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No balanço do ano de 2015, proporcionado pelo exercí-
cio de elaboração do Relatório de Gestão da Saphety1, 
ressalta a convicção de, num contexto de adversida-
des conjunturais, em particular no mercado nacional, 
ainda condicionado pelo programa de resgate finan-
ceiro internacional e de manifesta redução de níveis 
de investimento público e privado, ter sido possível 
atingir importantes sucessos, muito particularmente 
no desenvolvimento de negócio nos mercados inter-
nacionais mas também no mercado Português, com 
a concretização de novos negócios de elevada relevân-
cia e impacto, que por si só conferem à Saphety um 
acréscimo de responsabilidades, mas também um re-
forço de confiança na orientação estratégica definida 
para o futuro e, por conseguinte, no atingimento dos 
objetivos a que a empresa se propõe.

Esta credibilidade que referências internacionais 
concedem à Saphety constitui igualmente um capi-
tal de confiança no sucesso futuro das ainda defi-
citárias operações diretas no Brasil e na Colômbia, 
mercados cujo potencial representam uma janela 
de oportunidade capaz de transportar a Saphety 
para novos desafios e níveis de atividade ambicio-
nados, em especial quando conjugado com um ade-
quado portfólio de soluções e amparado em sólidos 
ambientes regulatórios favoráveis à promoção da 
atividade económica promovida pela Saphety.
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Mensagem do CEO

O investimento realizado no desenvolvimento das 
operações da Saphety Brasil e da Saphety Colômbia, 
mais significativo porquanto estes se encontram na 
sua fase inicial, a par do redobrado esforço finan-
ceiro no desenvolvimento do negócio internacional 
e na constante evolução das soluções disponibiliza-
das ao mercado, penalizaram a rentabilidade ope-
racional neste período, assumindo-se a inversão 
deste facto como um dos principais objetivos para o 
próximo ano. Este impacto foi, no entanto, parcial-
mente compensado por uma superior performan-
ce da Saphety Portugal, que consolida as restantes 
vendas efetuadas no mercado internacional, o que 
permitiu uma evolução muito positiva face ao de-
sempenho registado nos anos precedentes.

Conscientes que os sucessos vêm sempre acompa-
nhados de crescentes responsabilidades, a Saphety 
assume como seus os desafios que o mercado e os 
nossos Clientes nos endereçam, consciente que só 
assim serão possíveis sucessos futuros.

É esse o compromisso da Saphety, o de ser capaz de 
corresponder, de forma cada vez mais sustentada, 
às mais exigentes aspirações dos seus Clientes.

1 Saphety Level – Trusted Services, S.A.
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1. A Saphety



VISÃO
Foco estratégico sobre a evolução contínua das nos-
sas plataformas, fornecendo soluções inovadoras 
para atender às necessidades do mercado e para 
apoiar os nossos clientes na automatização e mo-
dernização dos seus processos de negócios.

MISSÃO
Ajudar os nossos clientes a melhorar continuamen-
te os seus processos de negócios, disponibilizando 
soluções tecnológicas de alto nível que garantam a 
redução de custos, a eficiência, a inovação e a sus-
tentabilidade.

VALORES
• Responsabilidade de proteger os interesses le-

gítimos dos Clientes;
• Posicionamento ético e equidistante perante to-

dos os intervenientes;
• Inovação como um meio para obter vantagens 

competitivas;
• Criação de condições favoráveis ao crescimento 

dos nossos colaboradores, fomentando a transpa-
rência, honestidade e orientação para resultados.

SUSTENTABILIDADE
A Saphety assume a defesa de uma política de sus-
tentabilidade como fator estratégico de criação de 
valor e de competitividade, nas suas variadas ver-
tentes, nomeadamente:

• Qualidade - Como reflexo do crescimento da 
atividade, em especial o projetado para o curto 
prazo, e da consequente necessidade de imple-
mentar políticas internas de controlo da ativi-
dade, a Saphety implementou um Sistema de 
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A Saphety disponibiliza 
soluções que permitem 
a desmaterialização, 
simplificação e automatização 
de processos de negócio 
entre organizações
de forma segura, fiável, 
eficiente, económica
e em conformidade
com o enquadramento
legal aplicável.



Gestão de Qualidade, tendo obtido a respetiva 
certificação em junho de 2008, de acordo com 
o referencial ISO9001:2000, cuja manutenção 
tem vindo a ser sucessivamente reconfirmada 
(ISO9001:2008). O reconhecimento associado 
a esta certificação é evidente, assumindo-se 
como um fator interno de organização e como 
fator externo de diferenciação e compromisso, 
sendo certa a sua valorização pelo mercado;

• Segurança dos Sistemas de Informação - 2015 
foi o ano da integração da gestão da qualida-
de com o sistema de segurança da informação 
(ISO 27001), que visa garantir a confidencialida-
de, integridade e disponibilidade da informação 
da Saphety assim como a dos seus clientes, 
protegendo-a de vulnerabilidades internas e 
externas. Para 2016, a Saphety assume o com-
promisso de obtenção da Certificação do sis-
tema integrado, garantindo a sustentabilidade 
das atividades de gestão, desenvolvimento e 
operação da infraestrutura / aplicações de ne-
gócio, através do envolvimento e sensibilização 
dos Stakeholders e da promoção da sua ima-
gem no mercado das soluções tecnológicas.

• Responsabilidade Social - De igual forma, as-
sumimos o desafio de uma crescente respon-
sabilidade social, através do compromisso com 
práticas socialmente responsáveis e com uma 
orientação para a comunidade. Neste âmbito, a 
Saphety participa nas boas práticas promovidas 
pelo Grupo Sonaecom, seu acionista maioritário.

1.1 HISTÓRIA DA SAPHETY 

A Sonaecom, enquanto operador de referência no 
mercado português de telecomunicações, criou em 
2000 uma unidade de negócios designada por “Trus-
ted Services”, onde iniciou as atividades de certifica-
ção digital e de pagamentos eletrónicos, lançando 
um negócio tido como um complemento ao negó-
cio de telecomunicações, dirigido ao segmento em-
presarial, que em 2003 assumiu a marca comercial 
XCom e que, em 2005, deu lugar à marca Saphety.

Em dezembro de 2006, considerando o potencial e 
especificidade que esta área assumia e num mo-
vimento de reorganização do portfólio de negócios 
da Sonaecom, procedeu-se à autonomização da 
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2 Actual SONAE INVESTMENT MANAGEMENT– SOFTWARE AND TECHNOLOGY, SGPS, S.A.
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unidade Saphety enquanto empresa independente e 
enquadrada no portfólio de negócios da Sonaecom 
- Sistemas de Informação, SGPS, S.A.. 2 

No final de 2008, a Saphety incorporou a área de ne-
gócios “BizB2B”, criada em 2000 na sociedade Di-
gitmarket – Sistemas de Informação SA (Bizdirect), 
com o objetivo de liderar o comércio eletrónico entre 
empresas em Portugal. Decorrente desta operação, 
verificou-se a alteração da estrutura acionista, com 
a entrada no capital da Saphety da AITEC – Sistemas 
de Informação SGPS, S.A. e do Banco BPI, S.A..

Dando continuidade à estratégia de crescimento e 
de criação de massa crítica geradora de valor, no-
meadamente para o mercado em que opera, a Sa-

phety procedeu, em agosto de 2010, à aquisição 
de uma unidade económica à empresa Softlimits, 
designada de “Mercados Eletrónicos”, reforçando a 
posição de liderança da Saphety, nomeadamente no 
mercado de faturação eletrónica.

Dando corpo aos desígnios de tornar a Saphety uma 
empresa global e de melhor servir os seus Clientes 
em diferentes geografias, a Saphety abriu, em 2013, 
duas novas sucursais, no Brasil – São Paulo (Sa-
phety Brasil Transações Eletrônicas Ltda.) e na Co-
lômbia – Bogotá (Saphety – Transacciones Electro-
nicas SAS), tendo no primeiro caso adquirido uma 
unidade económica da empresa TRADEIT Soluções 
em Tecnologia Ltda., que opera no mercado da tro-
ca eletrónica de dados.



2. Estratégia



Foi com este desígnio que elegeu a faturação ele-
trónica SaphetyDoc (com valor legal e desmateria-
lização total) como a área estratégica de negócio 
no médio prazo, tendo conquistado a confiança dos 
maiores operadores da área da grande distribuição 
em Portugal (Modelo Continente, Jerónimo Martins, 
Auchan, entre outros) para operar os respetivos re-
positórios de faturas eletrónicas, emitidas pelos 
seus fornecedores, o que, para além de assegurar à 
Saphety uma posição privilegiada no mercado cons-
tituído por esta rede de fornecedores, em simultâ-
neo, garante uma posição competitiva importante 
no seu processo de internacionalização.

De facto, a solução SaphetyDoc é a base da oferta 
da Saphety no Brasil e na Colombia, onde já con-
ta com mais de 1000 empresas utilizadoras desta 
plataforma.

De igual modo, também a solução SaphetySync 
– solução  global normalizada, baseada nos stan-
dards GS1, que permite a sincronização dos dados 
de forma segura e contínua – se assume como um 
fator diferenciador no portfólio da Saphety e que 
tem contribuído de forma decisiva para o cresci-
mento do negócio internacional.

Paralelamente, prossegue o desenvolvimento de 
uma política de parcerias, como fator estratégico 
para o negócio da Saphety, através das quais fortale-
ce a sua posição no mercado num conjunto alargado 
de mercados verticais, oferecendo aos seus Clientes 
a garantia da disponibilização das melhores soluções 
do mercado, de know-how tecnológico atualizado e 
dos recursos humanos mais qualificados.

ESTRATÉGIA | RELATÓRIO E CONTAS 2015 | 15

A Saphety ambiciona 
ser a referência, no 
mercado internacional, 
de serviços de transações 
eletrónicas de negócio entre 
parceiros e de soluções de 
sincronização de dados.



Esta rede, composta por Clientes, Fornecedores, 
Parceiros e Distribuidores, faz da Saphety um ope-
rador de serviços de tecnologias de informação com 
uma abordagem multissetorial e com presença Glo-
bal, um objetivo para a maioria das empresas neste 
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setor, como fator de gestão de risco, assegurando 
competências distintivas únicas no mercado, que 
complementa com soluções próprias de sincroniza-
ção de dados, cuja representação gráfica se apre-
senta nos diagramas seguintes:

SaphetyGov

SyncCode SyncMedia

SAPHETY SYNC

SyncAggregator

SaphetyBuy SaphetyDoc



Carla Matildes
IS Manager



3. Organização



A equipa Saphety é constituída, a 31 de dezembro de 
2015, por 73 colaboradores (incluindo a equipa da Sa-
phety Brasil e Saphety Colômbia), o que significa uma 
estabilidade no headcount face ao ano de 2014 (73).

Dotar os recursos humanos com as valências ne-
cessárias ao desempenho da sua função é uma 
preocupação constante da Saphety, da qual decorre 
o plano de formação anual implementado. O esfor-
ço registado em 2015 correspondeu a 985 horas de 
formação, o que corresponde a um crescimento de 
57% face a igual período do ano anterior.

Conscientes de que a equipa Saphety é o seu ativo 
mas diferenciador, procuramos de forma continua-
da a sua valorização e envolvimento, que permitam 
o crescimento sustentado da empresa, a criação de 
valor para os Clientes, ou a promoção de formas 
cada vez mais eficientes de operar, através de ini-
ciativas tão diversas como sejam:

• Recolha dos contributos de cada colaborador da 
Saphety, no dia-a-dia de forma informal;

• Porque o trabalho em equipa é a forma mais efi-
ciente de atingir os objetivos, a Saphety manteve 
o  programa “side2side” (implementado em 2014), 
que visam um maior envolvimento e conhecimen-
to entre todas as áreas funcionais da empresa;

• Porque é de extrema importância que todos os co-
laboradores estejam a par da estratégia e evolu-
ção da empresa, mantivemos as sessões “Saphety 
Talks” onde, em sessão aberta a todos os colabo-
radores, são comunicados os principais desafios e 
ponto de situação económico da empresa.

Brazil IberiaColombia LATAMLATAM RoWRoW

OpCos GS1 Distributors
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A empresa encontra-se estruturada funcionalmente por áreas 
de negócio verticais, suportadas por estruturas transversais
de apoio às atividades de desenvolvimento de negócio:

Business Consulting
Services

Marketing
Development

IT / IS



4. Atividade



4.1 CLIENTES

Este crescimento do número de Clientes em muito 
se ficou a dever ao esforço de alargamento da rede 
de fornecedores dos grandes compradores que uti-
lizam os serviços da Saphety, nomeadamente a so-
lução de faturação eletrónica SaphetyDoc.

No Brasil a Saphety atua preferencialmente no 
mercado automotivo, desmaterializando os proces-
sos de negócio em fornecedores e clientes. A solu-
ção conta já com mais de 1000 empresas aderentes.

Na Colômbia, a Saphety atua preferencialmente no 
mercado de retalho e terminou 2015 com 4 cadeias 
de supermercado e mais de 100 fornecedores ade-
rentes à solução SaphetyDoc.

A este crescimento do número de empresas que 
aderiram aos serviços da Saphety está, natural-
mente, associado um igualmente significativo cres-
cimento no número de utilizadores das plataformas 
disponibilizadas ao mercado, e que ascendem a 
mais de 129.000 utilizadores ativos.
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No decorrer de 2015
a carteira de Clientes
da Saphety cresceu 24%, 
ascendendo atualmente
a mais de 4.700 empresas, 
reforçando a sua carteira 
de Clientes, nomeadamente 
no segmento corporate 
e do Setor Público, com 
empresas de referência
do mercado nacional.



Adicionalmente, lançamos em 2015 a nova solução 
Saphety e-billing (baseada na solução SaphetyDoc) 
destinada ao mercado das Telcos. Estivemos pre-
sentes em diversos eventos do setor divulgando 
esta nova oferta e como resultado conseguimos 
concretizar a primeira venda para a empresa Bra-
sileira OI. A solução de e-billing é uma nova área de 
crescimento para a Saphety, não só em termos de 
oferta mas também em termos de mercado. 

No que respeita á área de comunicação e marke-
ting, 2015 foi um ano em que se promoveu uma nova 
cultura interna e uma nova abordagem ao mercado, 
com um enfoque nas pessoas, criou-se uma nova 
dinâmica social e reforçámos a nossa presença nas 
redes sociais.

As pessoas, a sua motivação e o seu sentido de per-
tença é crucial para o bom ambiente entre equipas, 
para a excelência no desempenho e para a cultura or-
ganizacional. E o Marketing, este ano, teve aqui uma 
preocupação acrescida, conseguindo envolver as pes-
soas e concretizando assim inovadores projetos.

Os clientes Saphety também foram impactados por 
esta nossa nova abordagem e o feedback não podia 
ter sido mais positivo, seja através dos eventos in-
ternacionais em que participámos ou das relações 
privilegiadas de parceria que com eles mantemos. 

Também do ponto de vista da organização e gestão 
de eventos, 2015 foi um ano considerável em termos 
de realizações nesta área, com a Saphety presen-
te em mais quatro grandes eventos internacionais, 
nomeadamente no GS1 Global Forum em Bruxelas, 
na Global GS1 Healthcare Conference na cidade do 
México, no GS1 in Europe Regional Forum em Lis-
boa e ainda no Futurecom International Congress 
em São Paulo, o maior e mais prestigiado evento de 
tecnologias de informação da América Latina.
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4.2 TRÁFEGOS

Os volumes de tráfego processados através das 
plataformas eletrónicas da Saphety registaram em 
2015, apesar da contração da atividade económica 
em Portugal – redução do consumo privado e dos 
níveis de investimento públicos e privados - eleva-
dos níveis de crescimento, que se traduzem nos se-
guintes indicadores mais representativos:

• 179 milhões de mensagens de transações ele-
trónicas;

• 7 milhões de novas faturas eletrónicas em repo-
sitório com valor legal;

• 12 mil milhões de euros transacionados nas 
plataformas Saphety;

• 1,2 mil milhões de euros contratados eletroni-
camente.

4.3 MARKETING  E GESTÃO DE OFERTA

Em 2015 a gestão de oferta esteve fortemente con-
dicionada por duas alterações regulatórias que im-
pactaram diretamente os nossos produtos e obriga-
ram a novos desenvolvimentos.

Na área Sync, a nova versão do Standard GDSN 
obrigou a um esforço adicional de desenvolvimen-
to e certificação da solução. Este processo também 
impactará a Gestão de oferta em 2016 já que só es-
tará concluído em Maio.

Na área SaphetyDOC, a nova legislação de faturação 
eletrónica na Colômbia obrigou à adaptação da solu-
ção a esta nova realidade. A nova lei tornará obrigató-
ria a Faturação eletrónica a partir de Junho de 2016, 
pelo que será necessário implementar toda a estraté-
gia de mercado adequada a este novo mercado.



4.4 INTERNACIONALIZAÇÃO

No ano de 2015 a Saphety registou um assinalável 
sucesso da sua estratégia de internacionalização 
que tem vindo a ser implementada nos últimos anos, 
traduzida num plano de negócios ambicioso e na 
criação de uma estrutura focada na execução dessa 
estratégia, concretizada em duas orientações base:

Em termos geográficos, os mercados Europeus e 
da América Latina foram escolhidos como os alvos 
por onde se deveria iniciar a exploração de oportu-
nidades de expandir o negócio da Saphety, nas vá-
rias vertentes da oferta.

Em termos de oferta específica, a tecnologia de da-
tapool (sincronização de dados de produtos na dis-
tribuição) foi selecionada como a melhor preparada 
para ser vendida internacionalmente a curto prazo, 
sendo que a tecnologia SaphetyDoc está entretanto 
também já preparada para responder às necessida-
des dos mercados internacionais.

No caso do mercado Europeu, deu-se seguimento 
ao negócio já existente, tendo-se apostado em up-
-selling nos Clientes já existentes e na angariação 
de novos grandes Clientes, nomeadamente no seg-
mento das GS1’s onde se registou o reforço da car-
teira de clientes com a Serunai Malasia, GS1 Grécia 
ou GS1 Egito.

No mercado da América Latina, a estratégia de ope-
rações diretas no Brasil e na Colômbia (ver ponto 
4.5), reforça a capacidade operacional da Saphety 
nessa região, tendo sido reforçado o pipeline de 
oportunidades de negócio nas GS1’s dessa região.
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4.5 OPERAÇÕES DIRETAS

Brasil
Com arranque da operação em abril de 2013, com 
uma carteira de 10 Clientes, decorrentes do proces-
so de compra de ativos (Clientes e tecnologia) da 
empresa TradeIT, a Saphety Brasil conta com uma 
equipa local de 3 recursos, focados no desenvolvi-
mento do negócio, em especial no setor automóvel, 
mercado em que a carteira de Clientes, o know-how 
e as competências detidas pela equipa representam 
um fator distintivo.

Neste período de atividade, em paralelo com a ges-
tão corrente do serviço aos Clientes, foram desen-
volvidas as necessárias ações que permitiram a mi-
gração dos Clientes “adquiridos” para as Soluções e 
tecnologias desenvolvidas pela Saphety.

Relevante foi ainda a concretização do negócio en-
tre a Saphety e a Oi para fornecimento de serviço 
de Electronic Bill Presentment (EBP), que se assu-
me como uma referência no mercado internacional 
neste tipo de serviços e que permite perspetivar 
uma evolução muito positiva da operação local.

Colômbia

Com arranque da operação em maio de 2013, ini-
ciada de raiz, a Saphety Colômbia conta com uma 
equipa local de 3 recursos, também eles focados 
no desenvolvimento do negócio, nomeadamente 
no setor do retalho e commodities, onde a estra-
tégia inicial impõe a contratualização de Clientes 
que sejam grandes cadeias retalhistas locais, por 
forma a assegurar a adesão das suas comunidades 
de fornecedores aos serviços da Saphety, conforme 
com aquelas que são as práticas do negócio de EDI 
(electronic data interchange).



negócios que condicionou severamente o desempe-
nho desta unidade. No final de 2015 estão contra-
tualizados os serviços com 6 novos HUBs relevantes 
no mercado colombiano, nomeadamente:

Encontra-se agora em fase de roll-out a ativação 
das comunidades de milhares de fornecedores des-
tes retalhistas e de outros igualmente em processo 
de angariação comercial.

Igualmente, e como já referido, a publicação, no fi-
nal do ano de 2015, da lei de obrigatoriedade de fa-
turação eletrónica (decreto-lei 2242), com o objetivo 
de massificação e controlo fiscal aplicável a mais 
de 25 mil empresas locais, assume-se como fator 
determinante para o sucesso futuro desta OpCo, tal 
como previsto no business plan do negócio. Acre-
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Foi precisamente esta contratualização com as 
grandes cadeias retalhistas (a par da publicação 
de legislação da obrigatoriedade de faturação ele-
trónica), designados por HUBs, que demorou mais 
tempo a concretizar do que o previsto em plano de 

ditamos que este novo enquadramento regulatório, 
pelo seu carater de obrigatoriedade, irá criar um 
mercado potencial a médio prazo, analisando mer-
cados similares em toda a América Latina, superior 
a 50 milhões de euros anuais para os provedores de 
serviços de faturação eletrónica.

A singularidade do SaphetyDoc, o seu alinhamento 
com os requisitos legais agora definidos e o feedback 
do mercado local, coloca a Saphety numa posição 
competitiva privilegiada nesta janela de oportunida-
de agora criada com a publicação desta legislação.



Decorrente desta constatação e no sentido de garantir 
uma maior autonomia na gestão da operação corren-
te desta OpCo, a Saphety Portugal cedeu em 2015, à 
Saphety Colômbia, os direitos de uso de uma licen-
ça do SaphetyDoc, na sua versão à data da referida 
transação, sendo que a manutenção e/ou evolução da 
mesma será sujeita a contratação específica entre a 
Saphety Portugal e a sua afiliada da Colômbia.

4.6 I&DT

No âmbito de atividades de I&DT promovidas pela 
Saphety, foi concluído o projeto aprovado em âm-
bito do QREN - SIIDT em co-promoção com WeDo, 
Cardmibili e Universidade de Aveiro- que permitiu 
desenvolver uma solução inovadora que permite 
colmatar um vazio tecnológico no mercado: a des-
materialização e processamento de cupões de for-
necedor, desde a sua origem (a marca detentora do 
produto) até ao consumidor final, passando pelo re-
talhista/distribuidor do produto, permitindo reduzir 
custos, combater a fraude, aumentar a eficiência e 
a eficácia processual e possibilitar o conhecimento 
dos padrões de utilização de cupões por parte de 
grupos e perfis de consumidores. Assim, tendo em 
conta que a oportunidade de um serviço universal, 
de ligação e integração simplificada com os siste-
mas de informação de retalhistas e produtores, está 
ainda por endereçar, os promotores irão apresentar 
ao mercado um sistema inovador com elevado grau 
de exportabilidade, a qual será assegurada pela 
elevada experiência e internacionalização das enti-
dades envolvidas.

A área de Desenvolvimento tem como missão im-
plementar o Roadmap de produtos que é definido 
pela gestão de oferta e prestar o suporte de 2ª linha 
as soluções. A sua ação esteve focada nas seguin-
tes linhas de atuação:

• Implementação dos requisitos associados à 
nova versão GDSN (Major Release);

• Implementação dos requisitos de faturação ele-
trónica da nova legislação da Colômbia;

• Desenvolvimento da solução de e-Billing;

• Implementação de una nova metodologia de tes-
tes que permita aumentar a qualidade das solu-
ções desenvolvidas e a satisfação dos clientes;

• Implementação de mecanismos de suporte de 
2ª linha aos produtos SYNC que permitem aos 
clientes seguirem os estados dos desenvolvi-
mentos e correções em curso.
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5. Governo da sociedade
Estrutura e modelo de governação



Composição do Conselho de Administração:
• Maria Cláudia Teixeira de Azevedo 
• Rui José da Silva Gonçalves Paiva
• Carlos Alberto Rodrigues e Silva 
• Pedro Miguel Freitas de Ramalho Carlos
• José Manuel da Costa Alves Marques
• Francisco Manuel André de Oliveira (represen-

tante do Banco BPI, S.A.)

5.2 FISCAL ÚNICO

O ROC da Empresa é a Deloitte & Associados, 
SROC, S.A., representada por Jorge Manuel Araújo 
de Beja Neves, que pode ser substituído por Antó-
nio Marques Dias.

A atividade da Empresa está exposta a uma varieda-
de de riscos financeiros, tais como o risco de mer-
cado, o risco de liquidez e o risco de crédito, que 
derivam da incerteza característica dos mercados 
financeiros, a qual se reflete na capacidade de pro-
jeção de fluxos de caixa e rendibilidades.

A política de gestão dos riscos financeiros da Empre-
sa, subjacente a uma perspetiva de continuidade das 
operações no longo prazo, enquadra-se na política 
de gestão de risco do Grupo Sonaecom, a qual procu-
ra minimizar eventuais efeitos adversos decorrentes 
dessas incertezas, recorrendo, sempre que possível 
e aconselhável, a instrumentos derivados de cober-
tura (Nota 1.w). Uma descrição mais pormenorizada 
dos riscos e dos instrumentos utilizados para a sua 
cobertura está incluída no Anexo às contas.

GOVERNO DA SOCIEDADE | RELATÓRIO E CONTAS 2015 | 27

Os órgãos sociais são compostos por Assembleia 
Geral, Conselho de Administração e Fiscal Único.

5.1 ASSEMBLEIA GERAL 

Composição da Mesa da Assembleia Geral:
• Célia da Conceição Azevedo das Neves Sá 

Miranda (Presidente)
• Ricardo André Fraga Costa (Secretário)

5.2 CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

O Conselho de administração é composto por um nú-
mero mínimo de dois membros e um número máxi-
mo de doze membros, eleitos em Assembleia Geral.

A Saphety Level – Trusted 
Services, S.A., empresa 
maioritariamente detida 
pelo Grupo Sonaecom 
(86,99%), segue um modelo 
de governação em linha 
com o adotado pelo Grupo 
(ver Relatório de Governo 
da Sociedade da Sonaecom, 
SGPS, SA).



6. Análise Financeira



A rentabilidade operacional - EBITDA – apresentou 
uma evolução muito positiva, com um crescimento 
de 68% face ao exercício de 2014, o que em parte é 
explicado pela contenção nos encargos de explora-
ção, inferior em 14p.p. ao volume registado no pe-
ríodo precedente, acrescido do efeito de venda do 
direito de utilização do SaphetyDoc à Saphety Co-
lômbia, conforme referido no ponto 4.5 deste rela-
tório, da qual resultou um impacto no EBITDA do 
exercício em 0,8 milhões de Euros e que impactou 
igualmente o volume de negócios deste exercício:
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O Volume de Negócios 
atingiu os 8,3 milhões
de Euros, o que representa 
um crescimento de 28% 
face ao exercício anterior.

unidades: milhares de euros 2015 Δ 2014

Volume de negócios 8 275 28% 6 470

Custo associado às Prestações de Serviços 1 875 44% 1 306

Outros Custos de Exploração (antes de amortizações) 3 416 -14% 3 985

EBITDA 2 077 68% 1 233

Resultados Líquidos 921 395% 186



6.1 INVESTIMENTOS

A evolução funcional e técnica das plataformas 
tecnológicas da Saphety foi um dos desafios 
mais impactantes no decorrer do exercício de 
2015, aos quais foram alocados recursos total-
mente dedicados a tarefas de I&D, aos quais 
acresce o esforço de desenvolvimento de novas 
soluções, conforme ponto 4.6.

O esforço realizado pela Saphety nestas áreas, no 
período de 2015, ascende a 0,9 milhões de euros.

6.2 RÁCIOS FINANCEIROS

Regista-se uma melhoria assinalável da estru-
tura financeira da empresa, que é o resultado 
direto da evolução dos resultados operacionais 
e do aumento dos capitais próprios, decorrente 
dos resultados líquidos positivos do exercício, 
nomeadamente ao nível da respetiva autono-
mia financeira e do rácio entre prazos médios 
de pagamentos e de recebimentos:
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2015 2014

Liquidez Geral Activo Circulante / Passivo Circulante 0,79 1,01

Solvabilidade Capital Próprio / Passivo 0,04 0,04

Autonomia Financeira Capital Próprio / Activo Total Líquido 0,18 0,04

PMP (Dias) (Fornecedores / FSE (com IVA)) * 360 87 104

PMR (Dias) (Clientes / Volume de Negócios (com IVA)) * 360 81 86



Elsa Gomes
Business Consulting

Nuno Abreu
Business Consulting



7. Perspetivas futuras



As prioridades da gestão apontam para o reforço 
da posição da Saphety, quer no mercado nacional, 
através do alargamento do leque de serviços que 
disponibiliza às empresas que já integram a atual 
carteira de Clientes, mas principalmente na pre-
sença no mercado internacional, onde pretende 
marcar presença local nas geografias selecionadas, 
quer com as operações diretas já em atividade, quer 
com a seleção criterioso de novos distribuidores.

A evolução recente das operações diretas no Brasil 
e na Colômbia, bem como a aceitação que as solu-
ções estão a merecer, reforçam a convicção de que 
no próximo ano estas sucursais passarão a contri-
buir positivamente para os resultados consolidados 
da Saphety.

A Saphety reconhece que em 2016 existirão um con-
junto de condicionalismos e oportunidades no mer-
cado, que lhe permitirão, não só reforçar a sua po-
sição dominante nos seus segmentos estratégicos, 
mas também difundir os seus conceitos e produtos 
pelos principais segmentos alvo. A Saphety tem e 
sempre terá como objetivo adaptar e/ou desenvol-
ver os seus produtos com o objetivo de aumentar a 
eficiência e satisfação dos seus Clientes.
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Com o enquadramento 
expresso no ponto 2
do presente relatório,
as perspetivas para 2016 
são de incremento dos 
níveis de crescimento,
com reflexo também
ao nível da rentabilidade 
do negócio, através da 
melhoria dos níveis de 
eficiência e de serviço
ao Cliente.



8. Proposta de aplicação de resultados 



Aquele valor resulta do facto de a sociedade ter, 
nos termos das normas contabilísticas aplicáveis, 
reconhecido, como gasto nas contas do exercício, 
o valor de 189.986,63 euros (cento e oitenta e nove 
mil, novecentos e oitenta e seis euros e sessenta e 
três cêntimos) como montante afeto a distribuição 
de lucros pelos colaboradores da sociedade. 

O Conselho de Administração propõe que o Resul-
tado Líquido do exercício findo em 31 de dezembro 
de 2015, no valor de 921.421,42 euros (novecentos 
e vinte e um mil, quatrocentos e vinte e um euros e 
quarenta e dois cêntimos), 6.200,80 Euros (seis mil 
e duzentos euros e oitenta cêntimos) sejam trans-
feridos para Reserva Legal e o restante, no mon-
tante de 915.220,62 euros (novecentos e quinze mil, 
duzentos e vinte euros e sessenta e dois cêntimos) 
seja transferido para Resultados Transitados.  

Mais se propõe que se delibere atribuir, a título 
de participação nos lucros da empresa, aos cola-
boradores da sociedade, o referido montante de 
189.986,63 euros, de acordo com o critério estabe-
lecido pelo Conselho de Administração.
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Conforme consta do 
Balanço e Demonstração 
de Resultados, o Resultado 
Líquido do Exercício findo 
em 31 de dezembro de 2015 
foi de 921.421,42 euros 
(novecentos e vinte e um 
mil, quatrocentos e vinte
e um euros e quarenta 
e dois cêntimos).



9. Factos relevantes ocorridos após
o termo do exercício
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Não existem factos
relevantes ocorridos
após o termo do exercício.
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Pedro Miguel Freitas Ramalho Carlos
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AGRADECIMENTOS | RELATÓRIO E CONTAS 2015 | 39

Um agradecimento a todos 
os Clientes, Fornecedores, 
Instituições Financeiras 
e Acionistas pelo apoio e 
preferência demonstrados.
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Conselho de Administração



Pedro Miguel Freitas
de Ramalho Carlos
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II.Demonstrações
Financeiras



DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DA SAPHETY LEVEL - TRUSTED SERVICES, S.A.
(Montantes expressos em euros)

Notas dezembro 2015 dezembro 2014
Ativo
Ativos não correntes:
Investimentos em empresa do grupo 1c e 2 947.016 77.404
Ativos fixos tangíveis 1a e 3 290.482 306.388
Ativos fixos intangíveis 1b e 4 3.232.590 3.306.726
Outros ativos não correntes 1c, 1l, 1n, 5, 6 e 27 945.041 661.991
Total de ativos não correntes 5.415.129 4.352.509
Ativos correntes:
Clientes 1e, 1g, 5, 8 e 27 1.767.240 1.613.723
Outras dívidas de terceiros 1e, 1g, 5, 9 e 27 84.598 151.945
Outros ativos correntes 1m, 1n, 5, 10 e 28 744.177 728.724
Caixa e equivalentes de caixa 1h, 5 e 11 19.975 17.446
Total de ativos correntes 2.615.990 2.511.838
Total do ativo 8.031.119 6.864.347
Capital próprio e passivo
Capital próprio:
Capital social 12 98.039 98.039
Prestações acessórias 1q 1.230.725 1.230.725
Reservas 1p (1.053.588) (1.239.868)
Resultado líquido do exercício 921.421 186.280
Total do capital próprio 1.196.597 275.176
Passivo
Passivo não corrente:
Empréstimos de longo prazo líquidos de parcelas de curto prazo 1i, 1j, 5, 13 e 27 3.414.186 3.533.019
Outros passivos financeiros não correntes 5 e 14 25.598 33.684
Provisões para outros riscos e encargos 1k, 1o e 15 38.153 37.809
Outros passivos não correntes 1n, 1m, 1t, 5, 17 e 30 56.059 78.782
Total de passivos não correntes 3.533.996 3.683.294
Passivo corrente:
Empréstimos de curto prazo e outros empréstimos 1i, 5, 13 e 27 800.205 354.067
Fornecedores 5, 18 e 27 1.160.357 1.075.853
Outros passivos financeiros 5 e 16 17.710 19.542
Outras dívidas a terceiros 5, 19 e 27 193.288 310.565
Outros passivos correntes 1m, 1n, 1o, 1t, 5, 20 e 27 1.128.966 1.145.850
Total de passivos correntes 3.300.526 2.905.877
Total do passivo e capital próprio 8.031.119 6.864.347
O anexo faz parte integrante das demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2015 e 2014.

BALANÇOS
Em 31 de dezembro de 2015 e 2014

O Técnico Oficial de Contas
Carla Susana Teixeira Babo

O Conselho de Administração
Carlos Alberto Rodrigues e Silva

Francisco Manuel André de Oliveira

José Manuel da Costa Alves Marques

Maria Cláudia Teixeira de Azevedo

Pedro Miguel Freitas Ramalho Carlos

Rui José da Silva Gonçalves Paiva
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DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS POR NATUREZAS
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2015 e 2014

O Técnico Oficial de Contas
Carla Susana Teixeira Babo

O Conselho de Administração
Carlos Alberto Rodrigues e Silva

Francisco Manuel André de Oliveira

José Manuel da Costa Alves Marques

Maria Cláudia Teixeira de Azevedo

Pedro Miguel Freitas Ramalho Carlos

Rui José da Silva Gonçalves Paiva

Notas dezembro 2015 dezembro 2014
Prestações de serviços 21 e 27 8.275.124 6.469.674 
Outros proveitos operacionais 1. m), 22 e 27 53.484 61.347 

8.328.608 6.531.021 
Fornecimentos e serviços externos 1.f), 23 e 27 (3.902.059) (3.028.062)
Custos com o pessoal 1.t), 4, 30 e 31 (2.317.471) (2.249.081)
Amortizações e depreciações 1.a), 1.b), 1.s), 3 e 4 (1.006.179) (730.883)
Provisões e perdas de imparidade 1.k), 1.s) e 15 (19.111) - 
Outros custos operacionais 24 (12.564) (20.877)

(7.257.384) (6.028.903)
Outros custos financeiros  1.i), 1.j), 1.r), 13, 25 e 27 (159.179) (249.788)
Outros proveitos financeiros 1.r), 25 e 27 37.476 25.795 
Resultados correntes 949.521 278.125 
Imposto sobre o rendimento 1.l), 7 e 26 (28.100) (91.845)
Resultado líquido do exercício 921.421 186.280 
Resultados por ação 29
Incluindo operações em descontinuação

Básicos 9,40 1,90
Diluídos 9,40 1,90

Excluindo operações em descontinuação 
Básicos 9,40 1,90
Diluídos 9,40 1,90

O anexo faz parte integrante das demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2015 e 2014.



DEMONSTRAÇÕES DO RENDIMENTO INTEGRAL
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2015 e 2014

dezembro 2015 dezembro 2014
Resultado líquido do exercício 921.421 186.280
Componentes de outro rendimento integral do exercício, líquido de imposto - -
Rendimento integral do exercício 921.421 186.280
O anexo faz parte integrante das demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2015 e 2014.

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DA SAPHETY LEVEL - TRUSTED SERVICES, S.A.
(Montantes expressos em euros)

O Técnico Oficial de Contas
Carla Susana Teixeira Babo

O Conselho de Administração
Carlos Alberto Rodrigues e Silva

Francisco Manuel André de Oliveira

José Manuel da Costa Alves Marques

Maria Cláudia Teixeira de Azevedo

Pedro Miguel Freitas Ramalho Carlos

Rui José da Silva Gonçalves Paiva
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DEMONSTRAÇÕES DAS ALTERAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2015 e 2014

Reservas

Capital 
social

Prestações 
acessórias

Prémios de 
emissão de 

ações
Reserva 

legal
Outras

reservas
Total de 

reservas
Resultado 

líquido Total
2015
Saldo em 31 de dezembro 
de 2014 98.039 1.230.725 911.708 4.093 (2.155.669) (1.239.868) 186.280 275.176 
Aplicação do resultado 
de 2014 - - - 9.314 176.966 186.280 (186.280) - 
Rendimento integral
do exercício findo em 31 
de dezembro de 2015 - - - - - - 921.421 921.421 
Saldo em 31 de dezembro 
de 2015 98.039 1.230.725 911.708 13.407 (1.978.703) (1.053.588) 921.421 1.196.597 

Reservas

Capital 
social

Prestações 
acessórias

Prémios de 
emissão de 

ações
Reserva 

legal
Outras

reservas
Total de 

reservas
Resultado 

líquido Total
2014
Saldo em 31 de dezembro 
de 2013 98.039 1.230.725 911.708 4.093 (1.374.451) (458.650) (781.218) 88.896 
Aplicação do resultado 
de 2013 - - - - (781.218) (781.218) 781.218 - 
Rendimento integral
do exercício findo em 31 
de dezembro de 2014 - - - - - - 186.280 186.280 
Saldo em 31 de dezembro 
de 2014 98.039 1.230.725 911.708 4.093 (2.155.669) (1.239.868) 186.280 275.176 

O Técnico Oficial de Contas
Carla Susana Teixeira Babo

O Conselho de Administração
Carlos Alberto Rodrigues e Silva

Francisco Manuel André de Oliveira

José Manuel da Costa Alves Marques

Maria Cláudia Teixeira de Azevedo

Pedro Miguel Freitas Ramalho Carlos

Rui José da Silva Gonçalves Paiva



DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA

dezembro 2015 dezembro 2014
Atividades operacionais

Recebimentos de clientes 6.907.805 6.661.690
Pagamentos a fornecedores  (3.735.458)  (2.844.306)
Pagamentos ao pessoal  (2.759.565)  (2.557.729)

Fluxo gerado pelas operações 412.782 1.259.655
Pagamento/recebimento de imposto sobre o rendimento  (120.035)  (42.195)
Outros recebimentos/pagamentos relativos a atividades opera-
cionais 272.864  (151.686)

Fluxos das atividades operacionais (1) 565.611 1.065.774
Atividades de investimento
Recebimentos provenientes de: 

Ativos fixos tangíveis - 16.878
Juros e proveitos similares 44.167 44.167 18.530 35.408

Pagamentos respeitantes a:
Ativos fixos tangíveis  (39.215) 16.273
Ativos intangíveis  (374.407)  (476.680)
Empréstimos concedidos  (285.000)  (698.622)  (430.000)  (890.407)

Fluxos das atividades de investimento (2)  (654.455)  (854.999)
Atividades de financiamento
Recebimentos respeitantes a:

Empréstimos obtidos 335.000 335.000 60.000 60.000
Pagamentos respeitantes a: 

Amortização de contratos de locação financeira  (18.525)  (16.273)
Juros e custos similares  (225.102)  (243.627)  (258.987)  (275.260)

Fluxos das atividades de financiamento (3) 91.373  (215.260)
Variação de caixa e seus equivalentes (4)=(1)+(2)+(3) 2.529 (4.485)

Caixa e seus equivalentes no princípio do exercício 17.446 21.931
Caixa e seus equivalentes no final do exercício 19.975 17.446
O anexo faz parte integrante das demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2015 e 2014.

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DA SAPHETY LEVEL - TRUSTED SERVICES, S.A.
(Montantes expressos em euros)

O Técnico Oficial de Contas
Carla Susana Teixeira Babo

O Conselho de Administração
Carlos Alberto Rodrigues e Silva

Francisco Manuel André de Oliveira

José Manuel da Costa Alves Marques

Maria Cláudia Teixeira de Azevedo

Pedro Miguel Freitas Ramalho Carlos

Rui José da Silva Gonçalves Paiva
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ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2015 e 2014

1. Descrição dos componentes de caixa e seus equivalentes

2. Informações respeitantes a atividades financeiras não monetárias

dezembro 2015 dezembro 2014
Numerário 250 250
Depósitos à ordem 19.725 17.196
Aplicações de tesouraria - -
Depósitos à ordem (saldos credores) - -
Caixa e seus equivalentes 19.975 17.446
Depósitos à ordem (saldos credores) - -
Disponibilidades constantes do balanço 19.975 17.446

2015 2014
a) Créditos bancários obtidos e não sacados Não aplicável Não aplicável
b) Compra de empresas através da emissão de ações Não aplicável Não aplicável
c) Conversão de dívidas em capital Não aplicável Não aplicável
O anexo faz parte integrante das demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2015 e 2014.

O Técnico Oficial de Contas
Carla Susana Teixeira Babo

O Conselho de Administração
Carlos Alberto Rodrigues e Silva

Francisco Manuel André de Oliveira

José Manuel da Costa Alves Marques

Maria Cláudia Teixeira de Azevedo

Pedro Miguel Freitas Ramalho Carlos

Rui José da Silva Gonçalves Paiva



A Saphety Level – Trusted Services, S.A. (doravan-
te designada ‘empresa’ ou ‘Saphety’) foi constituída 
em 12 de dezembro de 2006 e tem como ativida-
de principal a prestação de serviços de formação e 
consultadoria em comunicação, processamento e 
certificação eletrónica de dados.

Por escritura pública celebrada em 22 de dezem-
bro de 2006, a empresa aumentou o seu capital de 
50.000 euros para 550.000 euros, realizado em es-
pécie através do trespasse do negócio de certifica-
ção eletrónica de dados anteriormente desenvolvido 
pela Novis Telecom, S.A. (‘Novis’).

A 26 de dezembro de 2006, a Novis alienou à So-
nae.com – Sistemas de Informação, SGPS, S.A. as 
550.000 ações de que era titular, com todos os direi-
tos e obrigações inerentes.

A 28 de dezembro de 2007, foi deliberado, em As-
sembleia Geral, a redução do capital social de 
550.000 euros para 50.000 euros.

A 16 de dezembro de 2008 foi deliberado, em As-
sembleia Geral, proceder ao aumento do capital so-
cial da empresa de 50.000 euros para 98.039 euros 
através da modalidade de entradas em espécie.

Durante o ano de 2008, a Saphety adquiriu a uni-
dade de negócios B2B, pertencente à sociedade do 
grupo Digitmarket – Sistemas de Informação, S.A..

As demonstrações financeiras são apresentadas 
em euros, arredondados à unidade.

A aplicação destas normas não teve impactos signi-
ficativos nas demonstrações financeiras da empresa.

1. BASES DE APRESENTAÇÃO

As demonstrações financeiras anexas foram pre-
paradas no pressuposto da continuidade das ope-
rações, a partir dos livros e registos contabilísticos 
da empresa, os quais foram preparados de acordo 
com as Normas Internacionais de Relato Financei-
ro (‘IAS/IFRS’), tal como adotadas pela União Euro-
peia, tendo por base o custo histórico.

A adoção das Normas Internacionais de Relato Fi-
nanceiro (‘IFRS’) tal como adotadas pela União Eu-
ropeia ocorre pela primeira vez em 2010, pelo que 
a data de transição dos princípios contabilísticos 
portugueses para esse normativo foi 1 de janeiro de 
2009, tal como definido pela IFRS 1 – ‘Adoção pela 
primeira vez das Normas Internacionais de Relato 
Financeiro’.

As seguintes normas, interpretações, emendas e 
revisões aprovadas (‘endorsed’) pela União Europeia 
tiveram aplicação obrigatória em exercícios econó-
micos iniciados em ou após 1 de janeiro de 2015 e 
foram adotadas pela primeira vez no exercício findo 
em 31 de dezembro de 2015:

Norma/Interpretação
Data de eficácia

(exercícios iniciados 
em ou após)

IFRIC 21 - Pagamentos ao Estado 17 jun 14

Estabelece as condições quanto à tempestividade do reconheci-
mento de uma responsabilidade relacionada com o pagamento 
ao Estado de uma contribuição por parte de uma entidade em 
resultado de determinado evento (por exemplo, a participação 
num determinado mercado), sem que o pagamento tenha por 
contrapartida bens ou serviços especificados.

Melhorias de algumas IFRS
(2011-2013)

1 jan 15

Estas melhorias correspondem a um conjunto de alterações às 
IFRS em resposta a quatro questões abordadas durante o ciclo 
2011-2013 de melhorias anuais para IFRS.
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As seguintes normas, interpretações, emendas e 
revisões, com aplicação obrigatória em exercícios 
económicos futuros, foram, até à data de aprovação 
destas demonstrações financeiras, aprovadas (‘en-
dorsed’) pela União Europeia:

A empresa não procedeu à aplicação antecipada de 
qualquer destas normas nas demonstrações finan-
ceiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2015.

Não são esperados impactos significativos nas de-
monstrações financeiras decorrentes da adoção 
das mesmas.

As seguintes normas, interpretações, emendas e 
revisões, não foram, até à data de aprovação destas 
demonstrações financeiras, aprovadas (‘endorsed’) 
pela União Europeia:

Norma/Interpretação
Data de eficácia

(exercícios iniciados 
em ou após)

IFRS 11 - Alterações (Contabilização 
das aquisições de interesses em 
operações conjuntas)

1 jan 16

O objetivo é o de guiar a contabilização da aquisição de uma 
participação numa operação conjunta quando esta constitui um 
negócio. O IASB decidiu que são aplicáveis   todos os princípios 
em combinações de negócios previstos na  IFRS 3 Combinações 
de Negócios e noutras IFRSs, desde que não entrem em conflito 
com a IFRS 11.

Norma/Interpretação
Data de eficácia

(exercícios iniciados 
em ou após)

IAS 19 - Alterações (Planos de 
Benefício Definidos: Contribuições 
dos Empregados)

1 fev 15

Estabelece as condições quanto à tempestividade do reconheci-
mento de uma responsabilidade relacionada com o pagamento 
ao Estado de uma contribuição por parte de uma entidade em 
resultado de determinado evento (por exemplo, a participação 
num determinado mercado), sem que o pagamento tenha por 
contrapartida bens ou serviços especificados.

Melhorias de algumas IFRS
(2010-2012)

1 fev 15

Estas melhorias correspondem a um conjunto de alterações 
às IFRS em resposta a oito questões abordadas durante o ciclo 
2010-2012 de melhorias anuais para IFRS.

IAS 27 - Alterações (Demonstrações 
Financeiras Separadas - método de 
equivalência patrimonial)

1 jan 16

Estas alterações irão permitir a utilização do método de equiva-
lência patrimonial na contabilização de investimentos em subsi-
diárias, associadas e empreendimentos conjuntos nas demos-
trações financeiras separadas.

Emenda à norma IAS 1 – Apresen-
tação de Demonstrações Financeira 
(Divulgações) 

1 jan 16

Esta emenda vem introduzir um conjunto de indicações e orien-
tações que visam melhorar e simplificar as divulgações no con-
texto dos atuais requisitos de relato das IFRS.

Melhorias de algumas IFRS
(2012-2014)

1 jan 16

Estas melhorias correspondem a um conjunto de alterações às 
IFRS em resposta a questões abordadas durante o ciclo 2012-
2014 de melhorias anuais para IFRS.

IAS 16 e IAS 38 - Alterações (Clarifi-
cação dos métodos aceites de depre-
ciação e amortização)

1 jan 16

O IASB clarificou que o uso de métodos baseados na receita 
para o cálculo da depreciação de um ativo não são apropriados 
uma vez que a receita gerada por uma atividade que inclua o uso 
de um ativo geralmente reflete outros fatores que não apenas o 
benefício económico do ativo.

Norma/Interpretação
Data de eficácia

(exercícios iniciados 
em ou após)

IFRS 9 (Instrumentos Financeiros) e 
alterações subsquentes

1 fev 18

Esta norma introduz novos requisitos de classificação e mensu-
ração de ativos financeiros.

Emendas às normas IFRS 10 – 
Demonstrações Financeiras Consol-
idadas, IFRS 12 – Divulgações Sobre 
Participações Noutras Entidades e IAS 
28 – Investimentos em Associadas e 
Entidades Conjuntamente Controladas

1 jan 16

Estas emendas contemplam a clarificação de diversos aspetos 
relacionados com a aplicação da exceção de consolidação por 
parte de entidades de investimento.



Estima-se que a aplicação destas normas e inter-
pretações, com exceção da IFRS 9, IFRS 15 e IFRS 
16, quando aplicáveis ao grupo, não produzirá efei-
tos materialmente relevantes nas demonstrações, 
encontrando-se em processo de análise os efeitos 
das referidas normas.

As políticas contabilísticas e os critérios de men-
suração adotados pela empresa a 31 de dezembro 
de 2015 são comparáveis com os utilizados na pre-
paração das demonstrações financeiras em 31 de 
dezembro de 2014.

Principais políticas contabilísticas

As principais políticas contabilísticas adotadas na 
preparação das demonstrações financeiras anexas 
foram as seguintes:

a) Ativos fixos tangíveis
Os ‘Ativos fixos tangíveis’ encontram-se registados 
ao custo de aquisição deduzido de depreciações 
acumuladas e eventuais perdas de imparidade acu-
muladas.

As depreciações são calculadas pelo método das 
quotas constantes e registadas por duodécimos, a 
partir da data em que os bens se encontram dispo-
níveis para uso e nas condições necessárias para 
operar de acordo com o pretendido pela gestão, por 
contrapartida da rubrica ‘Amortizações e deprecia-
ções’ da demonstração de resultados.

As perdas de imparidade detetadas no valor de rea-
lização do ativo fixo tangível, são registadas no ano 
em que se estimam, por contrapartida da rubrica 
‘Amortizações e depreciações’ da demonstração de 
resultados.

*A data efetiva de eficácia encontra-se atualmente adiada, de-
pendendo da publicação e decisões que forem tomadas face ao 
futuro exposure draft deste projeto. 

Estas normas não foram ainda aprovadas (‘endor-
sed’) pela União Europeia e, como tal, não foram 
adotadas pelo grupo no exercício findo em 31 de de-
zembro de 2015, em virtude de a sua aplicação não 
ser ainda obrigatória.

Norma/Interpretação
Data de eficácia

(exercícios iniciados 
em ou após)

IFRS 10 e IAS 28 - Alterações (Venda 
ou contribuição de ativos entre um 
investidor e a sua Associada ou Em-
preendimento Conjunto)

Indefinida*

O objectivo é o de abordar a inconsistência entre as exigências 
da IFRS 10 e da IAS 28 no que respeita à perda de controlo de 
uma subsidiária.
Ganhos ou perdas decorrentes de transações que envolvem 
ativos que consituem um negócio passam a ser reconhecidas 
nas demonstrações financeiras do investidor na sua totalidade. 
É reconhecido um ganho/perda parcial quando a transação en-
volve ativos que não constituem um negócio.

IFRS 14 (Contas de diferimento reg-
ulatório)

1 jan 16

Permite que uma entidade que adote pela primeira vez as IFRS 
continue a apresentar, com algumas alterações, os saldos de 
diferimento regulatório, de acordo com os GAAP anteriores, 
tanto na adoção inicial das IFRS como nas demonstrações fi-
nanceiras posteriores.

IFRS 15 (Receitas de contratos com 
clientes)

1 jan 18

A IFRS 15 especifica como e quando se deve reconhecer receita 
bem como exige às entidades que fornecam divulgações mais 
informativas e relavantes. A norma fornece um modelo de cinco 
passos simples que devem ser aplicados a todos os contratos 
com clientes.

IFRS 16 – Locações 2 jan 23

A IFRS 16 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 ati-
vos 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 loca-
dores 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.
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As taxas anuais utilizadas correspondem à vida útil 
estimada dos bens, que são as seguintes:

As despesas correntes com reparação e manuten-
ção do ativo fixo tangível são registadas como cus-
to no exercício em que ocorrem. As beneficiações 
de montante significativo que aumentam o período 
estimado de utilização dos respetivos bens, são ca-
pitalizadas e depreciadas de acordo com a vida útil 
remanescente dos correspondentes bens.

Os ativos fixos tangíveis em curso representam ati-
vos fixos tangíveis ainda em fase de construção/de-
senvolvimento, encontrando-se registados ao custo 
de aquisição. Estes ativos fixos tangíveis são depre-
ciados a partir do momento em que os ativos sub-
jacentes se encontrem disponíveis para uso e nas 
condições necessárias para operar de acordo com o 
pretendido pela gestão. 

b) Ativos intangíveis
Os ‘Ativos intangíveis’ encontram-se registados ao 
custo de aquisição, deduzido das amortizações acu-
muladas e eventuais perdas de imparidade acumu-
ladas. Os ‘ativos intangíveis’ só são reconhecidos se 
for provável que deles advenham benefícios econó-
micos futuros para a empresa, se a mesma possuir 
o poder de controlar os mesmos e se possa medir 
razoavelmente o seu valor.

Os ‘ativos intangíveis’ compreendem, essencial-
mente, software, trespasses, propriedade industrial 
e outros direitos e marcas.

As amortizações são calculadas pelo método das 
quotas constantes, por duodécimos, durante o 
período estimado da sua vida útil (um a dezanove 

Anos de vida útil
Edifícios e outras construções 10 - 20
Equipamento básico 4 - 15
Equipamento administrativo 3 - 8

anos), a partir do mês em que as correspondentes 
despesas sejam incorridas, com exceção dos tres-
passes que não são amortizados, mas sujeitos a 
testes anuais de imparidade.

As despesas com ativos intangíveis gerados interna-
mente, nomeadamente, as despesas com investiga-
ção e desenvolvimento, são registadas como custo 
no momento em que são incorridas. As despesas de 
desenvolvimento apenas são reconhecidas como ativo 
intangível na medida em que se demonstre a capaci-
dade técnica para completar o ativo a fim de o mesmo 
estar disponível para uso ou comercialização.

As amortizações do exercício dos ‘ativos intangíveis’ 
são registadas na demonstração de resultados na 
rubrica de ‘Amortizações e depreciações’.

c) Investimentos em empresas do grupo e outros 
ativos não correntes
A Saphety detém controlo das participadas nas si-
tuações em que cumulativamente preenche as se-
guintes condições: i) tem poder sobre a participada; 
ii) está exposta a, ou tem direito sobre, resultados 
variáveis por via do seu relacionamento com a par-
ticipada; e iii) tem capacidade de utilizar o seu poder 
sobre a participada para afetar o montante dos seus 
resultados. Os investimentos financeiros represen-
tativos de partes de capital em empresas do grupo, 
são registados na rubrica ‘Investimentos em em-
presas do grupo’, ao custo de aquisição.

O custo de aquisição é a quantia de caixa ou seus 
equivalentes paga ou o justo valor de outra retribui-
ção dada para adquirir um ativo no momento da sua 
aquisição ou constituição ou, quando aplicável, a 
quantia atribuída a esse ativo aquando do reconhe-
cimento inicial de acordo com o requisitos específi-
cos da IFRS 2.

Adicionalmente, nas situações em que ocorrem 
contribuições em espécie em filiais, a Empresa re-



sos em que a vida útil é indefinida, as mesmas não 
são amortizadas, sendo o seu valor objeto de testes 
de imparidade numa base anual.

A empresa não detém quaisquer marcas e/ou pa-
tentes com vida útil indefinida, pelo que não é apli-
cável a segunda parte do parágrafo supra.

e) Instrumentos financeiros
A empresa classifica os instrumentos financeiros 
nas seguintes categorias: ‘Investimentos registados 
ao justo valor através de resultados’, ‘Empréstimos 
e contas a receber’, ‘Investimentos detidos até ao 
vencimento’ e ‘Investimentos disponíveis para ven-
da’. A classificação depende da intenção subjacente 
à aquisição do investimento.

A classificação é definida no momento do reconhe-
cimento inicial e reapreciada numa base trimestral.

(i) ‘Investimentos registados ao justo valor através 
de resultados’ 
Esta categoria divide-se em duas subcategorias: 
‘ativos financeiros detidos para negociação’ e ‘in-
vestimentos registados ao justo valor através de re-
sultados’. Um ativo financeiro é classificado nesta 
categoria se for adquirido com o propósito de ser 
vendido no curto prazo ou se a adoção da valoriza-
ção através deste método elimine ou reduza signi-
ficativamente um desfasamento contabilístico. Os 
instrumentos derivados são também classificados 
como detidos para negociação, exceto se estiverem 
afetos a operações de cobertura. Os ativos desta ca-
tegoria são classificados como ativos correntes no 
caso de serem detidos para negociação ou se for 
expectável que se realizem num período inferior a 
12 meses da data do balanço.

(ii) ‘Empréstimos e contas a receber’ 
‘Empréstimos e contas a receber’ são ativos finan-
ceiros não derivados, com reembolsos fixos ou va-
riáveis, que não se encontram cotados em merca-

conhece tal contribuição pelo seu justo valor o qual 
corresponde igualmente ao custo de aquisição da 
participação financeira adquirida, sendo que reco-
nhece os impactos decorrentes de tal transação 
como se de uma operação de alienação ou de tran-
sação de bens e serviços com uma entidade inde-
pendente se tratasse. 

Na rubrica ‘Outros ativos não correntes’ são regis-
tados, ao valor nominal, os empréstimos e as pres-
tações acessórias concedidos às empresas partici-
padas cujo reembolso previsto ou contratual apenas 
venha a ocorrer num prazo superior a um ano.

É efetuada uma avaliação dos investimentos e dos 
empréstimos concedidos a empresas do grupo quan-
do existem indícios de que o ativo possa estar em im-
paridade ou quando as perdas de imparidade reco-
nhecidas em exercícios anteriores deixam de existir.

As perdas de imparidade detetadas no valor de rea-
lização dos investimentos financeiros e nos em-
préstimos concedidos a empresas do grupo são 
registadas no ano em que se estimam, por contra-
partida da rubrica ‘Outros custos financeiros’ da de-
monstração de resultados.

Os encargos incorridos com a compra de investimen-
tos financeiros em empresas do grupo são regista-
dos como custo no momento em que são incorridos.

A Empresa não procedeu à elaboração e apresenta-
ção de demonstrações financeiras consolidadas por 
se encontrar dispensada de o fazer de acordo com o 
número 1 do artigo 7º do Decreto-Lei nº158/2009, de 
13 de julho. As demonstrações financeiras da empre-
sa são consolidadas na Sonaecom, SGPS, S.A..

d) Marcas e Patentes
As marcas e patentes são registadas ao seu custo 
de aquisição e são amortizadas a taxas constantes 
durante o seu período de vida útil estimada. Nos ca-
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valor e os custos de transação são reconhecidos na 
demonstração de resultados. Os investimentos são 
desreconhecidos quando o direito de receber fluxos 
financeiros tiver expirado ou tiver sido transferido e, 
consequentemente, tenham sido transferidos todos 
os riscos e benefícios associados.

Os ‘investimentos disponíveis para venda’ e os ‘inves-
timentos registados ao justo valor através de resulta-
dos’ são posteriormente mantidos ao justo valor.

Os ‘Empréstimos e contas a receber’ e os ‘Investimen-
tos detidos até ao vencimento’ são registados ao custo 
amortizado através do método da taxa de juro efetiva.

Os ganhos e perdas, realizados ou não, provenientes 
de uma alteração no justo valor dos ‘Investimentos re-
gistados ao justo valor através de resultados’ são re-
gistados na demonstração de resultados do exercício. 
Os ganhos e perdas, realizados ou não, provenientes 
de uma alteração no justo valor dos investimentos não 
monetários classificados como disponíveis para ven-
da, são reconhecidos no capital próprio. No momento 
em que esse investimento é vendido ou esteja em si-
tuação de imparidade, o ganho ou perda acumulada é 
registado na demonstração de resultados.

O justo valor dos investimentos é baseado nos pre-
ços correntes de mercado. Se o mercado em que os 
investimentos estão inseridos não for um mercado 
ativo/líquido (investimentos não cotados), a empresa 
estabelece o justo valor através de outras técnicas 
de avaliação como o recurso a transações de instru-
mentos financeiros substancialmente semelhantes, 
análises de fluxos financeiros e modelos de opção 
de preços ajustados para refletir as circunstâncias 
específicas. Caso tal não possa ser utilizado, a em-
presa valoriza tais investimentos pelo seu custo de 
aquisição, deduzido de eventuais perdas de impari-
dade identificadas. O justo valor dos investimentos 
cotados é calculado com base na cotação de fecho 
da Euronext à data do balanço.

dos ativos/líquidos. Estes investimentos financeiros 
surgem quando a empresa fornece dinheiro, bens 
ou serviços diretamente a um devedor sem intenção 
de negociar a dívida.

Os ‘Empréstimos e contas a receber’ são registados 
ao custo amortizado de acordo com o método da taxa 
de juro efetiva e deduzidos de qualquer imparidade. 

Os ‘Empréstimos e contas a receber’ são classifi-
cados como ativos correntes, exceto nos casos em 
que a sua maturidade é superior a 12 meses da data 
do balanço, os quais se classificam como ativos não 
correntes. Em ambos os casos, esta categoria apa-
rece no balanço, incluída nas rubricas de ‘Clientes’ 
e ‘Outras dívidas de terceiros’.

(iii) ‘Investimentos detidos até ao vencimento’ 
Esta categoria inclui os ativos financeiros, não deriva-
dos, com reembolsos fixos ou variáveis, que possuem 
uma maturidade fixada e relativamente aos quais é in-
tenção do Conselho de Administração a manutenção 
dos mesmos até à data do seu vencimento.

(iv) ‘Investimentos disponíveis para venda’ 
Incluem-se aqui os ativos financeiros, não deriva-
dos, que são designados como disponíveis para ven-
da ou aqueles que não se enquadrem nas catego-
rias anteriores. Esta categoria é incluída nos ativos 
não correntes, exceto se o Conselho de Administra-
ção tiver a intenção de alienar o investimento num 
período inferior a 12 meses da data do balanço.

Todas as compras e vendas de investimentos finan-
ceiros são reconhecidas à data da transação, isto é, 
na data em que a empresa assume todos os riscos e 
obrigações inerentes à compra ou venda do ativo. Os 
investimentos são todos inicialmente reconhecidos 
ao justo valor mais custos de transação, sendo a úni-
ca exceção os ‘investimentos registados ao justo va-
lor através de resultados’. Neste último caso, os in-
vestimentos são inicialmente reconhecidos ao justo 



Os bens cuja utilização decorre do regime de aluguer 
de longa duração (‘ALD’), estão contabilizados pelo 
método de locação operacional. De acordo com este 
método, as rendas pagas são reconhecidas como 
custo, durante o período de aluguer a que respeitam.

g) Clientes e outras dívidas de terceiros
As dívidas de ‘Clientes’ e as ‘Outras dívidas de ter-
ceiros’ são registadas pelo seu valor realizável lí-
quido e não incluem juros, por não se considerar 
material o efeito da sua atualização financeira.

Estes instrumentos financeiros surgem quando a 
empresa empresta dinheiro, fornece bens ou presta 
serviços diretamente a um devedor sem intenção de 
transacionar o montante a receber. 

Os montantes destas rubricas encontram-se deduzi-
dos de eventuais perdas de imparidade. Recuperações 
subsequentes de montantes anteriormente sujeitos a 
imparidade, são creditadas na rubrica de ‘Outros pro-
veitos operacionais’ da demonstração de resultados.

h) Caixa e equivalentes de caixa
Os montantes incluídos na rubrica de ‘Caixa e equi-
valentes de caixa’ correspondem aos valores de cai-
xa, depósitos bancários à ordem e a prazo e outras 
aplicações de tesouraria para os quais o risco de 
alteração de valor não é significativo.

A demonstração dos fluxos de caixa é preparada de 
acordo com a IAS 7, através do método direto. A em-
presa classifica na rubrica ‘Caixa e equivalentes de 
caixa’ os investimentos com vencimento a menos de 
três meses e para os quais o risco de alteração de 
valor é insignificante. Para efeitos da demonstração 
dos fluxos de caixa, a rubrica ‘Caixa e equivalentes 
de caixa’ compreende também os descobertos ban-
cários incluídos no balanço na rubrica ‘Emprésti-
mos de curto prazo e outros empréstimos’.

A empresa efetua avaliações à data de cada balanço 
sempre que exista evidência objetiva de que um ativo 
financeiro possa estar em imparidade. No caso de 
instrumentos de capital classificados como disponí-
veis para venda, uma queda significativa (superior a 
25%) ou prolongada (durante dois trimestres conse-
cutivos) do seu justo valor para níveis inferiores ao 
seu custo é indicativo de que o ativo se encontra em 
situação de imparidade. Se existir alguma evidência 
de imparidade para ‘Investimentos disponíveis para 
venda’, as perdas acumuladas – calculadas pela di-
ferença entre o custo de aquisição e o justo valor 
deduzido de qualquer perda de imparidade ante-
riormente reconhecida na demonstração de resul-
tados – são retiradas do capital próprio e reconheci-
das na demonstração de resultados.

f) Locação financeira e operacional
Os contratos de locação são classificados como lo-
cações financeiras se através deles forem transfe-
ridos substancialmente todos os riscos e vantagens 
inerentes à posse do ativo sob locação ou como 
locações operacionais se através deles não forem 
transferidos substancialmente todos os riscos e 
vantagens inerentes à posse do ativo sob locação.

As locações são classificadas como financeiras ou 
operacionais em função da substância e não da for-
ma do respetivo contrato.

Os ativos fixos tangíveis adquiridos mediante contra-
tos de locação financeira, bem como as correspon-
dentes responsabilidades, são contabilizados pelo 
método financeiro, reconhecendo o ativo fixo tangí-
vel, as depreciações acumuladas correspondentes 
e as dívidas pendentes de liquidação de acordo com 
o plano financeiro contratual ao justo valor ou, se 
inferior, ao valor presente dos pagamentos em fal-
ta até ao final do contrato. Adicionalmente, os juros 
incluídos no valor das rendas e as depreciações do 
ativo fixo tangível são reconhecidos como custos na 
demonstração de resultados. 
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trução do ativo ou ainda, quando o projeto em causa 
se encontra suspenso.

k) Provisões e contingências
As ‘Provisões’ são reconhecidas quando, e somente 
quando, a empresa tem uma obrigação presente (le-
gal ou implícita) resultante dum evento passado e é 
provável que, para a resolução dessa obrigação, ocor-
ra uma saída de recursos e que o montante da obriga-
ção possa ser razoavelmente estimado. As provisões 
são revistas na data de cada balanço e são ajustadas 
de modo a refletir a melhor estimativa a essa data.

Provisões para reestruturações apenas são regista-
das caso a empresa possua um plano detalhado e 
este já tenha sido devidamente comunicado às par-
tes envolvidas. 

As responsabilidades contingentes não são reco-
nhecidas nas demonstrações financeiras, sendo as 
mesmas divulgadas no anexo, a menos que a possi-
bilidade de uma saída de fundos afetando benefícios 
económicos futuros seja remota.

Um ativo contingente não é reconhecido nas de-
monstrações financeiras, mas divulgado no anexo 
quando é provável a existência de um benefício eco-
nómico futuro.

l) Imposto sobre o rendimento
O ‘Imposto sobre o rendimento’ do exercício inclui 
o imposto corrente e o imposto diferido, de acordo 
com a IAS 12 – ‘Impostos sobre rendimento’.

O grupo Sonaecom é abrangido, desde janeiro de 
2008, pelo Regime especial de tributação dos gru-
pos de sociedades, pelo que o imposto corrente é 
calculado com base nos resultados tributáveis das 
empresas incluídas na consolidação e no referido 
regime especial, de acordo com as regras do mes-
mo. O Regime especial de tributação dos grupos de 
sociedades engloba todas as empresas participadas 

A demonstração dos fluxos de caixa encontra-se 
classificada em atividades operacionais, de finan-
ciamento e de investimento. As atividades opera-
cionais englobam os recebimentos de clientes, pa-
gamentos a fornecedores, pagamentos a pessoal e 
outros relacionados com a atividade operacional. 
Os fluxos de caixa abrangidos nas atividades de in-
vestimento incluem, nomeadamente, aquisições e 
alienações de investimentos em empresas subsi-
diárias e associadas e recebimentos e pagamentos 
decorrentes da compra e da venda de ativos fixos 
tangíveis. Os fluxos de caixa abrangidos nas ativida-
des de financiamento incluem, designadamente, os 
pagamentos e recebimentos referentes a emprés-
timos obtidos e a contratos de locação financeira.

Todos os montantes incluídos nesta rubrica são 
passíveis de ser realizados no curto prazo, não 
existindo qualquer montante penhorado nem dado 
como garantia.

i) Empréstimos
Os empréstimos são registados no passivo pelo 
‘custo amortizado’. Eventuais despesas com a 
emissão desses empréstimos são registadas como 
uma dedução à dívida e reconhecidas, ao longo do 
período de vida desses empréstimos, de acordo com 
o método da taxa de juro efetiva. Os juros corridos 
mas não vencidos são acrescidos ao valor dos em-
préstimos até ao momento da sua liquidação.

j) Encargos financeiros com empréstimos obtidos 
Os encargos financeiros relacionados com emprés-
timos obtidos são geralmente reconhecidos como 
custo à medida que são incorridos. Os encargos 
financeiros de empréstimos obtidos relacionados 
com a aquisição, construção ou produção de ati-
vos fixos são capitalizados fazendo parte do custo 
do ativo. A capitalização destes encargos inicia-se 
com a preparação das atividades de construção ou 
desenvolvimento do ativo e é interrompida após o 
início de utilização ou no final de produção ou cons-



direta ou indiretamente, ou ainda que por intermédio 
de sociedades residentes noutro Estado Membro da 
União Europeia ou do Espaço Económico Europeu, 
desde que, neste último caso, exista obrigação de 
cooperação administrativa, em pelo menos, 75% do 
capital, desde que tal participação lhe confira mais 
de 50% dos direitos de voto, desde que cumpridos 
determinados requisitos, incluindo que a percenta-
gem de participação referida, da sociedade dominan-
te na sociedade dominada, seja superior a um ano, 
com referência à data em que se inicia a aplicação do 
regime. A Saphety encontrou-se neste regime duran-
te o exercício findo em 31 de dezembro de 2014.

No exercício findo em 2015, o grupo Sonaecom 
deixou de ter um grupo autónomo de sociedades 
abrangido pelo regime especial de tributação em 
virtude de ter passado a integrar o regime especial 
de tributação de grupos de sociedades da Sonae 
SGPS. Contudo, a Saphety não se encontra abran-
gida por esse regime uma vez que a participação 
indireta da Sonae SGPS em mais de 75% ainda não 
havia completado mais de um ano na data de início 
da aplicação do regime.

Os impostos diferidos são calculados com base no 
método da responsabilidade de balanço e refletem as 
diferenças temporárias entre o montante dos ativos 
e passivos para efeitos de reporte contabilístico e os 
seus respetivos montantes para efeitos de tributação.

Os ‘Impostos diferidos ativos’ são reconhecidos uni-
camente quando existem expectativas razoáveis de 
lucros fiscais futuros suficientes para utilizar esses 
impostos diferidos ativos. No final de cada exercí-
cio é efetuada uma revisão dos impostos diferidos 
registados, bem como dos não reconhecidos, sen-
do os mesmos reduzidos sempre que deixe de ser 
provável a sua utilização futura ou registados, desde 
que, e até ao ponto em que, se torne provável a ge-
ração de lucros tributáveis no futuro que permitam 
a sua recuperação (Nota 7).

Os impostos diferidos são calculados à taxa que se 
espera que vigore no período em que se prevê que o 
ativo ou o passivo seja realizado.

Nos casos em que os impostos diferidos são relati-
vos a ativos ou passivos registados diretamente no 
capital próprio, o seu registo também é efetuado na 
rubrica de capital próprio. Nas outras situações, os 
impostos diferidos são sempre registados na de-
monstração de resultados.

m) Subsídios atribuídos pelo Governo 
Subsídios atribuídos para financiar formação de 
pessoal são reconhecidos como proveitos durante 
o período de tempo durante o qual o grupo incorre 
nos respetivos custos e são apresentados na de-
monstração de resultados na linha de Outros pro-
veitos operacionais.

Subsídios atribuídos para financiar investimentos 
são registados no balanço como proveitos diferidos 
e reconhecidos na demonstração de resultados, em 
‘Outros proveitos operacionais’. No caso dos investi-
mentos em ativos fixos tangíveis, tais subsídios são 
reconhecidos durante o período de vida útil estimado 
para os bens em causa e, no caso de outro tipo de in-
vestimentos, à medida que este vai sendo realizado.

n) Especialização de exercícios e Rédito 
Os custos e os proveitos são contabilizados no exer-
cício a que dizem respeito, independentemente da 
data do seu pagamento ou recebimento. Os custos e 
os proveitos cujo valor real não seja conhecido, são 
contabilizados por estimativa.

Nas rubricas de ‘Outros ativos não correntes’, ‘Ou-
tros ativos correntes’, ‘Outros passivos não corren-
tes’ e ‘Outros passivos correntes’ são registados os 
custos e os proveitos imputáveis ao exercício cor-
rente e cujas despesas e receitas apenas ocorre-
rão em exercícios futuros, bem como as despesas e 
as receitas que já ocorreram, mas que respeitam a 
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exercícios futuros e que serão imputadas aos resul-
tados de cada um desses exercícios, pelo valor que 
lhes corresponde.

Os custos, imputáveis ao exercício corrente e cujas 
despesas apenas ocorrerão em exercícios futuros, 
são estimados e registados em ‘Outros passivos 
correntes’ e ‘Outros passivos não correntes’, sem-
pre que seja possível estimar com grande fiabilidade 
o montante, bem como o momento da concretiza-
ção da despesa. Se existir incerteza quer relativa-
mente à data da saída de recursos, quer quanto ao 
montante da obrigação, o valor é classificado como 
Provisões (Nota 1.k).

Os custos e proveitos dos projectos de consultoria 
são reconhecidos, em cada exercício, em função da 
percentagem de acabamento dos mesmos.

Os ativos e passivos não financeiros não correntes 
são registados pelo seu justo valor e, em cada exer-
cício, a atualização financeira para o justo valor é 
registada na demonstração de resultados nas ru-
bricas de ‘Outros custos financeiros’ e ‘Outros pro-
veitos financeiros’.

Os dividendos apenas são reconhecidos quando o 
direito dos acionistas ao seu recebimento já estiver 
devidamente estabelecido e comunicado.

o) Classificação de balanço
Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis a mais de 
um ano da data de balanço são classificados, respe-
tivamente, como ativos e passivos não correntes.

Adicionalmente, pela sua natureza, os ‘Impostos di-
feridos’ e as ‘Provisões para outros riscos e encar-
gos’ são classificados como ativos e passivos não 
correntes (Notas 7 e 15).

p) Reservas
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 re-
servas, e para incorporação no capital.

Reservas de prémios de emissão de ações 
Os prémios de emissão correspondem a ágios ob-
tidos com a emissão ou aumentos de capital. De 
acordo com a legislação comercial portuguesa, os 
valores incluídos nesta rubrica seguem o regime 
estabelecido para a ‘Reserva legal’, isto é, os va-
lores não são distribuíveis, a não ser em caso de 
liquidação, mas podem ser utilizados para absor-
ver prejuízos, depois de esgotadas todas as outras 
reservas, e para incorporação no capital.

q) Prestações acessórias de capital
As prestações acessórias de capital correspondem 
a entradas de capital efetuadas pelos sócios, previs-
tas no contrato de sociedade, nomeadamente quan-
to à forma de reembolso. As prestações acessórias 
não vencem juros.

r) Moeda estrangeira
Todos os ativos e passivos expressos em moeda es-
trangeira foram convertidos para euros utilizando 
as taxas de câmbio vigentes na data dos balanços.
As diferenças de câmbio, favoráveis e desfavoráveis, 
originadas pelas diferenças entre as taxas de câm-
bio em vigor na data das transações e as vigentes 
na data das cobranças, pagamentos ou à data do 
balanço, são registadas como proveitos e custos na 
demonstração de resultados do exercício nas rubri-
cas de resultados financeiros.



As cotações utilizadas para conversão em euros fo-
ram as seguintes:

s) Imparidade de ativos 
São efetuados testes de imparidade à data de cada 
balanço e sempre que seja identificado um evento ou 
alteração nas circunstâncias que indique que o mon-
tante pelo qual um ativo se encontra registado possa 
não ser recuperado. Sempre que o montante pelo qual 
um ativo se encontra registado é superior à sua quan-
tia recuperável, é reconhecida uma perda de impa-
ridade, registada na demonstração de resultados na 
rubrica de ’Amortizações e depreciações’ nos casos de 
Ativos fixos tangíveis e intangíveis, na rubrica ‘Outros 
custos financeiros’ no caso de Investimentos financei-
ros e, para os outros ativos, na rubrica de ‘Provisões e 
perdas de imparidade’. A quantia recuperável é a mais 
alta do preço de venda líquido e do valor de uso. O pre-
ço de venda líquido é o montante que se obteria com 
a alienação do ativo numa transação ao alcance das 
partes envolvidas, deduzido dos custos diretamente 
atribuíveis à alienação. O valor de uso é o valor pre-
sente 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 re-
cuperável é estimada para cada ativo, individualmente 
ou, no caso de não ser possível, para a unidade gera-
dora de caixa à qual o ativo pertence.

Evidência da existência de imparidade nas contas a 
receber surge quando:

• a contraparte apresenta dificuldades financei-
ras significativas;

• se verificam atrasos significativos no pagamen-

to de juros e outros pagamentos principais por 
parte da contraparte; e; 

• se torna provável que o devedor vá entrar em 
liquidação ou em reestruturação financeira.

t) Planos de Incentivo de Médio Prazo
O tratamento contabilístico dos Planos de Incentivo 
de Médio Prazo é baseado na IFRS 2 – ‘Pagamento 
com Base em Ações’.

De acordo com a IFRS 2, quando os planos estabele-
cidos pela empresa são liquidados através da entre-
ga de ações próprias, a responsabilidade estimada é 
registada a crédito na rubrica de ‘Reservas para Pla-
nos de Incentivo de Médio Prazo’, no Capital próprio, 
por contrapartida da rubrica de ‘Custos com o pes-
soal’ da demonstração de resultados do exercício.

Essa responsabilidade é quantificada com base no 
justo valor das ações à data de atribuição do plano 
e reconhecida durante o período de diferimento de 
cada plano (desde a data de atribuição do plano até 
à sua data de vencimento). A responsabilidade total 
é calculada proporcionalmente ao período de tempo 
decorrido desde a data de atribuição até à data da 
contabilização.

Quando as responsabilidades são abrangidas por 
um contrato de cobertura, isto é, quando são subs-
tituídas pelo pagamento de uma verba fixa a uma 
entidade externa à empresa, que assume a respon-
sabilidade de entrega das ações na data de venci-
mento de cada plano, o tratamento contabilístico 
acima referido, sofre as seguintes adaptações:

(i) O valor total a pagar é registado no balanço nas 
rubricas ‘Outros passivos não correntes’ e ‘Ou-
tros passivos correntes’;

(ii) A parte da responsabilidade ainda não reco-
nhecida na demonstração de resultados (relacio-
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nada com o período ainda a decorrer até à data 
de exercício) é diferida e registada no balanço nas 
rubricas ‘Outros ativos não correntes’ e ‘Outros 
ativos correntes’;

(iii) O efeito líquido dos registos referidos em i) e 
ii) anulam o impacto, acima mencionado, em Ca-
pitais próprios; 

(iv) Na demonstração de resultados, o custo re-
ferente à parte já decorrida do período de dife-
rimento, continua a ser registado na rubrica de 
‘Custos com o pessoal’.

Para os planos liquidados em dinheiro, a respon-
sabilidade estimada é registada no balanço nas ru-
bricas de ‘Outros passivos não correntes’ e ‘Outros 
passivos correntes’, por contrapartida da rubrica de 
‘Custos com o pessoal’ da demonstração de resul-
tados do exercício, para o custo referente à parte já 
decorrida do período de diferimento. A responsabi-
lidade é quantificada com base no justo valor das 
ações à data de cada balanço.

Quando estas responsabilidades são abrangidas por 
um contrato de cobertura, a contabilização é efetua-
da da mesma forma, mas com a responsabilidade 
quantificada com base no valor fixado no contrato.

Os planos liquidados através da entrega de ações 
Sonae SGPS são contabilizados como se se tratas-
sem de planos liquidados em dinheiro, ou seja, a 
responsabilidade estimada é registada no balanço 
nas rubricas de ‘Outros passivos não correntes’ e 
‘Outros passivos correntes’, por contrapartida da 
rubrica de ‘Custos com o pessoal’ da demonstração 
de resultados do exercício, para o custo referente 
à parte já decorrida do período de diferimento. A 
responsabilidade é quantificada com base no justo 
valor das ações à data de cada balanço.

Para os planos de ações Sonaecom, a empresa con-

verteu a totalidade de tais planos em ações Sonae 
SGPS. O impacto associado aos planos de ações dos 
planos de incentivo de médio prazo referidos está con-
tabilizado, no balanço, na rubrica de ‘Outros passivos 
correntes’ e ‘Outros passivos não correntes’ (Nota 30).

A 31 de dezembro de 2015, o plano de ações Sonae 
SGPS que resulta da conversão do plano original de 
ações Sonaecom estava coberto através de um con-
trato de cobertura com a empresa-mãe através do 
qual se fixou o preço para aquisição das referidas 
ações, pelo que a responsabilidade com o mesmo se 
encontra registada ao preço fixado no contrato pro-
porcionalmente ao período de tempo decorrido des-
de a data de atribuição até à data de contabilização. 
Os outros planos não estão cobertos por contratos 
estando registada a responsabilidade ao justo valor. 
A responsabilidade de todos os planos encontra-se 
registada nas rubricas de ‘Outros passivos não cor-
rentes’ e ‘Outros passivos correntes’. Na demons-
tração de resultados, o custo está contabilizado na 
rubrica de ‘Custos com o pessoal’.  

u) Eventos subsequentes 
Os eventos ocorridos após a data do balanço que 
proporcionem informação adicional sobre condições 
que existiam à data do balanço (‘adjusting events’) 
são refletidos nas demonstrações financeiras. Os 
eventos após a data do balanço que proporcionem in-
formação sobre condições que ocorram após a data 
do balanço (‘non adjusting events’), se materiais, são 
divulgados no anexo às demonstrações financeiras.

v) Julgamentos e estimativas
As estimativas contabilísticas mais significativas re-
fletidas nas demonstrações financeiras dos exercícios 
findos em 31 de dezembro de 2015 e 2014 incluem:

 (i) Vidas úteis do ativo tangível e intangível;

(ii) Análises de imparidade ativos tangíveis e 
intangíveis;



(iii) Registo de ajustamentos aos valores do ativo 
(Contas a receber) e provisões.

As estimativas foram determinadas com base na 
melhor informação disponível à data da preparação 
das demonstrações financeiras e com base no me-
lhor conhecimento e na experiência de eventos pas-
sados e/ou correntes. No entanto, poderão ocorrer 
situações em exercícios subsequentes que, não 
sendo previsíveis à data, não foram considerados 
nessas estimativas. As alterações a essas estima-
tivas, que ocorram posteriormente à data de apro-
vação das demonstrações financeiras, serão corri-
gidas em resultados de forma prospetiva, conforme 
disposto pela IAS 8 – ‘Politicas contabilísticas, alte-
rações em estimativas contabilísticas e erros’.

As principais estimativas e os pressupostos relati-
vos a eventos futuros incluídos na preparação das 
demonstrações financeiras, são descritos nas cor-
respondentes notas anexas.

w) Gestão do risco financeiro
A atividade da empresa está exposta a uma varieda-
de de riscos financeiros, tais como o risco de mer-
cado, o risco de liquidez e o risco de crédito.

Este conjunto de riscos deriva da incerteza carate-
rística dos mercados financeiros, a qual se reflete 
na capacidade de projeção de fluxos de caixa e ren-
dibilidades. A política de gestão dos riscos finan-
ceiros da empresa, subjacente a uma perspetiva de 
continuidade das operações no longo prazo, procu-
ra minimizar eventuais efeitos adversos decorren-
tes dessas incertezas.

Risco de mercado

a) Risco de taxa de câmbio
A política de gestão de risco de taxa de câmbio pro-
cura minimizar a volatilidade dos investimentos e 

operações expressos em moeda externa, contri-
buindo para uma menor sensibilidade dos resulta-
dos da empresa a flutuações cambiais.

Sempre que possível, a empresa tenta realizar co-
berturas naturais dos valores em exposição, com-
pensando os créditos concedidos e recebidos ex-
pressos na mesma moeda. 

Considerando os reduzidos valores de ativos e pas-
sivos em moeda estrangeira, o impacto da variação 
da taxa de câmbio não é significativo.

b) Risco de taxa de juro
A totalidade do endividamento da empresa encon-
tra-se indexada a taxas variáveis, expondo o custo 
da dívida a um risco elevado de volatilidade. O im-
pacto desta volatilidade nos resultados ou no capital 
próprio da sociedade é mitigado pelo efeito dos se-
guintes fatores: (i) relativamente baixo nível de ala-
vancagem financeira; (ii) possibilidade de utilização 
de instrumentos derivados de cobertura do risco de 
taxa de juro, conforme referido abaixo; (iii) possível 
correlação entre o nível de taxas de juro de mercado 
e o crescimento económico, com este a ter efeitos 
positivos em outras linhas dos resultados (nomea-
damente operacionais) da empresa, por essa via 
parcialmente compensando os custos financeiros 
acrescidos (‘natural hedge’); e (iv) existência de li-
quidez ou disponibilidades consolidadas igualmente 
remuneradas a taxas variáveis. 

A análise de sensibilidade ao risco de taxa de juro é 
apresentada na Nota 13.

Risco de liquidez 

A existência de liquidez implica que sejam definidos 
parâmetros de atuação na função de gestão dessa 
mesma liquidez que permitam maximizar o retorno 
obtido e minimizar os custos de oportunidade asso-
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ciados à detenção dessa mesma liquidez, de uma 
forma segura e eficiente.

A gestão de risco de liquidez tem um triplo objetivo: 
(i) Liquidez, isto é, garantir o acesso permanente e 
da forma mais eficiente a fundos suficientes para 
fazer face aos pagamentos correntes nas respetivas 
datas de vencimento, bem como a eventuais solici-
tações de fundos nos prazos definidos para tal, ainda 
que não previstos; (ii) Segurança, ou seja, minimizar 
a probabilidade de incumprimento no reembolso de 
qualquer aplicação de fundos; e (iii) Eficiência Fi-
nanceira, isto é, garantir que as empresas maximi-
zam o valor/minimizam o custo de oportunidade da 
detenção de liquidez excedentária no curto prazo. 

Os principais parâmetros subjacentes a tal política 
correspondem ao tipo de instrumentos permitidos, 
ao nível de risco máximo aceitável, ao montante 
máximo de exposição por contraparte e aos prazos 
máximos de investimento.

A liquidez existente numa determinada subsidiária 
deverá ser aplicada nas alternativas abaixo descri-
tas e pela ordem de prioridade apresentada:

(i) Amortização de dívida de curto prazo – após 
comparação do custo de oportunidade de amor-
tização e o custo de oportunidade inerente aos 
investimentos alternativos;

(ii) Gestão consolidada de liquidez – a liquidez 
existente nas empresas do grupo, deverá ser 
prioritariamente aplicada em empresas do gru-
po, para que de uma forma consolidada seja re-
duzida a utilização de dívida bancária; e

(iii) Recurso ao mercado.

O investimento por recurso ao mercado está limi-
tado à contratação de operações com contrapartes 
elegíveis, isto é, que cumpram com determinadas 

notações de rating previamente definidas pela Ad-
ministração, e limitada a determinados montantes 
máximos por contraparte. 

A definição de limites máximos por contraparte tem 
como objetivo garantir que as aplicações de exce-
dentes são realizadas de uma forma prudente e em 
observância dos princípios de gestão de relaciona-
mento bancário.

A maturidade das aplicações a realizar deverá coin-
cidir com os pagamentos previstos (ou ser sufi-
cientemente líquida, no caso de investimentos em 
ativos, para permitir liquidações urgentes e não 
programadas), incluindo uma margem para cobrir 
eventuais erros de previsão. A margem de erro ne-
cessária dependerá do grau de confiança na previ-
são de tesouraria e será determinado pelo negócio. 
A fiabilidade das previsões de tesouraria é uma va-
riável determinante para calcular os montantes e 
prazos das operações de tomada de fundos/aplica-
ções no mercado. 

Risco de Crédito

A exposição da empresa ao risco de crédito está 
maioritariamente associada às contas a receber 
decorrentes da sua atividade operacional. A gestão 
deste risco tem por objetivo garantir a efetiva co-
brança dos seus créditos nos prazos estabelecidos 
sem afetar o equilíbrio financeiro da empresa. A 
empresa recorre a agências de avaliação de crédi-
to e possui departamentos específicos de controlo 
de crédito, cobrança e de gestão de processos em 
contencioso, que contribuem para mitigar tal risco.

O montante relativo a clientes e outros devedores 
apresentado nas demonstrações financeiras, os quais 
se encontram líquidos de imparidades, representam 
a máxima exposição da empresa ao risco de crédito.



2. INVESTIMENTOS EM EMPRESAS DO GRUPO

Em 31 de dezembro de 2015 e 2014, esta rubrica incluía partes de capital detido em empresas do grupo e 
tinha a seguinte composição:

A empresa efetuou empréstimos de médio e longo prazo a estas entidades, conforme informação adicional 
na nota 6. 

Em 31 de dezembro de 2015, o aumento do investimento na afiliada Saphety Colômbia no montante 869.612 
Euros respeita a um aumento de capital em espécie relativo ao direito de usufruto, exclusivo na Colômbia, do 
software SaphetyDoc. Para esse efeito, a Saphety proporcionou à sua afiliada na Colômbia uma plataforma 
exclusiva e independente de acesso a este software na sua versão à data da referida transação. A avalia-
ção deste direito de usufruto foi efetuada por uma entidade independente, tendo em conta as projeções de 
atividade na Colômbia e, teve em consideração uma taxa de desconto de 10,77% e uma vida útil estimada 
para este software de 10 anos. Eventuais custos de manutenção e/ou novas versões encontram-se excluídas 
deste contrato e serão sujeitas a contratação específica entre ambas as partes. 

Em 31 de dezembro de 2015 e 2014, a principal informação financeira (preparada de acordo com as normas 
IAS/IFRS) sobre as filiais detidas diretamente pela empresa, em euros, é como segue:

Empresa 2015 2014
Saphety Brasil 56.904 56.904
Saphety Colômbia 890.112 20.500
Total de investimentos em empresas do grupo 947.016 77.404

2015
Empresa Ativo Capital Próprio Volume de Negócios Resultado Líquido
Saphety Brasil 231.311  (437.380) 286.399  (239.636)
Saphety Colômbia 795.471 359.654 66.868  (252.515)

2014
Empresa Ativo Capital Próprio Volume de Negócios Resultado Líquido
Saphety Brasil 295.182  (314.486) 286.531  (224.644)
Saphety Colômbia 18.146  (251.081) 4.037  (185.972)

ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DA SAPHETY LEVEL - TRUSTED SERVICES, S.A.
Em 31 de dezembro de 2015 e 2014
(Montantes expressos em euros)
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3. ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS

Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2015 e 2014, o movimento ocorrido no valor dos ativos fixos 
tangíveis, bem como nas respetivas depreciações e perdas de imparidade acumuladas, foi o seguinte:

Em 31 de dezembro de 2015 a rubrica ‘Ativos Fixos Tangíveis’ não inclui qualquer bem dado como penhor ou 
em garantia da liquidação de empréstimos ou passivos.

2015
Edifícios
e outras

construções
Equipamento 

básico
Equipamento 
administrativo

Ferramentas 
e utensílios

Ativos 
tangíveis

em curso Total

ATIVO BRUTO:

Saldo em 31 de dezembro de 2014 255.683 27.397 126.458 - - 409.538 

Adições - - 37.766 - 9.463 47.229 

Alienações - - - - - - 

Transferências e abates - 7.353 2.110 - (9.463) - 

Saldo em 31 de dezembro de 2015 255.683 34.750 166.334 - - 456.767 

DEPRECIAÇÕES E PERDAS DE IMPARIDADE ACUMULADAS:

Saldo em 31 de dezembro de 2014 36.417 20.765 45.968 - - 103.150 

Depreciações do exercício 24.438 3.059 35.638 - - 63.135 

Saldo em 31 de dezembro de 2015 60.855 23.824 81.606 - - 166.285 

Valor líquido 194.828 10.926 84.728 - - 290.482 

2014
Edifícios
e outras

construções
Equipamento 

básico
Equipamento 
administrativo

Ferramentas 
e utensílios

Ativos 
tangíveis

em curso Total

ATIVO BRUTO:

Saldo em 31 de dezembro de 2013 46.381 21.371 29.798 5 263.912 361.467

Adições 20.465 - 35.736 - 81.679 137.880

Alienações - - -  (5) -  (5)

Transferências e abates 188.837 6.026 60.924 -  (345.591)  (89.804)

Saldo em 31 de dezembro de 2014 255.683 27.397 126.458 - - 409.538

DEPRECIAÇÕES E PERDAS DE IMPARIDADE ACUMULADAS:

Saldo em 31 de dezembro de 2013 14.592 17.985 19.234 5 - 51.816

Depreciações do exercício 24.327 2.780 26.734 - - 53.841

Alienações - - -  (5) -  (5)

Transferências e abates  (2.502) - - - -  (2.502)

Saldo em 31 de dezembro de 2014 36.417 20.765 45.968 - - 103.150

Valor líquido 219.266 6.632 80.490 - - 306.388



4. ATIVOS INTANGÍVEIS

Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2015 e 2014, o movimento ocorrido no valor dos ativos intangí-
veis, bem como nas respetivas amortizações e perdas de imparidade acumuladas, foi o seguinte:

O ativo intangível inclui diversos ativos relacionados com a plataforma tecnológica do negócio B2B. Em 31 de 
dezembro de 2015 e 2014, as adições do período referentes a software incluem aquisições diversas relacio-
nadas com o desenvolvimento de vários projetos, os quais incluem custos com pessoal afeto ao período, no 
montante de 504.129 euros e 407.499 euros, respetivamente, registados por contrapartida da rubrica ‘Custos 
com o pessoal’.

2015

Propriedade
Indústrial Software Goodwill

Ativos
intangíveis
em curso Total

ATIVO BRUTO:

Saldo em 31 de dezembro 2014 336.325 8.596.304 236.250 433.707 9.602.586

Adições 815 705.240 - 162.853 868.908

Transferências e abates - 567.957 -  (567.957) -

Saldo em 31 de dezembro 2015 337.140 9.869.501 236.250 28.603 10.471.494

DEPRECIAÇÕES E PERDAS DE IMPARIDADE ACUMULADAS:

Saldo em 31 de dezembro 2014 333.721 5.912.920 49.219 - 6.295.860

Amortizações do exercício 2.502 940.542 - - 943.044

Saldo em 31 de dezembro 2015 336.223 6.853.462 49.219 - 7.238.904

Valor líquido 917 3.016.039 187.031 28.603 3.232.590

2014

Propriedade
Indústrial Software Goodwill

Ativos
intangíveis
em curso Total

ATIVO BRUTO:

Saldo em 31 de dezembro 2013 335.255 7.999.276 236.250 200.524 8.771.305

Adições 1.070 400.139 - 359.647 760.856

Transferências e abates - 196.889 -  (126.464) 70.425

Saldo em 31 de dezembro 2014 336.325 8.596.304 236.250 433.707 9.602.586

DEPRECIAÇÕES E PERDAS DE IMPARIDADE ACUMULADAS:

Saldo em 31 de dezembro 2013 329.308 5.240.291 49.219 - 5.618.818

Amortizações do exercício 4.413 672.629 - - 677.042

Saldo em 31 de dezembro 2014 333.721 5.912.920 49.219 - 6.295.860

Valor líquido 2.604 2.683.384 187.031 433.707 3.306.726

ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DA SAPHETY LEVEL - TRUSTED SERVICES, S.A.
Em 31 de dezembro de 2015 e 2014
(Montantes expressos em euros)
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Em 31 de dezembro de 2015, os aumentos do ativo intangível em curso referem-se predominantemente 
consultoria para desenvolvimento dos projetos SaphetySync e SaphetyDoc. Em 31 de dezembro de 2014, os 
aumentos do ativo intangível em curso referem-se predominantemente à capitalização de horas do projeto 
QREN Value 4 Coupons. 

Em 31 de dezembro de 2014, os aumentos das amortizações do exercício em software refere-se predomi-
nantemente à redução de ativos que ficaram 100% amortizados.

O Goodwill corresponde à diferença entre o valor atribuído ao negócio de certificação eletrónica de dados, 
determinado por uma avaliação efetuada por uma entidade independente e utilizando o método dos ‘cash 
flows’ descontados, e o valor contabilístico dos ativos e passivos transmitidos para a empresa no âmbito do 
aumento de capital realizado em 22 de dezembro de 2006 (Nota introdutória). Até 2009, o Trespasse estava 
a ser amortizado, por duodécimos, de acordo com o método das quotas constantes. Em 2009, e de acordo 
com as IAS/IFRS, a amortização do Trespasse foi suspensa, passando o mesmo a ser sujeito anualmente a 
testes de imparidade.

A aferição da existência, ou não, de imparidade para o valor do Goodwill registado nas demonstrações fi-
nanceiras anexas é efetuada com base no último plano de negócio aprovado pelo respetivo Conselho de 
Administração, o qual é preparado recorrendo à utilização de fluxos de caixa projetados para períodos de 
5 anos. A taxa de desconto utilizada tem por base o custo médio ponderado de capital estimado com base 
no segmento onde a empresa se insere (10,5%). Na perpetuidade, é considerado geralmente uma taxa de 
crescimento de cerca de 1%. 



5. CLASSES DE INSTRUMENTOS FINANCEIROS

Em 31 de dezembro de 2015 e 2014, as classes de instrumentos financeiros detidos pela empresa eram 
como segue:

Empréstimos e
contas a receber

Outros ativos 
financeiros Subtotal

Outros não 
abrangidos
pela IFRS 7 Total

2015

Ativos não correntes:

Outros ativos não correntes (Nota 6) 945.041 - 945.041 - 945.041

945.041 - 945.041 - 945.041

Ativos correntes:

Clientes (Nota 8) 1.767.240 - 1.767.240 - 1.767.240

Outras dívidas de terceiros (Nota 9) 40.816 - 40.816 43.782 84.598

Outros ativos correntes (Nota 10) - 545.037 545.037 199.140 744.177

Caixa e equivalentes de caixa (Nota 11) 19.975 - 19.975 - 19.975

1.828.031 545.037 2.373.068 242.922 2.615.990

Empréstimos e
contas a receber

Outros ativos 
financeiros Subtotal

Outros não 
abrangidos
pela IFRS 7 Total

2014

Ativos não correntes:

Outros ativos não correntes (Nota 6) 661.991 - 661.991 - 661.991 

661.991 - 661.991 - 661.991 

Ativos correntes:

Clientes (Nota 8) 1.613.723 - 1.613.723 - 1.613.723 

Outras dívidas de terceiros (Nota 9) 106.877 - 106.877 45.068 151.945 

Outros ativos correntes (Nota 10) - 567.807 567.807 160.917 728.724 

Caixa e equivalentes de caixa (Nota 11) 17.446 - 17.446 - 17.446 

1.738.046 567.807 2.305.853 205.985 2.511.838 

ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DA SAPHETY LEVEL - TRUSTED SERVICES, S.A.
Em 31 de dezembro de 2015 e 2014
(Montantes expressos em euros)
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Os saldos a receber e a pagar do Estado e outros entes públicos, bem como os custos especializados com o 
plano de acções, dada a sua natureza, foram considerados como instrumentos financeiros não abrangidos 
pela IFRS 7. Por sua vez, os custos e proveitos diferidos registados nas rubricas de outros ativos e passivos 
correntes e não correntes, foram considerados como instrumentos não financeiros.

É entendimento do Conselho de Administração da Saphety que o justo valor das classes de instrumentos 
financeiros registados ao custo amortizado e dos registados ao valor presente dos pagamentos não difere 
de forma significativa do seu valor contabilístico, atendendo às condições contratuais de cada um desses 
instrumentos financeiros passivos.

Passivos registados 
pelo custo amortizado

Outros
passivos

financeiros Subtotal

Outros não 
abrangidos
pela IFRS 7 Total

2015
Passivo não correntes:
Empréstimos de longo prazo líquidos
da parcela de curto prazo (Nota 13) 3.414.186 - 3.414.186 - 3.414.186 
Outros passivos financeiros não
correntes (Nota 14) - 25.598 25.598 - 25.598 

Outros passivos não correntes (Nota 17) - - - 56.059 56.059 

3.414.186 25.598 3.439.784 56.059 3.495.843 

Passivo correntes:
Empréstimos de curto prazo e outros 
empréstimos (Nota 13) 800.205 - 800.205 - 800.205 

Outros passivos financeiros (Nota 16) - 17.710 17.710 - 17.710 

Fornecedores (Nota 18) - 1.160.357 1.160.357 - 1.160.357 

Outras dívidas a terceiros (Nota 19) - 193.288 193.288 - 193.288 

Outros passivos correntes (Nota 20) - - - 1.128.966 1.128.966 

800.205 1.371.355 2.171.560 1.128.966 3.300.526 

Passivos registados 
pelo custo amortizado

Outros
passivos

financeiros Subtotal

Outros não 
abrangidos
pela IFRS 7 Total

2014

Passivo não correntes:
Empréstimos de longo prazo líquidos
da parcela de curto prazo (Nota 13) 3.533.019 - 3.533.019 - 3.533.019 
Outros passivos financeiros não
correntes (Nota 14) - 33.684 33.684 - 33.684 

Outros passivos não correntes (Nota 17) - - - 78.782 78.782 

3.533.019 33.684 3.566.703 78.782 3.645.485 

Passivo correntes:
Empréstimos de curto prazo e outros 
empréstimos (Nota 13) 354.067 - 354.067 - 354.067 

Outros passivos financeiros (Nota 16) - 19.542 19.542 - 19.542 

Fornecedores (Nota 18) - 1.075.853 1.075.853 - 1.075.853 

Outras dívidas a terceiros (Nota 19) - 310.565 310.565 - 310.565 

Outros passivos correntes (Nota 20) - - - 1.145.850 1.145.850 

354.067 1.405.960 1.760.027 1.145.850 2.905.877 



6. OUTROS ATIVOS NÃO CORRENTES

Em 31 de dezembro de 2015 e 2014, a rubrica ‘Outros ativos não correntes’ era composta como se segue:

Em 31 de dezembro de 2014, a rubrica ‘Outros’ inclui 1.950 euros respeitante à caução exigida pelos clientes, 
à empresa, para prestação de serviços. 

Os empréstimos de concedidos a participadas venceram juros à taxa de 3,9% em 2015 (5,6% para a Saphety 
Colômbia e 3% para a Saphety Brasil em 2014) e os empréstimos obtidos das empresas mãe venceram juros 
à taxa 3,9% (5,6% em 2014). Esta alteração das condições de concessão de financiamento deve-se ao facto 
de, durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2015, o grupo ter procedido à reavaliação dos termos e 
condições praticados no mercado, numa perspetiva de renegociar em concordância, os termos e condições 
inerentes aos financiamentos acordados com subsidiárias. Neste sentido, procedeu-se à atualização das 
taxas de juro para todos os empréstimos entre empresas do grupo.

7. IMPOSTOS DIFERIDOS

Em 31 de dezembro de 2015 e 2014, foi efetuada uma avaliação dos impostos diferidos a reconhecer, de que 
decorrem, essencialmente, ativos por impostos diferidos, tendo os mesmos sido registados ou desreconhe-
cidos tendo sempre em consideração a extensão do montante em que era provável, com razoável segurança, 
que lucros tributáveis futuros estariam utilizáveis nos prazos legais e contra os quais pudessem ser utili-
zadas as perdas fiscais ou diferenças tributárias dedutíveis. Esta avaliação baseou-se no último plano de 
negócio aprovado pelo Conselho de Administração, periodicamente revisto e atualizado.

ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DA SAPHETY LEVEL - TRUSTED SERVICES, S.A.
Em 31 de dezembro de 2015 e 2014
(Montantes expressos em euros)

2015 2014
Ativos Financeiros
Emprestimos de médio e longo prazo concedidos

Saphety Brasil 530.041 405.041 
Saphety Colômbia 415.000 255.000 

945.041 660.041 
Outros - 1.950 
Total 945.041 661.991 
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Em 31 de dezembro de 2015, a taxa de imposto a utilizar para o apuramento dos impostos diferidos ativos 
relativos a prejuízos fiscais é de 21%, está previsto que a taxa de IRC se mantenha em 21% em 2016. No 
caso das diferenças temporárias, nomeadamente das provisões não aceites e perdas por imparidade, a taxa 
a utilizar é de 22,5%. Os benefícios fiscais, por se tratarem de deduções à coleta, são considerados a 100%, 
sendo que em alguns casos, a sua integral aceitação se encontra dependente da aprovação das autoridades 
concedentes de tais benefícios fiscais.

A reconciliação entre o resultado antes de imposto e o imposto registado nos exercícios findos em 31 de 
dezembro de 2015 e 2014 é como segue:

A taxa fiscal aplicável na reconciliação entre o gasto de impostos e o lucro contabilístico é de 21% (23% em 
2014) por esta ser a taxa normal de IRC em Portugal.

Em 31 de dezembro de 2015, os valores de impostos diferidos não registados por não ser provável a existên-
cia de lucros fiscais futuros para os absorver eram como se segue:

Ano em que 
foram gerados

Prejuízos
reportáveis

Provisões não 
aceites e perdas 
por imparidade Total Sifide CFEI

Ativos por
impostos
diferidos

2007 - 10.309 10.309 - - 2.320 
2008 - (3.316) (3.316) - - (746)
2009 - 23.541 23.541 139.745 - 145.042 
2010 - 38.973 38.973 178.700 - 187.469 
2011 - 42.822 42.822 107.280 - 116.915 
2012 200.665 (13.280) 187.385 - - 39.152 
2013 652.367 64.865 717.232 39.874 112.585 304.051 
2014 - (27.368) (27.368) 31.003 - 24.845 
2015 - (5.676) (5.676) - - (1.277)

853.032 130.870 983.902 496.602 112.585 817.769 

2015 2014
Resultado antes de imposto 949.521 278.125
Imposto (21% em 2015 e 23% em 2014)  (199.399)  (63.969)
Tributação autónoma, derrama e correção do imposto do ano anterior  (28.100)  (40.811)
Provisão para PEC (Nota 15) - 2.103
Utilização de prejuízos fiscais e benefícios fiscais, sem registo de imposto
diferido ativo em exercícios anteriores 190.584 -
Diferenças temporárias do exercício e outros ajustamentos contabilísticos
não aceites fiscalmente 8.815 10.832
Impostos sobre o rendimento  (28.100)  (91.845)



A Administração Fiscal tem a possibilidade de rever a situação fiscal da empresa e das empresas participa-
das com sede social em Portugal durante um período de quatro anos (cinco anos para a Segurança Social), 
exceto quando tenham ocorrido 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. Deste modo, as declarações fiscais de cada exercício, desde 2012 (in-
clusive), poderão vir ainda a ser sujeitas a revisão. É convicção do Conselho de Administração que eventuais 
correções àquelas declarações de impostos não produzirão efeitos materialmente relevantes nas demons-
trações financeiras anexas.

O grupo Sonaecom é abrangido, desde janeiro de 2008, pelo Regime especial de tributação dos grupos de 
sociedades, pelo que o imposto corrente é calculado com base nos resultados tributáveis das empresas 
incluídas na consolidação e no referido regime especial, de acordo com as regras do mesmo. O Regime 
especial de tributação dos grupos de sociedades engloba todas as empresas participadas direta ou indire-
tamente, ou ainda que por intermédio de sociedades residentes noutro Estado Membro da União Europeia 
ou do Espaço Económico Europeu, desde que, neste último caso, exista obrigação de cooperação adminis-
trativa, em pelo menos, 75% do capital, desde que tal participação lhe confira mais de 50% dos direitos de 
voto, desde que cumpridos determinados requisitos, incluindo que a percentagem de participação referida, 
da sociedade dominante na sociedade dominada, seja superior a um ano, com referência à data em que se 
inicia a aplicação do regime. A Saphety encontrou-se neste regime durante o exercício findo em 31 de de-
zembro de 2014. 

No exercício findo em 2015, o grupo Sonaecom deixou de ter um grupo autónomo de sociedades abrangido 
pelo regime especial de tributação em virtude de ter passado a integrar o regime especial de tributação de 
grupos de sociedades da Sonae SGPS. Contudo, a Saphety não se encontra abrangida por esse regime uma 
vez que a participação indireta da Sonae SGPS em mais de 75% ainda não havia completado mais de um ano 
na data de início da aplicação do regime.

Conforme convicção do Conselho de Administração corroborada pelos nossos advogados e consultores fis-
cais, não existem passivos materiais associados a contingências fiscais prováveis que não se encontrem 
provisionadas e que devessem ser alvo de divulgação no Anexo ou de registo de provisões nas demonstra-
ções financeiras em 31 de dezembro de 2015.

8. CLIENTES

Em 31 de dezembro de 2015 e 2014, esta rubrica tinha a seguinte composição:

ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DA SAPHETY LEVEL - TRUSTED SERVICES, S.A.
Em 31 de dezembro de 2015 e 2014
(Montantes expressos em euros)

2015 2014
Clientes correntes 1.767.240 1.613.723
Clientes de cobrança duvidosa 211.701 225.278

1.978.941 1.839.001
Perdas de imparidade acumuladas em clientes (Nota 15) (211.701) (225.278)

1.767.240 1.613.723
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A exposição da empresa ao risco de crédito é atribuível antes de mais às contas a receber da sua atividade 
operacional. Os montantes apresentados no balanço encontram-se líquidos das perdas acumuladas de im-
paridades para cobranças duvidosas que foram estimadas pela empresa, de acordo com a sua experiência e 
com base na sua avaliação da conjuntura e envolventes económicas. O Conselho de Administração entende 
que os valores contabilísticos das contas a receber se aproximam do seu justo valor.

Em 31 de dezembro de 2015 e 2014, a antiguidade dos saldos de clientes pode ser detalhada como segue:

Em 31 de dezembro de 2015, o valor total das contas a receber, com antiguidade superior a 180 dias e com 
imparidade, líquido dos montantes de IVA que a empresa espera e desenvolve esforços concretos para recu-
perar, encontram-se totalmente provisionados.

9. OUTRAS DÍVIDAS DE TERCEIROS

Em 31 de dezembro de 2015 e 2014, esta rubrica tinha a seguinte composição:

Em 31 de dezembro de 2014, a rubrica ‘Outros devedores’, incluía o valor de 81.130 euros, que corresponde 
ao subsídio não reembolsável no âmbito do programa QREN, atribuído pela Agência de Inovação, S.A., à 
empresa, no âmbito do contrato de consórcio relativo à concessão de incentivos financeiros ao abrigo do 
Sistema de Incentivos à Investigação e Desenvolvimento Tecnológico (Nota 20). A rubrica ‘Estado e outros 
entes públicos’, inclui o saldo referente ao valor do pagamento especial por conta de IRC líquido do valor do 
imposto estimado.

Vencido sem imparidade Vencido e com imparidade

Total
Não

vencido
Até

30 dias
30 a 90 

dias
 Mais de

90 dias
Até

90 dias
90 a 180 

dias
180 a 360 

dias
Mais de 
360 dias

2015
Clientes 1.978.941 1.132.549 334.999 81.509 218.183 - - - 211.701 
2014
Clientes 1.839.001 918.252 243.517 217.222 208.340 4.914 4.030 13.464 229.262

2015 2014
Estado e outros entes públicos 43.782 45.068 
Outros devedores 40.816 106.877 

84.598 151.945 



Em 31 de dezembro de 2015 e 2014, a antiguidade de saldos de outros devedores e adiantamentos a forne-
cedores pode ser detalhada como segue:

10. OUTROS ATIVOS CORRENTES

Em 31 de dezembro de 2015 e 2014, esta rubrica tinha a seguinte composição:

11. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Em 31 de dezembro de 2015 e 2014, o detalhe de caixa e equivalentes de caixa era o seguinte:

ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DA SAPHETY LEVEL - TRUSTED SERVICES, S.A.
Em 31 de dezembro de 2015 e 2014
(Montantes expressos em euros)

Vencido sem imparidade Vencido e com imparidade

Total
Não

vencido
Até

30 dias
30 a 90 

dias
 Mais de

90 dias
Até

90 dias
90 a 180 

dias
180 a 360 

dias
Mais de 
360 dias

2015
Outros devedores 40.816 - 7.990 2.207 30.619 - - - -

40.816 - 7.990 2.207 30.619 - - - -
2014
Outros devedores 106.877 6.167 - - 100.710 - - - -

106.877 6.167 - - 100.710 - - - -

2015 2014
Faturação a emitir a clientes por prestação de serviços 544.943 560.110
Trabalhos especializados pagos antecipadamente 75.681 57.817
Subcontratos 49.698 43.891
Outros acréscimos de proveitos 94 7.697
Outras despesas pagas antecipadamente 73.761 59.209

744.177 728.724

2015 2014
Numerário 250 250
Depósitos bancários imediatamente mobilizáveis 19.725 17.196 
Aplicações de tesouraria - -
Caixa e equivalentes de caixa 19.975 17.446 
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12. CAPITAL SOCIAL

Em 31 de dezembro de 2015 e 2014, o capital social da empresa estava representado por 98.039 ações, cor-
respondentes a ações ordinárias escriturais nominativas, com o valor unitário de 1 euro. Nessas datas, a 
estrutura acionista era a seguinte:

A totalidade das ações que representam o capital social da empresa corresponde a ações autorizadas, subs-
critas e pagas. Todas as ações têm os mesmos direitos, correspondendo um voto a cada uma.

13. EMPRÉSTIMOS

Em 31 de dezembro de 2015 e 2014, os empréstimos obtidos tinham a seguinte composição:

a) Empréstimos de longo prazo líquidos da parcela de curto prazo:
A rubrica de empréstimos de longo prazo líquidos da parcela de curto prazo, em 31 de dezembro de 2015 e 
2014, no montante de 3.414.186 euros e 3.533.019 euros, respetivamente, correspondia a suprimentos rece-
bidos de empresas do grupo, e respetivos juros, conforme segue:

Durante os exercícios findos em 31 de dezembro de 2015 e 2014, os suprimentos venceram juros à taxa mé-
dia de 3,89% e 5,74%, respetivamente.

2015 2014
Número de ações % Número de ações %

Sonae Investment Management, SGPS, S.A. * 85.289 86,99% 85.289 86,99%
Aitec - Tecnologias de Informação, SGPS, S.A. 7.681 7,84% 7.681 7,84%
Banco BPI, S.A. 5.069 5,17% 5.069 5,17%

98.039 100,00% 98.039 100,00%
* Esta empresa alterou a sua denominação de Sonaecom Sistemas de Informação, SGPS para Sonae Investment Management – 
Software and Technology, SGPS, S.A. em 2015.

Montante utilizado
2015 2014

Sonae Investment Management, SGPS, S.A. * 2.949.678 3.064.678
AITEC 271.874 271.874
Banco BPI, S.A. 179.448 179.448
Juros corridos e não vencidos 13.186 17.019

3.414.186 3.533.019
* Esta empresa alterou a sua denominação de Sonaecom Sistemas de Informação, SGPS para Sonae Investment Management – 
Software and Technology, SGPS, S.A. em 2015.



b) Empréstimos de curto prazo e outros empréstimos:
A rubrica de empréstimos de curto prazo e outros empréstimos, em 31 de dezembro de 2015 e 2014, no 
montante de 800.205 euros e 354.067 euros, respetivamente, era composta como segue:

Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2015, as operações de financiamento de curto prazo vence-
ram juros a uma taxa média de 3,87% e 5,72% em 31 de dezembro de 2014.

Os empréstimos obtidos não têm prazo de reembolso definido, pelo que não é apresentada informação so-
bre a sua maturidade.

Com base no endividamento exposto a taxas variáveis existente no final de 2015 e tendo em conta as apli-
cações e saldos bancários na mesma data, caso as taxas de juro de mercado venham a subir (descer), em 
média, 75 bp durante o ano de 2016, os juros suportados nesse exercício seriam acrescidos (diminuídos), em 
aproximadamente, 31.000 euros.

14. OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS NÃO CORRENTES

Em 31 de dezembro de 2015, esta rúbrica era composta por saldos de fornecedores de ativos fixos tangíveis 
e de ativos intangíveis relativos a contratos de leasing cujo vencimento é superior a um ano no montante de 
25.598 euros.

O plano de reembolso previsto para estes saldos, a 31 de dezembro de 2015 é o seguinte:

ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DA SAPHETY LEVEL - TRUSTED SERVICES, S.A.
Em 31 de dezembro de 2015 e 2014
(Montantes expressos em euros)

2015

Pagamentos
de leasing

Atualização dos
pagamentos de leasing

2016 19.408 17.710
2017 19.408 18.528
2018 6.278 6.110
2019 984 960

46.078 43.308
Juros (2.771) -

43.307 43.308
Parcela de curto prazo (Nota 16) - (17.710)

43.307 25.598

Montante utilizado
2015 2014

Descobertos bancários - - 
Aplicações de tesouraria obtidos (Nota 27) 795.000 345.000 
Juros corridos e não vencidos (Nota 27) 5.205 9.067 

800.205 354.067 
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15. PROVISÕES E PERDAS DE IMPARIDADE ACUMULADAS

O movimento ocorrido nas provisões e perdas de imparidade acumuladas durante os exercícios findos em 
31 de dezembro de 2015 e 2014 foi o seguinte:

O reforço das ‘Provisões para outros riscos e encargos’, no exercício de 2015 foi registado por contrapartida 
de ‘Juros para atualização financeira’, e respeita à provisão para desmantelamento e abandono de escritórios. 

O reforço das ‘Provisões para outros riscos e encargos’, no exercício de 2014 foi registado por contrapartida 
de ‘Ativos fixos tangíveis’, e respeita à provisão para desmantelamento e abandono de escritórios. 

A redução das ‘Provisões para outros riscos e encargos’, no exercício de 2014, inclui o valor de 2.103 euros 
registado na demonstração de resultados, em ‘Imposto sobre o rendimento do exercício’, atendendo à na-
tureza do mesmo (Nota 7 e 26). Inclui ainda o valor de 21.492 euros referente à utilização da provisão para 
desmantelamento pelo que o valor registado na demonstração de resultados referente à reversão de provi-
sões ascende a 3.130 euros (Nota 22). 

A redução na rubrica “Perdas por imparidade acumuladas em contas a receber”, no exercício de 2015, é 
justificada pela utilização da imparidade através do write-off de saldos de clientes.

16. OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS

Em 31 de dezembro de 2015, a rúbrica ‘Outros passivos financeiros’ inclui o montante de 17.710 euros 
(19.542 euros em 2014) relativos à parcela de curto prazo dos contratos de leasing (Nota 14).

17. OUTROS PASSIVOS NÃO CORRENTES

Em 31 de dezembro de 2015 e 2014, esta rubrica correspondia à responsabilidade com Planos de Incentivo 
de Médio Prazo, no montante de 56.059 euros e 78.782 euros, respetivamente (Nota 30).

Saldo inicial Reforço Redução Saldo final
2015
Perdas de imparidade acumuladas em contas a receber (Nota 8) 225.278 19.111 (32.688) 211.701 
Provisões para outros riscos e encargos 37.809 344 - 38.153 

263.087 19.455 (32.688) 249.854 
2014
Perdas de imparidade acumuladas em contas a receber (Nota 8) 225.278 - - 225.278 
Provisões para outros riscos e encargos 50.054 14.480 (26.725) 37.809 

275.332 14.480 (26.725) 263.087 



18. FORNECEDORES

Em 31 de dezembro de 2015 e 2014, esta rubrica tinha a seguinte composição e plano de maturidade:

Em 31 de dezembro de 2015 e 2014, esta rubrica inclui saldos a pagar a fornecedores decorrentes da ativi-
dade operacional da empresa e de aquisição de ativos fixos tangíveis. O Conselho de Administração acredita 
que o justo valor destes saldos não difere significativamente do seu valor contabilístico e que o efeito da 
atualização desses montantes não é material.

19. OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS

Em 31 de dezembro de 2015 e 2014, esta rubrica tinha a seguinte composição:

As dívidas a outros credores tinham o seguinte plano de maturidade:

As dívidas a outros credores não incorporam juros. O Conselho de Administração considera que o valor conta-
bilístico não difere significativamente do seu justo valor, e que os efeitos da sua atualização não são materiais.

ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DA SAPHETY LEVEL - TRUSTED SERVICES, S.A.
Em 31 de dezembro de 2015 e 2014
(Montantes expressos em euros)

Total Até 90 dias 90 a 180 dias Mais de 180 dias
2015
Fornecedores, conta corrente 1.061.785 1.061.785 - -
Fornecedores de ativos fixos tangíves e intangíveis 98.572 98.572 - -

1.160.357 1.160.357 - -
2014
Fornecedores, conta corrente 943.996 943.996 - -
Fornecedores de ativos fixos tangíves e intangíveis 131.857 131.857 - -

1.075.853 1.075.853 - -

Total Até 90 dias 90 a 180 dias Mais de 180 dias
2015
Outros credores 3.363 3.363 - - 
2014
Outros credores 134.380 134.380 - - 

2015 2014
Estado e outros entes públicos 189.925 176.185
Outros credores 3.363 134.380

193.288 310.565
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Em 31 de dezembro de 2015 e 2014, a rubrica ‘Estado e outros entes públicos’ refere-se, essencialmente, a 
impostos a pagar, nomeadamente, ao Imposto sobre Valor Acrescentado, às Contribuições a pagar à Segu-
rança Social e às retenções de imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares.

20. OUTROS PASSIVOS CORRENTES

Em 31 de dezembro de 2015 e 2014, esta rubrica tinha a seguinte composição:

A rubrica ‘Subsídios’ corresponde ao montante por reconhecer como proveito do subsídio não reembolsável 
atribuído à empresa no âmbito do contrato de consórcio relativo à concessão de incentivos financeiros ao 
abrigo do Sistema de Incentivos à Investigação e Desenvolvimento Tecnológico, celebrado entre os consor-
ciados WeDo Consulting – Sistemas de Informação, S.A., Saphety  Level – Trusted Services, S.A., Cardmobili 
Desenvolvimento de Software, S.A., Universidade de Aveiro  e a Agência de Inovação, S.A.. O valor do benefí-
cio relevado em cada um dos consorciados, foi apurado tendo em consideração o montante de investimento 
realizado por cada empresa no total do projeto e, no caso da Saphety , será reconhecido na mesma medida 
em que o investimento for amortizado. 

A rubrica inclui ainda o montante por reconhecer como proveito do subsídio não reembolsável referente a um 
outro contrato de concessão de incentivos financeiros ao abrigo do Sistema de Incentivos à Investigação e De-
senvolvimento Tecnológico, celebrado entre a Saphety e o IAPMEI (Drive 3). Estes subsídios são reconhecidos 
como proveito na demonstração dos resultados, de acordo com a política contabilística descrita na Nota 1.m). 

Durante os exercícios findos em 31 de dezembro de 2015 e 2014, foram relevados em ‘Outros proveitos ope-
racionais’ 42.200 euros e 54.295 euros relativos a estes subsídios (Nota 22).

2015 2014
Custos a pagar

Custos com o pessoal 635.802 586.815
Subcontratos 91.764 10.641
Planos de Incentivo de Médio Prazo (Nota 30) 111.664 95.948
Outros custos a pagar 89.280 105.532

928.510 798.936
Proveitos diferidos

Subsídios 80.751 201.827
Faturação antecipada 78.990 104.322
Outros proveitos diferidos 40.715 40.765

200.456 346.914
1.128.966 1.145.850



21. PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS 

Em 31 de dezembro de 2015 e 2014, estas rubricas tinham a seguinte composição:

Em 31 de dezembro de 2015, as prestações de serviços incluem o montante de 869.611 Euros referentes à 
cedência do direito de usufruto da marca SaphetyDoc à Saphety Colômbia (Notas 2 e 27).

22. OUTROS PROVEITOS OPERACIONAIS

Em 31 de dezembro de 2015 e 2014, a rubrica ‘Outros proveitos operacionais’ tinha a seguinte composição:

23. FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS 

Em 31 de dezembro de 2015 e 2014, a rubrica ‘Fornecimentos e serviços externos’ apresentava a seguinte 
composição:

ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DA SAPHETY LEVEL - TRUSTED SERVICES, S.A.
Em 31 de dezembro de 2015 e 2014
(Montantes expressos em euros)

2015 2014
Mercado Interno 5.305.283 5.152.165
Mercado Externo 2.969.841 1.317.509

8.275.124 6.469.674

2015 2014
Subsídios (Nota 20) 42.200 54.295
Proveitos suplementares 7.880 3.773
Outros (Nota 15) 3.404 3.279

53.484 61.347

2015 2014
Subcontratos 1.932.663 1.441.273
Trabalhos especializados 997.095 761.300
Rendas e alugueres 478.884 355.867
Publicidade e propaganda 145.832 91.014
Deslocações e estadas 131.593 167.394
Comunicação 60.703 62.401
Honorários 4.900 120
Outros 150.389 148.693

3.902.059 3.028.062
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Os compromissos assumidos em 31 de dezembro de 2015 e 2014 com contratos de locação operacional são 
como seguem:

Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2015 foram reconhecidos 466.753 euros (322.466 euros, 
em 2014) na rubrica de ‘Fornecimentos e serviços externos’ relativos a rendas de locações operacionais, 
nomeadamente na rubrica ‘Rendas e alugueres’. Os bens em locação operacional resumem-se a viaturas, 
imóveis e equipamentos.

24. OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS

Em 31 de dezembro de 2015 e 2014, a rubrica ‘Outros custos operacionais’ apresentava a seguinte composição:

2015 2014
Impostos e taxas 8.081 5.761
Outros 4.483 15.116

12.564 20.877

2015 2014

Pagamentos mínimos de locação operacional:
2015 466.753 418.045
2016 448.559 398.279
2017 379.781 328.077
2018 246.006 193.297
2019 14.009 3.479
Renováveis por 1 ano 7.981 2.128

1.563.089 1.343.305



25. RESULTADOS FINANCEIROS

Os resultados financeiros dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2015 e 2014, têm a seguinte composição:

Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2015 e 2014, a rubrica ‘Juros obtidos’ inclui, principalmente, 
juros relativos a aplicações de tesouraria.

26. IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO

O imposto sobre o rendimento reconhecido nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2015 e 2014 é com-
posto como segue ((custos)/proveitos):

ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DA SAPHETY LEVEL - TRUSTED SERVICES, S.A.
Em 31 de dezembro de 2015 e 2014
(Montantes expressos em euros)

2015 2014
Outros custos financeiros:

Juros suportados 
Juros suportados - empresas do grupo (Nota 27)  (151.247)  (241.615)
Juros suportados - outros  (2.128)  (2.401)

Outros custos financeiros  (5.804)  (5.772)
 (159.179)  (249.788)

Outros proveitos financeiros:
Juros obtidos

Juros obtidos - empresas do grupo (Nota 27) 34.030 19.375
Juros obtidos - outros 315 150

Outros Proveitos Financeiros 3.131 6.270
37.476 25.795

2015 2014
Imposto corrente (Nota 7) (28.100) (89.742)
Provisão para impostos (Nota 15) - (2.103)

(28.100) (91.845)
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27. PARTES RELACIONADAS

Durante os exercícios findos em 31 de dezembro de 2015 e 2014, os saldos e transações mantidos com par-
tes relacionadas respeitam, essencialmente, à atividade operacional da empresa bem como à concessão e 
obtenção de empréstimos.

Os saldos e transações mais significativos efetuados com entidades relacionadas, durante os exercícios 
findos em 31 de dezembro de 2015 e 2014, foram os seguintes:

Saldos em 31 de dezembro de 2015

Contas a receber
(Notas 8 e 9)

Contas a pagar
(Notas 18 e 19)

Outros ativos/
(passivos)

(Notas 10 e 20)

Empréstimos
concedidos/

(obtidos)
(Notas 6 e 13)

Sonae Investment Management, SGPS ** - 38.438 - (3.759.380)
AITEC 387 - - (271.874)
We Do Consulting 257.756 (10.138) - - 
BPI - - (25) (179.448)
Digitmarket 544 20.117 51.033 - 
Sonaecom SGPS 12.823 107.408 248.032 - 
NOS Technology * - 1.914 - - 
NOS Comunicações 54.967 - (8.489) - 
Modelo Continente Hipermercados 1.924 - - - 
Sonaecom Serviços Partilhados 37.020 134.895 (27.664) - 
Saphety Brasil 18.828 - 2.826 530.041 
Saphety Colômbia 16.213 - 1.269 415.000 
Sonae Center Serviços II 18.231 9.225 (28.000) - 
We do Technologies México - 10.468 - - 
Raso Viagens e Turismo 1.177 8.416 5.570 - 
SC Sociedade de Consultadoria 30.278 - - - 
Sierra Management 32.716 - - - 
Sonaecom Cyber 13.745 - - - 
Itrust 8.087 5.228 - - 
S21 Sec, S.A. de CV 10.668 - - - 
Outros 24.456 - 569 - 

539.820 325.971 245.121 (3.265.661)
* Esta empresa alterou a sua denominação de Be Artis para NOS Technology em 2015.
** Esta empresa alterou a sua denominação de Mainroad para NOS Sistemas S.A. em 2015.
*** Esta empresa alterou a sua denominação de Sonaecom Sistemas de Informação, SGPS para Sonae Investment Management 
– Software and Technology, SGPS, S.A. em 2015.



ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DA SAPHETY LEVEL - TRUSTED SERVICES, S.A.
Em 31 de dezembro de 2015 e 2014
(Montantes expressos em euros)

Saldos em 31 de dezembro de 2014

Contas a receber
(Notas 8 e 9)

Contas a pagar
(Notas 18 e 19)

Outros ativos/
(passivos)

(Notas 10 e 20)

Empréstimos
concedidos/

(obtidos)
(Notas 6 e 13)

Sonae Investment Management, SGPS *** - 48.170 - (3.433.579)
AITEC - 2.900 - (271.874)
We Do Consulting 46.108 35.212 212.924 - 
BPI - - 18 (179.448)
Digitmarket 229 18.166 21.981 - 
Sonaecom SGPS 231 111.117 61.133 - 
NOS Technology * 58.829 - - - 
NOS Comunicações 267.429 15.972 (13.079) - 
NOS Sistemas S.A. ** 197 28.749 - - 
Modelo Continente Hipermercados 64.503 15.175 - - 
Sonaecom Serviços Partilhados 20.001 94.892 (42.712) - 
Saphety Brasil - - 2.321 405.041 
Saphety Colômbia 1.453 - 1.200 255.000 
Sonae Center Serviços II 40.087 33.364 - - 
We do Technologies México - - (9.901) - 
Raso Viagens e Turismo 4.391 20.175 (72) - 
SC Sociedade de Consultadoria 65.935 - - - 
Sonae Serviços de Gestão, SA 13.469 - - - 
Sierra Management 15.615 - - - 
Outros 20.650 - 389 - 

619.127 423.892 234.202 (3.224.860)
* Esta empresa alterou a sua denominação de Be Artis para NOS Technology em 2015.
** Esta empresa alterou a sua denominação de Mainroad para NOS Sistemas S.A. em 2015.
*** Esta empresa alterou a sua denominação de Sonaecom Sistemas de Informação, SGPS para Sonae Investment Management 
– Software and Technology, SGPS, S.A. em 2015.
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Transações durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2015
Vendas e prestações

de serviços
(Nota 21)

Fornecimento e
serviços externos

(Nota 23)

Juros obtidos /
(suportados)

(Nota 25)
NOS Technology * 280.935 - - 
NOS Comunicações 477.112 68.868 - 
Modelo Continente Hipermercados 97.400 - - 
Digitmarket 2.501 86.285 - 
NOS Sistemas S.A. ** 1.923 45.043 - 
We Do Consulting 3.748 48.693 - 
Sonaecom SGPS 2.049 61.654 - 
Sonae Center Serviços II 100.592 75.859 - 
SC Sociedade de Consultadoria 165.235 - - 
AITEC - - (10.580)
Sonae Investment Management, SGPS *** - 31.353 (131.108)
BPI - - (9.559)
Sonaecom Serviços Partilhados 75.058 688.665 - 
Raso Viagens e Turismo 4.248 84.133 - 
Saphety Brasil - - 19.920 
Saphety Colômbia 869.612 - 14.110 
Sierra Management 146.764 - - 
Sistavac 18.290 - - 
Público 6.426 250 - 
S21 GES 10.667 - - 
S21 Sec, S.A. de CV 10.667 - - 
S21 Labs 10.667 - - 
Itrust 6.575 - - 
Soanecom Cyber 11.175 - - 
Outros 49.736 1.172 - 

2.351.380 1.191.975 (117.217)
* Esta empresa alterou a sua denominação de Be Artis para NOS Technology em 2015.
** Esta empresa alterou a sua denominação de Mainroad para NOS Sistemas S.A. em 2015.
*** Esta empresa alterou a sua denominação de Sonaecom Sistemas de Informação, SGPS para Sonae Investment Management 
– Software and Technology, SGPS, S.A. em 2015.



ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DA SAPHETY LEVEL - TRUSTED SERVICES, S.A.
Em 31 de dezembro de 2015 e 2014
(Montantes expressos em euros)

Transações durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2014
Vendas e prestações

de serviços
(Nota 21)

Fornecimento e
serviços externos

(Nota 23)

Juros obtidos /
(suportados)

(Nota 25)
NOS Technology * 454.512 - -
NOS Comunicações 404.467 73.509 -
Modelo Continente Hipermercados 297.772 - -
Digitmarket 2.563 80.314 -
NOS Sistemas S.A. ** 1.950 117.712 -
We Do Consulting 35.079 48.896 -
Sonaecom SGPS 2.046 47.754  (6.477)
Sonae Center Serviços II 234.821 43.834 -
SC Sociedade de Consultadoria 92.218 - -
AITEC - -  (15.825)
Sonae Investment Management, SGPS *** - 16.123  (208.867)
BPI - -  (10.446)
Sonaecom Serviços Partilhados 107.743 356.135 -
Raso Viagens e Turismo 6.677 121.011 -
Saphety Brasil - - 9.216
Saphety Colômbia - - 10.159
Sonae Serviços de Gestão, SA 21.450 - -
Sierra Management 130.277 - -
Outros 46.222 10.295 -

1.837.797 915.583  (222.240)
* Esta empresa alterou a sua denominação de Be Artis para NOS Technology em 2015.
** Esta empresa alterou a sua denominação de Mainroad para NOS Sistemas S.A. em 2015.
*** Esta empresa alterou a sua denominação de Sonaecom Sistemas de Informação, SGPS para Sonae Investment Management 
– Software and Technology, SGPS, S.A. em 2015.

Todas as transações acima referidas foram efetuadas a preços de mercado.

As contas a receber e a pagar a empresas relacionadas, serão liquidadas em numerário e não se encontram 
cobertas por garantias. Durante os exercícios findos em 31 de dezembro de 2015 e 2014, não foram reconhe-
cidas perdas de imparidade em contas a receber de entidades relacionadas.

Uma listagem integral das partes relacionadas da empresa é apresentada em anexo ao presente relatório.
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28. RESPONSABILIDADES POR GARANTIAS PRESTADAS

O valor das garantias emitidas a favor de terceiros, em 31 de dezembro de 2015 e 2014, tinha a seguinte 
composição:

29. RESULTADOS POR AÇÃO

Os resultados por ação, básicos e diluídos, são calculados dividindo o resultado líquido do exercício da em-
presa (921.421 euros em 2015 e 186.280 euros em 2014) pelo número médio de ações existente durante os 
exercícios findos em 31 de dezembro de 2015 e 2014 (98.039 ações).

30. PLANOS DE INCENTIVO DE MÉDIO PRAZO

Em junho de 2000, o grupo Sonaecom implementou um sistema de incentivos em ações a colaboradores 
acima de determinado nível de função, que veio a assumir a forma de opções e ações da Sonaecom. O exer-
cício dos direitos ocorre três anos após a sua atribuição, desde que o colaborador se mantenha na empresa 
durante esse período. 

Em 31 de dezembro de 2013, os planos em aberto da empresa de ações Sonaecom eram os seguintes:

Em 10 de março de 2014, os Planos de ações da Sonaecom foram convertidos na totalidade para ações 
Sonae SGPS. Esta conversão ocorreu com base nos termos de troca fixados na Oferta Publica de Aquisição 
em 20 de fevereiro de 2014 para determinar o justo valor dos planos Sonaecom, e com base na cotação das 
ações Sonae SGPS.

Beneficiário da garantia Descrição 2015 2014
IAPMEI Garantia associada a um contrato de concessão 

de incentivos financeiros
19.705 209.007 

Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo Boa execução de trabalhos a realizar 2.200 - 
Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias

Boa execução de trabalhos a realizar 14.952 - 

36.857 209.007 

Período de Diferimento 31 de dezembro de 2013
Cotação na data de 

atribuição*
Data de

atribuição
Data de

vencimento
Número agregado 

de participantes Número de ações
Ações Sonaecom
Plano 2010 1,399 10-mar-11 10-mar-14 8 41.294
Plano 2011 1,256 9-mar-12 9-mar-15 9 50.572
Plano 2012 1,505 8-mar-13 8-mar-16 10 54.016
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Assim, a conversão dos planos foi efetuada com base do rácio Sonaecom/Sonae SGPS implícito nos termos 
fixados na Oferta Pública de Aquisição (1 Ação Sonaecom – aproximadamente 2,05 Ações Sonae SGPS).

Para o plano de ações da Sonaecom, S.G.P.S., S.A. de 2012, a responsabilidade é calculada com base no 
preço fixado no contrato de cobertura dos planos na data de conversão 1,258 euros. O impacto da conversão 
é assumido pela Sonaecom, S.G.P.S., S.A..

Por decisão da Comissão de Nomeações e Remunerações, a entrega do Plano 2011 foi realizada em maio 
de 2015.

Desta forma, os planos em aberto a 31 de dezembro de 2015 são os seguintes:

Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2015, os movimentos ocorridos ao abrigo dos planos indi-
cados detalham-se da seguinte forma:

Período de Diferimento 31 de dezembro de 2015
Cotação na data

de conversão /
31 dezembro 2015

Data de
atribuição

Data de
vencimento

Número
agregado de

participantes
Número

de ações
Ações Sonae SGPS (Proveni-
entes da conversão dos planos 
Sonaecom)
Plano 2012 1,258 8-mar-13 10-mar-16 9 113.766

Ações Sonae SGPS
Plano 2013 1,048 10-mar-14 10-mar-17 9 65.871
Plano 2014 1,048 10-abr-15 10-abr-18 13 66.350

Ações Sonae SGPS
Número agregado de 

participantes Número de ações
Saldo a 31.12.2014

Ainda diferidas 27 269.274
Total

Movimentos no ano
Atribuídas 14 64.160
Vencidas (8) (111.158)
Canceladas/Extintas/ Corrigidas (1) (2) 23.711

Saldo a 31.12.2015
Ainda diferidas 31 245.987

Total Total 245.987
(1) As correções são efetuadas em função do dividendo pago e pelas alterações ao capital social e outros ajustamentos, nomea-
damente, resultantes da alteração na forma de vencimento do MTIP, que passou a poder ser feita através da aquisição de ações 
com desconto.



DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS | RELATÓRIO E CONTAS 2015 | 89

Para o plano convertido em planos de ações Sonae S.G.P.S., a responsabilidade é calculada com base no 
preço fixado no contrato de cobertura dos planos (1,258 euros) estabelecido com a Sonaecom SGPS,S.A.. 
Para os planos atribuídos em 2013 e 2014 em ações Sonae S.G.P.S. a responsabilidade é calculada com base 
na cotação de mercado, ao justo valor. 

Os custos dos planos de ações são reconhecidos ao longo do exercício que medeia a atribuição e o exercício 
das mesmas. Os custos reconhecidos em anos anteriores e no período findo em 31 de dezembro de 2015, 
são como se segue:

31. TRABALHADORES AO SERVIÇO

Durante os exercícios findos em 31 de dezembro de 2015 e 2014, o número médio de trabalhadores ao serviço 
da empresa era de 68, em ambos os anos. A 31 de dezembro de 2015 o número de trabalhadores ascendia a 67.

32. REMUNERAÇÕES ATRIBUÍDAS AO PESSOAL CHAVE DA GERÊNCIA

Durante os exercícios findos em 31 de dezembro de 2015 e 2014 não foi atribuída qualquer remuneração pela 
empresa ao pessoal chave da sua gerência.

33. HONORÁRIOS DO REVISOR OFICIAL DE CONTAS

Em 2015 e 2014, a empresa, a título de honorários, ao ROC, Deloitte, e à sua rede de empresas, teve custos 
nos seguintes montantes:

Valor
Custos reconhecidos em exercícios anteriores 291.888
Custos reconhecidos no exercício 77.708
Custo de planos exercidos em anos anteriores (178.288)
Custos dos planos exercidos no exercício (54.728)

136.580

Responsabilidade da conversão dos planos da Sonaecom (31.143)
Registados em 'Outros passivos correntes' 111.664
Registados em 'Outros passivos não correntes' 56.059

2015 2014
Revisão legal de contas 2.897 2.414
Total 2.897 2.414
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34. OUTROS ASSUNTOS

A partir de 2007, a empresa tem suportado despesas com Investigação e Desenvolvimento (I&D) suscetíveis 
de serem elegíveis para efeitos de aproveitamento do Sistema de Incentivos Fiscais em Investigação e De-
senvolvimento Empresarial (‘SIFIDE’), previsto na Lei n.º 40/2005, de 3 de agosto e que estabelece a possibi-
lidade de as empresas beneficiarem de um Incentivo Fiscal, sob a forma de uma dedução à coleta em sede 
de Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Coletivas. 

A empresa encontra-se, atualmente, a preparar a candidatura a dirigir à Comissão Certificadora do ‘SIFIDE’, 
de forma a obter a declaração comprovativa de que as despesas, realizadas no exercício de 2015, correspon-
deram efetivamente a ações de I&D. 

Relativamente aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2007 a 2014, foi já obtida declaração da Comis-
são Certificadora dos Incentivos Fiscais à I&D Empresarial, tendo sido aprovado um montante de cerca de 
666.678 euros.

A empresa, relativamente ao exercício de 2015, estima utilizar SIFIDE no montante 57.175 euros, sob a forma 
de dedução à coleta em sede de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas.

Estas demonstrações financeiras foram aprovadas pelo Conselho de Administração e autorizadas para 
emissão em 19 de fevereiro de 2016, sendo convicção de que as mesmas serão aprovadas em Assembleia 
Geral de acionistas sem quaisquer alterações.





ANEXO

ANEXO

A 31 de dezembro de 2015, as partes relacionadas da empresa são como segue:

Pessoal chave gerência - Saphety
Maria Cláudia Teixeira de Azevedo José Manuel da Costa Alves Marques
Rui José Silva Goncalves Paiva Francisco Manuel André de Oliveira
Pedro Miguel Freitas Ramalho Carlos Carlos Alberto Rodrigues e Silva

Pessoal chave gerência - Sonaecom / Sonae SGPS
Ângelo Gabriel Ribeirinho dos Santos Paupério Duarte Paulo Teixeira de Azevedo
António Bernardo Aranha da Gama Lobo Xavier José Manuel Neves Adelino 

Marcelo Faria de Lima Tsega Gebreyes
Christine Cross Andrew Eustace Clavering Campbell 

Empresas do grupo Sonaecom
Cape Technologies Limited Sonaecom BV
Digitmarket-Sistemas de Informação, S.A. Sonaecom, SGPS, S.A.
ITRUST - Cyber Security and Intellig., S.A. Sonaecom-Cyber Security and Int.,SGPS, S.A.
Lookwise, S.L. Sonae Investment Management, SGPS
PCJ-Público, Comunicação e Jornalismo, S.A. Sonaecom-Sistemas Información España SL
Praesidium Services Limited Sonaetelecom BV
Público - Comunicação Social, S.A. Tecnológica Telecomunicações, Ltda
S21 Sec Brasil, Ltda We Do Consulting-Sist. de Informação, S.A.
S21 Sec Ciber Seguridad, S.A. de CV We Do Poland Sp.Z.o.o.
S21 SEC Gestion, S.A. We Do Technologies (UK) Limited
S21 Sec Information Security Labs, S.L. We Do Technologies Americas, Inc
S21 Sec México, S.A. de CV We Do Technologies Australia PTY Limited
S21 Sec, S.A. de CV We Do Technologies BV
Saphety - Transacciones Electronicas SAS We Do Technologies BV - Sucursal Malaysia
Saphety Brasil Transações Eletrônicas Ld We Do Technologies Egypt LLC
Saphety Level - Trusted Services, S.A. We Do Technologies Mexico, S. de RL
Sonaecom - Serviços Partilhados, S.A. Wedo Brasil-Soluções Informáticas, Ltda
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Empresas do grupo Sonae/Efanor/NOS
3shoppings - Holding, SGPS, S.A. Centro Vasco da Gama Centro Comercial, S.A.
ACCIVE Insurance Cons. e Franchising,Lda Chão Verde-Soc. de Gestão Imobiliária, S.A.
Accive Insurance-Corretor de Seguros, S.A. Cinclus Imobiliária, S.A.
ADD Avaliações Eng.Aval.e Perícias, Ltda Citic Capital Sierra Limited
Adlands BV Citic Capital Sierra Prop. Man. Limited
Aegean Park, S.A. Citorres - Sociedade Imobiliária, S.A.
Agepan Eiweiler Management GmbH Coimbrashopping Centro Comercial, S.A.
Agloma Investimentos, Sgps, S.A. Colombo Towers Holding BV
ALEXA Administration GmbH Companhia Térmica do Serrado, ACE
ALEXA Holding GmbH Companhia Térmica Tagol, Lda.
ALEXA Shopping Centre GmbH Contacto Concessões, SGPS, S.A.
Algarveshopping- Centro Comercial, S.A. Contibomba-Comérc.Distr.Combustiveis, S.A.
Aqualuz - Turismo e Lazer, Lda Contimobe - Imobiliária Castelo Paiva, S.A.
Arat Inmuebles, S.A. Continente Hipermercados, S.A.
ARP Alverca Retail Park, S.A. Country Club da Maia-Imobiliaria, S.A.
Arrábidashopping - Centro Comercial, S.A. Craiova Mall BV
Aserraderos de Cuellar, S.A. CTE-Central Termoeléct. do Estuário, Lda
Atelgen-Produção Energia, ACE CUCUTA - Proyecto Cúcuta S.A.S.
Atlantic Ferries-Tráf.Loc,Flu.e Marít, S.A. Cumulativa - Sociedade Imobiliária, S.A.
Avenida M-40 BV Darbo SAS
Azulino Imobiliária, S.A. Discovery Sports, S.A.
BA Business Angels, SGPS, S.A. Distodo Distribui e Logist, Lda
BA Capital, SGPS Dortmund Tower GmbH
BB Food Service, S.A. Dos Mares Shopping Centre BV
Beeskow Holzwerkstoffe Dos Mares Shopping Centre, S.A.
Beralands BV Dreamia, B.V
Bertimóvel - Sociedade Imobiliária, S.A. Dreamia, Serv de Televisão, S.A.
BIG Picture 2 Films Ecociclo - Energia e Ambiente, S.A.
Bloco Q-Sociedade Imobiliária, S.A. Efanor Investimentos, SGPS, S.A.
Bom Momento - Restauração, S.A. Efanor Serviços de Apoio à Gestão, S.A.
Canal 20 TV, S.A. Empracine-E.Pro.Act. Cinem,Lda
Canasta-Empreendimentos Imobiliários, S.A. Empreend.Imob.Quinta da Azenha, S.A.
Capwatt ACE, S.A. Enerlousado-Recursos Energéticos, Lda.
Capwatt Colombo - Heat Power, S.A. Equador & Mendes-Ag. Viagens e Tur.,Lda
Capwatt Engenho Novo - Heat Power, S.A. Estação Viana Centro Comercial, S.A.
Capwatt Hectare - Heat Power, ACE Euroresinas-Indústrias Quimicas, S.A.
Capwatt II - Heat Power, S.A. Farmácia Selecção, S.A.
Capwatt III - Heat Power, S.A. Fashion Division Canárias, S.A.
Capwatt Maia - Heat Power, S.A. Fashion Division, S.A.
Capwatt Martim Longo - Solar Power, S.A. Fozimo - Sociedade Imobiliária, S.A.
Capwatt Vale do Caima - Heat Power, S.A. Freccia Rossa - Shopping Centre, Srl
Capwatt Vale do Tejo - Heat Power, S.A. Fundo de Invest.Imobiliário Fec. Imosede
CAPWATT, SGPS, S.A. Fundo Esp.Inv.Imo.Fec. WTC
Carvemagere-Manut.e Energias Renov., Lda Fundo I.I. Parque Dom Pedro Shop. Center
Casa da Ribeira-Sociedade Imobiliária, S.A. Fundo Invest. Imobiliário Imosonae Dois
Cascaishopping Centro Comercial, S.A. Fundo Invest.Imob.Shopp. Parque D. Pedro
Cascaishopping Holding I, SGPS, S.A. Gaiashopping I Centro Comercial, S.A.
CCCB Caldas da Rainha-Centro Comerc., S.A. Gaiashopping II Centro Comercial, S.A.
Centro Colombo Centro Comercial, S.A. GHP Gmbh
Centro Residencial da Maia,Urban., S.A. Gli Orsi Shopping Centre 1, Srl
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Glunz AG Madeirashopping Centro Comercial, S.A.
Glunz Service GmbH Maiashopping Centro Comercial, S.A.
Glunz UK Holdings Ltd Maiequipa - Gestão Florestal, S.A.
Glunz Uka Gmbh Marcas MC, zRT
Golf Time-Golfe e Invest. Turísticos, S.A. Marina de Tróia S.A.
Guimarãeshopping Centro Comercial, S.A. Marmagno-Expl.Hoteleira Imob., S.A.
Harvey Dos Iberica, SL Martimope-Empreendimentos Turísticos, S.A.
Herco Consult.Risco Corret.Seguros, Ltda Marvero-Expl.Hoteleira Imob., S.A.
Herco Consultoria de Risco, S.A. MDS - Corretor de Seguros, S.A.
HighDome PCC Limited MDS Affinity-Sociedade de Mediação Lda
HighDome PCC Limited (Cell Europe) MDS Africa SGPS, S.A.
Iberian Assets, S.A. MDS Auto - Mediação de Seguros, S.A.
Igimo - Sociedade Imobiliária, S.A. Mds Knowledge Centre, Unipessoal, Lda
Iginha - Sociedade Imobiliária, S.A. MDS Malta Holding Limited
Imoareia - Invest. Turísticos, SGPS, S.A. MDS RE - Mediador de resseguros
Imobeauty, S.A. MDS, SGPS, S.A.
Imoclub-Serviços Imobilários, S.A. Megantic BV
Imoconti - Sociedade Imobiliária, S.A. MJB-Design, Lda
Imodivor - Sociedade Imobiliária, S.A. MJLF - Empreendimentos Imobiliários, S.A.
Imoestrutura - Sociedade Imobiliária, S.A. Modalfa - Comércio e Serviços, S.A.
Imohotel-Emp.Turísticos Imobiliários,S.A. Modalloop - Vestuário e Calçado, S.A.
Imomuro - Sociedade Imobiliária, S.A. Modelo - Dist.de Mat. de Construção, S.A.
Imopenínsula - Sociedade Imobiliária, S.A. Modelo Continente Hipermercados, S.A.
Imoplamac Gestão de Imóveis, S.A. Modelo Continente International Trade, S.A.
Imoponte - Sociedade Imobiliária, S.A. Modelo Hiper Imobiliária, S.A.
Imoresort - Sociedade Imobiliária, S.A. Modelo.com-Vendas por Correspondência, S.A.
Imoresultado - Sociedade Imobiliária, S.A. Movelpartes-Comp.para Ind.Mobiliária, S.A.
Imosedas - Imobiliária e Seviços, S.A. Movimento Viagens-Viag.e Turismo S.U.Lda
Imosistema - Sociedade Imobiliária, S.A. MSTAR, S.A.
Impaper Europe GmbH Münster Arkaden BV
Implantação - Imobiliária, S.A. Norte Shop. Retail and Leisure Centre BV
Infofield - Informática, S.A. Norteshopping Centro Comercial, S.A.
Inparvi SGPS, S.A. NOS Açores Comunicações, S.A.
Interlog-SGPS, S.A. NOS Communications S.à.r.l.
Ioannina Develop.of Shopping Centres, S.A. NOS Comunicações, S.A.
Isoroy SAS NOS Inovação S.A.
ITRUST - Cyber Security and Intellig., S.A. NOS Lusomundo Audiovisuais, S.A.
Land Retail BV NOS Lusomundo Cinemas, S.A.
Larim Corretora de Resseguros, Ltda NOS Lusomundo TV Lda
Larissa Develop. of Shopping Centers, S.A. NOS Madeira Comunicações, S.A.
Lazam MDS Corretora e Adm. Seguros, S.A. NOS SISTEMAS ESPAÑA, S.L.
Le Terrazze - Shopping Centre 1, Srl NOS Sistemas, S.A.
Libra Serviços, Lda NOS Technology - Concepção, Const. e Gestão Redes Com.,S.A.
Loop 5 Shopping Centre GmbH NOS TOWERING - Gestão de Torres de Telecomunicações, S.A.
Lusomundo España, SL NOS, SGPS, S.A.
Lusomundo Imobiliária 2, S.A. NOSPUB Publicidade e Conteúdos, S.A.
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Empresas do grupo Sonae/Efanor/NOS
Lusomundo Moçambique, Lda Nova Equador Internacional,Ag.Viag.T,Lda
Lusomundo Soc. Inv. Imob. S.A. Nova Equador P.C.O. e Eventos, S.U., Lda
Luz del Tajo BV Novodecor (PTY), LTD
Luz del Tajo Centro Comercial, S.A. OSB Deustchland Gmbh
Pantheon Plaza BV Raso, SGPS, S.A.
Paracentro - Gestão de Galerias Com., S.A. River Plaza BV
Pareuro BV River Plaza Mall, Srl
Park Avenue Develop.of Shop. Centers, S.A. Ronfegen-Recursos Energéticos, Lda.
Parklake Shopping, S.A. RSI Corretora de Seguros, Ltda
Parque Atlântico Shopping-C.Comerc., S.A. S.C. Microcom Doi Srl
Parque D. Pedro  1 BV SC Aegean BV
Parque de Famalicão - Empreend.Imob., S.A. SC Finance BV
Pátio Boavista Shopping, Ltda SC For-Serv.Form.e Desenv.R.H.,Unip.,Lda
Pátio Campinas Shopping, Ltda SC Hospitality, SGPS, S.A.
Pátio Goiânia Shopping, Ltda SC, SGPS, S.A.
Pátio Londrina Empreend.e Particip.,Ltda SC-Consultadoria, S.A.
Pátio São Bernardo Shopping Ltda SC-Eng. e promoção imobiliária,SGPS, S.A.
Pátio Sertório Shopping Ltda SDSR - Sports Division SR, S.A.
Pátio Uberlândia Shopping Ltda Selifa-Soc. de Empreend. Imobiliários, S.A.
Pharmaconcept - Actividades em Saúde, S.A. Sempre à Mão - Sociedade Imobiliária, S.A.
Pharmacontinente - Saúde e Higiene, S.A. Sesagest - Proj. Gestão Imobiliária, S.A.
Plaza Eboli - Centro Comercial, S.A. Sete e Meio - Invest. Consultadoria, S.A.
Plaza Mayor Parque de Ócio BV Shopping Centre Colombo Holding BV
Plaza Mayor Parque de Ocio, S.A. Shopping Centre Parque Principado BV
Plaza Mayor Shopping BV SIAL Participações, Lda
Plaza Mayor Shopping, S.A. Sierra Asia Limited
Poliface North America Sierra Berlin Holding BV
Ponto de Chegada - Soc. Imobiliária, S.A. Sierra Brazil 1 BV
Porturbe-Edificios e Urbanizações, S.A. Sierra Cevital Shopping Center, Spa
Praedium - Serviços, S.A. Sierra Corporate Services Holland BV
Praedium II - Imobiliária, S.A. Sierra Developments Holding BV
Praedium SGPS, S.A. Sierra Developments, SGPS, S.A.
Predicomercial - Promoção Imobiliária, S.A. Sierra European R.R.E. Assets Hold. BV
Predilugar - Sociedade Imobiliária, S.A. Sierra Germany GmbH
Prédios Privados Imobiliária, S.A. Sierra GP, Limited
Predisedas - Predial das Sedas, S.A. Sierra Greece, S.A.
Project SC 1 BV Sierra Investimentos Brasil Ltda
Project Sierra 10 BV Sierra Investments (Holland) 1 BV
Project Sierra 11 BV Sierra Investments (Holland) 2 BV
Project Sierra 12 BV Sierra Investments Holding BV
Project Sierra 2 BV Sierra Investments SGPS, S.A.
Project Sierra 8 BV Sierra Italy, Srl
Project Sierra Cúcuta BV Sierra Management, SGPS, S.A.
Project Sierra Four Srl Sierra Portugal, S.A.
Project Sierra Germany 2 (two)-Sh.C.GmbH Sierra Project Nürnberg BV
Project Sierra Germany 4 (four)-S.C.GmbH Sierra Real Estate Greece BV
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Project Sierra Spain 1 BV Sierra Romania Sh. Centers Services Srl
Project Sierra Spain 2 - C.Comercial, S.A. Sierra Services Holland 2 BV
Project Sierra Two Srl Sierra Solingen Holding GmbH
Promessa Sociedade Imobiliária, S.A. Sierra Spain Shop. Centers Serv., S.A.U.
QCE-Desenv. e Fabrico de Equipamentos, S.A. Sierra Turkey Gayrim.Yön.P.Dan.An.Sirket
Racionaliz. y Manufact.Florestales, S.A. Sierra Zenata Project BV
Raso - Viagens e Turismo, S.A. SII - Soberana Invest. Imobiliários, S.A.
RASO II-Viagens e Turismo,Unipessoal Lda SISTAVAC, S.A.
SISTAVAC, SGPS, S.A. Spinveste-Gestão Imobiliária SGII, S.A.
SISTAVAC-Sistemas HVAC-R do Brasil, Ltda Sport TV Portugal, S.A.
Soc.Inic.Aproveit.Florest.-Energias, S.A. Sport Zone Canárias, SL
Société de Tranchage Isoroy SAS. Sport Zone España-Com.Art.de Deporte, S.A.
Socijofra - Sociedade Imobiliária, S.A. Sport Zone spor malz.per.satis ith.ve ti
Sociloures - Sociedade Imobiliária, S.A. Spred, SGPS, S.A.
Soconstrução BV SSI Angola, S.A.
Soflorin BV Tableros Tradema,S.L.
Soira-Soc.Imobiliária de Ramalde, S.A. Tafiber,Tableros de Fibras Ibéricas,SL
Solinca - Health & Fitness, S.A. Tafibra South Africa (PTY) Ltd.
Solinca-Investimentos Turísticos, S.A. Tafibra Suisse, S.A.
Solinfitness - Club Malaga, S.L. Tafisa Canadá Societé en Commandite
Solingen Shopping Center GmbH Tafisa Développement
Soltroia-Imob.de Urb.Turismo de Tróia, S.A. Tafisa France, S.A.
Somit Imobiliária, S.A. Tafisa UK,Ltd
Sonae Capital Brasil, Lda Tafisa-Tableros de Fibras, S.A.
Sonae Capital, SGPS, S.A. Taiber,Tableros Aglomerados Ibéricos,SL
Sonae Center Serviços II, S.A. Teconologias del Medio Ambiente, S.A.
Sonae Financial Services, S.A. Teliz Holding B.V.
Sonae Ind., Prod. e Com.Deriv.Madeira, S.A. Têxtil do Marco, S.A.
Sonae Indústria - Management Services, S.A. The Artist Porto Hot.&Bistrô-Act.Hot., S.A.
Sonae Industria (UK),Ltd Tlantic BV
Sonae Industria de Revestimentos, S.A. Tlantic Portugal - Sist.de Informação, S.A.
Sonae Indústria-SGPS, S.A. Tlantic Sistemas de Informação, Ltda
Sonae Investimentos, SGPS, S.A. Tool Gmbh
Sonae Investments BV Torre Ocidente Imobiliária, S.A.
Sonae MC - Modelo Continente, SGPS, S.A. Torre São Gabriel Imobiliária, S.A.
Sonae Novobord (PTY) Ltd Troia Market-Supermercados, S.A.
Sonae RE, S.A. Troia Natura, S.A.
Sonae Retalho España-Serv.Generales, S.A. Troiaresort-Investimentos Turísticos, S.A.
Sonae SGPS, S.A. Tulipamar-Expl.Hoteleira Imob., S.A.
Sonae Sierra Brasil, S.A. Unishopping Consultoria Imobiliária,Ltda
Sonae Sierra Brazil, BV / SARL UPK-Gestão de Facilities e Manutenção, S.A.
Sonae Sierra, SGPS, S.A. Upstar Comunicações S.A.
Sonae Specialized Retail, SGPS, S.A. Urbisedas-Imobiliária das Sedas, S.A.
Sonae SR Malta Holding Limited Valor N, S.A.
Sonae Tafibra Benelux, BV Via Catarina Centro Comercial, S.A.
Sonae Turismo, SGPS, S.A. Viajens y Turismo de Geotur España, S.L.
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Empresas do grupo Sonae/Efanor/NOS
Sonaecenter Serviços, S.A. Vistas do Freixo-Emp.Tur.Imobiliários, S.A.
Sonaegest-Soc.Gest.Fundos Investimentos Vuelta Omega, S.L.
Sonaerp - Retail Properties, S.A. Weiterstadt Shopping BV
SONAESR - Serviços e logistica, S.A. Worten - Equipamento para o Lar, S.A.
Sondis Imobiliária, S.A. Worten Canárias, SL
Sontel BV Worten España Distribución, SL
Sontur BV ZAP Cinemas, S.A.
Sonvecap BV ZAP Media S.A.
Sopair, S.A. ZAP Publishing, S.A.
Sótaqua - Soc. de Empreendimentos Turist Zenata Commercial Project S.A.
Soternix-Produção de Energia, ACE Zippy - Comércio e Distribuição, S.A.
Spanboard Products,Ltd Zippy - Comercio y Distribución, S.A.
SPF - Sierra Portugal Zippy cocuk malz.dag.ith.ve tic.ltd.sti
Spinarq Moçambique, Lda ZON Finance BV
Spinarq-Engenharia,Energia e Ambiente, S.A. Zubiarte Inversiones Inmobiliarias, S.A.
Spinveste - Promoção Imobiliária, S.A. ZYEvolution-Invest.Desenv., S.A.
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