
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

RCI GEST SEGUROS – MEDIADORES DE 
SEGUROS, UNIPESSOAL, LDA 

RELATÓRIO E CONTAS 2017 

 



 

 

RCI GEST SEGUROS – MEDIADORES DE SEGUROS, UNIPESSOAL, LDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS  

E NOTAS ANEXAS 

 
 
 

EXERCÍCIO 2017 

 

 

 

 

 

 

SEDE: 
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Pessoa Coletiva N.º 501 732 365 

           
 
  



 
 
 

RCI GEST SEGUROS – MEDIADORES DE SEGUROS, UNIPESSOAL, LDA 
 

Sede: Rua José Espirito Santo, Lote 12-E, 1950-096 LISBOA 
Capital Social: € 50.000 

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa 
Pessoa Colectiva n.º. 501 732 365 

 
 

 
ASSEMBLEIA GERAL ANUAL 

 
 

- CONVOCATÓRIA - 
 
 

Convoco a Assembleia Geral desta sociedade para se reunir, na sua sede social, no próximo dia 29 de Março 
de 2018 pelas 9:30 horas, com a seguinte Ordem do Dia: 
 
Ponto Um – Deliberar sobre o Relatório de gestão e as contas do exercício findo a 31 de dezembro de 2017; 
 
Ponto Dois – Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados do exercício findo a 31 de dezembro de 
2017; 
 
Ponto Três – Proceder à apreciação geral da gerência da Sociedade durante o exercício findo a 31 de 
dezembro de 2017; 
  



 
 
 

RELATÓRIO DE GESTÃO 
 

EXERCÍCIO DE 2017 
 

 
Senhores Acionistas, 
 
Nos termos legais e estatutários, vem a gerência da RCI Gest Seguros – Mediadores de Seguros, Unipessoal, 
Lda., apresentar e submeter à aprovação das sócias o seu Relatório de Gestão, Balanço e Contas do Exercício 
de 2017. 
 
1. INTRODUÇÃO 
 
Apesar da agressividade comercial registada no mercado da corretagem de Seguros, marcado pela forte 
concorrência nomeadamente nos seguros do ramo automóvel, o ano 2017 apresenta uns resultados 
financeiros que confirmam a solidez financeira da sociedade demonstrando a sua capacidade de reação num 
contexto algo desfavorável, em que a concorrência e o número de campanhas promocionais aumentaram 
significativamente. 
 
2. ACTIVIDADE COMERCIAL 
 
A RCI Gest Seguros – Mediadores de Seguros, Unipessoal, Lda. atua no mercado da mediação de Seguros, 
os seus resultados confirmam a mais-valia do investimento efetuado no desenvolvimento da sua atuação na 
área do seguro automóvel, frotas e particulares, assim como nos seguros de vida como proteção ao crédito. 
 
No final do exercício de 2017, a sociedade tinha em gestão 86.414 apólices (+ 15% face ao ano anterior). 
Destas, 60.122 de danos (apólices de seguro automóvel e similares, +68% ao ano transato) e 26.292 de 
pessoais. A carteira no final de 2017 era assim constituída por 70% de seguro de danos e 30% pessoais. 
A RCI Gest Seguros – Mediadores de Seguros, Lda. contabilizou, em 2017, 36.556 apólices, das quais 71% 
de danos (seguros automóvel e similares) e 29% de pessoais. 
- Seguro Automóvel e similares: Autoup + Pneus + Seguro Auto + Assistência em Viagem + Viatura de 
Substituição+ Manutenção 
- Pessoal: GAP+DI+PE 
 
 

3. SITUAÇÃO FINANCEIRA 
 
A sociedade em 2017 manteve excedentes de tesouraria resultantes da sua própria atividade.  
 
Em 2017, o montante de comissões recebidas pela RCI Gest Seguros ascendeu a 2.289 milhares de euros 
(2016: 1.784 milhares de euros). 
 
 

4. PERSPECTIVAS FUTURAS 
 
A continuidade dos processos de estabilização, a fidelização da carteira de seguros e clientes, e o aumento 
de volumes de contratos constituirão os principais objetivos da RCI Gest Seguros, Unipessoal, Lda numa 
perspetiva de crescimento rentável.  
 
 

5. PROPOSTA DE AFECTAÇÃO DE RESULTADOS 
 

Quanto ao resultado do exercício, o mesmo apresenta um Resultado Líquido, positivo, de Euros: 
1.728.955,83€ o qual se propõe que tenha a seguinte afetação: 
 
A RCI Gest Seguros – Mediadores de Seguros, Unipessoal, Lda., irá distribuir 1.728.955,83€ de dividendos à 
RCICOM S.A., de resultados de 2017. A operação apenas será efetuada após a aprovação por Assembleia-
Geral.  
 



Caso a proposta mereça a aprovação da Assembleia-Geral, a Situação Líquida, após afetação, será de 
Euros: 60 000,00€. 
 
 

 
Lisboa, 20 de Março de 2018 
 
 
 
 

OS GERENTES 
 
 
 
 

___________________________________________ 
 
 
    ___________________________________________   
           

 
Dr. Luis Gonçalves 

Dr. Luis Oliveira 
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Notas 31-12-2017 31-12-2016

Activo

Adiantamentos a fornecedores 4 -                          817                      

Outros créditos a receber 6 149.784               88.894                 

Diferimentos - activo 7 593.672               380.490               

Outros activos financeiros 8 -                          600.000               

Caixa e depósitos bancários 9 1.454.291            990.344               

Total dos Activos Correntes 2.197.747            2.060.545            

2.197.747            2.060.545            

Capitais Próprios

Capital realizado 10 50.000                 50.000                 

Reservas legais 11 10.000                 10.000                 

Resultado líquido do exercício 13 1.728.956            1.353.881            

Total dos Capitais Próprios 1.788.956            1.413.881            

Passivo

Estado e outros entes públicos - passivo 5 167.791               405.339               

Diferimentos - passivo 7 241.000               241.325               

Total dos Passivos Correntes 408.791               646.664               

Total do Passivo 408.791               646.664               

2.197.747            2.060.545            

-                          -                          

Contabilista Certificado A gerência

Renato Portela Luís Gonçalves

Luis Oliveira

RCI GEST SEGUROS - Mediadores de Seguros, Lda

Balanço Individual em 31 de Dezembro de 2017

(Valores expressos em euros)

Para ser lido com as notas anexas às demonstrações financeiras
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Notas 31-12-2017 31-12-2016

Prestação de serviços 14 2.288.854             1.783.971            

Fornecimentos e serviços externos 15 (14.393)                 (3.690)                 

Outros gastos e perdas 17 (26.313)                 (22.132)               

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos 2.248.148             1.758.149            

Gastos/reversões de depreciação e de amortização -                            -                          

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

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) 2.248.148             1.758.149            

Juros e rendimentos similares obtidos 18 12.261                  6.354                   

Juros e gastos similares suportados 18 (140)                      -                          

Resultado antes de impostos 2.260.270             1.764.503            

Imposto sobre o rendimento do período 5 (531.314)               (410.622)             

Resultado líquido do período 1.728.955,83 1.353.881            

Contabilista Certificado A gerência

Renato Portela Luís Gonçalves

Luis Oliveira

(Valores expressos em euros)

RCI GEST SEGUROS - Mediadores de Seguros, Lda

Demonstração dos Resultados Individuais

Para ser lido com as notas anexas às demonstrações financeiras

Exercício findo em 31 de Dezembro de 2017
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Anexo às Demonstrações Financeiras Individuais para o exercício findo em  
31 de Dezembro de 2016  

 
 

1. Nota introdutória 
 

A RCI Gest Seguros – Mediadores de Seguros, Unipessoal, LDA. (adiante igualmente designada por 
“RCI Gest Seguros” ou “Sociedade”) foi constituída em 23 de Outubro de 1986, e tem como atividade 
principal a mediação de seguros para as empresas do grupo.   
 
Conforme referido na Nota 10, o capital da RCI Gest Seguros é integralmente detido pela RCICOM, 
SA., empresa do Grupo RCI Banque, S.A.. 
 
As notas que se seguem foram adaptadas de acordo com o referencial do Sistema Normalização 
Contabilística  (SNC). As notas que se encontram ausentes deste anexo não são aplicáveis à 
Sociedade ou a sua apresentação não é relevante para a leitura das demonstrações financeiras. 
 
 
2. Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras 
 
a) Referencial Contabilístico 
 
Em 2017 as demonstrações financeiras da RCI Gest Seguros – Mediadores de Seguros, Unipessoal, 
LDA. foram preparadas de acordo com o referencial do Sistema Normalização Contabilística (SNC), 
que integra as Normas Contabilísticas de Relato Financeiro para pequenas entidades (NCRF-PE), 
adaptadas pela Comissão de Normalização Contabilística (CNC) a partir das Normas Internacionais 
de Relato Financeiro (IFRS – anteriormente designadas por normas internacionais de contabilidade) 
emitidas pelo Internacional Accounting Standards Board (IASB) e adotadas pela União Europeia 
(EU). 
 
 
b) Pressuposto da continuidade 
 
As demonstrações financeiras anexas foram preparadas no pressuposto da continuidade das 
operações, a partir dos livros e registos contabilísticos da Empresa, mantidos de acordo com os 
princípios contabilísticos geralmente aceites em Portugal. 
 
 
c) Regime do acréscimo 
 
A Empresa regista os seus rendimentos e gastos de acordo com o regime do acréscimo, pelo qual 
os rendimentos e ganhos são reconhecidos à medida que são gerados, independentemente do 
momento em que são recebidos ou pagos. As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e os 
correspondentes rendimentos e gastos são registados nas rubricas de “Devedores e credores por 
acréscimos e diferimentos”. 
 
 
d) Classificação dos ativos e passivos não correntes 
 
Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis a mais de um ano a contar da data da demonstração 
da posição financeira são classificados, respetivamente, como ativos e passivos não correntes.  
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e) Eventos subsequentes 
 
Os eventos após a data do balanço que proporcionem informação adicional sobre condições que 
existiam nessa data são refletidos nas demonstrações financeiras. 
 
Caso existam eventos materialmente relevantes após a data do balanço, são divulgados no anexo 
às demonstrações financeiras. 
 
 
3. Principais políticas contabilísticas 

As principais políticas de contabilidade aplicadas na elaboração das demonstrações financeiras são 
as que abaixo se descrevem. Estas políticas foram, consistentemente, aplicadas a todos os 
exercícios apresentados, salvo indicação em contrário. 
 
3.1. Moeda funcional e de apresentação 
 
As demonstrações financeiras da RCI Gest Seguros – Mediadores de Seguros, Unipessoal, LDA. 
são apresentadas em euros. O euro é a moeda funcional e de apresentação. 
 
3.2. Imposto sobre o rendimento 
 
A RCI Gest Seguros está sujeita a tributação em sede de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas 
Coletivas (IRC) e respetiva Derrama, cuja taxa agregada no exercício de 2017 mante-se em 22,5%  
 
3.3. Clientes e outros valores a receber 
 
As contas de “Clientes” e “Outros valores a receber” não têm implícitos juros e são registadas pelo 
seu valor nominal diminuído de eventuais perdas de imparidade, reconhecidas nas rubricas ‘Perdas 
de imparidade acumuladas’, por forma, a que as mesmas reflitam o seu valor realizável líquido. 
 
3.4. Caixa e equivalentes de caixa 
 
Esta rubrica inclui caixa, depósitos à ordem em bancos e outros investimentos de curto prazo de alta 
liquidez com maturidades até três meses. Os descobertos bancários são incluídos na rubrica 
“Financiamentos obtidos”, expresso no “passivo corrente”. 
 
3.5. Capital social 
 
Em 31 de Dezembro de 2017 o capital da Sociedade encontrava-se totalmente subscrito e realizado, 
sendo o seu valor total de 50.000 Euros. O capital social da Sociedade em 2017 é integralmente 
detido pela RCI COM, S.A.. 
 
3.6. Fornecedores e outras contas a pagar 
 
As contas a pagar a fornecedores e outros credores, que não vencem juros, são registadas pelo seu 
valor nominal, que é substancialmente equivalente ao seu justo valor. 
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4. Adiantamentos a fornecedores 

O saldo a 31 de Dezembro de 2016, desta rubrica, compreende os adiantamentos efetuados a 
fornecedores no montante de 817€. 
 
 
5. Estado e outros entes públicos 

 
Em 31 de Dezembro de 2017 e de 2016 a rubrica “Estado e outros entes públicos” no passivo, 
apresentava os seguintes saldos: 
 

 
 
De seguida apresenta-se uma reconciliação da carga fiscal nas demonstrações financeiras da RCI 
Gest Seguros. 
 

 
 
6. Outros créditos a receber 

 
Em 31 de Dezembro de 2017 e de 2016, a rubrica “Outras contas a receber” tinha a seguinte 
composição: 
 

 
 
 
Nos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2017 e 2016, o saldo desta rubrica diz respeito a 
comissões a receber pela prestação dos serviços de mediação de seguros a entidades do Grupo 
RCI em Portugal. 
 
 
 
 
 
 
 

31-dez-17 31-dez-16

Passivo

   Imposto sobre o rend. das pessoas colectivas (IRC)167.511             404.861             

   Outros impostos e taxas 280                    478                    

167.791           405.339           

31-dez-17 31-dez-16

Imposto sobre o rendimento do período 531.314 404.861

Insuficiência Estimativa Imposto - 5.761

Total de impostos reconhecidos em resultados 531.314 410.622

Resultado antes de impostos 2.260.270 1.764.503

Carga fiscal 23,51% 23,27%

 Não corrente  Corrente  Não corrente  Corrente 

   Outras contas a receber -                     149.784             -                    88.894              

-                    149.784           -                   88.894            

31-dez-17 31-dez-16
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7. Diferimentos 

 
Em 31 de Dezembro de 2017 e de 2016 os saldos da rubrica “Diferimentos” do ativo e passivo foram 
como segue: 
 

 
 
 
8. Outros ativos financeiros  

Em 31 de Dezembro de 2016 o saldo de 600.000€ é relativo a um empréstimo à RCI BANQUE 
SUCURSAL em Portugal, iniciado em 30/05/2016 e que teve data fim a 30/03/2017 contratado com 
taxa nominal de 2.42%. 
 
 
9. Caixa e depósitos bancários 

Em 31 de Dezembro de 2017 e de 2016 o saldo da rubrica Caixa e depósitos bancários é composto 
pelo valor do saldo da conta bancária no Novo Banco.  
 

 
 
 
10. Capital realizado 

Em 31 de Dezembro de 2017, o capital da Sociedade encontrava-se totalmente subscrito e realizado, 

sendo o seu valor total de 50.000 Euros. O capital social da Sociedade em 2017 e em 2016 era 

integralmente detido pela RCI COM, S.A.. 

 

 

31-dez-17 31-dez-16

Diferimentos ( Activo)

Valores a facturar -                     -                    

Comissões a Receber AGEAS 1.021                 27.294               

Comissões a Receber ALICO 183.792             140.989             

Comissões a receber SECOSE 13.940               28.410               

Comissões a Receber SEGUROS PN 374.590             183.773             

Comissões a Receber-AGEAS-SEG + -                     23                      

Comissões a Receber INTERPARTNER 20.330               -                    

593.672           380.490           

Diferimentos ( Passivo)

Seguros a liquidar 50.000               50.325               

Imposto de Selo sobre comissões a receber -                     -                    

Outros rendimentos a reconhecer 191.000             191.000             

241.000           241.325           

31-dez-17 31-dez-16

   Caixa -                     -                    

   Depósitos à ordem 1.454.291          990.344             

1.454.291        990.344           
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11. Reserva legal 

A legislação comercial estabelece que um mínimo de 5% do resultado líquido anual tem de ser 

destinado ao reforço da reserva legal até que esta represente pelo menos 20% do capital, situação 

que se verifica em 31 de Dezembro de 2017 e 2016. Esta reserva não é distribuível exceto em caso 

de liquidação da Sociedade, mas pode ser utilizada para absorver prejuízos, depois de esgotadas as 

outras reservas, ou incorporada no capital. 

 

12. Resultados transitados 

Por decisão da Assembleia Geral, realizada em 29 de Março de 2018, foram aprovadas as contas 

do exercício findo em 31 de Dezembro de 2017 e foi decidido que o resultado líquido referente a 

esse exercício fosse distribuído à RCI COM, S.A.. 

 

13. Outras variações no capital próprio 

Em 31 de Dezembro de 2017 e de 2016 os saldos desta rubrica apresentaram as seguintes 

variações: 

 

 
14. Prestações de serviços 

Nos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2017 e 2016, o saldo desta rubrica respeita apenas às 
comissões recebidas pela prestação dos serviços de mediação de seguros a entidades do Grupo 
RCI em Portugal. 
 
As vendas e prestações de serviços nos períodos findos em 31 de Dezembro de 2017 e de 2016 
foram como segue: 
 

Reconciliação do capital próprio Resultado Total do

Capital Reservas líquido do Capital

Realizado Legais exercício Próprio

Saldos em 31 de Dezembro de 2015 50.000               10.000               1.074.243         1.134.243         

Distribuição de dividendos -                     -                    (1.074.243)        (1.074.243)        

Resultado líquido do exercício -                     -                    1.353.881         1.353.881         

Saldos em 31 de Dezembro de 2016 50.000               10.000               1.353.881         1.413.881         

Distribuição de dividendos -                     -                    (1.353.881)        (1.353.881)        

Resultado líquido do exercício -                     -                    1.728.956         1.728.956         

Saldos em 31 de Dezembro de 2017 50.000               10.000               1.728.956         1.788.956         
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15. Fornecimentos e serviços externos 

A repartição dos fornecimentos e serviços externos nos períodos findos em 31 de Dezembro de 2017 
e de 2016, foi a seguinte: 
 

 
 
16. Gastos com o pessoal 

O número médio de empregados da Empresa no exercício de 2017 e 2016 foi zero, sendo esse o 
motivo para não haver custos com pessoal. 
 
17. Outros gastos e perdas 

Os outros gastos e perdas, nos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2017 e de 2016, foram 
como segue: 
 

 
  
 
18. Resultados financeiros 

Os resultados financeiros, nos períodos de 2017 e de 2016, tinham a seguinte composição: 
 

 
 

 Mercado 

Interno 

 Mercado 

Externo 
 Total 

 Mercado 

Interno 

 Mercado 

Externo 
 Total 

   Prestação de serviços 2.288.854          -                    2.288.854         1.783.971         -                    1.783.971         

2.288.854        -                    2.288.854       1.783.971       -                   1.783.971       

31-dez-17 31-dez-16

31-dez-17 31-dez-16

   Serviços especializados (14.393)              (3.690)               

(14.393)            (3.690)              

31-dez-17 31-dez-16

   Impostos (23.532)              (19.496)             

   Outros gastos e perdas (2.781)                (2.636)               

(26.313)            (22.132)            

31-dez-17 31-dez-16

Juros e rendimentos similares obtidos

   Juros obtidos 12.261               6.354                 

   Dividendos obtidos -                     -                    

   Outros rendimentos similares -                     -                    

12.261             6.354               

Juros e gastos similares suportados

   Juros suportados (140)                   -                    

   Diferenças de câmbio desfavoráveis -                     -                    

   Outros gastos e perdas de financiamento -                     -                    

(140)                  -                    

Resultados financeiros 12.122             6.354               
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19. Partes relacionadas 

Os termos ou condições praticados entre a Empresa e partes relacionadas são substancialmente 
idênticos aos que, normalmente, seriam contratados, aceites e praticados entre entidades 
independentes em operações comparáveis.   
 
20. Eventos subsequentes 

Não são conhecidos à data quaisquer eventos subsequentes, com impacto significativo nas 
Demonstrações Financeiras de 31 de Dezembro de 2017 da RCI Gest Seguros – Mediadores de 
Seguros, Unipessoal, LDA. 
 
Após o encerramento do exercício, e até à elaboração do presente relatório, não se registaram outros 
factos suscetíveis de modificar a situação relevada nas contas, para efeitos do disposto na alínea b) 
do n.º 5 do Artigo 66º do Código das Sociedades Comerciais. 
 
21. Prestação do serviço de mediação de seguros ou resseguros 

Em conformidade com o art.º 4 º do capítulo III da Norma regulamentar nº 15/2009 de 30 de 
dezembro, emitida pelo Instituto de Seguros de Portugal, referente ao “Relato Financeiro dos 
mediadores de Seguros ou de Resseguros”, a empresa apresenta a informação detalhada: 
 

a) Políticas contabilísticas adotadas para reconhecimento das remunerações: 
Referido no ponto 3. do anexo às demonstrações financeiras em 31 de Dezembro de 2017. 

 

b) Total das remunerações recebidas desagregadas por natureza e por tipo  
 

           
 

c) Total das remunerações relativas aos contratos de seguro desagregadas por Ramo “Vida”, 
Fundos de Pensões e conjunto dos ramos “Não vida”, e por origem 

 

 
 

d) Níveis de concentração das remunerações auferidas pela carteira  

Por natureza Ano n-1 Ano n

Numerário 1.783.971 2.288.854

Espécie 0 0

TOTAL 1.783.971 2.288.854

Por tipo Ano n-1 Ano n

Comissões 1.783.971 2.288.854

Honorários 0 0

Outras remunerações 0 0

TOTAL 1.783.971 2.288.854

Remunerações (€)

Remunerações (€)

Ano n-1 Ano n Ano n-1 Ano n Ano n-1 Ano n

Empresas de seguros 911.400 1.074.674 872.571 1.214.180 0 0

Outros mediadores 0 0 0 0 0 0

Clientes (outros) 0 0 0 0 0 0

TOTAL 911.400 1.074.674 872.571 1.214.180 0 0

Ramos Não Vida Fundos de Pensões

Remunerações (€)

Por entidade (origem)

Ramo Vida



 

 
 
 

10 
RCI GEST SEGUROS – Mediadores de Seguros, Unipessoal, Lda 

Demostrações Financeiras Individuais | 31 de Dezembro de 2017  

 

 
 

e) Valores das contas “clientes”  

 

 

f) Contas a receber e a pagar desagregadas por origem  

 

 
 

g) Valores agregados incluídos nas contas a receberem e a pagar  

 

 
 

Por entidade (origem) Ano n-1 Ano n

Empresas de seguros 100% 100%

Outros mediadores % %

Clientes (outros) % %

TOTAL 100% 100%

Remunerações (%)

Contas “clientes” Ano n-1 Ano n

Início exercício 0 0

Final exercício 0 0

Volume movimentado 

     A débito 0 0

     A crédito 0 0

Valores das contas “clientes”

Ano n-1 Ano n Ano n-1 Ano n

Tomadores de seguro, 0 0 0 0

Empresas de seguros 817 0 0 0

Empresas de resseguros 0 0 0 0

Outros mediadores 0 0 0 0

Clientes (outros) 0 0 0 0

TOTAL 817 0 0 0

Saldo contabilístico 

Existente no final do exercício

Por entidade (origem)

Contas a receber Contas a pagar

Ano n-1 Ano n Ano n-1 Ano n

Fundos recebidos com

vista a serem

transferidos para as 

0 0 0 0

Fundos em cobrança

com vista a serem

transferidos para as 

0 0 0 0

Fundos que lhe foram

confiados pelas

empresas de

(res)seguros com vista a

serem transferidos para 

0 0 0 0

Remunerações 

respeitantes a prémios 817 0 0 0

Outras quantias 0 0 0 0

TOTAL 817 0 0 0

Existente no final do exercício

Por natureza

Contas a receber Contas a pagar

Saldo contabilístico 
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22. Informações exigidas por diplomas legais 

A Administração informa que a Empresa não apresenta dívidas ao Estado em situação de mora, nos 
termos do Decreto-Lei 534/80, de 7 de Novembro. 
 
Dando cumprimento ao estipulado no Decreto nº 411/91, de 17 de Outubro, a Administração informa 
que a situação da Empresa perante a Segurança Social se encontra regularizada, dentro dos prazos 
legalmente estipulados. 
 
Não foram concedidas quaisquer autorizações nos termos do Artigo 397º do Código das Sociedades 
Comerciais, pelo que nada há a indicar para efeitos do n.º 2, alínea e) do Artigo 66º do Código das 
Sociedades Comerciais. 
 
 

__________________________________                                      _________________________________ 

        Contabilista Certificado                                                                                      A Gerência  

                  Renato Portela                                                                                          Luís Gonçalves 

 

 

 

                                        Luis Oliveira 

  


