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Excelentíssimos Senhores,

Em conformidade com o previsto no Contrato de Sociedade e com as disposições legais 

aplicáveis de acordo com o Código das Sociedades Comerciais, submete-se à considera-

ção de Vossas Excelências:

• Relatório de Gestão, relativo ao ano económico encerrado em 31 de dezembro 

de 2021.

• Proposta de aplicação do resultado líquido do período.

1. Envolvente macroeconómica

O ano de 2021 continuou marcado pelo impacto da pandemia Covid-19, que continuou 

a restringir a atividade económica durante parte significativa do ano em praticamente 

todo o globo. O facto de se terem iniciado campanhas de vacinação a um nível global, 

com efeitos positivos sobre a confiança dos consumidores, e de se terem diminuído as 

restrições aos movimentos e à atividade económica, fez com que existisse o início da re-

cuperação económica face ao ano anterior.

Em Portugal, o PIB recuperou acima do esperado, atingindo um crescimento de 4,5%, 

em grande parte devido ao aumento do consumo privado, também de cerca de 4,5%, 

como consequência do levantamento de várias das medidas de contenção relacionadas 

com a pandemia.
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No que concerne à taxa de inflação, espera-se que a mesma aumente para 1,9%, depois 

de ter sido de 1,3% em 2021, apesar do aumento moderado comparativamente com os 

restantes países da Zona Euro.

Estima-se uma recuperação da economia portuguesa para o ano de 2022, fruto do ex-

pectável controlo da pandemia e pela implementação de novas medidas de apoio eco-

nómico.

Importa, contudo, referir que a recente invasão russa da Ucrânia terá impactos impre-

visíveis a nível mundial, nomeadamente ao nível da alteração dos preços da energia, e 

das commodities, além da persistência de dificuldades nas cadeias logísticas de forne-

cimento de bens. A União Europeia e outras geografias anteciparam a revisão em baixa 

das estimativas de crescimento económico, prevendo-se a subida das taxas de juro de 

mercado pelos bancos centrais, apenas moderada ou atrasada pelos eventos no Leste 

Europeu.
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2. Mercado Segurador Português

2.1 Análise Global

No ano de 2021, o volume da produção de seguro direto em Portugal foi superior a 13,3 

mil milhões de euros, refletindo um acréscimo de 34,1% face ao valor verificado em 2020.

 

Em termos de estrutura de carteira verifica-se uma alteração de composição em 2021 

quando comparada com 2020, com o aumento do peso do Ramo Vida e a diminuição do 

peso dos Ramos Não Vida.

  

2.2 Produção de seguro direto em Portugal por ramos

Efetuando uma análise por ramos, o ramo Vida, contrariamente ao verificado no ano 

anterior, registou um acréscimo de 68,5%. Os ramos Não Vida, na tendência dos últimos 

anos, apresentaram um aumento da produção de 4,7%.

PRODUÇÃO DE SEGURO DIRETO EM PORTUGAL Valores em milhares €

 2021 2020 Δ 2021/20 Δ% 2021/20

RAMO VIDA 7.726.404 4.585.346 3.141.058 68,5%

RAMOS NÃO VIDA 5.619.021 5.365.574 253.447 4,7%

TOTAL 13.345.425 9.950.920 3.394.505 34,1%

ESTRUTURA DA CARTEIRA

 2021 2020

RAMO VIDA 57,9% 46,1%

RAMOS NÃO VIDA 42,1% 53,9%

PRODUÇÃO DE SEGURO DIRETO EM PORTUGAL - POR RAMO Valores em milhares €

 2021 2020 Δ 2021/20 Δ% 2021/20

Seguro de Vida 3.062.061 2.675.060 387.001 14,5%

Seguros Ligados Fundos Inves-
timento

4.663.593 1.910.286 2.753.307 144,1%

Operações de Capitalização 750 0 750 -

RAMOS VIDA 7.726.404 4.585.346 3.141.058 68,5%

        Acidentes de trabalho 965.284 905.394 59.890 6,6%

        Doença 1.032.161 950.862 81.299 8,6%

        Acidentes (outros) 185.285 172.030 13.255 7,7%

Acidentes e Doença 2.182.730 2.028.286 154.444 7,6%
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Fonte: “Produção de Seguro Direto da Atividade Seguradora (valores provisórios – 2021), ASF – Autoridade de Supervisão 

de Seguros e Fundos de Pensões

3. Atividade da empresa

A “F. Rego - Corretores de Seguro, SA” apresentou, em 2021, um volume de negócios de 

7.806.356,03 €, o que traduz um crescimento moderado face ao ano anterior (7.531.411,16€), 

decorrente de políticas de consolidação interna

Em termos comerciais, a Sociedade manteve o seu plano estratégico, procurando re-

forçar a sua quota de mercado no segmento empresarial, alvo de mercado identificado 

como preferencial por todo o Grupo.

4. Evolução dos negócios

O volume de negócios, no ano de 2021, continuou a registar uma tendência de subida, 

tal como se tem vindo a verificar nos últimos anos, tendo registado um crescimento de 

274.945 € face ao ano anterior (de 7.531.411,16 € para 7.806.356,03 €).

Abaixo, pode verificar-se a evolução do volume de negócios ao longo dos últimos anos:

Incêndio e Outros Danos 999.605 946.103 53.502 5,7%

Automóvel 1.897.920 1.872.927 24.993 1,3%

Marítimo e Transportes 28.044 25.344 2.700 10,7%

Aéreo 10.132 10.365 -233 -2,2%

Mercadorias Transportadas 19.730 19.367 363 1,9%

Responsabilidade Civil Geral 163.487 148.448 15.039 10,1%

Diversos 317.373 314.734 2.639 0,8%

RAMOS NÃO VIDA 5.619.021 5.365.574 253.447 4,7%

TOTAL 13.345.425 9.950.920 3.394.505 34,1%
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5. Resultados e situação económica e financeira

5.1. Resultados

A sociedade apresentou, em 2021, um resultado líquido do período de 1.192.004,44 €, o 

que representa uma queda de 350.046,98 € quando comparado com o ano anterior.

Esta queda justifica-se pelos investimentos, nomeadamente em Recursos Humanos e 

formação efetuados ao longo do ano, destinados a reforçar a capacitação dos colabora-

dores da empresa, bem como a garantia da manutenção dos elevados níveis de resposta 

e de qualidade de atendimento que são exigidos pelo mercado.

Abaixo, pode verificar-se a evolução do Resultado Líquido do Período ao longo dos últi-

mos anos:

5.2. Situação económica e financeira

Os quadros seguintes apresentam a evolução dos principais rácios económicos e finan-

ceiros da F. Rego - Corretores de Seguro, SA:

 INDICADORES 2021 2020

Autonomia Financeira 64,40% 67,06%

Solvabilidade 180,89% 203,57%

Endividamento 35,60% 32,94%

Vendas e Prest.Serv/Capital próprio(%) 272,11% 261,80%

Debitos Correntes/Capital proprio(%) 53,37% 47,37%

Passivo/Capital proprio(%) 55,28% 49,12%

Liquidez Geral 2,32  2,46

Valor Acrescentado Bruto (VAB) 4.099.590,23 € 4.059.848,77 €

Rentabilidade do Cap.Próprio 41,55% 53,60%
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A F. Rego - Corretores de Seguro, SA, mormente a ligeira quebra de alguns indicadores, 

continua a assegurar níveis de rendibilidade muito positivos e forte robustez financeira.

5.3. Investimentos

Durante o ano de 2021, a F. Rego - Corretores de Seguros, SA, fez investimentos em ativos 

fixos tangíveis no montante de 101.971,19 €.

6. Recursos Humanos

Os quadros de colaboradores da empresa, a 31 de dezembro de 2021, eram constituídos, 

por 56 funcionários. A empresa conta ainda com a participação de outros colaboradores 

que não integram os quadros, cujo custo está refletido em “Fornecimentos e Serviços 

Externos”, nomeadamente na rubrica de “Honorários”.

7. Evolução previsível da sociedade

A Administração, apesar da incerteza provocada pelas perturbações geradas pela insta-

bilidade geopolítica e geoeconómica, está confiante que, devido a um dinamismo acres-

cido da economia em paralelo com o dinamismo comercial da sociedade e o reforço de 

recursos, o volume de negócios da empresa deverá continuar a registar em 2022 um 

crescimento sustentado.

Espera-se, deste modo, a continuação da consolidação de mercado, com os respetivos 

ganhos de quota de mercado e, consequentemente, reforço da solidez financeira da so-

ciedade e dos seus resultados, sendo expectável um aumento ligeiro no resultado líqui-

do do período.

8. Proposta de aplicação de resultados

A Administração da F. Rego - Corretores de Seguro, SA propõe que o Resultado Líquido 

do Período, no montante de 1.192.004,44 € (um milhão, cento e noventa e dois mil e qua-
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tro euros e quarenta e quatro cêntimos), tenha a seguinte aplicação:

• Distribuição de dividendos: 1.000.000 € (um milhão de euros);

• Reservas livres: 192.004,44 € (cento e noventa e dois mil e quatro euros e 

quarenta e quatro cêntimos).

9. Informação exigida por documentos legais

Tendo em consideração o disposto no artigo 66º do Código das Sociedades Comerciais, 

declara-se que:

• A atual situação de conflito entre a Rússia e a Ucrânia está a ter um impacto 

significativo na Europa cujas consequência diretas para a atividade da em-

presa são ainda difíceis de estimar. Ainda que a exposição direta da empresa 

a estes mercados seja inexistente, o Conselho de Administração exerce uma 

monitorização constante sobre eventuais impactos indiretos, não antecipan-

do, à data de hoje, impactos relevantes para a atividade da empresa relacio-

nados com o desenrolar do conflito e da crise energética associada

• Não ocorreram outros acontecimentos subsequentes que impliquem ajus-

tamentos e, ou, divulgação nas contas do exercício;

• Não houve aquisição ou alienação de ações próprias durante o exercício. Re-

fira-se, a propósito, que a sociedade não detém ações próprias;

• A sociedade não é devedora de qualquer importância relativa a impostos ou 

contribuições para a Segurança Social;

• A sociedade não realizou despesas associadas a atividades de investigação e 

desenvolvimento;

• Não foram realizados negócios entre a sociedade e a Administração;

• Não existem sucursais da sociedade;

• Não ocorreram, desde o termo do exercício até à presente data, quaisquer 

factos relevantes, que ponham em causa e evolução previsível da sociedade.

10. Principais riscos e incertezas

A exposição por parte da F. Rego - Corretores de Seguro, SA aos riscos de preço, de cré-

dito, de liquidez e de fluxos de caixa, subordinados aos objetivos e políticas em matéria 

de gestão dos riscos financeiros, está estruturada nas necessidades próprias do negócio.
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(Maria Irene Dias de Pinho Neves da Silva Rego)

(Pedro Nuno Pinho Neves da Silva Rego)

(José Fernando da Silva Rego)

(Sara Maria de Pinho Neves da Silva Rego)

De referir que os riscos da sociedade relacionados com endividamento, e dos conse-

quentes fluxos de caixa de pagamento de juros, são bastante reduzidos, ou até nulos, 

uma vez que não existe financiamento externo no final do período. Este fator permite 

uma forte consolidação da sua estrutura financeira e, ao mesmo tempo, anular o peso 

dos juros pagos. De facto, o equilíbrio financeiro continua a constituir-se como uma das 

referências do desenvolvimento da F. Rego - Corretores de Seguro, SA e suporte de pres-

ciência da Administração, ao não prever, no futuro, a descontinuidade da sua atividade.

 

11. Notas finais

Ao concluir, reputamos de maior justiça expressar uma nota de reconhecimento:

• aos colaboradores, pelo seu empenho e sentido profissional, contribuindo, 

de uma forma inequívoca, para o desempenho global;

• aos segurados e às seguradoras, pelas excelentes relações estabelecidas.

Vila Nova de Gaia, 8 de abril de 2022

O Conselho de Administração



ANEXO AO RELATÓRIO 
DE GESTÃO
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Nos termos do n.º 5 do artigo 447.º do Código das Sociedades Comerciais, informa-se que 

os membros dos Órgãos de Administração e Fiscalização eram, à data de 31 de dezembro 

de 2021, detentores de ações nominativas representativas do capital social nas seguintes 

quantidades:

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Presidente

José Fernando da Silva Rego

Ações detidas a 31-12-2021:      0 (0%)

Participação detida, via Houstongest SGPS SA   11,50%

Vogais

Maria Irene Dias de Pinho Neves da Silva Rego

Ações detidas a 31-12-2021:      0 (0%)

Participação detida, via Houstongest SGPS SA   5,40%

Pedro Nuno de Pinho Neves da Silva Rego

Ações detidas a 31-12-2021:      0 (0%)

Participação detida, via Houstongest SGPS SA   41,55%

Sara Maria de Pinho Neves da Silva Rego

Ações detidas a 31-12-2021:      0 (0%)

Participação detida, via Houstongest SGPS SA   41,55%

FISCAL ÚNICO

Deloitte & Associados, SROC S.A

Ações detidas a 31-12-2021:      Não detém ações

Vila Nova de Gaia, 8 de abril de 2022

O Conselho de Administração

(Maria Irene Dias de Pinho Neves da Silva Rego)

(Pedro Nuno Pinho Neves da Silva Rego)

(José Fernando da Silva Rego)

(Sara Maria de Pinho Neves da Silva Rego)



BALANÇO
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F. Rego - Corretores de Seguros, S.A.

Euro

Rubricas Notas 31.12.2021 31.12.2020
ATIVO

Ativo não corrente
Ativos fixos tangíveis 8 457.806,21 453.494,26
Ativos intangíveis 7 112.534,90 143.689,17
Outros investimentos financeiros 11 323.015,59 320.381,88
Ativos por impostos diferidos 15 15.854,46 17.674,55

Subtotal 909.211,16 935.239,86
Ativo corrente

Clientes 16 a) 1.185,79 60,00
Estado e outros entes públicos 16 b) 8.562,35
Outros créditos a receber 16 a) 768.355,42 947.323,49
Diferimentos 20 b) 40.764,86 62.411,29
Caixa e depósitos bancários 4 2.726.681,19 2.344.933,03

Subtotal 3.545.549,61 3.354.727,81
TOTAL DO ATIVO 4.454.760,77 4.289.967,67

CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO
Capital próprio

Capital subscrito 17 500.000,00 500.000,00
Reservas legais 17 100.000,00 80.000,00
Outras reservas 17 1.059.018,60 736.967,18
Resultados transitados 17 31.250,00 31.250,00
Ajustamentos / outras variações no capital próprio 17 (13.482,89) (13.482,89)

Subtotal 1.676.785,71 1.334.734,29
Resultado líquido do período 1.192.004,44 1.542.051,42

Total do capital próprio 2.868.790,15 2.876.785,71

Passivo
Passivo não corrente

Financiamentos obtidos 10 55.030,55 50.543,21
Subtotal 55.030,55 50.543,21

Passivo corrente
Fornecedores 16 a) 26.074,25 20.107,13
Estado e outros entes públicos 16 b) 69.606,78 81.289,40
Financiamentos obtidos 10 28.207,54 37.951,02
Outras dívidas a pagar 16 a) 1.407.051,50 1.223.291,20

Subtotal 1.530.940,07 1.362.638,75
Total do passivo 1.585.970,62 1.413.181,96

TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO E DO PASSIVO 4.454.760,77 4.289.967,67

A Administração

_________________________

Unidade Monetária:

Balanços individuais em 31 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro de 2020

_________________________

O Contabilista Certificado

Datas



DEMONSTRAÇÃO DE 
RESULTADOS
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Euro

Rubricas Notas 2021 2020
RENDIMENTOS E GASTOS

Vendas e serviços prestados + 12 7.806.356,03 7.531.411,16
Subsídios à exploração + 13 2.577,94 2.144,49
Fornecimentos e serviços externos - 20 a) (3.709.343,74) (3.473.706,88)
Gastos com o pessoal - 18 (2.243.251,75) (1.944.038,54)
Outros rendimentos + 16 d) 10.102,64 14.145,60
Outros gastos - 16 d) (163.466,84) (138.082,04)

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos = 1.702.974,28 1.991.873,79
Gastos/reversões de depreciação e de amortização -/+ 7; 8 (128.813,51) (134.652,80)

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) = 1.574.160,77 1.857.220,99
Juros e gastos similares suportados - 16 c) (677,46) (782,32)

Resultado antes de impostos = 1.573.483,31 1.856.438,67
Imposto sobre rendimento do período -/+ 15 (381.478,87) (314.387,25)

Resultado liquido do período = 1.192.004,44 1.542.051,42

A Administração

_________________________

Unidade Monetária:

F. Rego - Corretores de Seguros, S.A.

Demonstrações individuais dos resultados por naturezas

_________________________

O Contabilista Certificado

Períodos

Período findo em 31 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro de 2020



DACP 2020
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F. Rego - Corretores de Seguros, S.A.

Demonstração individual das alterações no capital próprio no período de 2020
Euro

Capital realizado Reservas legais Outras reservas
Resultados 
transitados

Ajustamentos / 
outras 

variações no 
capital próprio

Resultado líquido do 
período

Total

POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO 2020 6 400.000,00 60.000,00 354.528,89 31.250,00 (13.482,89) 1.079.979,42 1.912.275,42 1.912.275,42

ALTERAÇÕES NO PERÍODO

7

RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO 8 1.542.051,42 1.542.051,42 1.542.051,42

RESULTADO INTEGRAL 9=7+8 1.542.051,42 1.542.051,42 1.542.051,42

OPERAÇÕES COM DETENTORES DE CAPITAL NO PERÍODO

Distribuições (750.000,00) (750.000,00) (750.000,00)

Efeitos da Fusão 2.3 507.458,87 507.458,87 507.458,87

Distribuição aos sócios pré fusão 2.3 (335.000,00) (335.000,00) (335.000,00)

Aplcação de resultado do período 100.000,00 20.000,00 209.979,42 (329.979,42)

10 100.000,00 20.000,00 382.438,29 (1.079.979,42) (577.541,13) (577.541,13)

POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO 2020 11=6+7+8+10 500.000,00 80.000,00 736.967,18 31.250,00 (13.482,89) 1.542.051,42 2.876.785,71 2.876.785,71

A Administração

____________________________________________________________________________

O Contabilista Certificado

_________________________________________________________________________________

Unidade Monetária:

DESCRIÇÃO NOTAS

Capital Próprio atribuído aos detentores do capital da empresa-mãe

Interesses que 
não controlam

Total do Capital 
Próprio



DACP 2021
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F. Rego - Corretores de Seguros, S.A.

Demonstração individual das alterações no capital próprio no período de 2021
Euro

Capital realizado Reservas legais Outras reservas
Resultados 
transitados

Ajustamentos / 
outras 

variações no 
capital próprio

Resultado líquido do 
período

Total

POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO 2021 6 500.000,00 80.000,00 736.967,18 31.250,00 (13.482,89) 1.542.051,42 2.876.785,71 2.876.785,71

ALTERAÇÕES NO PERÍODO

7

RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO 8 1.192.004,44 1.192.004,44 1.192.004,44

RESULTADO INTEGRAL 9=7+8 1.192.004,44 1.192.004,44 1.192.004,44

OPERAÇÕES COM DETENTORES DE CAPITAL NO PERÍODO

Distribuições (1.200.000,00) (1.200.000,00) (1.200.000,00)

Aplicação de resultado do período 20.000,00 322.051,42 (342.051,42)

10 20.000,00 322.051,42 (1.542.051,42) (1.200.000,00) (1.200.000,00)

POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO 2021 11=6+7+8+10 500.000,00 100.000,00 1.059.018,60 31.250,00 (13.482,89) 1.192.004,44 2.868.790,15 2.868.790,15

A Administração

____________________________________________________________________________

O Contabilista Certificado

_________________________________________________________________________________

Unidade Monetária:

DESCRIÇÃO NOTAS

Capital Próprio atribuído aos detentores do capital da empresa-mãe

Interesses que 
não controlam

Total do Capital 
Próprio



DFC
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Demonstrações individuais de fluxos de caixa

Euro

Rubricas Notas
2021 2020

Fluxos de caixa das atividades operacionais
Recebimentos de clientes 7.908.354,68 7.194.190,75
Pagamentos a fornecedores -3.928.414,57 -3.632.550,88
Pagamentos ao pessoal -1.907.299,67 -1.944.323,40

Caixa gerada pelas operações 2.072.640,44 1.617.316,47
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento -392.646,41 -298.112,00
Outros recebimentos/pagamentos -23.604,95 -135.522,09

Fluxo de caixa das atividades operacionais (1) 1.656.389,08 1.183.682,38
Fluxos de caixa das atividades de investimento
   Pagamentos respeitantes a:
      Ativos fixos tangíveis -36.912,20 -14.989,18
      Ativos intangíveis
      Investimentos financeiros -200.000,00
      Outros ativos
   Recebimentos provenientes de:
      Ativos fixos tangíveis 38.000,00
      Ativos Intangíveis
      Investimentos financeiros 853,77 190,95
      Outros ativos 623,43
      Subsídios ao investimento
      Juros e rendimentos similares 47,26 65,87
      Dividendos

Fluxo de caixa das atividades de investimento (2) -35.387,74 -176.732,36
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
   Recebimentos provenientes de
      Financiamentos obtidos -4.791,42
      Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio
      Cobertura de prejuízos
      Doações
      Outras operações de financiamento
   Pagamentos respeitantes a:
      Financiamentos obtidos -33.936,45 -56.176,47
      Juros e gastos similares -525,31 -618,24
      Dividendos -1.200.000,00 -1.085.000,00
      Reduções de capital e de outros instrumentos de capital próprio
      Outras operações de financiamento -4.927,25

Fluxo de caixa das atividades de financiamento (3) -1.239.253,18 -1.146.721,96
Variação de caixa e seus equivalentes (1 + 2 + 3) 381.748,16 -139.771,94
Efeito das diferenças de câmbio
Caixa e seus equivalentes no início do período 2.344.933,03 2.484.704,97
Caixa e seus equivalentes no fim do período 2.726.681,19 2.344.933,03

A Administração

Unidade Monetária:

F. Rego - Corretores de Seguros, S.A.

O Contabilista Certificado

Períodos
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1. Identificação da entidade e período de relato

A F. Rego - Corretores de Seguros, S.A. é uma sociedade anónima, com sede na Avenida 

da República, 740 – 2º, Salas 23 e 24 em Vila Nova de Gaia, constituída em 1979 e que tem 

como que tem como objeto social o exercício exclusivo da mediação de seguros e outras 

atividades de intermediação (a esta atividade corresponde o CAE 66220) e tem como 

número fiscal de contribuinte (e de pessoa coletiva) 500 887 713.

2. Referencial contabilístico de preparação das Demonstrações Financei-
ras

2.1 – Indicação do referencial contabilístico de preparação das demonstrações financei-

ras

As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com o Sistema de Normaliza-

ção Contabilística (SNC), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 158/2009, de 13 de julho de 2009, 

face ao previsto no n.º 2 do art.º 3.º desse diploma, aplicando-se o nível de normalização 

contabilística correspondente às 28 normas contabilísticas e de relato financeiro (NCRF), 

aprovadas pelo Aviso n.º 8256/2015, de 29 de julho de 2015.

Os instrumentos legais do SNC são os seguintes:

• Aviso n.º 8254/2015 (Estrutura conceptual);

• Portaria n.º 220/2015 (Modelos de demonstrações financeiras);

• Portaria n.º 218/2015 (Código de contas);

• Aviso n.º 8256/2015 (Normas contabilísticas e de relato financeiro);

• Aviso n.º 8258/2015 (Normas interpretativas 1 e 2);
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Sempre que o SNC não responda a aspetos particulares de transações ou situações, são 

aplicadas supletivamente e pela ordem indicada:

• as Normas Internacionais de Contabilidade, adotadas ao abrigo do Regula-

mento (CE) n.º 1606/2002, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de 

julho;

• as Normas Internacionais de Contabilidade (IAS) e Normas Internacionais de 

Relato Financeiro (IFRS), emitidas pelo IASB, e respetivas interpretações SI-

C-IFRIC.

É ainda aplicada a Norma Regulamentar n.º 13/2021-R, de 30 de dezembro, que regula-

menta o regime jurídico da distribuição de seguros e de resseguros, emitida pela Autori-

dade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões.

2.2 – Indicação e justificação das disposições do SNC que, em casos excecionais, te-

nham sido derrogadas e dos respetivos efeitos nas demonstrações financeiras, tendo 

em vista a necessidade de estas darem uma imagem verdadeira e apropriada do ativo, 

do passivo e dos resultados da entidade.

Neste período não foram derrogadas quaisquer disposições do SNC.

2.3 – Indicação e comentário das contas do balanço e da demonstração dos resultados 

cujos conteúdos não sejam comparáveis com os do período anterior.

As políticas contabilísticas e os critérios de mensuração adotados a 31 de dezembro de 

2021 são comparáveis com os utilizados na preparação das demonstrações financeiras 

em 31 de dezembro de 2020.

3. Principais políticas contabilísticas

3.1 – Bases gerais de mensuração usadas na preparação das demonstrações financeiras

As demonstrações financeiras anexas foram preparadas no pressuposto da continuidade 

das operações, a partir dos registos contabilísticos da Empresa, mantidos de acordo com 
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princípios contabilísticos geralmente aceites em Portugal.

As principais políticas contabilísticas utilizadas na preparação das demonstrações finan-

ceiras foram os seguintes:

I. Ativos Intangíveis

Os ativos intangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das cor-

respondentes amortizações e das perdas por imparidade acumuladas.

As amortizações são calculadas, após a data em que os bens estejam disponíveis para 

serem utilizados, pelo método da linha reta, em conformidade com o período de vida útil 

estimado de três anos. Não é considerada qualquer quantia residual.

As taxas de amortização utilizadas correspondem aos seguintes períodos de vida útil 

estimada (em anos):

• Software: 3 anos;

• Carteiras de seguros adquiridas: 10 anos

• Outros elementos não especificamente mencionados: 3 anos.

As amortizações de ativos intangíveis são reconhecidas numa base linear durante a vida 

útil estimada dos ativos intangíveis. As vidas úteis e método de amortização dos vários 

ativos intangíveis são revistos anualmente, sendo o efeito das alterações a estas estima-

tivas reconhecido na demonstração dos resultados prospectivamente.

Os ativos intangíveis (independentemente da forma como são adquiridos ou gerados) 

com vida útil indefinida são amortizados num prazo máximo de 10 anos.

Se existe algum indício de que se verificou uma alteração significativa da vida útil ou da 

quantia residual de um ativo, é revista a amortização desse ativo de forma prospetiva 

para refletir as novas expectativas.

II. Ativos Fixos Tangíveis

Os ativos fixos tangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das 

correspondentes depreciações e das perdas por imparidade acumuladas.

As depreciações são calculadas, após a data em que os bens estejam disponíveis para 

serem utilizados, pelo método da linha reta, em conformidade com o período de vida útil 
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estimado para cada grupo de bens.

As taxas de depreciação utilizadas correspondem aos seguintes períodos de vida útil 

estimada (em anos):

• Edifícios e outras construções: 10 anos;

• Equipamento básico: 3 a 8 anos;

• Equipamento de transporte: 4 a 5 anos;

• Equipamento administrativo: 3 a 8 anos.

Existindo algum indício de que se verificou uma alteração significativa da vida útil ou da 

quantia residual de um ativo, é revista a respetiva depreciação, de forma prospetiva, para 

refletir as novas expectativas.

Os dispêndios com reparação que não aumentem a vida útil dos ativos, nem resultem 

em melhorias significativas nos elementos dos ativos fixos tangíveis, são registados como 

gasto do período em que são incorridos. Os dispêndios com inspeção e conservação dos 

ativos também são registados como gasto.

Os investimentos em curso referem-se a ativos em fase de construção, encontrando-se 

registados ao custo de aquisição deduzido de eventuais perdas por imparidade. Estes 

ativos são depreciados a partir do momento em que estão nas condições necessárias 

para operar pretendidas pelo órgão de gestão (disponíveis para uso).

As mais ou menos valias resultantes de eventuais alienações ou abates do ativo fixo tan-

gível são determinadas como a diferença entre o valor de realização e o valor líquido 

contabilístico, na data de alienação ou abate, sendo registadas, na demonstração dos re-

sultados, nas rubricas de “Outros rendimentos e ganhos” ou de “Outros gastos e perdas”.

III. Locações

Os contratos de locação são classificados:

• como locações financeiras se, através deles, forem transferidos substancial-

mente todos os riscos e vantagens inerentes à posse do ativo sob locação;

• como locações operacionais se, através deles, não forem transferidos substan-

cialmente todos os riscos e vantagens inerentes à posse do ativo sob locação.

A classificação das locações em financeiras ou operacionais é feita em função da subs-
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tância e não da forma do contrato.

Os ativos fixos adquiridos mediante contratos de locação financeira, bem como as corres-

pondentes responsabilidades, são contabilizados pelo método financeiro, reconhecen-

do os ativos fixos tangíveis e as depreciações acumuladas correspondentes e as dívidas 

pendentes de liquidação de acordo com o plano financeiro contratual. Adicionalmente, 

os juros incluídos no valor das rendas e as depreciações dos ativos fixos tangíveis são re-

conhecidos como gastos na demonstração dos resultados do exercício a que respeitam.

Adicionalmente, os juros incluídos no valor das rendas e as depreciações dos ativos fixos 

tangíveis são reconhecidos como gastos na demonstração dos resultados do exercício a 

que respeitam.

Nas locações consideradas como operacionais, as rendas devidas são reconhecidas como 

gasto na demonstração dos resultados, numa base linear, durante o período do contrato 

de locação.

IV. Investimentos financeiros – Método da equivalência patrimonial

Os investimentos financeiros em subsidiárias, e associadas são registados pelo méto-

do da equivalência patrimonial, sendo as participações inicialmente contabilizadas pelo 

custo de aquisição, o qual é acrescido ou reduzido para o valor correspondente à propor-

ção do Capital próprio dessas entidades, reportados à data de aquisição ou da primeira 

aplicação do método de equivalência patrimonial.

O excesso do custo de aquisição face ao justo valor de ativos, passivos e passivos contin-

gentes identificáveis dessas entidades na data de aquisição é reconhecido como goo-

dwill e mantido no valor do investimento financeiro. Caso o diferencial entre custo de 

aquisição e o justo valor dos ativos líquidos adquiridos seja negativo, o mesmo é reco-

nhecido como rendimento do período na rubrica “ganhos/perdas imputados de subsi-

diárias e associadas” após confirmação do justo valor atribuído, e quando realizado.

De acordo com o método de equivalência patrimonial, a quantia escriturada das parti-

cipações financeiras é ajustada anualmente pelo valor correspondente à participação 

nos resultados líquidos das subsidiárias e associadas por contrapartida de ganhos ou 

perdas do período. As participações são ainda ajustadas pelo valor correspondente à par-

ticipação noutras variações nos capitais próprios dessas empresas, por contrapartida da 

rubrica “Ajustamentos em ativos financeiros”. Adicionalmente, os dividendos recebidos 
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destas entidades são registados como uma diminuição da quantia escriturada dos in-

vestimentos financeiros.

Quando a subsidiária, ou associada, apresenta Capital próprio negativo ou nulo, o inves-

timento é registado por valor nulo, exceto quando a participante tenha assumido com-

promissos com a subsidiária ou associada e, nesse caso, o participante regista uma perda 

pelo montante da responsabilidade solidária assumida.

O Goodwill, é amortizado durante a sua vida útil, ou em 10 anos, caso a sua vida útil não 

possa ser estimada com fiabilidade. Além disso o Goodwill é testado quanto a imparida-

de se houver indícios de imparidades, de acordo com a NCRF 12 – Imparidade de ativos, 

sendo contabilizadas como gastos as perdas por imparidade que se demonstrem existir.

Os restantes investimentos financeiros encontram-se registados ao custo de aquisição 

ou, no caso dos empréstimos concedidos, ao custo. Sempre que existam indícios de que 

o ativo possa estar em imparidade, é efetuada uma avaliação desses investimentos fi-

nanceiros, sendo registadas como gastos as perdas por imparidade que se demonstrem 

existir. Os rendimentos obtidos desses investimentos financeiros (dividendos ou lucros 

distribuídos) são registados na demonstração dos resultados do período em que é deci-

dida e anunciada a sua distribuição.

V. Custos de empréstimos obtidos

Os custos com empréstimos obtidos são reconhecidos como gasto na demonstração 

dos resultados do exercício, de acordo com o princípio do acréscimo.

Os encargos financeiros de empréstimos obtidos diretamente relacionados com a aqui-

sição, construção ou produção de ativos fixos tangíveis são capitalizados, fazendo, por-

tanto, parte do custo do ativo.

VI. Imparidade de ativos

À data do Balanço é efetuada uma avaliação da existência objetiva de imparidades das 

quais resulte, nomeadamente, um impacto adverso decorrente de eventos ou alterações 

de circunstâncias que indiquem que o valor pelo qual os ativos se encontram reconheci-

dos possa não ser recuperável.

Sempre que a quantia escriturada do ativo for superior à sua quantia recuperável, é reco-

nhecida uma perda por imparidade, registada de imediato na Demonstração dos resul-
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tados na rubrica de Perdas por imparidade.

As perdas por imparidade de contas a receber são registadas em função dos riscos de 

cobrança identificados no final do exercício em relação aos saldos a receber de clientes e 

outros devedores, através da análise da antiguidade dos saldos, de dificuldades financei-

ras conhecidas dos devedores ou outros litígios identificados.

VII. Instrumentos financeiros

i) Clientes

Os créditos sobre clientes estão mensurados pelo seu valor nominal. Com efeito, a tota-

lidade das vendas é realizada em condições normais de crédito e os correspondentes 

saldos de clientes não incluem juros debitados ao cliente. Não existem situações de cré-

ditos que apresentem um prazo superior ao das condições normais de venda (em que, 

portanto, a dívida devesse estar mensurada ao custo amortizado, utilizando o método do 

juro efetivo).

No final de cada período de relato são analisadas as contas de clientes, de forma a avaliar 

se existe alguma evidência objetiva de que não sejam recuperáveis. Se assim for é de 

imediato reconhecida a respetiva perda por imparidade.

ii) Empréstimos e contas a pagar não correntes

Os empréstimos e as contas a pagar não correntes são registados no passivo pelo seu 

valor nominal. Não existem situações em que a eventual aplicação do método do custo 

amortizado conduzisse a diferenças de mensuração materialmente relevantes.

iii) Fornecedores e outras dívidas a terceiros

As dívidas a fornecedores ou a outros terceiros são registadas pelo seu valor nominal 

dado que não vencem juros e o efeito de uma eventual expressão pelo valor atual é con-

siderado imaterial.

VIII. Ativos e passivos expressos em moeda estrangeira

Todos os ativos e passivos eventualmente expressos em moeda estrangeira são conver-

tidos para a moeda de apresentação funcional (o euro), utilizando-se as cotações oficiais 

vigentes na data de reporte. As diferenças de câmbio, favoráveis e desfavoráveis, origina-

das pelas diferenças entre as taxas de câmbio em vigor na data das transações e aquelas 

em vigor na data das cobranças, pagamentos ou à data do balanço, são registadas, como 
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rendimentos ou gastos (operacionais ou financeiros), na demonstração dos resultados 

do período.

IX. Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes

As provisões são reconhecidas quando, e somente quando, a Entidade tem uma obri-

gação presente (legal ou construtiva) resultante de um evento passado, e seja provável 

que, para a resolução dessa obrigação, ocorra uma saída de recursos e o montante da 

obrigação possa ser razoavelmente estimado.

Os passivos contingentes não são reconhecidos nas demonstrações financeiras, sendo 

divulgados sempre que a possibilidade de existir, uma saída de recursos englobando 

benefícios económicos não seja remota. Os ativos contingentes não são reconhecidos 

na demonstrações financeiras, sendo divulgados quando for provável a existência de um 

influxo económico futuro de recursos.

As provisões são revistas na data de cada demonstração da posição financeira ajustadas 

de modo a refletir a melhor estimativa a essa data.

X. Imposto sobre o rendimento

O gasto relativo a “Imposto sobre o rendimento do período” representa a soma do im-

posto corrente e do imposto diferido.

O imposto corrente sobre o rendimento é calculado com base nos resultados tributáveis 

da entidade, de acordo com as regras fiscais em vigor.

O imposto diferido resulta das diferenças temporárias entre o montante dos ativos e pas-

sivos para efeitos de relato contabilístico (quantia escriturada) e os respetivos montantes 

para efeitos de tributação (base fiscal).

Os impostos diferidos ativos e passivos são calculados e anualmente avaliados utilizando 

as taxas de tributação em vigor ou anunciadas para vigorar à data expectável da reversão 

das diferenças temporárias.

Os ativos por impostos diferidos são reconhecidos unicamente quando existem expecta-

tivas razoáveis de lucros fiscais futuros suficientes para a sua utilização, ou nas situações 

em que existam diferenças temporárias tributáveis que compensem as diferenças tem-

porárias dedutíveis no período da sua reversão.
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No final de cada período, é efetuada uma revisão desses impostos diferidos, sendo os 

mesmos reduzidos sempre que deixe de ser provável a sua utilização futura.

Os impostos diferidos são registados como gasto ou rendimento do exercício, exceto se 

resultarem de valores registados diretamente em capital próprio, situação em que o im-

posto diferido é também registado na mesma rubrica.

De acordo com a legislação em vigor em Portugal, as declarações fiscais estão sujei-

tas a revisão e correção por parte das autoridades competentes durante um período de 

quatro anos (cinco anos para a segurança social) exceto quando tenha havido prejuízos 

fiscais, tenham sido concedidos benefícios fiscais, ou estejam em curso inspeções, recla-

mações ou impugnações, casos estes em que, dependendo das circunstâncias, os pra-

zos são prolongados ou suspensos. A Administração da Empresa entende que as even-

tuais correções resultantes de revisões ou inspeções, por parte das autoridades fiscais, 

àquelas declarações de impostos não terão um efeito significativo nas demonstrações 

financeiras.

XI. Rédito

O Rédito proveniente das prestações de serviços inclui os influxos brutos de benefícios 

económicos recebidos e a receber pela Entidade de sua própria conta. As quantias co-

bradas por conta de terceiros tais como impostos sobre vendas, não são benefícios eco-

nómicos que fluam para a entidade e não resultam em aumentos de capital próprio. Por 

isso são excluídos do rédito.

De forma semelhante, num relacionamento de agência, os influxos brutos de benefícios 

económicos que não resultem em aumentos de capital próprio para o agente, são excluí-

dos do rédito. As quantias cobradas por conta do capital não são rédito. Em vez disso o 

rédito é a quantia da comissão.

As prestações de serviços são constituídas, em exclusivo, por comissões relacionadas 

com prémios de seguros, sendo apenas reconhecida como rédito quando se verifica a 

cobrança desses prémios, por se considerar que apenas nessa data estão reunidas todas 

as condições para o reconhecimento do mesmo.

No que concerne aos recibos de prémios remetidos à “F. Rego” pelas Companhias de 

Seguros, para efeitos de cobrança, não é efetuado qualquer registo contabilístico até ao 

momento do efetivo recebimento do prémio por esta sociedade, uma vez que os toma-
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dores têm liberdade de pagar os prémios através de qualquer canal alternativo. Origi-

nando, nesse momento, a obrigação da entrega desse prémio (eventualmente deduzido 

da respetiva comissão) à Companhia de Seguros.

Nos casos em que os tomadores dos seguros fazem o pagamento diretamente às Com-

panhias de Seguros, a empresa procede ao registo da comissão no momento em que é 

informada (pela Seguradora) do recebimento desse prémio.

Nas situações em que a empresa tem direito ao recebimento de comissões adicionais 

em função da sinistralidade/objetivos da carteira no exercício, são consideradas as me-

lhores estimativas dos montantes a receber com base na informação disponível à data 

de preparação das Demonstrações Financeiras.

As restantes receitas e despesas são registadas de acordo com o pressuposto do acrésci-

mo, pelo que são reconhecidas à medida que são geradas independentemente do mo-

mento em que são recebidas ou pagas. As diferenças entre os montantes recebidos e 

pagos e os correspondentes rendimentos ou gastos são registadas nas rubricas de “Dife-

rimentos” ou “Outras dívidas a pagar” ou “Outros créditos a receber”.

XII. Julgamentos e estimativas

Na preparação das demonstrações financeiras, foram adotados certos pressupostos e 

estimativas que afetam os ativos e passivos, rendimentos e gastos relatados. As estimati-

vas contabilísticas mais significativas refletidas nas demonstrações financeiras incluem:

• a definição das vidas úteis dos ativos fixos tangíveis, intangíveis e das proprie-

dades de investimento;

• análises de imparidade, nomeadamente de contas a receber;

• a quantificação de provisões.

As estimativas foram determinadas considerando a melhor informação disponível à data 

da preparação das demonstrações financeiras e com base no melhor conhecimento e 

na experiência de eventos passados ou correntes. No entanto, poderão ocorrer situações 

em períodos subsequentes que, não sendo previsíveis à data, não foram consideradas 

nessas estimativas.
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XIII. Periodizações

As transações são contabilisticamente reconhecidas quando são geradas, independen-

temente do momento em que são recebidas ou pagas. As diferenças entre os montan-

tes recebidos e pagos e, os correspondentes rendimentos e gastos, são registados nas 

rubricas “Outras contas a receber e a pagar” e “Diferimentos”.

XIV. Benefícios dos empregados

Os benefícios de curto prazo dos empregados incluem salários, ordenados, diuturnida-

des, compensação por isenção de horário e subsídio de alimentação, subsídio de férias e 

de natal e quaisquer outras retribuições adicionais decididas pontualmente pelo Órgão 

de Gestão. As obrigações decorrentes dos benefícios de curto prazo são reconhecidas 

como gastos no período em que os serviços são prestados, numa base não descontada 

por contrapartida do reconhecimento de um passivo que se extingue com o pagamento 

respetivo.

De acordo com a legislação laboral aplicável, o direito a férias e a subsídio de férias rela-

tivo ao período, por este coincidir com o ano civil, vence-se em 31 de dezembro de cada 

ano, sendo somente pago durante o período seguinte, pelo que os gastos corresponden-

tes encontram-se reconhecidos como benefícios de curto prazo e tratados de acordo 

com o anteriormente referido.

A reversão de perdas por imparidade, reconhecidas em exercícios anteriores, é regis-

tada quando há evidências de que estas perdas já não existem ou diminuíram, sendo 

reconhecida na Demonstração dos resultados, na rubrica de Reversões de perdas por 

imparidade, e efetuada até ao limite da quantia que estaria reconhecida, caso a perda 

não tivesse sido registada.

XV. Caixa e Depósitos bancários

Os montantes incluídos na rubrica caixa e seus equivalentes correspondem aos valores 

em caixa e depósitos bancários, ambos imediatamente realizáveis e sem perda de valor. 

Os descobertos bancários são apresentados no Balanço, no Passivo corrente, na rubrica 

de Financiamentos obtidos.
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3.2 – Outras políticas contabilísticas relevantes

Não foram adotadas outras políticas contabilísticas relevantes.

3.3 – Juízos de valor (excetuando os que envolvem estimativas) que o órgão de gestão 

fez no processo de aplicação das políticas contabilísticas e que tiveram maior impacte 

nas quantias reconhecidas nas demonstrações financeiras

A preparação das Demonstrações Financeiras de acordo com as NCRF exigiu que o Ór-

gão de Gestão formulasse julgamentos, estimativas e pressupostos que afetam a aplica-

ção das políticas contabilísticas e o valor dos ativos, passivos, rendimentos e gastos. As 

estimativas e pressupostos associados foram baseados na experiência histórica e nou-

tros fatores considerados razoáveis de acordo com as circunstâncias e formaram a base 

para os julgamentos sobre os valores dos ativos e passivos cuja valorização não é eviden-

te através de outras fontes. Os resultados reais podem divergir das estimativas.

Considerando que, em muitas situações, existem alternativas ao tratamento contabilís-

tico adotado pela Empresa, os resultados reportados poderiam ser diferentes caso um 

outro tratamento tivesse sido escolhido. A Administração considera que as escolhas efe-

tuadas são apropriadas e que as demonstrações financeiras apresentam de forma ade-

quada a posição financeira da Empresa e o resultado das suas operações em todos os 

aspetos materialmente relevantes.

3.4 – Principais pressupostos relativos ao futuro que tenham um risco significativo de 

provocar ajustamento material nas quantias escrituradas de ativos e passivos durante 

o período contabilístico seguinte

Não foram identificadas pelo Órgão de Gestão da Empresa situações que coloquem em 

causa a sua continuidade. Deste modo, as Demonstrações Financeiras anexas foram pre-

paradas no pressuposto da continuidade das operações.

3.5 – Principais fontes de incerteza das estimativas que tenham um risco significativo 

de provocar ajustamento material nas quantias escrituradas de ativos e passivos duran-
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te o período contabilístico seguinte

As estimativas são baseadas no melhor conhecimento existente em cada momento e 

nas ações que se planeiam realizar, sendo periodicamente revistas com base na informa-

ção disponível. As alterações nos factos e circunstâncias podem conduzir à revisão das 

estimativas, pelo que os resultados reais futuros poderão divergir daquelas estimativas.

4. Fluxos de Caixa

Os saldos de meios financeiros líquidos estão integralmente disponíveis para utilização e 

são compostos como se apresenta em seguida:

Dos montantes acima referidos, 562.895,44 € correspondem a disponibilidades a entre-

gar às seguradoras (523.967 € em 31/12/2020), os quais se encontram, de acordo com o 

normativo aplicável, segregados em contas bancárias próprias.

5. Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e er-
ros

Neste período:

• não ocorreu a aplicação inicial de qualquer NCRF;

• não foi efetuada nenhuma alteração voluntária em políticas contabilísticas 

com efeitos no período corrente ou em qualquer período anterior, ou com 

possíveis efeitos em períodos futuros;
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• não houve alterações em estimativas contabilísticas com efeito no período 

corrente ou que se espera que tenham efeito em futuros períodos;

• não se detetaram erros materiais relativos a períodos anteriores.

6. Partes relacionadas

a. Relacionamentos com a empresa-mãe:

A sociedade Houstongest, SGPS, SA é detentora de ações da F. Rego, representativas de 

100 % da totalidade do capital social.

b. Saldos e transações com entidades relacionadas

A “F. Rego” tem acionistas e a administradores comuns com as seguintes sociedades:

• Houstongest, SGPS, SA;

• Regolding, Lda.;

• Regolding Patrimonial, Unipessoal, Lda.;

• Semper - Mediação de Seguros, Lda;

• Insur4Credit - Sociedade de Mediação de Seguros, Lda.;

• Segurtex, Mediadores de Seguros, Lda;

• Nersant Seguros - Sociedade Mediação de Seguros, S.A.;

• Iberassekuranz Brokers Correduria de Seguros, SL (sociedade de direito es-

panhol);

• Sanyuu Corretagem de Seguros, Ltda.;

• Egibrokers – Sociedade de Mediação Seguros, Lda.;

• Regolding II Unipesssoal, Lda.;

• Primum - Mediação de Seguros, Lda.;

• 4South - Sociedade de Mediação de Seguros, Lda.

Para além destas, os membros do Conselho de Administração são também partes rela-

cionadas.

No quadro abaixo, podem verificar-se os saldos e operações com entidades relacionadas:
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O Conselho de Administração considera que todas estas operações foram praticadas em 

condições que não diferem substancialmente dos valores que seriam praticados no mer-

cado, entre partes independentes

Além dos mencionados no quadro acima, existem ainda os seguintes acréscimos e dife-

rimentos com partes relacionadas:

• Diferimentos de rendas (Regolding Patrimonial, Unipessoal, Lda.): 13.833,40€;

• Acréscimo de comissões (SEMPER - Mediação de Seguros, Unipessoal, Lda.): 

21.131,41 €

• Acréscimo de comissões (Insur4Credit - Sociedade de Mediação de Seguros, 

Lda..): 460,36 €;

• Acréscimo de comissões (4South - Sociedade de Mediação de Seguros, Lda): 

10.421,95 €

• Acréscimo de comissões (Primum – Mediação de Seguros, Lda.): 1.619,61 €;

• Acréscimo de comissões (Nersant Seguros - Sociedade Mediação de Seguros, 

S.A..): 55,69 €;

• Acréscimo de comissões (Segurtex - Mediadores de Seguros, Lda.): 50,49 €;

• Acréscimo de comissões (Iberassekuranz - Correduria de Seguros, SL): 437,85€.
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c. Remunerações da pessoal chave da gestão (membros de órgãos de Administração, 

de Direção e de Supervisão)

As remunerações da Administração ascenderam a 218.253,32 € (258.650,35 € no ano an-

terior), incluindo os encargos com a Segurança Social

7. Ativos intangíveis

Os ativos intangíveis são constituídos essencialmente por “carteiras de seguros adquiri-

das, foram todos adquiridos a entidades externas e estão valorados ao custo de aquisição.

No caso dos ativos com vida útil definida, a amortização é feita, após a data em que os 

bens estão disponíveis para serem utilizados, pelo método da linha reta, em conformi-

dade com o período de vida útil estimado. No caso particular das carteiras de seguros 

adquiridas, considera-se que a vida útil é indefinida e, como tal, procede-se à respetiva 

amortização ao longo de um período de 10 anos.

O quadro seguinte discrimina as variações ocorridas nos ativos intangíveis nos anos de 

2021 e 2020:



40 Relatório & Contas 2021

8. Ativos fixos tangíveis

Os ativos fixos tangíveis adquiridos encontram-se registados ao custo de aquisição, de-

duzido das correspondentes depreciações e das perdas por imparidade acumuladas.

As depreciações foram calculadas, após a data em que os bens ficaram disponíveis para 

serem utilizados, pelo método da linha reta, em sistema de duodécimos, em conformi-

dade com o período de vida útil estimado para cada grupo de bens.

As vidas úteis foram determinadas de acordo com as expectativas quanto à capacidade 

de gerar benefícios económicos futuros.

A quantia escriturada bruta, as depreciações acumuladas, a reconciliação da quantia es-

criturada no início e no fim do período mostrando as adições, os abates, as depreciações, 

as perdas por imparidade e suas reversões e outras alterações, são apresentadas no qua-

dro seguinte:
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9. Locações

a. Locações financeiras - Locatários

A quantia escriturada líquida à data do balanço, para cada categoria de ativo é a seguin-

te:

As obrigações financeiras por locações são garantidas pela reserva de propriedade dos 

bens locados.

É ainda de referir que a Empresa tem intenção de adquirir os bens no final do contrato.

Os futuros pagamentos das Locações Financeiras decompõem-se como se segue:

b. Locação operacional

No exercício de 2021, há gastos com locações operacionais:

• referente ao aluguer de viaturas, no valor de 70.536,44 € (70.433,02 € em 

2020);

• rendas de imóveis, no montante de 172.470,20 € (167.780,50 € em 2020).

Os futuros pagamentos das Locações Operacionais decompõem-se como se segue:
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10. Financiamentos obtidos

Os financiamentos são registados pelo seu valor nominal. Não existem situações em que 

a eventual aplicação do método do custo amortizado conduza a diferenças de montante

materialmente relevante.

A sociedade é devedora, no final do período em análise dos seguintes montantes, a título 

de financiamento:

Importa referir que a rúbrica “empréstimos bancários” diz respeito a cartões de crédito 

utlizados para fazer face a despesas correntes da sociedade, e que o montante em dívida, 

a 31 de dezembro de 2021, foi devidamente regularizado em janeiro de 2022.
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11. Outros Investimentos financeiros

Esta rubrica detalha-se conforme segue:

a. Participações financeiras

Em 31 de Dezembro de 2021 a Empresa é detentora dos seguintes ativos: (evidenciados 

no Balanço na linha de “Outros investimentos financeiros”), mensurados ao custo menos 

perdas por imparidade acumuladas:

• Ações da “Assurex Global Corporation”, mensurado ao custo histórico de 

8.893,51 € (o mesmo valor a 31/12/2020);

• Ações da “Nexponor, Sicafi, S.A.”, valoradas a de 30,60 € (o mesmo valor a 

31/12/2020);

• FCR Capital Criativo IV (fundo gerido pela Capital Creativo – SCR): 100.000 € 

(o mesmo valor a 31/12/2020);

• FCR Growth Inov, FCR (fundo gerido pela Growth Partners Capital - SCR, SA): 

200.000 €.

b. Fundo de compensação do trabalho

A rubrica de outros ativos financeiros é composta por um saldo de 14.091,48 € relativo às 

contribuições da sociedade para o “Fundo de Compensação do Trabalho” (FCT). Trata-se 

de um fundo de capitalização individual, obrigatoriamente financiado pelas entidades 

empregadoras, por meio de contribuições mensais. Tais contribuições constituem uma 
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poupança da sociedade, que visa o pagamento de até 50% do valor da compensação a 

que os trabalhadores abrangidos por certos contratos de trabalho venham a ter direito 

na sequência de uma hipotética cessação do contrato de trabalho. No caso dessa cessa-

ção do contrato de trabalho não implicar a obrigatoriedade de pagar uma compensação, 

o valor do fundo reverte para a sociedade.

12. Rédito

As prestações de serviços são reconhecidas líquidas de impostos, descontos e outros 

custos inerentes à sua concretização, pelo valor nominal do montante recebido ou a re-

ceber (considera-se que o valor nominal não difere materialmente do justo valor).

As restantes receitas são registadas de acordo com o pressuposto do acréscimo, pelo 

que são reconhecidas à medida que são geradas, independentemente do momento em 

que são recebidas ou pagas. As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e os 

correspondentes rendimentos ou gastos são registadas na rubrica de “diferimentos“ ou 

de “outras contas a pagar ou a receber”.

As quantias de cada categoria significativa de rédito são as seguintes:

O total de prestações de serviços coincide com o total referido na alínea b) da nota 23.

13. Subsídios do Governo e apoios do Governo

A sociedade beneficiou da medida “Converte +”, apoio financeiro concedido pelo “Insti-

tuto do Emprego e Formação Profissional” aos empregadores que tenham convertido 

contratos de trabalho a termo em contratos de trabalho sem termo. Por este apoio foi 

contabilizado um ganho de 2.577,94 €.
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14. Acontecimentos após a data do balanço

As Demonstrações Financeiras foram aprovadas pela Administração e autorizadas para 

emissão a 8 de abril de 2022, contudo as mesmas estão ainda sujeitas a aprovação pelos 

acionistas, nos termos da legislação em vigor em Portugal.

A atual situação de conflito entre a Rússia e a Ucrânia está a ter um impacto significativo 

na Europa cujas consequência diretas para a atividade da empresa são ainda difíceis de 

estimar. Ainda que a exposição direta da empresa a estes mercados seja inexistente, o 

Conselho de Administração exerce uma monitorização constante sobre eventuais im-

pactos indiretos, não antecipando, à data de hoje, impactos relevantes para a atividade 

da empresa relacionados com o desenrolar do conflito e da crise energética associada.

Entre a data do balanço e a data da autorização para emissão das Demonstrações Finan-

ceiras não houve conhecimento de outros eventos ocorridos que afetem o valor dos ati-

vos e passivos das demonstrações financeiras do período, ou que requeiram divulgação.

15. Impostos sobre o rendimento

A Entidade encontra-se sujeita a Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas 

(IRC) às seguintes taxas: até 15.000 euros de matéria coletável 17%, o restante à taxa de 

21% (a taxa de Derrama, no concelho de Vila Nova de Gaia, é de 1,25%).

Nos termos do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas, a Entida-

de encontra-se sujeita a tributação autónoma sobre um conjunto de encargos, às taxas 

previstas no referido código.

Os impostos sobre o rendimento reconhecidos na Demonstração dos resultados dos 

exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 foram os seguintes:
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A diferença entre o imposto estimado para o período e o Resultado Antes de Impostos 

* 22,5% está relacionada não só com o montante dos impostos diferidos e com a utiliza-

ção de uma taxa de IRC reduzida (17%) para os primeiros 15.000€ de lucro, mas também 

com o cálculo das Tributações Autónomas e com a utilização de um benefício fiscal de 

dedução à coleta (Sifide).

O movimento ocorrido nos ativos e passivos por impostos diferidos foram os seguintes:

• Aumento em 1.329,91 € do ativo por impostos diferidos com origem na dife-

rença temporal entre a aceitação fiscal e o registo contabilístico da deprecia-

ção da carteira adquirida a “Homem Cardoso”.

• Redução, em 3.150 € do ativo por impostos diferidos relativo à utilização do 

benefício fiscal relativo à remuneração convencional do capital;

Assim, os ativos por impostos diferidos totalizam, a 31/12/2021, 15.854,46 € (17.674,55 € a 

31/12/2020).

16. Instrumentos financeiros

a. Ativos e Passivos Financeiros

Em 31 de dezembro de 2021 e 2020, as rubricas de clientes, fornecedores e outras contas 

a receber e a pagar apresentavam a seguinte composição:



47 Relatório & Contas 2021

No quadro abaixo, detalham-se os valores de “acréscimos de rendimentos” e “acréscimo 

de gastos”:

Espera-se que todas as linhas de passivo mencionadas no quadro acima sejam recupe-

radas ou liquidadas num prazo inferior a 12 meses.

b. Estado e Outros Entes Públicos

Em 31 de dezembro de 2021 e 2020, a rubrica “Estado e outros entes públicos” apresenta-

va a seguinte composição:
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Espera-se que todas as linhas de passivo mencionadas no quadro acima sejam recupe-

radas ou liquidadas num prazo inferior a 12 meses.

c. Juros

Em 31 de dezembro de 2021 e 2020, a sociedade teve os seguintes rendimentos e gastos 

com juros e similares:

d. Outros Rendimentos e Gastos
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17. Capital

a. Capital Social

O capital social da empresa está dividido e representado por quinhentas mil ações nomi-

nativas com o valor nominal de um euro cada.

Em 31 de dezembro de 2021, o capital da sociedade, no montante de 500.000 €, encon-

trava-se totalmente subscrito e realizado.

b. Reserva Legal

De acordo com a legislação comercial em vigor, pelo menos 5% do resultado líquido 

anual, se positivo, tem de ser destinado ao reforço da reserva legal até que esta repre-

sente 20% do capital social (com um montante mínimo de 2.500,00 €). Esta reserva não 

é distribuível, a não ser em caso de liquidação da empresa, mas pode ser utilizada para 

absorver prejuízos depois de esgotadas as outras reservas, ou incorporada no capital.

Em 31 de dezembro de 2021, a reserva legal ascendia a 100.000,00 €, correspondente a 

20% do capital realizado.

c. Outras Reservas

As outras reservas, no montante de 1.059.018,60 €, resultam de lucros gerados (parte dos 

quais, através da fusão acima enunciada) pela sociedade em períodos anteriores e que 

se deliberou manter na sociedade e detalham-se da seguinte forma:
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• Reservas Livres: 701.559,73 € (379.508,31€ em 31/12/2020);

• Reserva fiscal para investimentos: 185.000 € (185.000 € em 31/12/2020);

• Reserva fusão: 172.458,87 € (172.458,87 € em 31/12/2020).

A reserva fiscal para investimentos resulta da Reserva Especial por Lucros retidos e Re-

investidos.

d. Resultados Transitados

Os resultados transitados, no montante de 31.250,00 €, resultam de resultados gerados 

pelas participadas, que foram atribuídos e recebidos, dos quais 18.750 € em 2020 e 12.500 

€ em 2018.

e. Limite da distribuição de bens aos acionistas

Sem prejuízo do preceituado quanto à redução do capital social, não podem ser distri-

buídos aos sócios bens da sociedade quando o capital próprio desta, incluindo o resulta-

do líquido do exercício, tal como resulta das contas elaboradas e aprovadas nos termos 

legais, seja inferior à soma do capital social e das reservas que a lei ou o contrato não 

permitem distribuir aos sócios ou se tornasse inferior a esta soma em consequência da 

distribuição.

Os incrementos decorrentes da aplicação do justo valor através de componentes do ca-

pital próprio, incluindo os da sua aplicação através do resultado líquido do exercício, ape-

nas relevam para poderem ser distribuídos aos sócios bens da sociedade, a que se refere 

o número anterior, quando os elementos ou direitos que lhes deram origem sejam alie-

nados, exercidos, extintos, liquidados ou, também quando se verifique o seu uso, no caso 

de ativos fixos tangíveis e intangíveis.

Os rendimentos e outras variações patrimoniais positivas, reconhecidos em consequên-

cia da utilização do método da equivalência patrimonial, nos termos das normas conta-

bilísticas e de relato financeiro, apenas relevam para poderem ser distribuídos aos sócios, 

quando sejam realizados.
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18. Benefícios dos empregados

Os benefícios dos empregados encontram-se refletidos em gastos com pessoal e não in-

cluem benefícios pós-emprego, com exceção das contribuições obrigatórias legalmente, 

nem outros benefícios a longo prazo. Os gastos reconhecidos detalham-se como segue:

19. Divulgações exigidas por diplomas legais

a. Dívidas em mora para com o Estado ou Outros Entes Públicos

Não existem quaisquer dívidas em mora para com o Estado ou outros Entes Públicos.

b. Informação por mercados geográficos
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c. Honorários do Revisor Oficial de Contas

Os honorários do Revisor Oficial de Contas atribuídos ao exercício económico de 2021 

foram de 22.755,00 € (valor com IVA). Estes montantes são única e exclusivamente rela-

cionados com a revisão legal das contas anuais.

20. Outras informações

a. Fornecimentos e serviços externos

Em 31 de dezembro de 2021 e 2020, a rubrica de fornecimentos e serviços externos apre-

sentava a seguinte composição:
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b. Diferimentos

Em 31 de dezembro de 2021 e 2020, a rubrica de diferimentos apresentava a seguinte 

composição:

c. Garantias

A “F. Rego – Corretores de Seguros SA” interveio num contrato de financiamento para 

aquisição de imóveis por uma empresa relacionada, a sociedade “Regolding - Patrimo-

nial, SA”, enquanto tomador condicional. O valor de aquisição do referido imóvel pela 

“Regolding – Patrimonial, SA” ascendeu a 532.387,01 €. Esta aquisição foi em regime de 

locação financeira.

d. Créditos comerciais com o exterior

No quadro abaixo podem verificar-se os montantes relativos a créditos comerciais com o

exterior a 31 de dezembro de 2021 e de 2020:



54 Relatório & Contas 2021

a. Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes

A empresa não registou provisões, no exercício em apreço.

Não existiam quaisquer ativos ou passivos contingentes à data do Balanço.

21. Fatores de Risco Financeiro

A atividade da Empresa está exposta a uma variedade de fatores de risco financeiro: ris-

co de crédito, risco de liquidez e risco de fluxos de caixa associado à taxa de juro, entre 

outros.

A gestão do risco é conduzida pela Administração que identifica, avalia e realiza opera-

ções com vista à minimização dos riscos financeiros.

22. Proposta de aplicação do resultado

A Administração da F. Rego - Corretores de Seguro, SA propõe que o Resultado Líquido 

do Período, no montante de 1.192.004,44 € (um milhão, cento e noventa e dois mil e qua-

tro euros e quarenta e quatro cêntimos), tenha a seguinte aplicação:

• Distribuição de dividendos: 1.000.000 € (um milhão de euros);

• Reservas livres: 192.004,44 € (cento e noventa e dois mil e quatro euros e qua-

renta e quatro cêntimos).

Importa referir que, de acordo com o estipulado no Código das Sociedades Comerciais, a 

aprovação da proposta acima necessita de uma maioria em Assembleia Geral superior a 

¾ do capital social. Caso contrário, existe a obrigatoriedade da Sociedade distribuir pelos 

Sócios metade do resultado distribuível.

23. Prestação do serviço de distribuição de seguros ou de resseguros

a) Descrição das políticas contabilísticas adotadas

As prestações de serviço são constituídas, na sua maioria, por comissões relacionadas 

com prémios de seguros, sendo apenas reconhecidas como rédito quando se verifica a 
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cobrança desses prémios. Existem ainda prestações de serviços relacionadas com con-

sultoria prestada no âmbito da atividade da empresa.

Nos casos em que os tomadores de seguros fazem pagamentos diretos às respetivas 

companhias de seguros, a empresa procede ao registo da comissão no momento em 

que é informada (pela Seguradora) do recebimento desse prémio. As comissões rece-

bidas em dezembro e só comunicadas à F. Rego no ano seguinte, foram reconhecidas 

como rendimento em 2021, por contrapartida de acréscimo de rendimentos.

As estimativas do “rappel” que as companhias de seguro pagam no exercício seguinte, 

mas que se reportam aos objetivos conseguidos no ano de reporte são reconhecidas 

como rendimento do período, por contrapartida de “acréscimos de rendimentos”.

b) Indicação do total das remunerações recebidas desagregadas por natureza

As remunerações de 2021 ascenderam a 7.786.981,03 € (7.531.411,16 € no ano anterior). 

Deste montante global, foi recebido, durante o ano de 2021, o valor de 7.170.005,31 € 

(6.760.357,20 € em 2020). Dos restantes, 615.789,93 € (770.993,96 € em 2020) dizem res-

peito a acréscimos de rendimentos decorrentes da aplicação da política contabilística 

descrita na alínea anterior e 1.185,79€ (60 € em 2020) a valores ainda não recebidos de 

clientes.

c) Total remunerações relativas a seguros desagregados por ramos “Vida”, “Fundos de 

Pensões” e “Não Vida” e por origem

d) Indicação da existência de níveis de concentração, ao nível de empresas de seguros, 

outros mediadores e clientes, iguais ou superiores a 25% do total das remunerações 

auferidas pela carteira;

Não aplicável
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e) Valores das contas de “clientes”

As contas bancárias que contêm os fundos que são propriedade de terceiros (normal-

mente designadas por “contas clientes”) apresentavam os seguintes saldos iniciais e fi-

nais e foram objeto dos seguintes movimentos:

f) Contas a receber e a pagar desagregadas por origem

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

Legenda:
A – Fundos recebidos com vista a serem transferidos para as empresas de seguros para pagamento de pré-
mios de seguro; B – Fundos em cobrança com vista a serem transferidos para as empresas de seguros para 
pagamento de prémios de seguro; C – Fundos que lhe foram confiados pelas empresas de seguros com vista 
a serem transferidos para tomadores de seguros, segurados ou beneficiários; D – Remunerações respeitan-
tes a prémios de seguro já cobrados e por cobrar; E – Outras quantias
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h) Idade das contas a receber vencida à data de relato

Não existe saldo vencido nas “contas a receber” relacionado com atividades de correta-

gem.

i) Garantias colaterais detidas a título de caução e outros aumentos de crédito

Não aplicável.

j) Transmissões de carteiras de seguros

Em 2021 não foram transacionadas carteiras de seguros.

k) Contratos cessados com empresas de seguros e indemnizações de clientela

Não ocorreram cessações de contratos de seguros, nem foram pagas ou recebidas in-
demnizações de clientela.

l) Natureza de obrigações materiais, incluindo passivos contingentes

Não aplicável.

m) Indicação das quatro empresas de seguros cuja representação das remunerações 

pagas ao corretor de seguros em relação ao total das remunerações auferidas pela sua 

carteira seja mais elevada, com indicação das respetivas percentagens

n) O valor total dos fundos que recebeu com vista a serem transferidos para as empre-

sas de seguros para pagamento de prémios relativamente aos quais as mesmas não lhe 

tenham outorgado poderes para o recebimento em seu nome

Não aplicável

o) O valor total dos fundos que recebeu com vista a serem transferidos para os ressegu-

radores para pagamento de prémios relativamente aos quais não lhe foram outorgados 
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poderes de cobrança

Não aplicável

p) O valor total dos fundos que lhe foram confiados pelos resseguradores com vista a 

serem transferidos para as empresas de seguros cedentes que não lhe hajam outorga-

do poderes de quitação das quantias recebidas

Não aplicável

O Conselho de Administração

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

O Contabilista Certificado

__________________________________
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F. Rego - Corretores de Seguros, S.A.

Avenida da República, 740, Sala 64 

4430-190 Vila Nova de Gaia

Pessoa Coletiva matriculada na C.R.C competente,

com o número 500 887 713

Capital Social: 500.000 €


