de acontecimentos passados e cuja existência somente será confirmada pela ocorrência, ou não, 
de um ou mais acontecimentos futuros, incertos e não totalmente sob o controlo da Sociedade; 
ou (ii) obrigações presentes que surjam de acontecimentos passados mas que não são 
reconhecidas porque não é provável que um exfluxo de recursos que incorpore benefícios 
económicos seja necessário para liquidar a obrigação ou a quantia da obrigação não pode ser 
mensurada com suficiente fiabilidade. 
 
Os passivos contingentes não são reconhecidos nas demonstrações financeiras da Sociedade, 
sendo os mesmos objeto de divulgação, a menos que a possibilidade de uma saída de fundos 
afetando benefícios económicos futuros seja remota, caso este em que não são sequer objeto de 
divulgação. 
 
 

2.8 Imposto sobre o rendimento 
 
A Sociedade encontra-se sujeita a Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (IRC) à taxa 
de 21%, acrescido pela Derrama de 1,5% sobre a Matéria Coletável. 
 
De acordo com a legislação em vigor, as declarações fiscais da Sociedade estão sujeitas a revisão 
e correção por parte da Administração Tributária durante um período de quatro anos (cinco anos 
para a Segurança Social), exceto quando tenha havido prejuízos fiscais, tenham sido concedidos 
benefícios fiscais, ou estejam em curso inspeções, reclamações ou impugnações, casos estes em 
que, dependendo das circunstâncias, os prazos são alongados ou suspensos. No que diz respeito 
a inspeções, reclamações e impugnações em curso, a situação fiscal relativa aos exercícios findos 
em 30 de junho de 2015 a 30 de junho de 2018 poderá ainda a vir a ser sujeita a revisão e eventuais 
correções. 
 
A Gerência da Sociedade entende que eventuais correções resultantes de revisão por parte da 
Administração Tributária à situação fiscal e parafiscal da Sociedade, em relação aos exercícios em 
aberto, não deverão ter um efeito significativo nas demonstrações financeiras anexas. 
 
Nos termos do artigo 88º do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas, a 
Sociedade encontra-se sujeita, adicionalmente, a tributação autónoma sobre um conjunto de 
encargos às taxas previstas no artigo mencionado. 
 
Adicionalmente, a Sociedade integrou, a partir do exercício de 2008 (exercício findo em 30 de 
junho de 2009), inclusive, o grupo de empresas dominado pela Futebol Clube do Porto – Futebol, 
SAD (“FCP, SAD”) que são tributadas de acordo com o Regime Especial de Tributação dos Grupos 
de Sociedades (Notas 11 e 15). 
 
Os impostos diferidos são calculados com base no método da responsabilidade da demonstração 
da posição financeira e refletem as diferenças temporárias entre o montante dos ativos e passivos 
para efeitos de reporte contabilístico e os respetivos montantes para efeitos de tributação. Os 
impostos diferidos ativos e passivos são calculados e anualmente avaliados utilizando as taxas de 
tributação em vigor ou anunciadas para estarem em vigor à data expectável da reversão das 
diferenças temporárias. 
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Os ativos por impostos diferidos são reconhecidos unicamente quando existem expectativas 
razoáveis de lucros fiscais futuros suficientes para a sua utilização, ou nas situações em que 
existam diferenças temporárias tributáveis que compensem as diferenças temporárias dedutíveis 
no período da sua reversão. No final de cada período é efetuada uma revisão desses impostos 
diferidos, sendo os mesmos reduzidos sempre que deixe de ser provável a sua utilização futura. 
 
Os impostos diferidos são registados como custo ou proveito do exercício, exceto se resultarem 
de valores registados diretamente em capital próprio, situação em que o imposto diferido é 
também registado na mesma rubrica. 
 
 

2.9 Rédito 
 
O rédito é registado pelo justo valor dos ativos recebidos ou a receber, líquido de descontos. 
 
A Sociedade procede ao registo de comissões geradas com a atividade de mediação de seguros 
no momento em que o tomador do seguro procede ao pagamento do respetivo prémio. 
Relativamente aos prémios recebidos pela Sociedade, não é efetuado qualquer movimento 
contabilístico até ao momento do efetivo recebimento do prémio, momento esse em que a 
Sociedade assume a obrigação da entrega do montante do prémio líquido da comissão à 
Companhia de Seguros respetiva. 
 
Nas situações em que o prémio é liquidado junto da Companhia de Seguros, a Empresa procede 
ao registo da comissão no momento em que é informada do pagamento do prémio por parte do 
tomador à Companhia de Seguros. 
 
 

2.10 Especialização de exercícios 
 
As receitas e despesas são registadas de acordo com o princípio da especialização de exercícios 
pelo qual estas são reconhecidas à medida que são geradas independentemente do momento em 
que são recebidas ou pagas. As diferenças entre os montantes faturados a clientes e por 
fornecedores e os correspondentes proveitos e custos gerados são registadas nas rubricas de 
acréscimos e diferimentos incluídas nas rubricas “Outros ativos correntes” e “Outros passivos 
correntes”. 

 
 

2.11 Saldos e transações expressos em moeda estrangeira 
 
Todos os ativos e passivos expressos em moeda estrangeira são convertidos para Euros utilizando 
as taxas de câmbio oficiais vigentes à data da demonstração da posição financeira. As diferenças 
de câmbio, favoráveis e desfavoráveis, originadas pelas diferenças entre as taxas de câmbio em 
vigor na data das transações e as vigentes na data das cobranças, pagamentos ou à data da 
demonstração da posição financeira, são registadas como proveitos e custos na demonstração 
dos resultados do exercício. 

 
  



PORTOseguro – Sociedade Mediadora de Seguros do Porto, Lda. 

 

  
RELATÓRIO & CONTAS 2017 /2018 28 

 

 
2.12 Eventos subsequentes 

 
Os eventos ocorridos após a data da demonstração da posição financeira que proporcionem 
provas ou informações adicionais sobre condições que existiam à data da demonstração da 
posição financeira (“adjusting events”) são refletidos nas demonstrações financeiras da 
Sociedade. Os eventos após a data da demonstração da posição financeira que sejam indicativos 
de condições que surgiram após a data da demonstração da posição financeira (“non-adjusting 
events”), quando materiais, são divulgados no anexo às demonstrações financeiras. 
 
 

2.13 Julgamentos e estimativas 
 
Na preparação das demonstrações financeiras anexas foram efetuados juízos de valor e 
estimativas e utilizados diversos pressupostos que afetaram as quantias relatadas de ativos e 
passivos, assim como as quantias relatadas de rendimentos e gastos do exercício. 
 
As estimativas e os pressupostos subjacentes foram determinados com base no melhor 
conhecimento existente à data de aprovação das demonstrações financeiras dos eventos e 
transações em curso, assim como na experiência de eventos passados e/ou correntes. Contudo, 
poderão ocorrer situações em períodos subsequentes que, não sendo previsíveis à data de 
aprovação das demonstrações financeiras, não foram consideradas nessas estimativas. As 
alterações às estimativas que ocorram posteriormente à data das demonstrações financeiras 
serão corrigidas de forma prospetiva. Por este motivo e dado o grau de incerteza associado, os 
resultados reais das transações em questão poderão diferir das correspondentes estimativas. 
 
As estimativas contabilísticas mais significativas refletidas nas demonstrações financeiras 
incluem: 

(i) Imparidade de saldos a receber de clientes; e 
(ii) Estimativa do rappel a receber de seguradoras. 

 
 
 
3. GESTÃO DO RISCO FINANCEIRO 
 

A Sociedade encontra-se exposta essencialmente ao (i) risco de crédito e (ii) risco de liquidez. O 
principal objetivo da gestão de risco da Gerência é o de reduzir estes riscos até um nível 
considerado aceitável para o desenvolvimento das atividades da Sociedade. 
 
Relativamente ao risco de mercado, consistindo essencialmente no risco de taxa de juro, como a 
Sociedade não se encontra exposta a endividamento bancário, este risco é pouco significativo. 
 
As linhas orientadoras da política de gestão de risco são definidas pela Gerência da Sociedade, a 
qual determina quais os limites de risco aceitáveis. 
 
Os principais riscos aos quais a Sociedade se encontra exposta são como segue: 
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3.1 Risco de crédito 

 
A exposição da Sociedade ao risco de crédito está maioritariamente associada às contas a 
receber relacionadas com a atividade que exerce, nomeadamente a intermediação de seguros. 
O risco de crédito refere-se ao risco da contraparte incumprir com as suas obrigações 
contratuais, resultando numa perda para a Sociedade. 
 
A gestão deste risco tem por objetivo garantir a efetiva cobrança dos créditos nos prazos 
estabelecidos sem afetar o equilíbrio financeiro da Sociedade. Este risco é monitorizado numa 
base regular, sendo que o objetivo da gestão é: (a) avaliação da contraparte de modo a aferir da 
sua capacidade de cumprir com a dívida; (b) monitorar a evolução do nível de crédito concedido; 
e (c) realizar análise de imparidade aos valores a receber numa base regular. 
 
A Sociedade não considera existir risco de crédito significativo com alguma entidade em 
particular, ou com algum grupo de entidades com características semelhantes, na medida em 
que as contas a receber estão repartidas por diversos clientes. A Sociedade procura obter 
garantias de crédito, sempre que a situação financeira do cliente assim o recomende. Para os 
clientes em que o risco de crédito, ou o montante da conta a receber, o justifique, essas 
garantias consubstanciam-se em garantias bancárias.  
 
As perdas por imparidade para contas a receber são calculados considerando-se: (a) o perfil de 
risco do cliente; (b) o prazo de recebimento de cada contrato, o qual difere de negócio para 
negócio; e (c) a condição financeira do cliente. 
 
Em 30 de junho de 2018 e 2017, a Sociedade considera que não existe a necessidade de registo 
de perdas por imparidade. 
 
 

3.2 Risco de liquidez 
 

O risco de liquidez é definido como sendo o risco de falta de capacidade para liquidar ou cumprir 
as obrigações no prazo estipulado e a um preço razoável. A existência de liquidez implica que 
sejam definidos parâmetros de gestão dessa liquidez que permitam maximizar o retorno obtido 
e minimizar os custos de oportunidade associados à detenção dessa liquidez de forma segura e 
eficiente. 
 
A gestão deste risco na Sociedade tem por objetivo: 
 
 Liquidez – garantir o acesso permanente e de forma eficiente a fundos suficientes para 

fazer face aos pagamentos corretos nas respetivas datas de vencimento; 
 Segurança – minimizar a probabilidade de incumprimento no reembolso de qualquer 

aplicação de fundos; e 
 Eficiência financeira – garantir a minimização do custo de oportunidade da detenção de 

liquidez excedentária no curto prazo.  
 
A Sociedade tem como política procurar compatibilizar os prazos de vencimento de ativos e 
passivos, gerindo as respetivas maturidades de forma equilibrada. 
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A informação constante deste anexo, de análise de maturidade dos passivos financeiros, inclui 
os montantes em dívida não descontados e tendo por base o cenário mais pessimista, isto é, o 
período mais curto em que o passivo se torna exigível, no pressuposto do cumprimento de todos 
os requisitos contratualmente definidos. 

 
 
4. ALTERAÇÕES DE POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS, ESTIMATIVAS E ERROS 
 

Não ocorreram durante o exercício alterações de políticas contabilísticas, nem estimativas e erros 
materiais relativos a exercícios anteriores. 
 
 

5. ATIVOS TANGÍVEIS 
 

Durante os exercícios findos em 30 de junho de 2018 e 2017, o movimento ocorrido no valor dos 
ativos tangíveis, bem como nas respetivas depreciações e perdas por imparidade acumuladas, foi 
o seguinte: 
 

 
 
 

 
 

  

Ativos tangíveis

30.06.2018
Edifícios e Outros

outras Equipamento Equipamento Equipamento ativos fixos
construções básico de transporte administrativo tangíveis

Ativo bruto:
Saldo inicial (30.06.2017) 6.121 19.937 26.486 100.018 252.865 405.428 
Saldo final (30.06.2018) 6.121 19.937 26.486 100.018 252.865 405.428 

Depreciações e perdas de
imparidade acumuladas:
Saldo inicial (30.06.2017) 6.121 19.937 26.486 100.018 252.851 405.414 
Depreciação do exercício - - - - 14 14 
Saldo final (30.06.2018) 6.121 19.937 26.486 100.018 252.865 405.428 

Valor líquido - - - - - - 

Total

Ativos tangíveis

30.06.2017
Edifícios e Outros

outras Equipamento Equipamento Equipamento ativos fixos
construções básico de transporte administrativo tangíveis

Ativo bruto:
Saldo inicial (30.06.2016) 6.121 19.937 26.486 100.018 252.865 405.428 
Saldo final (30.06.2017) 6.121 19.937 26.486 100.018 252.865 405.428 

Depreciações e perdas de
imparidade acumuladas:
Saldo inicial (30.06.2016) 6.121 19.937 26.486 100.018 252.766 405.329 
Depreciação do exercício - - - - 85 85 
Saldo final (30.06.2017) 6.121 19.937 26.486 100.018 252.851 405.414 

Valor líquido - - - - 14 14 

Total
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6. INVESTIMENTOS FINANCEIROS EM OUTRAS EMPRESAS 
 

Em 30 de junho de 2018 e 2017, o detalhe dos saldos relativos a investimentos financeiros em 
outras empresas é como segue: 
 

 
 
 

 
 
 
 

7. CLIENTES 
 
A 30 de junho de 2018, o saldo da rubrica ”Clientes” dizia inteiramente respeito a contas a receber 
da FCP Serviços Partilhados, S.A. e Avenida dos Aliados, S.A. (Nota 21). 
 
 

8. OUTRAS DÍVIDAS DE TERCEIROS 
 
O detalhe dos saldos da rubrica “Outras dívidas de terceiros” em 30 de junho de 2018 e 2017 é o 
seguinte: 
 

 
 

30.06.2018
% Custo de Perdas por Valor de

Descrição Participação aquisição imparidade balanço

Euroantas, Promoção e Gestão de Empreendimentos 
Imobiliários, S.A. ("Euroantas")

0,0001% 100 - 100 

F.C.Porto - Futebol, SAD 0,001% 499 - 499 
F.C.Porto - Serviços Partilhados, S.A. 1% 500 - 500 
F.C.P. Média, S.A. 1% 500 - 500 
Portoclinica - Clínica do Porto, Lda. 5% 250 - 250 
Dragon Tour Agência de Viagens 5% 2.500 - 2.500 

4.349 - 4.349 

30.06.2017
% Custo de Perdas por Valor de

Descrição Participação aquisição imparidade balanço

Euroantas, Promoção e Gestão de Empreendimentos 
Imobiliários, S.A. ("Euroantas")

0,0001% 100 - 100 

F.C.Porto - Futebol, SAD 0,001% 499 - 499 
F.C.Porto - Serviços Partilhados, S.A. 1% 500 - 500 
F.C.P. Média, S.A. 1% 500 - 500 
Portoclinica - Clínica do Porto, Lda. 5% 250 - 250 
Dragon Tour Agência de Viagens 5% 2.500 - 2.500 

4.349 - 4.349 

30.06.2018 30.06.2017

Empresas do Grupo (Nota 21) 441.260 306.016 
Outras 1.536 5.199 

442.796 311.216 
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A 30 de junho de 2018 e 2017, os saldos da rubrica ”Empresas do Grupo” diziam respeito a contas 
a receber do Futebol Clube do Porto e da PortoEstádio. 
 

 
9. OUTROS ATIVOS CORRENTES 
 

O detalhe dos saldos da rubrica “Outros ativos correntes” em 30 de junho de 2018 e 2017 é o 
seguinte: 
 

 
 

 
10. OUTROS ATIVOS FINANCEIROS E CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 
 
 Em 30 de junho de 2018 e 2017, o detalhe de “Caixa e equivalentes de caixa” e “Outros ativos 

financeiros” era como se segue: 
 

 
 
 Em 30 de junho de 2018 e 2017, os fundos de investimento respeitam a unidades de participação 

no “Fundo Caixagest Liquidez”. 
 
 
11. IMPOSTOS 

 
A reconciliação do resultado antes de imposto com o imposto sobre o rendimento é como segue: 
 

30.06.2018 30.06.2017

Acréscimos de rendimentos:
    Rendimentos a receber das seguradoras 70.607 77.261 

70.607 77.261 

30.06.2018 30.06.2017

Numerário 74 56 
Depósitos bancários imediatamente mobilizáveis 46.353 70.170 
Aplicação de tesouraria com vencimento inferior a 3 meses 15.000 15.000 

Caixa e equivalentes de caixa 61.427 85.226 

Fundos de investimento 250.000 250.000 
Outros ativos financeiros 250.000 250.000 
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12. CAPITAL SOCIAL E RESERVAS 
 

Capital social 
 
Em 30 de junho de 2018, o capital social da Empresa, totalmente subscrito e realizado, era 
composto por três quotas, como segue: 
 

 
 
Assim, em 30 de junho de 2018 a seguinte pessoa coletiva detinha uma participação no capital 
subscrito de, pelo menos, 20%: 
 

 
 
Reserva legal 
 
A legislação comercial Portuguesa estabelece que pelo menos 5% do resultado líquido anual tem 
que ser destinado ao reforço da “Reserva legal” até que esta represente pelo menos 20% do 
capital social. Esta reserva não é distribuível, a não ser em caso de liquidação, mas pode ser 
utilizada para absorver prejuízos, depois de esgotadas todas as outras reservas, e para 
incorporação no capital. 
 
 

13. FORNECEDORES 
 

Em 30 de junho de 2018 e 2017, os saldos da rubrica “Fornecedores” podem ser detalhados como 
segue: 
 

30.06.2018 30.06.2017

Resultado antes de impostos 626.879 568.254

Valores não aceites
Outros 8.084 6.212

Resultado tributável 634.963 574.465

Taxa de imposto sobre o rendimento 21% 21%
Derrama (sobre o resultado tributável) 1,50% 1,50%

Imposto calculado 133.342 120.638 
Derrama 9.524 8.617 
Tributação autónoma 5.150 3.662 

Imposto sobre o rendimento do exercício 148.017 132.917

Nome Montante

Futebol Clube do Porto - Futebol, S.A.D. 90.000 
Futebol Clube do Porto 5.000 
António Marcos da Silva Vasconcelos 5.000 

100.000 

Nome % Montante

Futebol Clube do Porto - Futebol, S.A.D. 90,0% 90.000 
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Em 30 de junho de 2018 e 2017, todos os saldos de fornecedores eram exigíveis até 90 dias. A 
rubrica de fornecedores é essencialmente constituída por contas a pagar a empresas do Grupo 
(Nota 21) e a seguradoras. 
 
 

14. ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS 
 
O detalhe dos saldos da rubrica “Estado e outros entes públicos” em 30 de junho de 2018 e 2017 
é o seguinte: 
 

 
 

 
15. OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS 

 
O detalhe dos saldos da rubrica “Outras dívidas a terceiros” em 30 de junho de 2018 e 2017 é o 
seguinte: 
 

 
 

 

16. OUTROS PASSIVOS CORRENTES  
 
Em 30 de junho de 2018 e 2017, a rubrica “Outros passivos correntes” pode ser detalhada como 
segue: 
 

 
 

  

30.06.2018 30.06.2017

Fornecedores, conta corrente (Nota 21) 21.169 22.352 

21.169 22.352 

30.06.2018 30.06.2017

 Imposto sobre o rendimento das pessoas singulares 16.662 8.550 
 Contribuições para a Segurança Social 10.343 8.173 

27.006 16.723 

Passivo

30.06.2018 30.06.2017

Empresas do Grupo - RETGS (Nota 21) 626.859 478.842 
Outros credores 178.927 84.090 

805.786 562.932 

30.06.2018 30.06.2017

   Acréscimos de gastos:
        Remunerações a liquidar 31.526 30.652 
        Outros 2.747 - 

34.273 30.652 
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17. PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS 
 

Os saldos de prestações de serviços relativos aos exercícios findos em 30 de junho de 2018 e 2017 
podem ser detalhados como segue: 
 

 
 
 

Durante os exercícios findos em 30 de junho de 2018 e 2017 as prestações de serviços destinaram-
se, na sua totalidade, ao mercado nacional. 
 
 

18. FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS 
 

Em 30 de junho de 2018 e 2017, os principais saldos incluídos nesta rubrica eram como segue: 
 

 
 

 
19. GASTOS COM O PESSOAL 
 

Os saldos relativos a custos com pessoal nos exercícios findos em 30 de junho de 2018 e 2017 
podem ser detalhados como segue: 
 

 
 

  

30.06.2018 30.06.2017

Comissões de mediação de seguros 1.245.367 1.135.670 

1.245.367 1.135.670 

30.06.2018 30.06.2017

Trabalhos especializados 144.370 82.374 
Rendas e alugueres 60.963 64.481 
Despesas de representação 33.754 28.995 
Comunicação 11.389 12.370 
Seguros 6.904 12.360 
Material de escritório 4.474 3.336 
Electricidade 2.519 3.513 
Outros fornecimentos e serviços 16.825 11.361 

281.196 218.790 

30.06.2018 30.06.2017

Remunerações:
Órgãos sociais 137.403 134.567 
Administrativos 113.576 109.783 

Encargos sobre remunerações 50.080 48.778 
Seguros 38 1.673 
Outros gastos com pessoal 1.537 29.442 

302.634 324.243 
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Em 30 de junho de 2018 e 2017, o número de pessoas ao serviço da Empresa era como segue: 
 

 
 
 

20. OUTROS GASTOS E PERDAS 
 
Em 30 de junho de 2018 e 2017 a rubrica “Outros gastos e perdas” pode ser detalhada como 
segue: 
 

 
 

 
21. ENTIDADES RELACIONADAS 
 

Saldos e transações 
 
Os principais saldos com entidades relacionadas em 30 de junho de 2018 e 2017 e as principais 
transações realizadas com essas entidades durante os exercícios findos nessas datas, podem ser 
detalhados como segue: 
 

 
 

 

30.06.2018 30.06.2017

Órgãos sociais 1 1 
Administrativos 4 4 

5 5 

30.06.2018 30.06.2017

Impostos indiretos 27.788 22.516
Donativos 11.000 3.400
Outros gastos 1.074 1.171

39.862 27.087

30.06.2018 30.06.2017

Saldos
Contas a receber

(Notas 7 e 8)
Contas a pagar
(Notas 13 e 15)

Contas a receber
(Notas 7 e 8)

Contas a pagar
(Notas 13 e 15)

Futebol Clube do Porto 388.208 - 274.280 - 
Futebol Clube do Porto - Futebol, S.A.D. - 789.345 - 546.266 
Porto Comercial, S.A. - 5.663 - 13.224 
F.C.Porto - Serviços Partilhados, S.A. 663.661 - 471.117 - 
FC Porto Media, S.A. - 14.568 - 16.666 
DragonTour - Agência de Viagens, S.A. - 2.407 - 6.178 
PortoEstádio - Gestão e Exploração 
  de Equipamentos Desportivos, S.A.
Avenida dos Aliados,S.A. 5.441 - - - 

1.110.363 811.982 777.134 582.334 

- - 53.052 31.736 
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A natureza das transações efetuadas com o Futebol Clube do Porto referem-se a rendas de 
imóveis, enquanto as transações com a F.C.Porto – Serviços Partilhados referem-se a serviços de 
assessoria empresarial, administração e recursos humanos. 
Remunerações dos órgãos chave da gestão 
 
As compensações atribuídas aos membros dos órgãos chave da gestão da Portoseguro – 
Sociedade Mediadora de Seguros do Porto, Lda. durante os exercícios findos em 30 de junho de 
2018 e 2017, são como segue: 
 

 
 

 
Entidades relacionadas 
 
As entidades consideradas relacionadas em 30 de junho de 2018 podem ser apresentadas como 
segue: 
 

Futebol Clube do Porto - Futebol, S.A.D. 
Euroantas - Promoção e Gestão de Empreendimentos Imobiliários, S.A. 
Futebol Clube do Porto 
PortoEstádio - Gestão e Exploração de Equipamentos Desportivos, S.A. 
F.C.Porto Multimédia - Edições Multimédia, S.A. 
F.C.Porto - Serviços Partilhados, S.A. 
PortoComercial – Sociedade de Comercialização, Licenciamento e Sponsorização, S.A. 
Dragon Tour, Agência de Viagens, S.A 
FCPMedia, S.A. 
Fundação PortoGaia para o desenvolvimento desportivo 
Avenida dos Aliados – Sociedade de Comunicação S.A. 
Miragem - Produção Audiovisual, S.A. 
PPTV/Olivedesportos 
Sportinveste Multimedia, S.A. 
Investiantas 

30.06.2018 30.06.2017

Transações
Fornecimentos e 
serviços externos

Fornecimentos e 
serviços externos

PortoEstádio - Gestão e Exploração 
  de Equipamentos Desportivos, S.A.
Futebol Clube do Porto - Futebol, S.A.D. (12.827) - 
Porto Comercial, S.A. (8.305) - 
Futebol Clube do Porto 41.072 42.627 
F.C.Porto - Serviços Partilhados, S.A. 89.956 64.212 
FC Porto Media, S.A. (2.099) - 
DragonTour - Agência de Viagens, S.A. 6.229 5.765 
Avenida dos Aliados, S.A. (5.441)

115.195 122.827 

10.222 6.609 

30.06.2018 30.06.2017

Remunerações fixas 137.403 134.567 

137.403 134.567 
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Gerência 
 
O sócio-gerente da Portoseguro – Sociedade Mediadora de Seguros do Porto, Lda. em 30 de junho 
de 2018 era António Marcos da Silva Vasconcelos. 
 
 

22. EVENTOS SUBSEQUENTES 
 

Subsequentemente à data das demonstrações financeiras, não ocorreram factos relevantes que 
venham a afetar materialmente a posição financeira e os resultados futuros da empresa. 
 
 

23. APROVAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
 

As demonstrações financeiras foram aprovadas pela Gerência e autorizadas para emissão em 3 
de outubro de 2018. A sua aprovação final está ainda sujeita a concordância da Assembleia Geral 
de Sócios. 
 

 


