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SAG GEST – SOLUÇÕES AUTOMÓVEL GLOBAIS, SGPS, S.A. 
Sociedade Aberta 

RELATÓRIO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 
EXERCÍCIO DE 2013 

 

 
De acordo com as disposições legais em vigor, e o Pacto Social, submetemos à apreciação dos Senhores 
Accionistas o Relatório de Gestão e as Demonstrações Financeiras Separadas relativas ao exercício 
económico findo em 31 de Dezembro de 2013. 

A informação contida nestes documentos refere-se à actividade individual da SAG Gest – Soluções 
Automóvel Globais, SGPS, S.A. (abreviadamente SAG Gest), enquanto Empresa-mãe do Grupo SAG. A 
informação relativa à actividade consolidada do Grupo SAG é apresentada separadamente em lugar próprio. 

1. RELATÓRIO DA ACTIVIDADE DESENVOLVIDA 
 
• Em Portugal, apesar de 2013 se ter ainda pautado por uma conjuntura macroeconómica adversa, o 

mercado automóvel registou uma ligeira recuperação em relação ao ano anterior. Apesar desta 
recuperação, o volume do mercado automóvel continua perto dos valores registados durante a 
década de 80. 

• A Subsidiária SIVA manteve a liderança no segmento de veículos ligeiros de passageiros pelo sétimo 
ano consecutivo, tendo sido igualmente líder no mercado mais alargado dos veículos ligeiros 
(veículos de passageiros e veículos comerciais ligeiros). 

• Concluiu-se uma operação de capitalização da SAG Gest, no montante de Eur 55 milhões, através 
da realização de prestações acessórias de capital, efectuadas pelo accionista Principal, S.A., 
empresa integralmente detida pelo accionista controlador da SAG Gest. Os fundos necessários à 
realização desta operação foram obtidos pela Principal, S.A. junto das principais instituições 
financeiras portuguesas, tendo o referido valor sido integralmente utilizado pela SAG Gest no 
reembolso parcial dos financiamentos contraídos junto das mesmas instituições financeiras. 

• No âmbito desta operação, as maturidades de uma parte substancial da dívida do Grupo foram 
alongadas até 2015, ao mesmo tempo que foi também possível acordar numa redução da taxa de 
juro, que teve já impacto nos resultados de 2013. 

• A Participada Unidas continuou, em 2013, a presentar uma melhoria sustentada dos principais 
indicadores da Empresa: o volume de negócios aumentou mais de 30% em relação a 2012 e o 
resultado líquido triplicou em relação ao ano anterior. 

• A Participada Unidas iniciou, durante o 1º Semestre de 2013, um processo com vista à realização de 
uma Oferta Pública Inicial de Venda de Acções (IPO). No entanto, e perante uma deterioração das 
condições do mercado de capitais Brasileiro que não permitiam a adequada valorização da Empresa, 
foi decidido suspender este processo até que o comportamento dos mercados se normalize, 
valorizando efectivamente o potencial de desenvolvimento e de criação de valor da Unidas. 
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• A participação da SAG Gest na Unidas (directa, e indirecta, por via da Subsidiária Novinela) passou, 
a partir de 1 de Julho de 2013, a ser reconhecida como Activo Não Corrente Detido Para Venda, 
reflectindo a decisão de se realizar o respectivo valor através de uma transacção de venda. O valor 
pelo qual esta participação se encontra reconhecida corresponde ao valor que consta das 
Demonstrações Financeiras Consolidadas tendo, em consequência, sido reconhecida, nas 
Demonstrações Financeiras Separadas, uma imparidade de Eur 28,6 milhões, que resulta da 
diferença entre (a) o custo de aquisição da participação e (b) o valor pela qual a mesma se encontra 
reconhecida nas Demonstrações Financeiras Consolidadas. 

• Já no final do exercício, e perante a redução do nível de actividade da Participada Manheim Portugal 
e consequente necessidade de recursos financeiros adicionais, a SAG Gest acordou com a Manheim 
Europe a redução da sua participação para 10% do capital daquela Participada, tendo a Manheim 
Europe assumido o compromisso de assegurar que a Manheim Portugal será dotada dos recursos 
necessários ao regular desenvolvimento das respectivas actividades. No entanto, a SAG Gest 
mantém algum interesse na actividades da Participada Manheim Portugal e na sua relação com a a 
Manheim, empresa que lidera o mercado mundial de “remarketing” de viaturas. A venda de 30% do 
capital da Manheim Portugal originou o reconhecimento de uma perda não recorrente de Eur 1,9 
milhões. 

• Durante o exercício de 2013, a SAG Gest recebeu os dividendos declarados e pagos pelo Fundo de 
Fomento Imobiliário Fechado Imocar, no valor de Eur 7,9 milhões. Atendendo às circunstâncias em 
que se enquadrou o mercado automóvel Português, e tal como já havia sucedido em exercícios 
anteriores, nenhuma das restantes Subsidiárias da SAG Gest procedeu à declaração de dividendos, 
o que permitiu reforçar a estrutura financeira das unidades operacionais. 

 

2. GESTÃO DE RISCOS 

A Política de Gestão de Riscos da Sociedade encontra-se descrita em maior detalhe no Relatório de 
Governo da Sociedade, e tem como objectivos assegurar a correcta identificação dos riscos associados 
aos negócios desenvolvidos pelas suas Subsidiárias e Participadas, bem como adoptar e implementar as 
medidas necessárias para minimizar os impactos negativos que evoluções adversas dos factores 
subjacentes a esses riscos possam ter na estrutura financeira do Grupo e na respectiva sustentabilidade. 

A identificação de risco nas Empresas materialmente relevantes do Grupo SAG permitiu identificar que os 
principais riscos a que o Grupo se expõe são os seguintes:  

Risco Estratégico 

O plano estratégico formulado em 2008 e que incluiu a alienação, já concluída, de vários activos não 
estratégicos, tinha e tem como objectivo fundamental assegurar a sustentabilidade do Grupo SAG, e 
previa a adopção de medidas que assegurassem a maximização do valor da participação detida na 
Unidas, de forma a que a sua alienação permitisse a redução do endividamento do Grupo e, 
consequentemente, a reposição consistente e sustentável dos níveis de rentabilidade tradicionais do 
Grupo, bem como a implementação de um plano de reembolso dos suprimentos efectuados à Accionista 
SGC - SGPS. 

A implementação dos passos finais deste plano está exposta a dois riscos principais: 

1. O regresso do mercado automóvel Português a níveis que permitam que as actividades do Grupo 
nas áreas da Distribuição e do Retalho Automóvel aumentem a respectiva rentabilidade, em linha 
com a sua tendência histórica. A evolução do mercado automóvel durante o 2º Semestre de 2013, e 
as perspectivas positivas para 2014, parecem apontar neste sentido. De facto, o mercado ainda 
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estará, em 2014, longe do seu nível estimado de equilíbrio e, da evolução que ocorrer neste ano e 
nos seguintes, dependerá o retorno a resultados mais expressivos das actividades de distribuição e 
retalho, indispensáveis à rentabilidade global da SAG. 

2. A concretização da venda da participação da SAG Gest na Unidas, por valores que sejam 
consistentes com o investimento realizado pela SAG Gest. A evolução da economia Brasileira e o 
comportamento do seu mercado de capitais, em especial num ano onde, como em 2014, se 
realizarão eleições presidenciais no Brasil, constituem os factores de risco mais determinantes para o 
sucesso desta transacção. 

Dependência de Fornecedores 

O negócio da Subsidiária SIVA, SA assenta em Contratos de Distribuição celebrados com o Grupo VW 
AG, por tempo indeterminado, sujeitos ao Regulamento Comunitário aplicável, que têm vindo a ser 
integralmente cumpridos e que se mantêm em vigor desde há mais de 25 anos. No entanto, a 
manutenção destes Contratos está dependente da manutenção da política de distribuição do Grupo 
Volkswagen, e da “performance” das Marcas representadas no mercado Português. 

Riscos Financeiros 

Os principais riscos financeiros identificados são riscos de liquidez, cambial, de exposição às variações 
das taxas de juro e o risco de crédito. 

A gestão do risco de liquidez procura um acompanhamento e medição dinâmica deste tipo de risco, por 
forma a assegurar o cumprimento de todas as responsabilidades financeiras de curto e médio prazo 
(cash outflows) por parte das Empresas do Grupo SAG para com as entidades com as quais se 
relacionam na sua actividade.  

O actual contexto económico em Portugal, em especial no que respeita à disponibilidade de 
financiamento, tem vindo a provocar um substancial aumento dos riscos de liquidez, a que o Grupo tem 
respondido com uma criteriosa e intensa gestão dos seus fluxos de caixa, e uma permanente 
comunicação com as mais importantes Instituições Financeiras Portuguesas. 

A gestão do risco cambial controla o impacto que movimentos das taxas de câmbio podem ter no valor 
patrimonial do Grupo, e procura assegurar uma medição precisa e uma gestão dinâmica do risco cambial 
global. A política de gestão de risco cambial adoptada estabelece, ainda, quer os limites de exposição 
deste risco, quer os graus de cobertura adequados. No entanto, optou-se por não contratar quaisquer 
instrumentos de cobertura para este efeito, devido aos potenciais impactos que os instrumentos de 
cobertura disponíveis podem gerar ao nível da liquidez do Grupo. 

A gestão do risco de taxa de juro tem por objectivo assegurar uma medição e administração dinâmica 
deste risco, através da definição e estabelecimento de limites de exposição da Demonstração da 
Situação Patrimonial e da Demonstração do Resultado Integral do Grupo a variações das taxas de juro. 
Através da política de controlo adoptada procuram-se seleccionar as estratégias adequadas para cada 
área de negócio, com o objectivo de assegurar que este factor de risco não afecta negativamente a 
respectiva capacidade operacional. Por outro lado, é ainda monitorizada a exposição ao risco de taxa de 
juro, mediante a simulação de cenários adversos, mas com algum grau de probabilidade, que possam 
afectar negativamente os resultados do Grupo. 

Para a gestão do risco de crédito é acompanhada numa base mensal a evolução da carteira de Clientes 
do Grupo, bem como a exposição de cada unidade de negócios. O Grupo tem em vigor, desde 2001, um 
Manual de Risco de Crédito, onde se encontram estabelecidas as políticas, critérios e procedimentos a 
adoptar na área de controlo de crédito. O Manual de Risco de Crédito, que é periodicamente actualizado, 
inclui os critérios a utilizar na determinação de um rating de crédito. 
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Risco Operacional 

A gestão do risco operacional assenta na atribuição de responsabilidades funcionais e na definição 
formal de procedimentos de controlo interno, ao nível das áreas de negócio. 

 

3. ACTIVIDADE DESENVOLVIDA PELOS MEMBROS NÃO EXECUTIVOS DO CONSELHO DE 
ADMINISTRAÇÃO 

Os Administradores Não Executivos são informados atempadamente de todas as decisões relevantes 
tomadas pelos Administradores Delegados que exercem funções de gestão corrente, mantendo, deste 
modo, um acompanhamento permanente dos negócios da Empresa. 

Este conhecimento, aliado às suas qualificações profissionais, permite que a sua influência no Conselho 
de Administração seja activa, supervisionando a actividade de gestão e cooperando com ela na 
prossecução do interesse social. 

Neste sentido não se eximem a prestar aconselhamento e assistência aos Administradores Delegados, 
designadamente no que respeita à estratégia, à consecução de objectivos e ao cumprimento das normas 
legais aplicáveis. 

Analisam as contas mensais da Sociedade, questionam a razão de eventuais desvios, positivos ou 
negativos, que as mesmas apresentem e acompanham a evolução da dívida e cumprimento dos 
contratos que a sustentam. 

Acompanham ainda e apreciam questões relativas ao governo societário, sustentabilidade e códigos e 
regulamentos internos, bem como a resolução de eventuais conflitos de interesses no que respeita às 
relações da Sociedade com os Accionistas. 

Os Administradores Não Executivos não reúnem autonomamente mas mantém entre si, fora das 
reuniões do Conselho de Administração, conversações informais sobre os negócios e operações de valor 
económico ou estratégico significativo, apreciando e avaliando implicitamente o desempenho dos seus 
colegas que assumem funções de gestão corrente. 

 

4. PERSPECTIVAS PARA 2014 

Perspectiva-se uma recuperação da economia nacional, sendo expectável um crescimento do PIB 
superior a 1% em 2014, sendo igualmente de prever que o mercado automóvel continue apresentar 
sinais de recuperação à semelhança do verificado em 2013..  

Neste contexto, continuaremos a focar a nossa actividade nas áreas do Comércio Automóvel 
(Importação, Distribuição e Retalho das Marcas Volkswagen – Veículos de Passageiros, Volkswagen – 
Veículos Comerciais, Audi, Skoda e Viaturas de Luxo Bentley e Lamborghini), com o objectivo de reforçar 
e consolidar a sua posição de liderança no mercado nacional. 

O crescimento do mercado automóvel Português projectado para 2014 deverá permitir que continue a 
melhorar a rentabilidade das Subsidiárias da SAG Gest que desenvolvem a sua actividade em Portugal. 
No entanto, este crescimento não deverá ser ainda suficiente para a cobertura dos custos financeiros do 
Grupo, o que se encontra dependente da manutenção desta tendência de crescimento e da 
concretização da alienação da participação da SAG Gest na Unidas, e da consequente redução do 
endividamento da SAG Gest. 
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5. INFORMAÇÃO SOBRE ACÇÕES PRÓPRIAS (ARTº 66 e 324 CSC) 

Em 31 de Dezembro de 2012, a Sociedade detinha directamente 16.760.815 acções próprias, com o 
valor nominal de EUR 1 cada, controlando ainda, indirectamente, mais 5.100 acções detidas pela 
sociedade participada Rolporto e 5.100 acções detidas pela sociedade participada Loures Automóveis, 
todas com o valor nominal de EUR 1 cada.  

Durante o exercício de 2013, a SAG Gest não adquiriu, nem alienou quaisquer acções próprias, pelo que, 
em 31 de Dezembro de 2013, a Sociedade detinha directamente 16.760.815 acções próprias, com o 
valor nominal de EUR 1 cada, controlando ainda, indirectamente, mais 5.100 acções detidas pela 
sociedade participada Rolporto e 5.100 acções detidas pela sociedade participada Loures Automóveis, 
todas com o valor nominal de EUR 1 cada. 

A carteira de acções próprias detidas directa e indirectamente correspondia a 9,879% do total das acções 
representativas do capital social da Sociedade em 31 de Dezembro de 2013, sendo o respectivo preço 
unitário médio de aquisição de EUR 1,9760. 

 

6. PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS 

O Resultado Líquido realizado no Exercício de 2013 foi negativo em EUR 24.719.498 que se propõe que 
seja integralmente transferido para Resultados Transitados. 

 

7. NOTA FINAL 

Em cumprimento das disposições legais e estatutárias o Conselho de Administração submete à 
apreciação dos Accionistas o Relatório de Gestão, as Demonstrações Financeiras Separadas e as Notas 
às Demonstrações Financeiras Separadas referentes ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2013, na 
firme convicção de que, tanto quanto é do seu conhecimento, a informação nele contida foi elaborada em 
conformidade com as normas contabilísticas aplicáveis, dando uma imagem verdadeira e apropriada do 
activo e do passivo, da situação financeira e dos resultados da Empresa, e que o Relatório de Gestão 
expõe fielmente a evolução dos negócios, do desempenho e da posição da Empresa e contém uma 
descrição dos principais riscos e incertezas com que se defrontam. 

 

Alfragide, 2 de Abril de 2014 

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

João Manuel de Quevedo Pereira Coutinho 

Carlos Alexandre Antão Valente Coutinho 

Esmeralda da Silva Santos Dourado 

Fernando Jorge Cardoso Monteiro 

José Maria Cabral Vozone 

Luis Miguel Dias da Silva Santos  

Pedro Roque de Pinho de Almeida 

Rui Eduardo Ferreira Rodrigues Pena 
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Accionistas Sociedades

Conselho de Administração

João Manuel de Quevedo Pereira Coutinho SAG - SGPS, SA   3.915 3.915

SGC - SGPS, SA 26.496.000 26.496.000

Carlos Alexandre Antão Valente Coutinho SAG - SGPS, SA 11.484 11.484

Fernando Jorge Cardoso Monteiro SAG - SGPS, SA  11.658 11.658

Pedro Roque de Pinho de Almeida UNIDAS, SA 0 1 1 22-07-2013 1 BRL

Rui Eduardo Ferreira Rodrigues Pena SGC - SGPS, SA 1.000 1.000

Luís Miguel Dias da Silva Santos SGC - SGPS, SA 1.000 1.000

UNIDAS, SA 0 1 1 22-07-2013 1 BRL

José Maria Cabral Vozone UNIDAS, SA 0 1 1 22-07-2013 1 BRL

Conjuges

Ana Paula da Silva Nunes Valente Coutinho SAG - SGPS, SA 100 100

Data Preço unitário 
médio 

POSIÇÃO ACCIONISTA DOS MEMBROS DOS ÓRGÃOS DE ADMNISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 

Nº de Acções em  
31-12-2013

Nº de Acções 
em 31-12-

2012

Movimentos em 2013

Aquisições Alienações
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ANEXO 

(nº. 7 do artigo 14º do Regulamento da CMVM nº. 5/2008) 

 

Divulgação de transacções de acções da SAG GEST - Soluções Automóvel Globais, SGPS, SA (SAG SGPS, 
SA) efectuadas, durante o 2º Semestre de 2013, por dirigentes da Sociedade ou de sociedade que a domine 
ou por pessoas estreitamente relacionadas com os referidos dirigentes nos termos do Artigo 248º-B do 
Código dos Valores Mobiliários. 

SGC – SGPS, SA

Data Natureza Volume Preço Valor Local Nº Acções  
Detidas 

15-Jul-13 Compra 25        0,18 
€  4,50 €  Euronext 

Lx       117.356.346   

05-Ago-13 Compra 25        0,18 
€  4,50 €  Euronext 

Lx       117.356.371   

TOTAL 50  
 

A SGC - SGPS, SA tem administradores comuns à SAG SGPS, SA e o seu controlo é imputável ao Dr. João Manuel de Quevedo 
Pereira Coutinho, Presidente do Conselho de Administração da SAG SGPS, SA, a quem, à data de 31 de Dezembro de 2013, eram 
imputáveis, directa e indirectamente, 135.951.401 acções da SAG SGPS, SA, representativas de 80,08% do capital social e 
correspondentes a 88,86% dos direitos de voto.    

 

PRINCIPAL - Gestão de Activos e Consultoria Administrativa e Financeira, 
SA 

Data Naturez
a Volume Preço Valor Local Nº Acções 

Detidas 

02-Jul-13 Compra 1.199.680 0,17 203,946,60€ Euronext 
Lx 1.199.705

03-Jul-13 Compra 300 0,17 € 51,00 € Euronext 
Lx 1.200.005

TOTAL 1.199.980  
     

A Principal - Gestão de Activos e Consultoria Administrativa e Financeira, SA, tem administradores comuns à SAG SGPS, SA e o seu 
controlo é imputável ao Dr. João Manuel de Quevedo Pereira Coutinho, Presidente do Conselho de Administração da SAG SGPS, SA, a 
quem, à data de 31 de Dezembro de 2013, eram imputáveis, directa e indirectamente, 135.951.401 acções da SAG SGPS, SA, 
representativas de 80,08% do capital social e correspondentes a 88,86% dos direitos de voto.    
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PARTICIPAÇÕES QUALIFICADAS 
CONTAS SEPARADAS 

2013 
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PARTICIPAÇÕES QUALIFICADAS 
31 de Dezembro de 2013 

 
 

SGC Investimentos - SGPS, SA (*)  

Titularidade directa 17.391.110 acções, representativas de 10,24% do capital social e 
correspondentes a 11,37% dos direitos de voto. 

 

(*) Participada em 100% pela SGC - SGPS, SA. 

 
SGC - SGPS, SA (**) 

Titularidade directa 117.356.371 acções, representativas de 69,13% do capital social e 
correspondentes a 76,71% dos direitos de voto. 

 

Titularidade indirecta  17.391.110 acções detidas pela SGC Investimentos - SGPS, SA, 
representativas de 10,24% do capital social e correspondentes 11,37% 
dos direitos de voto. 

  

(**) Participada directa e indirectamente em 99,99% pelo Dr. João Manuel de Quevedo Pereira Coutinho 

 

Dr. João Manuel de Quevedo Pereira Coutinho 

Titularidade directa  3.915 acções, representativas de 0,00% do capital social e 
correspondentes a 0,00% dos direitos de voto. 

 

Titularidade indirecta  117.356.371 acções detidas pela SGC - SGPS, SA, representativas de 
69,13% do capital social e correspondentes a 76,71% dos direitos de 
voto. 

17.391.110 acções detidas pela SGC Investimentos - SGPS, SA, 
representativas de 10,24% do capital social e correspondentes 11,37% 
dos direitos de voto. 

1.200.005 acções detidas pela Principal – Gestão de Activos e 
Consultoria Administrativa e Financeira, SA, representativas de 0,71% 
do capital social e correspondentes 0,78% dos direitos de voto. 

 

Cômputo Global  135.951.401 acções, representativas de 80,08% do capital social e 
correspondentes a 88,86% dos direitos de voto. 
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NOTAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 

 

1. INFORMAÇÃO GERAL DA ACTIVIDADE DA EMPRESA 
As Demonstrações Financeiras referidas a 31 de Dezembro de 2013 foram aprovadas pelo 
Conselho de Administração em reunião de 2 de Abril de 2014. 

A Sociedade SAG Gest – Soluções Automóvel Globais, SGPS, S.A. (SAG Gest) tem como 
actividade a gestão de participações sociais de outras sociedades, como forma indirecta do exercício 
de actividades económicas e tem sede social na Estrada de Alfragide, 67, em Alfragide, Amadora, 
Portugal. 

 

2. RESUMO DAS PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS 

2.1. Bases de preparação 
As Demonstrações Financeiras Separadas da SAG Gest foram preparadas com base no custo 
histórico, pelo valor reavaliado para os terrenos e edifícios, e pelo justo valor para os instrumentos 
financeiros derivados. 

Todos os valores constantes das Notas e para as quais não esteja indicada a unidade monetária, 
estão expressos em Euros. 

2.2. Declaração de conformidade 
As Demonstrações Financeiras Separadas da SAG Gest foram preparadas em conformidade com as 
“Internacional Financial Reporting Standards” (IFRS), tal como adoptadas pela União Europeia, em 
vigor em 31 de Dezembro de 2013. 

2.3 Alterações de políticas contabilísticas 

2.3.1 Novas Normas ou Interpretações aplicáveis ao exercício iniciado a 1 de Janeiro de 2013. 
A União Europeia (UE) endossou, para produzirem efeitos a partir de 1 de Janeiro de 2013, as seguintes 
emissões, revisões, alterações e melhorias das Normas e Interpretações: 

 
A SAG Gest verificou que as emissões, revisões, alterações e melhorias às Normas acima referidas não 
provocaram impactos relevantes nas suas Demonstrações Financeiras Separadas. 

2.3.2 Novas Normas e Interpretações já emitidas, mas que ainda não são obrigatórias 
As novas Normas e Interpretações recentemente emitidas pelo IASB, cuja aplicação é obrigatória apenas 
em períodos com início após 1 de Janeiro de 2014, são as seguintes:  
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a) Já endossadas pela UE e não adoptadas antecipadamente pela SAG Gest: 

 
A SAG Gest não antecipa que as emissões, revisões, alterações e melhorias às Normas acima referidas 
venham a provocar impactos relevantes nas suas Demonstrações Financeiras Separadas. 

b) Já endossadas pela UE e adoptadas antecipadamente pela SAG Gest: 

 
As Normas adoptadas antecipadamente pela SAG Gest, com efeitos a partir de 1 de Janeiro de 2013, 
resumem-se como segue: 

IFRS 10 – Demonstrações financeiras consolidadas 

Esta emissão estabelece um novo conceito de controlo, e requer que seja feito um julgamento 
significativo de forma a determinar que Entidades são controladas e que, consequentemente, devem ser 
incluídas nas Demonstrações Financeiras Consolidadas da empresa-mãe. 

IFRS 11 – Acordos conjuntos 

A IFRS 11 centra-se na identificação e classificação dos acordos conjuntos, com base nos direitos e 
obrigações inerentes aos acordos estabelecidos, em vez da sua forma legal. Acordos conjuntos podem 
ser “operações conjuntas” (direitos sobre activos e obrigações sobre passivos) ou “empreendimentos 
conjuntos” (direitos sobre os activos líquidos).  

Deixa de ser permitida a consolidação proporcional de empreendimentos conjuntos. 

IFRS 12 – Divulgação de interesses em outras Entidades 

A Norma estabelece um nível mínimo de divulgações relativamente a Empresas Subsidiárias, 
Empreendimentos Conjuntos, Empresas Associadas e outras Entidades não controladas. 

IAS 27 – Demonstrações financeiras separadas 

A IAS 27 foi revista após a emissão da IFRS 10, sendo que actualmente apenas contém os requisitos de 
contabilização e divulgação para investimentos em participações financeiras, quando as Entidades 
apresentam Demonstrações Financeiras Separadas. 

IAS 28 – Investimentos em associadas e empreendimentos conjuntos 

A IAS 28 foi revista após a emissão da IFRS 11 e prescreve o tratamento contabilístico dos investimentos 
em associadas e empreendimentos conjuntos, estabelecendo ainda os princípios da aplicação do método 
da equivalência patrimonial para esta natureza de investimentos. 

Não se verificaram efeitos significativos decorrentes da adopção antecipada das Normas acima descritas, 
com excepção das divulgações que se apresentam como necessárias. 
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c) Ainda não endossadas pela UE: 

 
A SAG Gest não antecipa que as emissões, revisões, alterações e melhorias às Normas acima referidas 
venham a provocar impactos relevantes nas suas Demonstrações Financeiras Separadas. 

2.4. Principais Politicas Contabilísticas   
Activos Fixos Tangíveis 
Os Activos Fixos Tangíveis encontram-se valorizados pelo respectivo custo de aquisição, incluindo 
todos os custos associados à sua aquisição, deduzidos das correspondentes depreciações 
acumuladas. 

As depreciações são calculadas por duodécimos, segundo o método das quotas constantes, de 
modo a que o valor dos imobilizados seja depreciado até ao final da respectiva vida útil estimada, 
sendo aplicadas as seguintes taxas de depreciação anual. 

 % 
Edifícios e Outras Construções 2,00 
Equipamento Básico 25,00 a 31,25 
Equipamento Administrativo 12,50 a 25,00 
Outras Imobilizações Corpóreas 20,00 a 33,33 

 
Investimentos em Subsidiárias, Participadas e Associadas 
Os Investimentos Financeiros relativos a partes de capital em Empresas Subsidiárias, Participadas e 
Associadas e os títulos encontram-se valorizados pelo respectivo custo de aquisição.  

Os dividendos associados a participações de capital só são reconhecidos como proveitos quando se 
encontra assegurado o respectivo recebimento, e os juros provenientes de títulos são contabilizados 
no período a que respeitam. O “Goodwill” não é amortizado, nem sujeito a testes individuais de 
imparidade. Contudo, caso sejam detectados indícios de imparidade, os Investimentos Financeiros 
são sujeitos a testes de imparidade. 

Activos Financeiros (para além de Investimentos Financeiros) 

Os Activos Financeiros classificam-se como segue, dependendo da intenção do Conselho de 
Administração na sua aquisição: 

 a) Empréstimos e Contas a Receber 

 b) Investimentos Detidos até à Maturidade 

 c) Investimentos Detidos para Negociação valorizados ao justo valor através de resultados  

 d) Activos Financeiros Disponíveis para Venda 
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a) Empréstimos e Contas a Receber 
Incluem-se os Activos Financeiros não derivados, com recebimentos fixos ou determináveis. Os 
saldos de Clientes e de Outros Devedores são registados ao justo valor e, subsequentemente, ao 
custo amortizado, que será ajustado em resultado da realização de testes de imparidade, sempre 
que tal seja requerido pelas Normas, ou sejam detectados indícios que requeiram a realização 
desses testes. 

b) Investimentos Detidos até à Maturidade 
Os Investimentos Detidos até à Maturidade são classificados como Investimentos Não Correntes, 
excepto se o seu vencimento ocorrer em data anterior a 12 meses contados a partir da data de 
reporte, sendo registados nesta rubrica os Investimentos com maturidade definida, que a Empresa 
tem a intenção e a capacidade de manter até essa data. Os Investimentos Detidos até à 
Maturidade são registados ao custo amortizado, deduzido de eventuais perdas por imparidade. 

Durante o exercício de 2013 não existiu nenhuma situação onde fosse aplicável a política acima 
descrita. 

c) Investimentos Detidos para Negociação valorizados pelo justo valor através de resultados 
Incluem-se nesta categoria os Activos Financeiros não derivados detidos para negociação, e os 
derivados que não qualifiquem para efeitos de contabilidade de cobertura (“hedge accounting”), 
sendo apresentados como Activos Correntes. 

Um Activo Financeiro está classificado como detido para negociação se for:  

• Adquirido ou incorrido principalmente com a finalidade de venda ou de recompra num prazo 
muito curto 

• Parte de uma carteira de instrumentos financeiros identificados, que são geridos em conjunto 
e para os quais existe evidência de um modelo real recente de tomada de lucros a curto prazo 

• Um derivado (excepto no caso de um derivado que seja um instrumento de cobertura 
designado e eficaz) 

Os ganhos ou perdas provenientes de uma alteração do justo valor dos Investimentos Detidos 
para Negociação valorizados pelo justo valor através de resultados são registados na 
Demonstração dos Resultados e de Outro Rendimento Integral do período, na rubrica de 
Alterações de Justo Valor 

Durante o exercício de 2013 não existiu nenhuma situação onde fosse aplicável a política acima 
descrita. 

d) Activos Financeiros Disponíveis para Venda 
Os Investimentos Disponíveis para Venda são Activos Financeiros não derivados que: 

• a Empresa tem intenção de manter por tempo indeterminado, ou  

• são assim designados no momento da aquisição, ou  

• que não se enquadram nas restantes categorias de classificação dos Activos Financeiros.  

Estes Activos são apresentados como Activos Não Correntes, excepto se houver a intenção de os 
alienar nos 12 meses seguintes à data de reporte. 

Após o reconhecimento inicial, os Investimentos Disponíveis para Venda são reavaliados pelos 
seus justos valores, por referência ao seu valor de mercado à data de reporte, sem qualquer 
dedução relativa a custos da transacção que possam vir a ocorrer até à sua venda.  

Os Investimentos que não sejam cotados e cujo justo valor não possa ser estimado com 
fiabilidade são mantidos ao custo de aquisição, deduzido de eventuais perdas por imparidade. 

Os ganhos ou perdas provenientes de alterações do justo valor de um Activo Financeiro 
Disponível Para Venda devem ser reconhecidos em Outro Rendimento Integral, excepto no caso 
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de perdas por imparidade e de ganhos e perdas cambiais, até que o activo financeiro seja 
desreconhecido. Nessa altura, o ganho ou perda acumulado previamente reconhecido em Outro 
Rendimento Integral deve ser reclassificado do Capital Próprio para os lucros ou prejuízos, como 
ajustamento de reclassificação. No momento em que se verificar alguma destas situações, o 
ganho ou perda acumulada é registado na Demonstração dos Resultados e de Outro Rendimento 
Integral, na rubrica de Custos ou Proveitos Financeiros 

Durante o exercício de 2013 não existiu nenhuma situação onde fosse aplicável a política acima 
descrita. 

Imposto sobre o rendimento 

A Sociedade é tributada pelo Regime Especial de Tributação de Grupo de Sociedades (RETGS). 

De acordo com a legislação em vigor, as declarações fiscais estão sujeitas a revisão e correcção por 
parte das Autoridades Fiscais durante um período de quatro anos (cinco a dez anos para a 
Segurança Social, conforme aplicação do regime de transição).  

Deste modo, as declarações fiscais da Sociedade dos anos de 2010 a 2013 poderão vir ainda a ser 
sujeitas a revisão, embora a Sociedade considere que eventuais correcções resultantes de revisões 
fiscais àquelas declarações de imposto não terão efeito significativo nas Demonstrações Financeiras 
Separadas referidas à data de 31 de Dezembro de 2013.  

A taxa de imposto sobre o rendimento aplicável em Portugal no exercício de 2013 é de 25%. A 
Derrama Municipal incide à taxa de 1,5%. A Derrama Estadual incide à taxa de 3%, sobre o resultado 
tributável positivo compreendido entre Eur 1.500.000 e Eur 10.000.000, e uma taxa de 5% sobre o 
resultado tributável positivo superior a Eur 10.000.000   

A Sociedade reconhece os Impostos Diferidos, de acordo com o estabelecido na IAS 12 – Imposto 
Sobre o Rendimento, como forma de especializar adequadamente os efeitos fiscais das suas 
operações, e de excluir as distorções relacionadas com os critérios de natureza fiscal que contrariam 
os efeitos económicos de determinadas transacções. 

São reconhecidos Impostos Diferidos Activos sempre que existe razoável segurança de que serão 
gerados lucros futuros contra os quais os activos poderão ser utilizados. Os Impostos Diferidos 
Activos são revistos anualmente e reduzidos sempre que deixe de ser provável que os mesmos 
possam ser utilizados. 

O valor dos Impostos Diferidos é determinado com aplicação das taxas fiscais (e leis) decretadas ou 
substancialmente decretadas na data de reporte e que se espera que sejam aplicáveis no período de 
realização do Imposto Diferido Activo ou de liquidação do Imposto Diferido Passivo. De acordo com a 
legislação em vigor, considerou-se, em Portugal, a taxa de IRC de 23% e, nas situações não ligadas 
a prejuízos fiscais, uma derrama de 1,5% sobre o valor das diferenças temporárias que originaram 
Impostos Diferidos Activos ou Passivos. 

O movimento ocorrido durante o exercício, a reconciliação entre o imposto do exercício e o imposto 
corrente e a decomposição dos saldos de Impostos Diferidos estão relatados na Nota 8. 

Caixa e seus Equivalentes 

Para efeitos da Demonstração de Fluxos de Caixa os valores das rubricas de Caixa e Depósitos à 
Ordem que figuram na Demonstração da Situação Patrimonial compreendem valores com uma 
maturidade de 3 meses ou menos, considerados pelo valor líquido de descobertos bancários 
incluídos na Demonstração da Situação Patrimonial na rubrica de Empréstimos Correntes. 

Activos Não Correntes Detidos para Venda 

Os Activos Não Correntes Detidos para Venda são classificados como tal quando se trata de activos 
cujo valor se espera que venha a ser recuperado, principalmente, através de uma transacção de 
venda, em vez de através do respectivo uso continuado. Para que seja este o caso: 
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a) O Activo deve estar disponível para venda imediata, na sua condição actual, sujeito apenas aos 
termos e condições habituais para venda destes activos, ou seja, a Empresa tem a intenção e a 
capacidade de transferir o activo para um comprador, na sua condição actual; 

b) A venda deve ser altamente provável, sendo que para isso deverá a gestão evidenciar empenho 
num plano de venda, devendo iniciar o mesmo e demonstrando que este plano não deverá vir a 
ser significativamente alterado, nem cancelado. Adicionalmente, o preço de venda deverá ser 
apropriado face ao actual justo valor do activo; 

c) Deve ser expectável que a venda se venha a concretizar num período de até 12 meses desde a 
data em que o activo seja classificado como Activo Não Corrente Detido para Venda, podendo 
este período ser superior caso ocorram eventos ou circunstâncias que a SAG Gest não controle, 
e se mantenha a intenção de vender o activo; 

d) A venda deve ser genuína, isto é, o activo não irá ser abandonado. 

Os Activos Não Correntes Detidos para Venda são valorizados pelo menor valor entre: 

a) O valor líquido contabilístico do activo; e 

b) O justo valor do activo, deduzido dos custos com a venda. 

Antes da transferência para Activos Não Correntes Detidos Para Venda, o valor contabilístico de um 
activo deve ser calculado de acordo com a IFRS que seja aplicável. No caso do activo a transferir ser 
um investimento numa associada, o seu valor contabilístico corresponde ao seu custo de aquisição, 
deduzido do valor das imparidades que se mostrem necessárias, na data em que o activo seja 
transferido. 

Caso se verifique uma desvalorização destes activos, deverá ser apurada a correspondente perda por 
imparidade, que é registada na Demonstração dos Resultados e de Outro Rendimento Integral, na 
rubrica de Imparidade de Activos. 

Se, subsequentemente, o activo se vier a valorizar, deverá ser reconhecido um ganho no período em 
que esta valorização ocorra, na rubrica de Imparidade de Activos, sendo no entanto esse ganho 
limitado ao montante total de perdas por imparidade já reconhecidas. 

As perdas por imparidade, ou quaisquer ganhos subsequentes que sejam reconhecidos de acordo 
com a política enunciada, devem reduzir ou aumentar o valor dos Activos Não Correntes Detidos para 
Venda. 

Na data da venda de um Activo Não Corrente Detido Para Venda, as perdas ou ganhos que não 
tenham sido anteriormente reconhecidas devem ser reconhecidas na data do desreconhecimento. 

Com efeitos a partir de 1 de Julho de 2013, a SAG Gest reconheceu como Activo Não Corrente 
Detido para Venda o investimento efectuado na Unidas S/A, conforme divulgado na Nota 16. 

Passivos Financeiros 

Os Passivos Financeiros são classificados de acordo com a substância contratual, 
independentemente da forma legal que assumem, e classificam-se como segue: 

 a) Passivos Financeiros valorizados pelo justo valor através de resultados 

 b) Empréstimos Bancários 

 c) Contas a Pagar 

a) Passivos Financeiros valorizados ao justo valor através de resultados 
Incluem-se nesta categoria os Passivos Financeiros detidos para negociação, e os derivados que 
não qualifiquem para efeitos de contabilidade de cobertura (“hedge accounting”), e que sejam 
classificados desta forma no seu reconhecimento inicial. 

Os ganhos ou perdas provenientes de uma alteração no justo valor dos Passivos Financeiros 
valorizados ao justo valor através de resultados são registados na Demonstração dos Resultados 
e de Outro Rendimento Integral do período, na rubrica de Alterações de Justo Valor. 
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Durante o exercício de 2013 não existiu nenhuma situação onde fosse aplicável a política acima 
descrita. 

b) Empréstimos Bancários 
Os Empréstimos são valorizados ao custo amortizado, sendo o valor recebido líquido de 
comissões com a emissão desses Empréstimos. Os encargos financeiros são calculados de 
acordo com a taxa de juro efectiva e contabilizados na Demonstração dos Resultados e de Outro 
Rendimento Integral, na rubrica de Custos Financeiros, de acordo com o princípio de 
especialização dos exercícios. 

c) Contas a Pagar  
Os saldos de Fornecedores e Outros Credores são inicialmente registados pelo seu valor nominal, 
que se entende corresponder ao seu justo valor e, subsequentemente, sempre que aplicável, são 
registados ao custo amortizado, de acordo com o método da taxa de juro efectiva.   

Activos e Passivos Contingentes 
Os Passivos Contingentes não são reconhecidos nas Demonstrações Financeiras Separadas, sendo 
divulgados nestas Notas, a menos que a possibilidade de uma saída de fundos seja remota, caso em 
que não são objecto de divulgação. 

Os Activos Contingentes não são reconhecidos, e apenas são divulgados quando é provável a 
existência de um benefício económico futuro. 

Provisões 
São constituídas Provisões quando a Sociedade tem uma obrigação presente (legal ou construtiva) 
decorrente de acções passadas, que implique uma provável saída de recursos económicos para 
fazer face a essa obrigação e esta possa ser medida com fiabilidade. 

Instrumentos de Capital Próprio 

Os Instrumentos de Capital Próprio são classificados de acordo com a substância contratual, 
independentemente da forma legal que assumam. Os Instrumentos de Capital Próprio emitidos pela 
Sociedade são registados pelo valor recebido, líquido dos custos suportados com a sua emissão. 

Reconhecimento de Proveitos 
Os Proveitos são reconhecidos como tal, na medida em que é provável que fluam benefícios 
económicos para a Sociedade, e que esses Proveitos possam ser avaliados com fiabilidade. 

Para que os Proveitos sejam reconhecidos é necessário também que sejam observados na íntegra 
os seguintes critérios: 

Prestação de Serviços 

Os Proveitos relativos a Prestação de Serviços são reconhecidos no período em que efectivamente 
são prestados, independentemente de ter sido, ou não, emitida a respectiva factura. 

Juros 

Os Proveitos relativos a juros a receber são periodificados, de forma a serem reconhecidos no 
período a que respeitem, independentemente de ser, ou não, emitido o respectivo documento de 
suporte. 

Dividendos 

Estes Proveitos são reconhecidos quando, em substância, se constitui, na Sociedade declarante, a 
obrigação de proceder à declaração de Dividendos. 

Imparidade de Activos 
A Sociedade avalia, em cada data de reporte, se existem indícios de imparidade dos seus Activos. 
Sempre que estes se verificam, ou quando as IFRS requerem a realização de testes de imparidade, a 
Sociedade estima o valor recuperável do Activo em questão, que corresponde ao mais alto do 
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correspondente valor realizável, deduzido de eventuais custos de venda, ou ao seu valor de uso. 
Caso se verifique uma situação de imparidade, o valor do activo é reduzido por forma a reflectir o seu 
valor recuperável. 

Transacções em moeda estrangeira 
A moeda funcional e de apresentação das Demonstrações Financeiras Separadas da SAG Gest é o 
Euro. 

As operações denominadas em moeda estrangeira (fora da zona Euro) são registadas ao câmbio da 
data da operação. Os valores a receber e a pagar denominados em moeda estrangeira estão 
expressos em Euros às taxas em vigor na data de reporte. 

Todas as diferenças de câmbio que são determinadas em consequência da aplicação deste critério 
são reconhecidas como custos ou proveitos do exercício em que são incorridas. 

Eventos Subsequentes 

Os eventos ocorridos após a data de reporte que proporcionem informação adicional sobre as 
condições que existiam à data da Demonstração da Situação Patrimonial são reflectidos nas 
Demonstrações Financeiras Separadas.  

Os eventos ocorridos após a data de reporte que proporcionem informação sobre as condições que 
se verifiquem após a data de reporte são divulgados nas Notas às Demonstrações Financeiras 
Separadas, se materiais. 

2.5. Julgamentos da Gestão 
Na preparação das Demonstrações Financeiras Separadas de acordo com as IFRS, o Conselho de 
Administração utiliza estimativas e pressupostos que afectam a aplicação das políticas e os 
montantes reportados. As estimativas e julgamentos são continuamente avaliados e baseiam-se na 
experiência de eventos passados e em outros factores, incluindo expectativas relativas a eventos 
futuros considerados prováveis face às circunstâncias em que as estimativas são baseadas, ou 
resultado de uma informação ou experiência adquiridas. As estimativas contabilísticas mais 
significativas reflectidas nas Demonstrações Financeiras são como segue: 

a) Reconhecimento de Provisões e Ajustamentos 
A Sociedade é parte em diversos processos judiciais em curso para os quais, com base na opinião 
dos seus Advogados, efectua um julgamento para determinar se deve ser registada uma Provisão 
para essas contingências. 

Os Ajustamentos para Contas a Receber são calculados essencialmente com base na antiguidade 
das partidas que compõem os saldos de Contas a Receber, o perfil de risco dos Clientes e a 
respectiva situação financeira. As estimativas relacionadas com os ajustamentos para Contas a 
Receber diferem de negócio para negócio. 

b) Determinação do valor de mercado dos Instrumentos Financeiros 
A Sociedade escolhe o método de avaliação que considera apropriado para determinar o valor de 
mercado de Instrumentos Financeiros não cotados num mercado activo, com base no seu melhor 
conhecimento do mercado e dos activos, aplicando as técnicas de avaliação usualmente utilizadas 
no mercado e usando pressupostos com base em taxas de mercado. 

c) Continuidade das operações  
A actividade das unidades operacionais do Grupo têm consistentemente apresentado resultados 
positivos, apesar das condições de mercado em que se realizaram. No entanto, esses resultados 
positivos não permitiram compensar os custos financeiros corporativos, que estão essencialmente 
associados aos investimentos realizados pela SAG Gest na aquisição do “portfolio” de negócios 
desenvolvidos pelo Grupo, onde naturalmente se salienta o investimento efectuado na Participada 
Unidas. O plano estratégico formulado em 2008, que incluiu a alienação, já concluída, de vários 
activos não estratégicos, tem como objectivo assegurar a rentabilidade e a sustentabilidade da 
SAG Gest e do Grupo SAG, e previa a adopção de medidas que assegurassem a maximização do 
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valor da participação detida na Unidas, de forma a que a sua alienação venha permitir a redução 
do endividamento da SAG Gest e, consequentemente, em conjunto com a recuperação dos 
volumes do mercado automóvel Português, a reposição consistente e sustentável dos níveis de 
rentabilidade tradicionais da SAG Gest e do Grupo SAG.  

 

3. OUTROS PROVEITOS E OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS 
Os Outros Proveitos e Outros Custos Operacionais são como segue: 

 
 

4. FORNECIMENTOS E SERVIÇOS DE TERCEIROS 
Os Fornecimentos e Serviços de Terceiros são como segue: 
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5. CUSTOS COM O PESSOAL 
As rubricas que compõem os Custos com o Pessoal são as seguintes: 

 
Em 31 de Dezembro de 2013 e em 31 de Dezembro de 2012 o número de Colaboradores da 
Sociedade era como segue: 

  
 
6. RESULTADOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS 

Os Ganhos e Perdas em Investimentos Financeiros são como segue: 

 
O valor de Ganhos e Perdas em Investimentos Financeiros representa os ganhos e perdas 
associadas às seguintes transacções: 

• Em Dezembro de 2013, a SAG Gest alienou, a favor da Manheim Europe, acções que 
representavam 30% do capital social da Participada Manheim Portugal, reduzindo a sua 
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8. IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO 
Os componentes do Imposto Sobre o Rendimento reconhecidos nos períodos de doze meses findos 
em 31 de Dezembro de 2013 e em 31 de Dezembro de 2012 são os seguintes: 

 
A Sociedade é tributada pelo Regime Especial de Tributação de Grupo de Sociedades (RETGS). O 
valor apresentado como Imposto Corrente Sobre o Rendimento corresponde ao valor do Imposto 
Sobre o Rendimento determinado numa base individual, à data de fecho do exercício. No momento 
da entrega do imposto, no exercício seguinte, a este valor é adicionado o montante correspondente 
ao imposto relativo às Sociedades do Grupo que se encontram incluídas no mesmo regime. 

A reconciliação entre as taxas de imposto aplicadas ao resultado contabilístico e as taxas efectivas 
aplicadas (após as correcções) nos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2013 e em 31 de 
Dezembro de 2012 encontra-se analisada no quadro seguinte. 
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11. INVESTIMENTOS FINANCEIROS EM SUBSIDIÁRIAS E PARTICIPADAS 
O valor dos Investimentos Financeiros em 31 de Dezembro de 2013 e em 31 de Dezembro de 2012, 
e os principais indicadores financeiros das Empresas Subsidiárias e Participadas são como segue: 

 
Durante os exercícios de 2013 e de 2012, as variações registadas na rubrica de Investimentos 
Financeiros foram como segue:  

 
Em Dezembro de 2013, a SAG Gest procedeu à realização de Prestações Acessórias de Capital na 
Subsidiária LGA, no valor de Eur 40.000.000. 

Em Novembro de 2012, a SAG Gest alienou, a favor da Subsidiária Soauto SGPS, a totalidade da 
sua participação (50,91%) no capital social da Subsidiária Rolporto, pelo valor de Eur 5.891.200, 
tendo, em consequência reconhecido, um ganho de Eur 4.186.311, que se encontra relatado na Nota 
6. 
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Em 2012, a SAG Gest procedeu à realização de Prestações Acessórias de Capital na Subsidiária 
SIVA Serviços, no valor de Eur 3.865.000. 

Em 1 de Julho de 2013, o valor dos Investimentos Financeiros da SAG Gest na Subsidiária Novinela 
e na Unidas S/A foi transferido para a rubrica Actos Não Correntes Detidos Para Venda, conforme 
relatado na Nota 16. 

A Subsidiária Novinela tem, como seu único activo, uma participação na Unidas S/A, pelo que é 
também considerada como Activo Não Corrente Detido Para Venda. 

Encontram-se relatados com maior detalhe, na Nota 16, os fundamentos em que se baseou esta 
reclassificação, bem como o cálculo da imparidade que foi reconhecida. 

 
12.  INVESTIMENTOS FINANCEIROS EM ASSOCIADAS 

O valor dos Investimentos Financeiros em Empresas Associadas em 31 de Dezembro de 2013 e em 
31 de Dezembro de 2012, é como segue: 

 
 

Em Junho de 2012, a SAG Gest alienou, por Eur 386.649, a totalidade da sua participação (21%) no 
capital social da Participada CRE – SGPS.. Em resultado desta transacção, a Sociedade registou 
um prejuízo de Eur 366.941, conforme se encontra relatado na Nota 6. 

Em Novembro de 2012, a SAG Gest alienou, a favor da Subsidiária Soauto, SGPS, por Eur 219.156, 
a totalidade da sua participação (30%) no capital social da Participada Autolombos, não tendo 
apurado quaisquer ganhos ou perdas em resultado desta transacção. 

Em 13 de Dezembro de 2013, a SAG Gest alienou, a favor da Manheim Europe, 75% da 
participação que detinha na Manheim Portugal que, em consequência, se reduziu de 40% para 10%. 
A Sociedade registou um prejuízo de Eur 1.883.723, resultado da venda de acções representativas 
de 30% do capital social e respectivas Prestações Suplementares de Capital, pelo preço simbólico 
de Eur 1. Esta venda foi acordada com a Manheim Europe, que assumiu o financiamento integral 
daquela sua participada, que apresentava necessidades de reforço dos seus capitais, em 
consequência da redução da sua actividade. A referida perda foi registada em (Perdas) e Ganhos 
em Investimentos Financeiros.  

Adicionalmente foi ainda reconhecido um custo de Eur 223.369 decorrente da imparidade relativa à 
participação retida pela SAG Gest, registado em Imparidade em Investimentos Financeiros, 
conforme detalhado na Nota 6. 
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O montante de Imposto a Recuperar, no valor de Eur 46.604, representa o valor do Imposto Sobre o 
Rendimento (IRC ) a receber relativo ao exercício de 2005. O reembolso deste valor foi já reclamado 
juntos das Autoridades Fiscais. 

O valor de Eur 4.241.245 corresponde ao pagamento de IRC relativo a vários períodos anteriores, 
decorrente de liquidações adicionais efectuadas pelas Autoridades Fiscais Portuguesas, que se 
encontram em processo de impugnação judicial e que são relatadas na Nota 24 – Compromissos e 
Contingências. Este pagamento foi efectuado ao abrigo do Decreto-Lei 151-A/2013.  

Deste facto resultou a anulação de juros compensatórios no valor total de Eur 508.503, de juros de 
mora no valor de Eur 820.170, e de Custas no valor de Eur 45.882 (valores que representariam uma 
contingência adicional caso este pagamento não tivesse sido efectuado), e o correspondente 
cancelamento de Garantias Bancárias prestadas no âmbito dos respectivos processos de 
impugnação, no valor total de Eur 6.327.185. 

 

15. CAIXA E DEPÓSITOS À ORDEM 
As rubricas Caixa e Depósitos à Ordem evidenciados na Demonstração da Situação Patrimonial 
compreendem disponibilidades com uma maturidade de 3 meses ou menos. 

 
A rubrica de Caixa e seus Equivalentes evidenciada na Demonstração de Fluxos de Caixa é 
considerada pelo valor líquido de descobertos bancários. 

 
Em 31 de Dezembro de 2013 a Empresa dispunha de linhas de financiamento no valor de  
Eur 9.950.000 disponíveis para futuras utilizações na satisfação das suas necessidades operacionais. 
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16. ACTIVOS NÃO CORRENTES DETIDOS PARA VENDA 
a) Reconhecimento como Activo Não Corrente Detido para Venda 

O plano estratégico que tem vindo a ser implementado desde 2008, com o objectivo garantir a 
rentabilidade sustentável do Grupo SAG, inclui a venda da participação que o Grupo detém na 
Unidas S/A. De acordo com este plano, o Conselho de Administração formalizou, em 26 de Setembro 
de 2013 a decisão de proceder à venda desta participação pelo que, com efeitos a partir de 1 de 
Julho de 2013, a participação detida pela SAG Gest na Unidas S/A passou a ser reconhecida como 
Activo Não Corrente Detido Para Venda, por se constatar estarem reunidas as condições 
estabelecidas na IFRS 5 – Activos Não Correntes Detidos Para Venda e Operações Descontinuadas, 
e que este activo havia deixado de ser considerado estratégico para a SAG Gest, pelo que o 
respectivo valor virá a ser essencialmente recuperado através da sua venda, em lugar da sua 
manutenção em uso. A Unidas S/A havia iniciado, durante o 1º Semestre de 2013, o processo de 
preparação de uma Oferta Pública Inicial de Venda de acções (IPO), na Bolsa de São Paulo 
(BOVESPA). Este processo representava uma forma de obter uma precificação de mercado para a 
Unidas que viesse a constituir um referencial de valor numa transacção de venda da participação 
detida pela SAG Gest. A suspensão, já em 2014, do processo de IPO, devido às condições 
desfavoráveis que ser verificavam no mercado Brasileiro, não afectou o plano de venda definido, nem 
a intenção da SAG Gest de realizar uma transacção de venda.  

Com o aumento de capital aprovado em Julho de 2013, a Unidas S/A procedeu à emissão de 
147.471.000 acções integralmente subscritas pelos Fundos de Investimento. Estes Fundos passaram 
a deter, em conjunto, 65,25% do capital da Unidas. A SAG Gest passou a deter uma participação 
directa e indirecta correspondente a 34,75%, representado por 18.791.552 acções, mantendo-se 
como a maior Accionista da Unidas S/A. O controlo da gestão e operações da Unidas S/A continua a 
ser partilhado entre a SAG Gest e os Fundos. 

b) Análise de Imparidade 

Foi realizada em 2013 uma avaliação da Unidas, cujos resultados se encontram resumidos abaixo. 

A avaliação foi realizada de acordo com a metodologia “Free Cash Flow to Equity”, de modo a 
determinar o referencial de valorização dos Capitais Próprios (“Equity Value”) da Unidas. 

 Os “Cash Flows” futuros foram descontados pelo custo do capital ke (“Cost of Equity”), que foi 
determinado como segue: 

  
Para determinação dos “Cash Flows” futuros a descontar foi estabelecido um conjunto de 
pressupostos sobre a evolução da economia e dos mercados de “Renting” e de “RAC” no Brasil, e 
estabelecidas premissas quanto à evolução da actividade das áreas de negócio da empresa, 
designadamente ao nível de indicadores de “produção” e de rentabilidade. 

Custo do Equity (ke) 2013

Taxa Livre de Risco 2,6%
Prémio de Risco Brasil 2,3%
Prémio de Risco de Mercado 5,5%

Beta do Ativo (bU) 0,65
Beta dos Capitais Próprios (bL) 1,00

Custo do Equity (ke)  ‐ USD 10,4%

Diferencial de Taxas de Inflação 3,0%

Custo do Equity (ke)  ‐ BRL 13,7%

Taxa de Imposto Marginal 34,0%

E / (E+D) 55,0%
D / (E+D) 45,0%
D / E 81,8%



 

SAG GEST – Soluções Automóvel Globais, SGPS, SA – Sociedade Aberta 

C.R.C. Amadora n.º 503 219 886 – Capital Social: EUR 169.764.398 – Contribuinte N.º 503 219 886 

Sede: Estrada de Alfragide, N.º 67, 2614-519 Amadora 
  

40

A evolução dos indicadores de produção, tanto no “RAC” (número de diárias) como no “Renting” 
(número de contratos), têm uma estreita correlação com a evolução do PIB Brasileiro. Estes dois 
segmentos de negócio no Brasil ainda não atingiram a fase de desenvolvimento observada nos 
países com mercados maduros, pelo que o seu ritmo de crescimento é hoje superior, devendo 
reduzir-se gradualmente à medida que se for aproximando do estádio de desenvolvimento desses 
mercados mais maduros (EUA e Europa Ocidental). 

Os principais pressupostos considerados na projecção da actividade futura da Unidas, resumem-se 
da forma que a seguir se apresenta: 

“RAC” 

• O volume de diárias foi projectado considerando um múltiplo do crescimento do PIB Brasileiro, 
que se reduz gradualmente, a partir do valor histórico observado em 2013 até estabilizar em 2,5 x 
o PIB em 2019. 

• O preço médio das diárias (“Ticket Médio”) evolui de acordo com a projecção para a taxa de 
inflação para o Brasil (IPCA). 

“Renting” 

• A evolução da carteira e do número de contratos considera um múltiplo do crescimento do PIB 
Brasileiro, que reduz ao longo do tempo até estabilizar em 3,0 x o PIB em 2019. 

• O prazo médio dos contratos é de 26 meses, de acordo com a média histórica recente. 

• A depreciação média por contrato é de 33,8% 

• A taxa de colocação (“spread”) é mantida aos valores históricos, evoluindo apenas em função do 
comportamento da taxa de juro (CDI). 

Outros Pressupostos 

• O custo de aquisição dos carros evolui em função da inflação. 

• Foi considerada uma margem de 7% na venda dos veículos, correspondente à margem 
representada pela diferença entre o preço de venda e o valor contabilístico do carro no fim do 
seu período de actividade. 

• Os custos directos, no período de projecção variam entre 18,5% e 20% da Receita Líquida, 
estando em linha com os valores históricos. 

• Os Custos de Estrutura evoluem de 26% da Receita Liquida para 22%, em 2018, reflectindo o 
efeito diluição da despesa fixa no volume de negócios em crescimento. 

Dos pressupostos estabelecidos, consideramos que aqueles têm mais impacto sobre os referenciais 
de valorização, são os seguintes: 

- Múltiplo de crescimento do PIB no “RAC” e no “Renting”. 

- Evolução do preço das Diárias no “RAC” 

- Duração média do prazo dos contratos no “Renting” 

- Depreciação média anual dos veículos no “Renting”  

Deste modo, foi efectuada a análise de sensibilidade a todos estes parâmetros, em BRL, 
convertendo-se posteriormente os resultados em Eur mil utilizando a taxa de câmbio de 3,3 
EUR/BRL, valor de fecho do dia 31 de Dezembro de 2013. O resultado da análise de sensibilidade 
está evidenciado nas tabelas seguintes: 

“RAC” 

• Múltiplo de crescimento do PIB no “RAC” 
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• Evolução do preço das Diárias no “RAC” 

 
“Renting” 

• Múltiplo de crescimento do PIB no “Renting” 

 
• Duração média do prazo dos contratos no “Renting” 

 
• Depreciação média anual dos veículos no “Renting” 

 
Resumo da Avaliação 

 
Considerando a informação disponível, bem como a avaliação referida nos parágrafos anteriores e as 
análises de sensibilidade apresentadas, foram identificados indícios de imparidade que afectavam o 
investimento financeiro detido, directa e indirectamente, na Unidas S/A. Em consequência, e perante 
os resultados das já referidas análises de sensibilidade, a SAG Gest optou por considerar, para 
efeitos do apuramento do valor das imparidades, o valor pelo qual este investimento financeiro se 
encontra reconhecido nas Demonstrações Financeiras Consolidadas, tendo em consequência sido 
reconhecida uma imparidade de Eur 3,8 milhões no investimento detido na Subsidiária Novinela, e 
uma imparidade de Eur 24,8 milhões no investimento financeiro detido directamente na Unidas S/A. 

430.952 1,5x 2,0x 2,5x 3,0x 3,5x
12,7% 444.026 464.613 486.389 509.364 533.558
13,2% 418.141 437.187 457.329 478.577 500.948
13,7% 394.624 412.281 430.952 450.645 471.376
14,2% 373.178 389.581 406.923 425.210 444.459
14,7% 353.555 368.820 384.956 401.970 419.875

Múltiplo de Crescimento do PIB

Ke

430.952 0,2x 0,3x 0,5x 0,8x 1,0x
12,7% 371.194 402.728 486.389 576.226 666.782
13,2% 350.186 379.523 457.329 540.851 625.069
13,7% 331.082 358.435 430.952 508.773 587.267
14,2% 313.643 339.197 406.923 479.577 552.885
14,7% 297.669 321.588 384.956 452.915 521.506

Múltiplo de Crescimento do IPCA

Ke

430.952 2,0x 2,5x 3,0x 3,5x 4,0x
12,7% 458.388 472.088 486.389 501.291 516.798
13,2% 431.443 444.109 457.329 471.103 485.434
13,7% 406.970 418.705 430.952 443.711 456.984
14,2% 384.660 395.555 406.923 418.764 431.082
14,7% 364.252 374.385 384.956 395.967 407.419

Ke

Múltiplo de Crescimento do PIB

430.952 22 24 26 28 30
12,7% 560.664 520.449 486.389 457.172 431.843
13,2% 526.650 489.116 457.329 430.060 406.418
13,7% 495.792 460.684 430.952 405.445 383.329
14,2% 467.694 434.788 406.923 383.016 362.285
14,7% 442.021 411.122 384.956 362.507 343.038

Ke

Prazo Contratos

430.952 10,0% 12,5% 15,6% 17,5% 20,0%
12,7% 460.724 472.216 486.389 495.061 506.454
13,2% 433.317 444.070 457.329 465.441 476.098
13,7% 408.438 418.522 430.952 438.558 448.549
14,2% 385.769 395.245 406.923 414.068 423.453
14,7% 365.043 373.964 384.956 391.681 400.515

Ke

Depreciação Anual

0 1,0% 1,5% 2,0% 2,5% 3,0%

12,7% 456.275 470.662 486.389 503.653 522.692
13,2% 430.608 443.399 457.329 472.557 489.273
13,7% 407.152 418.566 430.952 444.442 459.188
14,2% 385.650 395.868 406.923 418.919 431.984
14,7% 365.881 375.058 384.956 395.664 407.284

G

Ke



 

SAG GEST – Soluções Automóvel Globais, SGPS, SA – Sociedade Aberta 

C.R.C. Amadora n.º 503 219 886 – Capital Social: EUR 169.764.398 – Contribuinte N.º 503 219 886 

Sede: Estrada de Alfragide, N.º 67, 2614-519 Amadora 
  

42

Assim, e em 31 de Dezembro de 2013, a totalidade do investimento detido, directa e indirectamente, 
pela SAG Gest na Unidas S/A apresenta um valor líquido contabilístico de Eur 157,6 milhões. 

 

17. EMISSÃO DE CAPITAL E RESERVAS 
Com excepção das acções próprias detidas em 31 de Dezembro de 2013 (16.760.815 acções), o 
capital está integralmente subscrito e realizado, e é representado por 169.764.398 acções ao 
portador, com o valor nominal unitário de Eur 1,00, pertencendo 117.356.371 acções à Accionista 
maioritária SGC SGPS, S.A., que detém 69,1 % do capital, a que correspondem 76,7% dos direitos 
de voto, e 17.391.110 acções à Accionista SGC Investimentos, SGPS, S.A., que detém 10,2% do 
capital, a que correspondem 11,4% dos direitos de voto. 

Durante o exercício não houve qualquer alteração do Capital Social. 

 
Em 12 de Agosto de 2013, foi concretizada uma operação de capitalização da SAG Gest no 
montante de Eur 55.000.000, através da realização, em dinheiro, de prestações acessórias de 
capital, realizadas pela Accionista Principal SA, empresa integralmente detida pelo Accionista 
controlador da SAG Gest.  

Os fundos necessários à realização desta operação foram obtidos pela Accionista Principal SA junto 
das principais Instituições Financeiras Portuguesas, tendo a SAG Gest participado nesta transacção 
na qualidade de garante dos financiamentos concedidos, através de constituição de segundo penhor 
sobre a totalidade das acções que detém na Unidas S/A. 

O referido valor foi integralmente utilizado pela SAG Gest no reembolso parcial dos financiamentos 
obtidos junto das mesmas Instituições Financeiras, que haviam sido objecto de renegociação em 
Dezembro de 2010, através do Acordo Quadro. Nos termos deste acordo, o qual se encontra relatado 
em maior detalhe na Nota 18, as responsabilidades da SAG Gest encontram-se igualmente 
garantidas mediante primeiro penhor constituído sobre a totalidade das acções da Unidas S/A detidas 
pela SAG Gest. 

Os movimentos ocorridos nas rubricas de Reservas durante os exercícios de 2013 e de 2012 são 
evidenciados no quadro seguinte: 



 

O reg
Valoriz
juro (c
rubrica

A 31 
cobert

 

18. EMPR
Em 31
Bancá

 

C.R.C

isto pelo jus
zação, dos I
considerados
a de Outras 

de Dezembr
tura de risco 

RÉSTIMOS 
1 de Dezem
ários é como 

SAG GEST – 

. Amadora n.º 503

S

sto valor, no
nstrumentos
s como “Ca
Reservas no

ro de 2013, 
de flutuação

mbro de 2013
segue: 

Soluções Automó

3 219 886 – Capit

Sede: Estrada de A

os termos da
s Financeiros
ash Flow He
o valor de Eu

a Empresa 
o de taxa de 

3 e em 31 d

óvel Globais, SGP

tal Social: EUR 16

Alfragide, N.º 67, 

a IAS 39 –
s Derivados
edging Instru
ur 666.472. 

não detinha
juro. 

de Dezembro

PS, SA – Sociedad

69.764.398 – Cont

2614-519 Amado

Instrumento
de cobertur

uments”) ori

a qualquer i

o de 2012 o

de Aberta 

tribuinte N.º 503 2

ra 

os Financeiro
a do risco d
ginou, em 2

nstrumento 

o valor da ru

219 886 

os: Reconhe
de flutuação 
2012, um a

financeiro d

ubrica de Em

 

43

 

ecimento e 
de taxa de 
umento na 

derivado de 

mpréstimos 

 



(1) C
4 
A
d

As dív
merca

Os P
caract

• Va

• Pr

• Ga
op
so
de

O Emp
de 10
Fecha

Os re

De aco
os fina
calcula

A ado
respec

A difer
da Situ
segue

 

C.R.C

Conjunto de q
 Instituições

Acordo Quad
e Agosto de 

vidas a Instit
ado praticada

Programas d
terísticas: 

alor Nominal

razo: 5 anos,

arantias: pa
perações de 
obre a totalid
etém. 

préstimo Ba
0.299.470 Un
ado. 

estantes finan

ordo com o e
anciamentos
ados de aco

opção deste 
ctivo valor no

rença entre o
uação Patrim

e: 

SAG GEST – 

. Amadora n.º 503

S

quatro Progr
s Financeiras
ro celebrado
2013. 

tuições de C
as para este 

de Papel C

 Total: Eur 1

, até 27 de D

ara garantia 
financiamen

dade das ac

ncário no va
nidades de 

nciamentos c

estabelecido
 estão regist
rdo com a Ta

método imp
ominal. 

o valor pelo q
monial em 31

Soluções Automó

3 219 886 – Capit

Sede: Estrada de A

amas de Pa
s, em Dezem
o entre a SA

Crédito por d
tipo de oper

Comercial r

96.400.000

Dezembro de

do pagame
nto, a SAG G
cções repres

alor contabilís
Participação

contraídos pe

o no IAS 39 –
tados pelo re
axa de Juro 

lica que os

qual estes fin
 de Dezemb

óvel Globais, SGP

tal Social: EUR 16

Alfragide, N.º 67, 

apel Comerci
mbro de 20

AG e as Insti

descobertos 
rações. 

referidos no

e 2015 

ento integra
Gest constitu
sentativas do

stico de Eur 
o no Fundo

ela SAG Ges

– Instrumento
espectivo Cu
Efectiva.  

financiamen

nanciamento
bro de 2013 e

PS, SA – Sociedad

69.764.398 – Cont

2614-519 Amado

al, negociad
10. As quat
ituições Fina

bancários v

o comentári

al das respo
uiu penhor, a
o capital soc

35.833.877
Imocar – F

st não têm g

os Financeiro
usto Amortiza

ntos estão re

os se encont
e o respectiv

de Aberta 

tribuinte N.º 503 2

ra 

os com um s
ro operaçõe

anceiras, que

vencem juros

io (1) supr

onsabilidades
 favor das In

cial da Partic

encontra-se
Fundo de In

arantias ass

os: Reconhe
ado, sendo o

egistados po

ram registad
vo valor nom

219 886 

sindicato com
es são regid
e foi renegoc

s às taxas n

ra têm as 

s associada
nstituições F
cipada Unida

e garantido p
nvestimento 

sociadas. 

ecimento e V
os encargos 

or valores dif

dos na Demo
minal é analis

 

44

mposto por 
das por um 
ciado em 9 

normais de 

seguintes 

as a estas 
Financeiras, 
as S/A que 

pelo penhor 
Imobiliário 

Valorização, 
financeiros 

ferentes do 

onstração 
ada como 

 



A dívi
quadro

Os fin
quais: 

• “C

Em
mo

Em
en
sit

• “O

De
vo

Ma
99

• Ou

Ma
Su

“N
Fin

“C
co
co

Im
au

 

 

C.R.C

da financeir
o seguinte: 

anciamentos

Covenants” F

m relação às
odo a elimin

Dívida Lí

Dívida Lí

m 31 de Dez
ncontrava cu
tuação. 

Ownership” 

etenção, pel
oto da Socied

anutenção p
9,8% no Cap

utros 

anutenção d
ubsidiária SIV

Negative Pled
nanceiras cr

CrossDefault”
ontratos de 
ontratos de fi

mpossibilidad
utorização da

SAG GEST – 

. Amadora n.º 503

S

ra da SAG G

s acima lista

Financeiros 

s Demonstra
ar o impacto

íquida / EBIT

íquida / Capi

zembro de 2
mprido, tend

a Sociedade
dade SAG G

pelo Senhor 
ital Social e 

dos Contrato
VA. 

dge” – impos
edoras 

” – qualquer
financiamen
nanciamento

e de realiz
as Instituiçõe

 

Soluções Automó

3 219 886 – Capit

Sede: Estrada de A

Gest reporta

ados estão s

ações Financ
o da participa

TDA <10,5 

tal Próprio <

2013, o “cov
do as Instituiç

e SGC-SGP
est. 

Dr. João M
nos direitos 

os de Impor

ssibilidade de

r situação d
nto implica u
o 

zar operaçõe
es Financeira

óvel Globais, SGP

tal Social: EUR 16

Alfragide, N.º 67, 

ada acima te

sujeitos à ve

ceiras Conso
ação detida n

<3,5 

venant” corre
ções Finance

PS de, pelo 

Manuel de Q
de voto da S

rtação para 

e alienar ou o

de incumprim
uma situaçã

es de Fusã
as credoras.

PS, SA – Sociedad

69.764.398 – Cont

2614-519 Amado

em maturida

erificação de 

olidadas ajus
na Unidas S/

espondente 
eiras credora

menos, 50,1

Quevedo Per
Sociedade SG

as Marcas 

onerar bens 

mento por pa
ão de incum

ão ou de C

de Aberta 

tribuinte N.º 503 2

ra 

ades contratu

determinada

stadas, nos 
A: 

a Dívida Líq
as concedido

1% do Capit

reira Coutinh
GC-SGPS. 

Volkswagen

sem acordo

arte da SAG
mprimento e

Cisão da S

219 886 

uais de aco

as condiçõe

termos cont

quida / EBIT
o um “waiver

tal Social e 

ho, da partic

n, Audi e S

o prévio das 

G Gest em 
em todos os

SAG Gest s

 

45

ordo com o 

 
s, entre as 

tratuais, de 

DA não se 
r” para esta 

direitos de 

cipação de 

Skoda pela 

Instituições 

algum dos 
s restantes 

sem prévia 



19. PROV
O mov

A Prov
object

Em 20
Subsid
13. 

 

 

 

C.R.C

VISÕES PAR
vimento ocor

visão para O
o de reaprec

012, foi tran
diárias – Pag

SAG GEST – 

. Amadora n.º 503

S

RA OUTROS
rrido nas Pro

Outros Riscos
ciação anual

nsferido para
gamentos po

 

Soluções Automó

3 219 886 – Capit

Sede: Estrada de A

S RISCOS E 
ovisões foi o 

s e Encargos
. 

a a rubrica 
or Conta o va

óvel Globais, SGP

tal Social: EUR 16

Alfragide, N.º 67, 

ENCARGOS
seguinte: 

s foi constitu

de Ajustam
alor de Eur 7

PS, SA – Sociedad

69.764.398 – Cont

2614-519 Amado

S 

ída para risc

mentos para 
76.037, conf

de Aberta 

tribuinte N.º 503 2

ra 

cos específic

Dívidas a R
orme se enc

219 886 

cos identifica

Receber de 
contra relatad

 

46

 
dos, sendo 

Empresas 
do na Nota 



20. DÍVIDA
As Dív

Os ter
descrit

 

21. IMPOS

Os sa
como 

 
22. DIVUL

Os sa
capac
operac

As tra
que sã
prática

Não fo

 

C.R.C

AS A TERC
vidas a Terce

rmos e con
tos na Nota 

STO SOBRE

ldos credore
segue: 

LGAÇÕES D

ldos e trans
idade de co
cionais enco

nsacções efe
ão aplicáveis
as normais d

oram prestad

SAG GEST – 

. Amadora n.º 503

S

EIROS 
eiros são com

dições pratic
22. 

E O RENDIM

es das conta

DE PARTES 
acções com

ontrolo ou de
ontram-se de

ectuadas co
s em transac
de mercado. 

das quaisque

Soluções Automó

3 219 886 – Capit

Sede: Estrada de A

mo segue: 

cadas em tr

MENTO E OU

as de Impost

RELACION
 Partes Rela

e exercer inf
talhados no 

m Empresas
cções efectu

er garantias e

óvel Globais, SGP

tal Social: EUR 16

Alfragide, N.º 67, 

ransacções 

UTROS IMPO

to Sobre o R

ADAS 

acionadas, o
fluência sign
mapa seguin

s relacionada
adas com te

em relação a

PS, SA – Sociedad

69.764.398 – Cont

2614-519 Amado

com Partes

OSTOS – A 

Rendimento 

ou seja, com
nificativa na 
nte. 

as regem-se 
erceiros não 

aos saldos a

de Aberta 

tribuinte N.º 503 2

ra 

s Relacionad

PAGAR 
e de Outros 

 Empresas e
tomada de 

pelos mesm
relacionados

cima referido

219 886 

das (intra-gr

s Impostos a

entre as qua
decisões fin

mos termos e
s, que são id

os. 

 

47

 
upo) estão 

 pagar são 

 

ais existe a 
nanceiras e 

e condições 
dênticos às 



 

C.R.C

SAG GEST – Soluçõ

C. Amadora n.º 503 219 8

Sede: E

ões Automóvel Globais, S

886 – Capital Social: EUR

Estrada de Alfragide, N.º 6

SGPS, SA – Sociedade A

R 169.764.398 – Contribu

67, 2614-519 Amadora

Aberta 

uinte N.º 503 219 886 

 

48 

 



23. ACTIV

Em 31
contab

24. COMP
Garan

a) Em
ga

b) Co
as
co
pr
re

c) Po
Pr
me
na
tot

d) Ai
re

 

C.R.C

VOS E PASS

1 de Dezemb
bilístico de ca

PROMISSOS
ntias 

m 31 de Dez
arantias banc

onforme refe
ssociadas ao
ontratados em
rimeiro penho
presentativa

osteriorment
rincipal S.A.,
esmas Institu
a qual a SAG
talidade das 

nda de aco
presentativa

SAG GEST – 

. Amadora n.º 503

S

SIVOS FINA

bro de 2013
ada uma das

S E CONTIN

zembro de 2
cárias presta

erido na No
os Programa
m 28 de Dez
or, a favor d

as do capital 

e, em 12 de 
, de Prestaç
uições Finan
G Gest parti
acções que 

ordo com o
as do Capital

Soluções Automó

3 219 886 – Capit

Sede: Estrada de A

NCEIROS 
e em 31 de

s categorias 

GÊNCIAS 

2013 e 31 de
adas, a seu p

ota 18, para
as de Papel
zembro de 2
das Instituiçõ
social da Un

Agosto de 2
ções Acessó
nceiras que i
icipou na qu
detém repre

o referido na
l Social do f

óvel Globais, SGP

tal Social: EUR 16

Alfragide, N.º 67, 

e Dezembro 
de activos e

e Dezembro
pedido, a fav

a garantia d
Comercial n

2010 nos term
ões Financei
nidas S/A. 

2013, no âm
órias de Cap
ntegram o A

ualidade de 
esentativas d

a Nota 18, 
fundo Imocar

PS, SA – Sociedad

69.764.398 – Cont

2614-519 Amado

de 2012, ta
e passivos fin

o de 2012 a 
vor de terceir

do pagamen
no valor nom
mos do Acor
ras, sobre a

bito da opera
pital, foi cele
Acordo Quadr

garante, con
do capital soc

a totalidad
r – Fundo de

de Aberta 

tribuinte N.º 503 2

ra 

l como defin
nanceiros, er

responsabili
os era como

nto integral 
minal de glob

rdo Quadro, 
totalidade d

ação de real
brado, entre
ro, uma oper
nstituindo se
cial da Unida

e das Unid
e Investimen

219 886 

nido na IAS 3
ra como segu

idade da Em
o segue: 

 
das respons

bal de Eur 19
a SAG Ges

das acções q

lização, pela
e a Principal
ração de fina

egundo penh
as S/A. 

dades de P
nto Imobiliári

 

49

39, o valor 
ue: 

 

mpresa por 

sabilidades 
96.400.000 

st constituiu 
que detém, 

a Accionista 
l S.A. e as 
anciamento 
hor sobre a 

Participação 
io Fechado 



fo
Em

Contin

A Adm
notas 
Derram
segue

As dec
no term

A Soc
liquida
impug
reflect

Como 
aprova
exequ
para s
dispos
decurs

Na op
reconh
são el

Uma v
notas 
idêntic
de 199

 

C.R.C

ram penhora
mpréstimo B

ngências 

ministração F
de liquidaçã

ma devidos c
e: 

clarações de
mos do Regi

ciedade, por
ação adicion
nação judic
tidos nas De

se refere 
ado em 31 
endas dos p

suspender os
sição das em
so normal. 

pinião da Ad
hecida comp
evadas. 

vez que os f
de liquidaçã

cas aos utiliz
98 (relativos 

SAG GEST – 

. Amadora n.º 503

S

adas como g
ancário no v

Fiscal Portug
ão adicional 
com referên

e imposto a q
ime Especia

r discordar d
nal, instauro
cial em relaç
monstrações

na Nota 14
de Outubr

processos em
s processos

mpresas face

dministração
petência, as 

fundamentos
ão adicional 
zados em ant

à Subsidiári
Soluções Automó

3 219 886 – Capit

Sede: Estrada de A

garantia do 
valor nominal

guesa emitiu
em relação 
cia aos exer

que se refere
l de Tributaç

dos fundame
ou, com ob
ção a cada
s Financeiras

, e no âmb
ro de 2013
m curso, liber
, no valor de
 às liquidaçõ

, suportada 
probabilidad

s utilizados p
relativas ao

terior nota de
ia SIVA), a o

óvel Globais, SGP

tal Social: EUR 16

Alfragide, N.º 67, 

pagamento 
l de Eur 35.7

u, à SAG Ge
a Imposto S

rcícios de 19

em estas not
ção de Grupo

entos que p
bservância d
 uma delas
s referidas a

bito do regim
, a SAG G
rtando as Ga
e Eur 6.327.
ões adiciona

em parecer
des de suces

pela Adminis
os anos de 1
e liquidação 

opinião da Ad
PS, SA – Sociedad

69.764.398 – Cont

2614-519 Amado

integral das
700.000. 

est e a outra
Sobre o Ren
999 a 2010 q

tas de liquida
os de Socied

presidiram à
dos prazos 
s, pelo que 
 31 de Deze

me excepcio
Gest proced
arantias Ban
185. No ent
is, os proces

res emitidos
sso dos proc

stração Fisca
1999 a 2007
adicional res

dministração
de Aberta 

tribuinte N.º 503 2

ra 

s responsabi

as empresas
ndimento de 
que totalizam

ação adicion
dades. 

 emissão d
legais aplic
estes custo

mbro de 201

onal de regu
eu ao paga
cárias apres
anto, e para

ssos de impu

 por entidad
cessos de im

al Portugues
7 são substa
speitante ao

o foi adiciona

219 886 

ilidades asso

s incluídas n
Pessoas Co

m Eur 5.425.

 
nal foram apr

as referidas
cáveis, proc
os não se 
13. 

ularização d
amento das

sentadas ante
a não se ter 
ugnação seg

des indepen
mpugnação in

sa para a em
ancial e mat
os exercícios 
almente supo

 

50

ociadas ao 

o RETGS, 
olectivas e 
240, como 

resentadas 

s notas de 
cessos de 
encontram 

de dívidas, 
s quantias 
eriormente 
alterado a 
uem o seu 

ndentes de 
nstaurados 

missão das 
terialmente 
de 1997 e 

ortada pelo 



 

SAG GEST – Soluções Automóvel Globais, SGPS, SA – Sociedade Aberta 

C.R.C. Amadora n.º 503 219 886 – Capital Social: EUR 169.764.398 – Contribuinte N.º 503 219 886 

Sede: Estrada de Alfragide, N.º 67, 2614-519 Amadora 
  

51

trânsito em julgado do Acórdão, favorável ao Grupo SAG Gest, proferido em 10 de Março de 2009 
pelo Tribunal Central Administrativo Sul em relação à impugnação da liquidação adicional respeitante 
aos exercícios de 1997 e de 1998. 

 

25. INFORMAÇÕES ADICIONAIS EXIGIDAS POR DIPLOMAS LEGAIS 
De acordo com o previsto nos termos do artigo 66º-A do Código das Sociedades Comerciais, 
informa-se o seguinte: 

• Para além das operações descritas nas Notas acima, assim como no Relatório de Gestão, não 
existem outras operações consideradas relevantes, que não se encontrem reflectidas na 
Demonstração da Situação Patrimonial ou descritas nas presentes Notas; 

• O total de remunerações pagas ao Auditor Externo e ao Revisor Oficial de Contas durante o 
exercício de 2013 foi de Eur 91.620, respeitantes à prestação de Serviços de Certificação Legal 
de Contas. 

 

26. EVENTOS SUBSEQUENTES 
Com a entrada em vigor da Lei nº 2/2014 de 16 de Janeiro, foi alterado, entre outros, o artigo 69º do 
Código do IRC, que estabelece o âmbito e condições de aplicação do Regime Especial de Tributação 
de grupos de Sociedades (RETGS). 

O nº 2 do referido artigo estabelece que, para ser qualificada como sociedade dominada, a 
percentagem de detenção directa ou indirecta, nessa sociedade, é de 75% (anteriormente 90%), 
desde que tal participação confira pelo menos 50% dos direitos de voto. 

Na sequência desta alteração, e cumpridos os demais requisitos do artigo 69º do Código IRC, a SAG 
GEST, por referência a 1 de Janeiro de 2014, passa a ter uma nova sociedade dominante, a SGC - 
SGPS, Accionista maioritária, passando a integrar o perímetro do RETGS desta sociedade. 

Por inerência, as demais sociedades anteriormente incluídas no perímetro do RETGS do Grupo SAG, 
detidas de forma directa e indirecta pela SGC - SGPS em mais de 75%, integram o perímetro do 
RETGS desta sociedade, por referência a 1 de Janeiro de 2014.  

A opção de continuidade deste regime foi comunicada à Autoridade Tributária, pela sociedade 
dominante, em 25 de Março de 2014. 

Na mesma data, foi entregue o Requerimento para Manutenção dos Prejuízos Fiscais do Grupo SAG 
e as quotas-partes dos Prejuízos Fiscais individuais do Grupo SGC, ao abrigo dos números 3 e 4 do 
artigo 71º do Código do IRC. 

Para além do acima referido, não ocorreram eventos subsequentes à data de reporte que possam ter 
um impacto significativo nas demonstrações financeiras. 
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Advertências 

- Salvo indicação em contrário ou quando do contexto resulte diferentemente, as informações são prestadas por referência ao 
último dia do exercício económico a que o relatório diz respeito; 

- Consideram-se feitas para o Código dos Valores Mobiliários todas as referências a artigos sem indicação do respetivo diploma 
legal. 

 

PARTE I – INFORMAÇÃO OBRIGATÓRIA SOBRE ESTRUTURA ACCIONISTA, ORGANIZAÇÃO E GOVERNO DA SOCIEDADE 

 

A. ESTRUTURA ACCIONISTA 

I. Estrutura de capital 

 
1. Estrutura de capital (capital social, número de acções, distribuição do capital pelos accionistas, etc), incluindo 

indicação das acções não admitidas à negociação, diferentes categorias de acções, direitos e deveres inerentes às 
mesmas e percentagem de capital que cada categoria representa (Art. 245.º-A, n.º 1, al. a)). 

O Capital Social é de cento e sessenta e nove milhões setecentos e sessenta e quatro mil trezentos e 
noventa e oito Euros, encontrando-se totalmente subscrito e realizado, e está dividido em cento 
sessenta e nove milhões setecentos e sessenta e quatro mil trezentas e noventa e oito acções 
ordinárias ao portador e escriturais, com o valor nominal de um Euro cada uma. A totalidade das 
acções está admitida à negociação no Eurolist by NYSE Euronext Lisbon. 

O Dr. João Pereira Coutinho é o último detentor de uma participação qualificada de 80,08% do capital 
social nos termos descritos no ponto 7. infra, encontrando-se  10.04% do capital social disperso por 
outros accionistas (“free float”) e 9,88% em carteira de acções próprias. 

 
2. Restrições à transmissibilidade das acções, tais como cláusulas de consentimento para a alienação ou limitações à 

titularidade de acções (Art. 245.º-A, n.º 1, al. b)). 

Não existem cláusulas estatutárias com incidência em restrições à transmissibilidade de acções, tais 
como cláusulas de consentimento para a alienação, ou limitações à titularidade de acções. 

 
3. Número de acções próprias, percentagem de capital social correspondente e percentagem de direitos de voto a que 

corresponderiam as acções próprias (Art. 245.º-A, n.º 1, al. a)). 

Em 31 de Dezembro de 2013, a Sociedade detinha directamente 16.760.815 acções próprias, com o 
valor nominal de EUR 1 cada, controlando ainda, indirectamente, mais 5.100 acções detidas pela 
sociedade participada Rolporto e 5.100 acções detidas pela sociedade participada Loures 
Automóveis, todas com o valor nominal de EUR 1 cada.  

A carteira de acções próprias detidas directa e indirectamente correspondia a 9,88% do capital social 
e dos direitos de voto. 

 
4. Acordos significativos de que a sociedade seja parte e que entrem em vigor, sejam alterados ou cessem em caso de 

mudança de controlo da sociedade na sequência de uma oferta pública de aquisição, bem como os efeitos 
respectivos, salvo se, pela sua natureza, a divulgação dos mesmos for seriamente prejudicial para a sociedade, 
excepto se a sociedade for especificamente obrigada a divulgar essas informações por força de outros imperativos 
legais (art. 245.º-A, n.º 1, al. j). 
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Não existe qualquer acordo significativo de que a sociedade seja parte e que entre em vigor, seja 
alterado ou cesse os seus efeitos, em consequência de uma eventual mudança de controlo da 
sociedade. 
Conforme é prática de mercado, alguns instrumentos contratuais de financiamento celebrados pela 
Sociedade e por entidades participadas pela Sociedade, incluem cláusulas de “ownership”, prevendo 
a possibilidade do respectivo vencimento antecipado, por decisão das entidades mutuantes. 

 
5. Regime a que se encontre sujeita a renovação ou revogação de medidas defensivas, em particular aquelas que 

prevejam a limitação do número de votos susceptíveis de detenção ou de exercício por um único accionista, de forma 
individual ou em concertação com outros accionistas. 

 
Não existem medidas destinadas a impedir o êxito de ofertas públicas de aquisição, nem medidas 
defensivas, estatutárias ou de outra natureza, que tenham por efeito a limitação do número de votos 
susceptíveis de detenção ou de exercício por um único accionista, de forma individual ou em 
concertação com outros accionistas, em caso de  transição de controlo ou de mudança da 
composição do órgão de administração. 

 
6. Acordos parassociais que sejam do conhecimento da sociedade e possam conduzir a restrições em matéria de 

transmissão de valores mobiliários ou de direitos de voto (art. 245.º-A, n.º 1, al. g). 

Não existe qualquer acordo parassocial que seja do conhecimento da Sociedade.  
 

II. Participações Sociais e Obrigações detidas 

 
7. Identificação das pessoas singulares ou colectivas que, directa ou indirectamente, são titulares de participações 

qualificadas (art. 245.º-A, n.º 1, als. c) e d) e art. 16.º), com indicação detalhada da percentagem de capital e de votos 
imputável e da fonte e causas de imputação. 

 

SGC Investimentos - SGPS, SA (*)  

Titularidade directa 17.391.110 acções, representativas de 10,24% do capital social e 
correspondentes a 11,37% dos direitos de voto. 

(*) Participada em 100% pela SGC - SGPS, SA. 

 

SGC - SGPS, SA (**) 

Titularidade directa 117.356.371 acções, representativas de 69,13% do capital social e 
correspondentes a 76,71% dos direitos de voto. 

Titularidade indirecta  17.391.110 acções detidas pela SGC Investimentos - SGPS, SA, 
representativas de 10,24% do capital social e correspondentes 11,37% dos 
direitos de voto. 

 (**) Participada directa e indirectamente em 99,99% pelo Dr. João Manuel de Quevedo Pereira Coutinho 

 

Dr. João Manuel de Quevedo Pereira Coutinho 

Titularidade directa  3.915 acções, representativas de 0,00% do capital social e correspondentes a 
0,00% dos direitos de voto. 

Titularidade indirecta  117.356.371 acções detidas pela SGC - SGPS, SA, representativas de 
69,13% do capital social e correspondentes a 76,71% dos direitos de voto. 



(***) Par
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actividade corrente daquelas entidades. Estas transacções encontram-se devidamente relatadas na 
Notas 26 e 41 das Notas às Demonstrações Financeiras Consolidadas.  

 

 

B. ÓRGÃOS SOCIAIS E COMISSÕES 

I. ASSEMBLEIA GERAL 

 
a) Composição da mesa da assembleia geral 

 
11. Identificação e cargo dos membros da mesa da assembleia geral e respectivo mandato. 

A Mesa da Assembleia Geral é composta por um Presidente e pela Secretária da Sociedade, 
conforme dispõe o artigo 12º dos Estatutos. 

A actual composição da Mesa da Assembleia Geral, eleita para o mandato 2010 - 2013, é a seguinte: 

- Presidente: Dr. Lopo Roque de Pinho Cancella de Abreu  

o Data da primeira designação - 03 de Novembro de 2006. 

- Secretária da Sociedade: Dr.ª. Maria do Carmo Gomes Teixeira 

o Data da primeira designação - Abril de 2000. 

 

a) Exercício do direito de voto 

 

12. Eventuais restrições em matéria de direito de voto, tais como limitações ao exercício do voto dependente da 
titularidade de um número ou percentagem de acções, prazos impostos para o exercício do direito de voto ou 
sistemas de destaque de direitos de conteúdo patrimonial (Art. 245.º-A, n.º 1, al. f). 

 
Não existem regras estatutárias que estabeleçam restrições em matéria de direito de voto, tais como 
limitações ao exercício do voto dependente da titularidade de um número ou percentagem de acções, 
prazos para o exercício do direito de voto ou sistemas de destaque de direitos de conteúdo 
patrimonial. 

 
Com efeito, qualquer accionista com, pelo menos, uma acção pode participar e votar na Assembleia 
Geral, sendo que a cada acção corresponde um voto, desde que para tal declare a intenção, por 
escrito, ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral e ao intermediário financeiro onde a conta de 
registo individualizado esteja aberta, o mais tardar, até às zero horas do 5º. dia de negociação 
anterior à realização da Assembleia Geral (data esta que será indicada em qualquer caso na 
convocatória ) podendo, para o efeito, utilizar correio electrónico. 

 
Os Accionistas podem fazer-se representar, devendo para o efeito, fazer chegar ao Presidente da 
Mesa os necessários instrumentos de representação, nos termos e condições fixados na respectiva 
convocatória. 

 
Um Accionista pode designar diferentes representantes relativamente às acções detidas em 
diferentes contas de valores mobiliários, sem prejuízo da unidade de voto e da votação em sentido 
diverso permitida aos Accionistas a título profissional.  
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Os Accionistas podem exercer o voto por correspondência, nos termos publicitados no aviso 
convocatório, em todas as matérias sujeitas à apreciação da Assembleia Geral. A Sociedade 
disponibiliza aos Accionistas minuta do boletim de voto por correspondência na sua página de 
Internet, em simultâneo com a divulgação da convocatória para a Assembleia Geral. 

13. Indicação da percentagem máxima dos direitos de voto que podem ser exercidos por um único accionista ou por 
accionistas que com aquele se encontrem em alguma das relações do n.º 1 do art. 20.º. 

 
De acordo com o Artigo 14º dos Estatutos da SAG GEST, a cada acção corresponde um voto, não 
existindo limitações estatutárias à percentagem máxima dos direitos de voto que podem ser 
exercidos por um único Accionista ou por Accionistas que com aquele se encontrem em alguma das 
relações do n.º 1 do art. 20.º. 

 
14. Identificação das deliberações accionistas que, por imposição estatutária, só podem ser tomadas com maioria 

qualificada, para além das legalmente previstas, e indicação dessas maiorias. 

Os Estatutos da SAG GEST consagram requisitos específicos relativamente a quora 
constitutivos/deliberativos para as seguintes situações: 

• Artigo 16º dos Estatutos – determina um quórum constitutivo superior ao previsto na lei, 
designadamente, em primeira convocação, em que a Assembleia Geral só pode funcionar 
quando estiverem presentes ou representados Accionistas titulares de acções representativas 
de cinquenta por cento do Capital Social, seja quais forem os assuntos da ordem de trabalhos. 

• Artigo 17º dos Estatutos - determina a necessidade de um quórum de dois terços dos votos 
correspondentes ao Capital Social para aprovação de deliberações da Assembleia Geral sobre 
aumento do Capital Social, alteração dos estatutos e de dissolução. 

 

I. ADMINISTRAÇÃO E SUPERVISÃO 

(Conselho de Administração, Conselho de Administração Executivo e Conselho Geral e de Supervisão) 
 

a) Composição 

 
15. Identificação do modelo de governo adotado. 

 
O modelo de governo adoptado pela SAG GEST é o modelo habitualmente designado por “latino”, 
pelo que os Órgãos Sociais são a Assembleia Geral, o Conselho de Administração, o Conselho 
Fiscal e o Revisor Oficial de Contas. 

 
16. Regras estatutárias sobre requisitos procedimentais e materiais aplicáveis à nomeação e substituição dos membros, 

consoante aplicável, do Conselho de Administração, do Conselho de Administração Executivo e do Conselho Geral e 
de Supervisão (art. 245.º-A, n.º 1, al. h). 

Os Membros do Conselho de Administração podem ser, ou não, Accionistas, e são eleitos pela 
Assembleia Geral. 

Um dos Administradores pode ser isoladamente eleito, nos termos constantes dos números 1 a 5 do 
artigo 392º do Código das Sociedades Comerciais. 

No caso de impedimento ou falta definitiva de qualquer dos seus Membros, o Conselho de 
Administração deverá, dentro de sessenta dias, optar entre pedir a convocação da Assembleia Geral 
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para proceder à respectiva eleição, ou cooptar um novo Membro. A cooptação deve ser submetida a 
confirmação da Assembleia Geral anual seguinte. 

17. Composição, consoante aplicável, do Conselho de Administração, do Conselho de Administração Executivo e do 
Conselho Geral e de Supervisão, com indicação do número estatutário mínimo e máximo de membros, duração 
estatutária do mandato, número de membros efectivos, data da primeira designação e data do termo de mandato de 
cada membro. 

 
Nos termos estatutários, o Conselho de Administração é composto por um presidente e dois a oito 
vogais, eleitos pela Assembleia Geral. O mandato dos membros do Conselho de Administração tem a 
duração de quatro anos, sendo permitida a sua reeleição, por uma ou mais vezes. 

 
No presente mandato (2010-2013), o Conselho de Administração é composto por um presidente e 
sete vogais: 

João Manuel de Quevedo Pereira Coutinho (Presidente) 

o Data da primeira designação 

19 de Março de 1998. 

o Data do termo do mandato 

31 de Dezembro de 2013. 

Carlos Alexandre Antão Valente Coutinho 

o Data da primeira designação 

26 de Setembro de 1997. 

o Data do termo do mandato 

31 de Dezembro de 2013. 

Esmeralda da Silva Santos Dourado 

o Data da primeira designação 

15 de Dezembro de 1999. 

o Data do termo do mandato 

31 de Dezembro de 2013. 

 Fernando Jorge Cardoso Monteiro 

o Data da primeira designação 

15 de Dezembro de 1999. 

o Data do termo do mandato 

31 de Dezembro de 2013. 

José Maria Cabral Vozone 

o Data da primeira designação 

31 de Março de 2006. 

o Data do termo do mandato 

31 de Dezembro de 2013. 
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Luís Miguel Dias da Silva Santos 

o Data da primeira designação 

04 de Maio de 2010. 

o Data do termo do mandato 

31 de Dezembro de 2013. 

Pedro Roque de Pinho de Almeida 

o Data da primeira designação 

31 de Março de 2006. 

o Data do termo do mandato 

31 de Dezembro de 2013. 

Rui Eduardo Ferreira Rodrigues Pena 

o Data da primeira designação 

19 de Março de 1998. 

o Data do termo do mandato 

31 de Dezembro de 2013. 

 
18. Distinção dos membros executivos e não executivos do Conselho de Administração e, relativamente aos 
membros não executivos, identificação dos membros que podem ser considerados independentes, ou, se aplicável, 
identificação dos membros independentes do Conselho Geral e de Supervisão. 

Conselho de Administração 

 Presidente 

 João Manuel de Quevedo Pereira Coutinho (membro executivo)  

 Vogais 

 Carlos Alexandre Antão Valente Coutinho (membro não executivo, não independente)  

 Esmeralda da Silva Santos Dourado (membro não executivo, não independente)  

 Fernando Jorge Cardoso Monteiro (membro executivo) 

 José Maria Cabral Vozone (membro executivo) 

 Luis Miguel Dias Silva Santos (membro não executivo, não independente)  

 Pedro Roque de Pinho de Almeida (membro executivo) 

 Rui Eduardo Ferreira Rodrigues Pena (membro não executivo, não independente)  

  

19. Qualificações profissionais e outros elementos curriculares relevantes de cada um dos membros, consoante 
aplicável, do Conselho de Administração, do Conselho Geral e de Supervisão e do Conselho de Administração 
Executivo. 

João Manuel de Quevedo Pereira Coutinho 

o Qualificação profissional 

Licenciado em Organização e Gestão de Empresas. 
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o Actividades profissionais exercidas nos últimos 5 anos 

Actividade empresarial e de administração e gestão de várias Empresas do Grupo SGC e do 
Grupo SAG.  

Carlos Alexandre Antão Valente Coutinho 

o Qualificação profissional 

Licenciado em Economia. 

o Actividades profissionais exercidas nos últimos 5 anos 

Administração e gestão de várias Empresas do Grupo SAG e de outra Empresa não 
relacionada com o Grupo SAG.  

Esmeralda da Silva Santos Dourado 

o Qualificação profissional 

Licenciada em Engenharia Química Industrial. 

o Actividades profissionais exercidas nos últimos 5 anos 

Administração e gestão de várias Empresas do Grupo SAG e de outras Empresas não 
relacionadas com o Grupo SAG  

 Fernando Jorge Cardoso Monteiro 

o Qualificação profissional 

Licenciado em Economia. 

o Actividades profissionais exercidas nos últimos 5 anos 

Administração e gestão de várias Empresas detidas e participadas pelo Grupo SAG e de 
outras Empresas não relacionadas com o Grupo SAG.  

José Maria Cabral Vozone 

o Qualificação profissional 

Licenciado em Finanças. 

o Actividades profissionais exercidas nos últimos 5 anos 

Administração e gestão de várias Empresas detidas e participadas pelo Grupo SAG e de 
outra Empresa não relacionada com o Grupo SAG. 

Luís Miguel Dias da Silva Santos 

o Qualificação profissional 

Licenciado em Gestão de Empresas. 

o Actividades profissionais exercidas nos últimos 5 anos 

Administração e gestão de várias Empresas detidas e participadas pelo Grupo SAG e pelo 
Grupo SGC e de outras Empresas não relacionadas com o Grupo SAG. 

Pedro Roque de Pinho de Almeida 

o Qualificação profissional 

Licenciado em Engenharia Mecânica. MBA em Marketing. 
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O actual Conselho de Administração é composto pelo Presidente do Conselho de Administração e 
por sete Membros, de entre os quais quatro Administradores sem funções executivas, que exercem 
uma actividade de acompanhamento, supervisão e avaliação da actividade dos Administradores com 
funções de gestão corrente.  

O Conselho de Administração está concentrado na definição e revisão da estratégia e política de 
gestão, monitorização e controlo da evolução do desempenho do Grupo, assegurando que os 
interesses dos Accionistas, Clientes, Fornecedores e Colaboradores estão protegidos cabendo-lhe, 
entre outras, (i) a aprovação do Plano Estratégico do Grupo onde se incluem as principais linhas 
orientadoras do desenvolvimento do negócio nas diversas vertentes e a quantificação dos objectivos 
de crescimento e de rentabilidade global, por área de negócio, bem como as principais acções a 
desenvolver para a prossecução dos referidos objectivos, (ii) a aprovação dos planos  de exploração 
e de investimento da Sociedade e suas Participadas, bem como o plano financeiro, (iii) a 
monitorização mensal da evolução da performance financeira do Grupo, (iv) o acompanhamento da 
evolução dos projectos em curso, e (v) a aprovação da aquisição ou alienação de activos reais ou 
financeiros não operacionais.  

O Conselho de Administração reúne, obrigatoriamente, de forma ordinária, com uma periodicidade 
pelo menos bimestral e, ainda, sempre que tenha que deliberar sobre determinado assunto 
específico.  

Considerando o actual posicionamento das actividades do Grupo, que se focam em Portugal, nas 
áreas de Distribuição, Retalho e Logística Automóvel e, no Brasil, na área de Serviços Automóvel, foi 
adoptado, para vigorar durante o actual mandato do Conselho de Administração para o quadriénio 
2010 – 2013, um modelo de governação da Sociedade no âmbito do qual foram designados 
Administradores Delegados com poderes de gestão corrente, que passaram a assumir 
responsabilidades de acordo com o organograma de competências. 

 

b) Funcionamento 

 
22. Existência e local onde podem ser consultados os regulamentos de funcionamento, consoante aplicável, do Conselho 

de Administração, do Conselho Geral e de Supervisão e do Conselho de Administração Executivo. 
 

O Conselho de Administração adoptou um regulamento interno de funcionamento que pode ser 
consultado no sítio da Internet da SAG GEST – www.sag.pt -. 
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23. Número de reuniões realizadas e grau de assiduidade de cada membro, consoante aplicável, do Conselho de 
Administração, do Conselho Geral e de Supervisão e do Conselho de Administração Executivo, às reuniões 
realizadas. 

 
Durante o exercício de 2013, o Conselho de Administração reuniu, com carácter ordinário e 
extraordinário, num total de 16 vezes. 
No quadro abaixo indica-se o grau de assiduidade de cada membro do Conselho de Administração: 

NOME ASSIDUIDADE 

DR. JOÃO PEREIRA COUTINHO 100,00% 

DR. CARLOS COUTINHO 93,75% 

ENGª. ESMERALDA DOURADO 93,75% 

DR. FERNANDO MONTEIRO 100,00% 

DR. JOSÉ VOZONE 100,00% 

DR. LUIS SILVA SANTOS 100,00% 

ENG. PEDRO ALMEIDA 100,00% 

DR. RUI PENA 100,00% 
 

24. Indicação dos órgãos da sociedade competentes para realizar a avaliação de desempenho dos administradores 
executivos. 

 
A avaliação de desempenho dos Administradores Executivos é realizada pela Comissão de Avaliação 
do Desempenho dos Administradores. 
 

25. Critérios pré-determinados para a avaliação de desempenho dos administradores executivos. 
 

Os critérios adoptados para a avaliação de desempenho dos Administradores Executivos são 
critérios genéricos e encontram-se delineados na política de remunerações aprovada em Assembleia 
Geral, sendo que não existem critérios pré-determinados sobre esta matéria. 

 
26. Disponibilidade de cada um dos membros, consoante aplicável, do Conselho de Administração, do Conselho Geral e 

de Supervisão e do Conselho de Administração Executivo, com indicação dos cargos exercidos em simultâneo em 
outras empresas, dentro e fora do grupo, e outras actividades relevantes exercidas pelos membros daqueles órgãos 
no decurso do exercício. 

As funções desempenhadas pelos Membros do Conselho de Administração em outras Sociedades 
são reportadas no Apêndice I a este Relatório.  

Cada um dos membros do Conselho de Administração demonstrou, de forma adequada às 
respectivas funções, a sua disponibilidade para o exercício das mesmas, tendo comparecido com 
regularidade às reuniões do órgão e participado nos respectivos trabalhos, conforme se confirma pelo 
grau de assiduidade nas reuniões do Conselho de Administração.  

Os administradores delegados exercem a sua actividade com a disponibilidade máxima para o 
desempenho do cargo e prossecução dos interesses da Sociedade e do Grupo. 
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c) Comissões no seio do órgão de administração ou supervisão e administradores delegados 

 
27. Identificação das comissões criadas no seio, consoante aplicável, do Conselho de Administração, do Conselho Geral 

e de Supervisão e do Conselho de Administração Executivo, e local onde podem ser consultados os regulamentos de 
funcionamento. 

 
Existe uma comissão interna para avaliar a estrutura e governo societários - Comissão de Avaliação 
da Estrutura e Governo Societários -, que é actualmente composta por três Membros, 
designadamente pelo Administrador Não Executivo, Dr. Rui Pena, pelo Administrador Delegado Dr. 
José Vozone e pela Secretária da Sociedade Dra. Maria do Carmo Teixeira.  

 
O regulamento interno de funcionamento desta comissão pode ser consultado no sítio da Internet da 
SAG GEST – www.sag.pt -. 

 
28. Composição, se aplicável, da comissão executiva e/ou identificação de administrador(es) delegado(s). 

 
Os administradores delegados nomeados são: 
- Dr. Fernando Jorge Cardoso Monteiro 
- Dr. José Maria Cabral Vozone 
- Engº. Pedro Roque de Pinho de Almeida 
 

29. Indicação das competências de cada uma das comissões criadas e síntese das actividades desenvolvidas no 
exercício dessas competências. 

 
À Comissão de Avaliação da Estrutura e Governo Societários compete acompanhar o cumprimento 
pelo Grupo das disposições legais, regulamentares e outras sobre o governo societário e a 
monitorização da adequação do modelo e das regras de governo adoptadas pelo Grupo; acompanhar 
a elaboração do Relatório de Gestão, pronunciando-se sobre os capítulos relativos ao governo 
societário; monitorizar a aplicação do Código de Conduta e propor medidas que considere 
adequadas à sua constante actualização e renovação, bem como controlar o seu efectivo 
cumprimento por todas as Empresas do Grupo SAG; propor ao Conselho de Administração iniciativas 
e propostas que entenda adequadas para alcançar os seus objectivos.  
 

II. FISCALIZAÇÃO 

(Conselho Fiscal, Comissão de Auditoria ou Conselho Geral e de Supervisão) 

a) Composição 

 
 

30. Identificação do órgão de fiscalização correspondente ao modelo adoptado. 
 

O órgão de fiscalização da SAG GEST é o Conselho Fiscal. 
O exame das contas da Sociedade cabe a um Revisor Oficial de Contas ou Sociedade de Revisores 
Oficiais de Contas, a designar anualmente pela Assembleia Geral, sob proposta do Conselho Fiscal.  

 
31. Composição, consoante aplicável, do Conselho Fiscal, da Comissão de Auditoria, do Conselho Geral e de Supervisão 

ou da Comissão para as Matérias Financeiras, com indicação do número estatutário mínimo e máximo de membros, 
duração estatutária do mandato, número de membros efectivos, data da primeira designação e data do termo de 
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mandato de cada membro, podendo remeter-se para ponto do relatório onde já conste essa informação por força do 
disposto no n.º 17. 

 
O Conselho Fiscal é composto de três membros efectivos e um suplente, eleitos em Assembleia 
Geral. O mandato dos membros do Conselho Fiscal tem a duração de quatro anos, sendo permitida a 
sua reeleição, por uma ou mais vezes. 

Presidente João José Martins da Fonseca George       

o Data da primeira designação 

31 de Março de 2007. 

o Data do termo do mandato 

31 de Dezembro de 2014. 

Vogais  Duarte Manuel Palma Leal Garcia  

o Data da primeira designação 

31 de Março de 2007. 

o Data do termo do mandato 

31 de Dezembro de 2014. 

  Martinho Lobo de Almeida Melo de Castro  

o Data da primeira designação 

31 de Março de 2007. 

o Data do termo do mandato 

31 de Dezembro de 2014. 
 

32. Identificação, consoante aplicável, dos membros do Conselho Fiscal, da Comissão de Auditoria, do Conselho Geral e 
de Supervisão ou da Comissão para as Matérias Financeiras que se considerem independentes, nos termos do art. 
414.º, n.º 5 CSC, podendo remeter-se para ponto do relatório onde já conste essa informação por força do disposto no 
n.º 18. 
 

Presidente João José Martins da Fonseca George (a)       

Vogais  Duarte Manuel Palma Leal Garcia (a)  

  Martinho Lobo de Almeida Melo de Castro (a)  

(a) Cumpre critério de independência previsto no nº. 5 do artigo 414 º do CSC 

33. Qualificações profissionais, consoante aplicável, de cada um dos membros do Conselho Fiscal, da Comissão de 
Auditoria, do Conselho Geral e de Supervisão ou da Comissão para as Matérias Financeiras e outros elementos 
curriculares relevantes, podendo remeter-se para ponto do relatório onde já conste essa informação por força do 
disposto no n.º 19. 

 

João José Martins da Fonseca George 

o Qualificação profissional 

Licenciado em Gestão de Empresas. 

o Actividades profissionais exercidas nos últimos 5 anos 

Administração e gestão de várias empresas.  

Duarte Manuel Palma Leal Garcia 
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o Qualificação profissional 

Frequência do Curso de Engenharia Mecânica do IST (incompleto). 

o Actividades profissionais exercidas nos últimos 5 anos 

Administração e gestão de várias empresas. 

Martinho Lobo de Almeida Melo de Castro 
o Qualificação profissional 

Licenciado em Gestão de Empresas. 

o Actividades profissionais exercidas nos últimos 5 anos 

Administração e gestão de várias empresas. 
 
 

b) Funcionamento 

 
34. Existência e local onde podem ser consultados os regulamentos de funcionamento, consoante aplicável, do Conselho 

Fiscal, Comissão de Auditoria, Conselho Geral e de Supervisão ou da Comissão para as Matérias Financeiras, 
podendo remeter-se para ponto do relatório onde já conste essa informação por força do disposto no n.º 22. 

 
O Conselho Fiscal adoptou um regulamento interno de funcionamento que pode ser consultado no 
sítio da Internet da SAG GEST – www.sag.pt -. 

 
35. Número de reuniões realizadas e grau de assiduidade às reuniões realizadas, consoante aplicável, de cada membro 

do Conselho Fiscal, Comissão de Auditoria, Conselho Geral e de Supervisão e da Comissão para as Matérias 
Financeiras, podendo remeter-se para ponto do relatório onde já conste essa informação por força do disposto no n.º 
23. 

Durante 2013, o Conselho Fiscal reuniu cinco vezes, registando-se 100% de assiduidade dos seus 
membros às reuniões realizadas. 

 
36. Disponibilidade de cada um dos membros, consoante aplicável, do Conselho Fiscal, da Comissão de Auditoria, do 

Conselho Geral e de Supervisão ou da Comissão para as Matérias Financeiras, com indicação dos cargos exercidos 
em simultâneo em outras empresas, dentro e fora do grupo, e outras actividades relevantes exercidas pelos membros 
daqueles órgãos no decurso do exercício, podendo remeter-se para ponto do relatório onde já conste essa 
informação por força do disposto no n.º 26. 

Em 2013, os membros do Conselho Fiscal apresentaram toda a disponibilidade requerida para o 
exercício das suas funções. 

As funções desempenhadas pelos Membros do Conselho Fiscal em outras Sociedades são 
reportadas no Apêndice II a este Relatório. Os membros do Conselho Fiscal não exercem outras 
funções em Sociedades do Grupo. 

 

c) Competências e funções 

 
37. Descrição dos procedimentos e critérios aplicáveis à intervenção do órgão de fiscalização para efeitos de contratação 

de serviços adicionais ao auditor externo. 
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A possibilidade de contratação de serviços diversos dos de auditoria a prestar, em território nacional 
ou fora dele, pelo Auditor Externo ou por entidades que se encontrem em relação de participação ou 
integrem a mesma rede, tem que enquadrar-se dentro de autorização prévia especifica concedida 
pelo Conselho Fiscal. Aquela autorização definirá os parâmetros em que o Conselho de 
Administração fica autorizado a celebrar os acordos relevantes tendentes à contratação dos referidos 
serviços, os quais não devem ultrapassar um montante global correspondente a 30% do valor total 
dos serviços prestados à sociedade, conforme Recomendação da CMVM. 

 

38. Outras funções dos órgãos de fiscalização e, se aplicável, da Comissão para as Matérias Financeiras. 

Sem prejuízo das demais competências que lhe sejam atribuídas por lei, nos termos do regulamento 
interno do Conselho Fiscal compete-lhe: 

- Fiscalizar a administração da sociedade; 

- Vigiar pela observância da lei e do contrato da sociedade; 

- Verificar a regularidade dos livros, registos contabilísticos e documentos que lhe servem de suporte; 

- Verificar, quando o julgue conveniente e pela forma que entenda adequada, a extensão da caixa e 
as existências de qualquer espécie dos bens ou valores pertencentes à sociedade ou por ela 
recebidos em garantia, depósito ou outro título; 

- Verificar a exactidão dos documentos de prestação de contas; 

- Verificar se as políticas contabilísticas e os critérios valorimétricos adoptados pela sociedade 
conduzem a uma correcta avaliação do património e dos resultados; 

- Elaborar anualmente relatório sobre a acção fiscalizadora desenvolvida referindo, nomeadamente, 
eventuais constrangimentos deparados, e dar parecer sobre o relatório, contas e propostas 
apresentados pela administração; 

- Convocar a Assembleia Geral, quando o presidente da respectiva mesa o não faça, devendo fazê-
lo; 

- Fiscalizar a eficácia do sistema de gestão de riscos, do sistema de controlo interno e do sistema de 
auditoria interna, se existentes; 

- Receber as comunicações de irregularidades apresentadas por accionistas, colaboradores da 
sociedade ou outros; 

- Contratar a prestação de serviços de peritos que coadjuvem um ou vários dos seus membros no 
exercício das suas funções, devendo a contratação e a remuneração dos peritos ter em conta a 
importância dos assuntos a eles cometidos e a situação económica da sociedade; 

- Fiscalizar o processo de preparação e de divulgação de informação financeira; 

- Propor à Assembleia Geral a nomeação do Revisor Oficial de Contas; 

- Fiscalizar a revisão oficial de contas aos documentos de prestação de contas da sociedade; 

- Fiscalizar a independência do Revisor Oficial de Contas, designadamente no tocante à prestação de 
serviços adicionais; 

- Propor a nomeação do auditor externo, a respectiva remuneração, zelar para que sejam 
asseguradas, dentro da empresa, as condições adequadas à prestação dos respectivos serviços, 
bem assim como ser o primeiro destinatário dos respectivos relatórios;  

- Avaliar anualmente o auditor externo e propor à Assembleia Geral a sua destituição sempre que se 
verifique justa causa para o efeito; 

- Dar parecer prévio sobre os negócios de relevância significativa a celebrar entre, por um lado, 
titulares de Participação Qualificada ou entidades que com eles estejam em qualquer relação, nos 



 

SAG GEST – Soluções Automóvel Globais, SGPS, SA – Sociedade Aberta 

C.R.C. Amadora n.º 503 219 886 – Capital Social: EUR 169.764.398 – Contribuinte N.º 503 219 886 

Sede: Estrada de Alfragide, N.º 67, 2614-519 Amadora 
  

68

termos do artigo 20º.do Código dos Valores Mobiliários, e, por outro lado, a Sociedade ou qualquer 
sociedade com esta em relação de domínio ou de grupo; 

- Cumprir as demais atribuições constantes da lei ou do contrato da sociedade. 

 

III. REVISOR OFICIAL DE CONTAS 

 
39. Identificação do revisor oficial de contas e do sócio revisor oficial de contas que o representa. 

 
O Revisor Oficial de Contas é a Ernst & Young Audit & Associados - SROC, SA (SROC nº. 178), 
inscrição nº. 9011 na CMVM, representada pelo sócio revisor oficial de contas Dr. Paulo Jorge Luís 
da Silva (ROC nº.1334). 

 
 

40. Indicação do número de anos em que o revisor oficial de contas exerce funções consecutivamente junto da sociedade 
e/ou grupo. 

A Ernst & Young Audit & Associados - SROC, SA presta serviços de auditoria externa à SAG GEST, 
ao abrigo de contrato de prestação de serviços, com a duração de um ano, desde 1998, sendo que, 
em 2009, foi designado o actual sócio responsável pela revisão legal das contas da SAG GEST. 

A manutenção do Revisor Oficial de Contas está fundamentada num parecer do Conselho Fiscal que 
ponderou as condições de independência do Revisor Oficial de Contas e as vantagens e custos da 
sua substituição. 

 
41. Descrição de outros serviços prestados pelo ROC à sociedade. 

 
O ROC não presta outros serviços à Sociedade para além da revisão legal das contas. 
 

IV. AUDITOR EXTERNO 

 
42. Identificação do auditor externo designado para os efeitos do art. 8.º e do sócio revisor oficial de contas que o 

representa no cumprimento dessas funções, bem como o respetivo número de registo na CMVM. 
 

O Auditor Externo é a Ernst & Young Audit & Associados - SROC, SA (SROC nº. 178), inscrição nº. 
9011 na CMVM, representada pelo sócio revisor oficial de contas Dr. Paulo Jorge Luís da Silva (ROC 
nº.1334). 

 
43. Indicação do número de anos em que o auditor externo e o respetivo sócio revisor oficial de contas que o representa 

no cumprimento dessas funções exercem funções consecutivamente junto da sociedade e/ou do grupo. 

A Ernst & Young Audit & Associados - SROC, SA presta serviços de auditoria externa à SAG GEST, 
ao abrigo de contrato de prestação de serviços com a duração de um ano, desde 1998, sendo que, 
em 2009, foi designado o actual sócio responsável pela revisão legal das contas da SAG GEST. 

A manutenção do Auditor está fundamentada num parecer do Conselho Fiscal que ponderou as 
condições de independência do Auditor e as vantagens e custos da sua substituição. 

 
44. Política e periodicidade da rotação do auditor externo e do respectivo sócio revisor oficial de contas que o representa 

no cumprimento dessas funções. 



 

SAG GEST – Soluções Automóvel Globais, SGPS, SA – Sociedade Aberta 

C.R.C. Amadora n.º 503 219 886 – Capital Social: EUR 169.764.398 – Contribuinte N.º 503 219 886 

Sede: Estrada de Alfragide, N.º 67, 2614-519 Amadora 
  

69

Nos termos do artigo 54º do Decreto-Lei nº. 224/2008, de 20 de Novembro, nas entidades de 
interesse público (que, nos termos da respectiva legislação, incluem as sociedades cotadas), o 
período máximo de exercício de funções de auditoria pelo sócio responsável pela orientação por 
execução directa da revisão legal das contas é de sete anos, a contar da sua designação, podendo 
vir a ser novamente designado depois de decorrido um período mínimo de dois anos. 

A SAG GEST não adopta regras sobre a rotatividade do Auditor Externo, sendo contudo aplicável o 
regime relativo aos Revisores Oficiais de Contas, o qual assegura, em conjunto com as demais 
normas aplicáveis, a independência do Auditor Externo e Revisor Oficial de Contas no desempenho 
das respectivas funções. 

A Ernst & Young Audit & Associados - SROC, SA presta serviços de auditoria externa à SAG GEST, 
ao abrigo de contrato de prestação de serviços com a duração de um ano, desde 1998, sendo que, 
em 2009, foi designado o actual Sócio responsável pela revisão legal das contas da SAG GEST. 

A manutenção do Auditor está fundamentada num parecer do Conselho Fiscal que ponderou as 
condições de independência do Auditor e as vantagens e custos da sua substituição. 

 
45. Indicação do órgão responsável pela avaliação do auditor externo e periodicidade com que essa avaliação é feita. 

 
A avaliação do Auditor Externo é feita, anualmente, pelo Conselho Fiscal. 

 
46. Identificação de trabalhos, distintos dos de auditoria, realizados pelo auditor externo para a sociedade e/ou para 

sociedades que com ela se encontrem em relação de domínio, bem como indicação dos procedimentos internos para 
efeitos de aprovação da contratação de tais serviços e indicação das razões para a sua contratação. 

Os serviços de garantia de fiabilidade prestados pelo auditor estão relacionados com a validação 
anual da Declaração Anual Referente aos Pneus Colocados no Território de Portugal Continental 
(Valor Pneu). 

Os serviços de consultoria fiscal prestados ao Grupo pela rede EY englobam a revisão de 
declarações fiscais que são preparadas pelos Serviços do Grupo SAG e foram prestados por 
técnicos diferentes dos que estão envolvidos no processo de auditoria. 

A contratação de serviços diversos dos de auditoria prestados, em território nacional ou fora dele, 
pelo Auditor Externo (e entidades da rede EY), enquadraram-se dentro de autorização prévia 
específica concedida pelo Conselho Fiscal, que delimitou os parâmetros em que o Conselho de 
Administração podia celebrar os acordos relevantes tendentes à contratação dos referidos serviços, 
os quais não atingiram um montante global correspondente a 30% do valor total dos serviços 
prestados à sociedade. 

Os procedimentos que se encontram instituídos pelo Grupo SAG para efeitos de selecção, aprovação 
e contratação deste tipo de serviços passam pela aferição da não existência de situações de conflito 
de interesses e pela ponderação das vantagens do valor acrescentado do conhecimento específico 
da Sociedade e do Grupo e do controlo de custos associado.   

 
47. Indicação do montante da remuneração anual paga pela sociedade e/ou por pessoas colectivas em relação de 

domínio ou de grupo ao auditor e a outras pessoas singulares ou colectivas pertencentes à mesma rede e 
discriminação da percentagem respeitante aos seguintes serviços (Para efeitos desta informação, o conceito de rede 
é o decorrente da Recomendação da Comissão Europeia n.º C (2002) 1873, de 16 de Maio): 
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III. Controlo interno e gestão de riscos 

 
50. Pessoas, órgãos ou comissões responsáveis pela auditoria interna e/ou pela implementação de sistemas de controlo 

interno.  

Os órgãos de administração e fiscalização da Sociedade reconhecem a relevante importância dos 
sistemas de controlo interno e de gestão de riscos com impacto nas actividades das empresas do 
Grupo, tendo em conta a dimensão e a natureza dos negócios das mesmas e a complexidade dos 
riscos a estes associados. 

O Conselho de Administração da SAG GEST é responsável pela fixação de objectivos em matéria de 
assunção de riscos, assim como pela implementação e monitorização de um processo adequado de 
controlo interno e de gestão de risco, procurando assegurar a sua eficácia. Nesse sentido, têm sido 
promovidas as condições funcionais e tecnológicas capazes de permitir o controlo adequado dos 
riscos da actividade, nomeadamente através da preparação e divulgação de normas definindo os 
procedimentos de controle interno a adoptar por todas as Empresas do Grupo na realização de 
transacções de natureza operacional que, para além de assegurarem a devida salvaguarda dos 
activos do Grupo, estabelecem a necessidade de serem previamente obtidas as adequadas 
autorizações e aprovações prévia, pelos níveis hierárquicos e funcionais apropriados. Estes 
procedimentos são emitidos e actualizados regularmente, sob forma escrita. 

Adicionalmente, e no que respeita à gestão de riscos, o Grupo publicou, e mantém regularmente 
actualizados Manuais que estabelecem os princípios e procedimentos a adoptar em relação aos 
principais riscos associados à sua actividade, de que é exemplo o Manual de Risco de Crédito. 

O auditor externo verifica a eficácia e o funcionamento dos mecanismos de controlo interno, no 
âmbito dos seus trabalhos de revisão legal das contas e reporta quaisquer deficiências significativas 
ao Conselho Fiscal. 

 
51. Explicitação, ainda que por inclusão de organograma, das relações de dependência hierárquica e/ou funcional face a 

outros órgãos ou comissões da sociedade. 
 

No âmbito das suas competências de fiscalização, o Conselho Fiscal fiscaliza o sistema de auditoria 
interna, nomeadamente pronunciando-se sobre os planos de trabalho e os recursos afectos aos 
serviços de auditoria interna, e tem acesso aos relatórios elaborados no âmbito das matérias 
relacionadas com a prestação de contas a identificação de potenciais conflitos de interesses e a 
detecção de potenciais ilegalidades. 

 
52. Existência de outras áreas funcionais com competências no controlo de riscos. 

 
A Área Financeira tem a responsabilidade, perante o Conselho de Administração e perante o 
Conselho Fiscal, pela implementação dos procedimentos de controlo interno e de gestão dos riscos 
de natureza financeira (riscos de liquidez, de crédito, de exposição às taxas de juros e de exposição 
cambial), cabendo às áreas funcionais a monitorização dos riscos de natureza operacional. 

 
 

53. Identificação e descrição dos principais tipos de riscos (económicos, financeiros e jurídicos) a que a sociedade se 
expõe no exercício da actividade. 

A identificação de risco das Empresas materialmente relevantes do Grupo SAG permitiu identificar 
que os principais riscos a que o Grupo se expõe são os seguintes:  

Risco Estratégico 
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O plano estratégico formulado em 2008 e que incluiu a alienação, já concluída, de vários activos não 
estratégicos, tinha e tem como objectivo fundamental assegurar a sustentabilidade do Grupo SAG, e 
previa a adopção de medidas que assegurassem a maximização do valor da participação detida na 
Unidas, de forma a que a sua alienação permitisse a redução do endividamento do Grupo e, 
consequentemente, a reposição consistente e sustentável dos níveis de rentabilidade tradicionais do 
Grupo, bem como a implementação de um plano de reembolso dos suprimentos efectuados à 
Accionista SGC - SGPS. 

A implementação dos passos finais deste plano está exposta a dois riscos principais: 

3. O regresso do mercado automóvel Português a níveis que permitam que as actividades do Grupo 
nas áreas da Distribuição e do Retalho Automóvel aumentem a respectiva rentabilidade, em linha 
com a sua tendência histórica. A evolução do mercado automóvel durante o 2º Semestre de 
2013, e as perspectivas positivas para 2014, parecem apontar neste sentido. De facto, o mercado 
ainda estará, em 2014, longe do seu nível estimado de equilíbrio e, da evolução que ocorrer 
neste ano e nos seguintes, dependerá o retorno a resultados mais expressivos das actividades 
de importação e retalho, indispensáveis à rentabilidade global da SAG. 

4. A concretização da venda da participação da SAG Gest na Unidas, por valores que sejam 
consistentes com o investimento realizado pela SAG Gest. A evolução da economia Brasileira e o 
comportamento do seu mercado de capitais constituem os factores de risco mais determinantes 
para o sucesso desta transacção. O ano de 2014, designadamente, pelo arrefecimento recente 
da economia Brasileira, e até à realização em Outubro de eleições presidenciais no Brasil, 
poderá resultar num período de especial dificuldade na implementação da estratégia definida 
para Unidas. 

Dependência de Fornecedores 

O negócio da Subsidiária SIVA, SA assenta em Contratos de Distribuição celebrados com o Grupo 
VW AG, por tempo indeterminado, sujeitos ao Regulamento Comunitário aplicável, que têm vindo a 
ser integralmente cumpridos e mantidos em vigor, ao longo dos últimos 25 anos. No entanto, a 
manutenção destes Contratos está dependente da manutenção da actual política de distribuição do 
Grupo Volkswagen, e da “performance” das Marcas representadas no mercado português.  

Riscos Financeiros 

Os principais riscos financeiros identificados são riscos de liquidez, cambial, de exposição às 
variações das taxas de juro e o risco de crédito. 

A gestão do risco de liquidez procura um acompanhamento e medição dinâmica daquele tipo de 
risco, por forma a assegurar o cumprimento de todas as responsabilidades financeiras de curto e 
médio prazo (“cash outflows”) por parte das Empresas do Grupo SAG para com as entidades com as 
quais se relacionam na sua actividade. 

O actual contexto económico em Portugal, em especial no que respeita à disponibilidade de 
financiamento, tem vindo a provocar um substancial aumento dos riscos de liquidez, a que o Grupo 
tem respondido com uma criteriosa e intensa gestão dos seus fluxos de caixa, e uma permanente 
comunicação com as mais importantes Instituições Financeiras Portuguesas. 

A gestão do risco cambial controla o impacto que movimentos das taxas de câmbio podem ter no 
valor patrimonial do Grupo, e procura assegurar uma medição precisa e uma gestão dinâmica do 
risco cambial global. A política de gestão de risco cambial adoptada estabelece, ainda, quer os 
limites de exposição deste risco, quer os graus de cobertura adequados. No entanto, optou-se por 
não contratar quaisquer instrumentos de cobertura para este efeito, devido aos potenciais impactos 
que os instrumentos de cobertura disponíveis podem gerar ao nível da liquidez do Grupo. 

A gestão do risco de variação da taxa de juro tem por objectivo assegurar uma medição e 
administração dinâmica deste risco, através da definição e estabelecimento de limites de exposição 
da Demonstração da Situação Patrimonial e da Demonstração do Resultado Integral do Grupo a 
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variações das taxas de juro. Através da política de controlo adoptada procuram-se seleccionar as 
estratégias adequadas para cada área de negócio, com o objectivo de assegurar que este factor de 
risco não afecta negativamente a respectiva capacidade operacional. Por outro lado, é ainda 
monitorizada a exposição ao risco de taxa de juro, mediante a simulação de cenários adversos, mas 
com algum grau de probabilidade, que possam afectar negativamente os resultados do Grupo. 

Na gestão do risco de crédito é acompanhada numa base mensal a evolução da carteira de Clientes 
do Grupo, bem como a exposição de cada unidade de negócios. O Grupo tem em vigor, desde 2001, 
um Manual de Risco de Crédito, onde se encontram estabelecidas as políticas, critérios e 
procedimentos a adoptar na área de controlo de crédito. O Manual de Risco de Crédito, que é 
periodicamente actualizado, inclui os critérios a utilizar na determinação de um “rating” de crédito. 

Na área de controlo dos riscos financeiros do Grupo, são de destacar as principais actividades 
desenvolvidas em 2013: 

 Proposta para apresentação ao Conselho de Administração do Plano Financeiro do 
Grupo SAG para 2013 

 Reuniões periódicas de acompanhamento da actividade financeira do Grupo, incluindo a 
monitorização dos principais rácios financeiros, a recomendação de adopção de medidas 
efectivas de gestão operacional dos Activos e Passivos, a coordenação do relacionamento com 
entidades bancárias e revisão da política de financiamentos intra-grupo. 

 Elaboração mensal dos relatórios de controlo de risco do Grupo, nomeadamente cash-
flow, de exposição cambial e de riscos de taxa de juro. 

Risco Operacional 

A gestão do risco operacional assenta na atribuição de responsabilidades funcionais e na definição 
formal de procedimentos de controlo interno, ao nível das áreas de negócio. 

O Grupo dispõe de apólices de seguro destinadas a assegurar coberturas de riscos de natureza 
patrimonial e pessoal, consideradas adequadas mediante a análise de risco efectuada pela 
mediadora de seguros que acompanha a carteira de seguros do Grupo SAG em concertação com as 
unidades de negócio.  

Riscos Jurídicos 

A gestão dos riscos jurídicos é efectuada pelas assessorias jurídicas da Sociedade e de cada área de 
negócio do Grupo, que funcionam na dependência da Administração e que desenvolvem as suas 
competências de forma a assegurar a protecção dos interesses da Sociedade e dos seus 
stakeholders, na observância dos seus deveres legais. 

A assessoria legal e fiscal é ainda garantida, a nível nacional e internacional, por profissionais 
externos seleccionados de entre firmas de reconhecida reputação e de acordo com critérios de 
competência, ética e experiência. 

No exercício de 2013, não foram identificados riscos jurídicos relevantes. 

 
54. Descrição do processo de identificação, avaliação, acompanhamento, controlo e gestão de riscos. 

O Conselho de Administração da SAG GEST é responsável pela implementação e monitorização de 
um processo adequado de controlo interno e gestão de risco, procurando assegurar a sua eficácia. 
Nesse sentido, têm sido promovidas as condições funcionais e tecnológicas capazes de permitir o 
controlo adequado dos riscos da actividade. 



 

SAG GEST – Soluções Automóvel Globais, SGPS, SA – Sociedade Aberta 

C.R.C. Amadora n.º 503 219 886 – Capital Social: EUR 169.764.398 – Contribuinte N.º 503 219 886 

Sede: Estrada de Alfragide, N.º 67, 2614-519 Amadora 
  

74

O Conselho Fiscal tem promovido a avaliação do funcionamento dos sistemas de controlo interno e 
de gestão de riscos da Sociedade e analisado os eventuais ajustamentos às necessidades da 
Sociedade.           

  
55. Principais elementos dos sistemas de controlo interno e de gestão de risco implementados na sociedade 

relativamente ao processo de divulgação de informação financeira (art. 245.º-A, n.º 1, al. m). 

A SAG GEST implementou sistemas de controlo interno e de gestão de risco que permitem a 
prevenção e detecção de riscos relevantes a que se encontra exposta a actividade do Grupo SAG, e 
que assentam em unidades orgânicas responsáveis pela monitorização e controlo dos mesmos. 

Assim, a responsabilidade da definição e controlo das políticas de gestão dos factores de risco 
financeiro que são passíveis de provocar perdas no valor patrimonial está a cargo do Comité de 
ALCO (Assets and Liabilities Committee), que tem como atribuições a monitorização e controle dos 
riscos de liquidez, cambial, de exposição às variações das taxas de juro e o risco de crédito. 

Existe, ainda, um Comité de Auditoria Interna, que reporta ao Conselho Fiscal e que assegura o 
exame e avaliação das actividades do Grupo e da adequação e eficácia dos sistemas de controlo, em 
salvaguarda do património, em benefício da transparência do governo societário e em prol dos 
interesses dos investidores. 

A acção daquele Comité é baseada num plano cuja extensão e frequência assenta na análise das 
actividades e processos de negócio das Empresas, focando prioritariamente as áreas onde 
potencialmente se verificam os maiores riscos e/ou as áreas mais carentes de controlo e 
organização, promovendo ainda a harmonização e implementação das “best practices” internas.  

Relativamente à divulgação de informação financeira, a Sociedade prossegue a comunicação 
frequente com todos os intervenientes no processo, guiando-se por princípios de correcção, 
fiabilidade e transparência. 

A informação financeira é divulgada numa base trimestral, e habitualmente é composta por: 

• Demonstrações Financeiras (Demonstração da Situação Patrimonial, Demonstração do 
Resultado Integral, Demonstração dos Movimentos da Situação Líquida, Demonstração dos 
Fluxos de Caixa e respectivas Notas, consolidadas e separadas), acompanhadas de comentários 
sobre a evolução dos negócios durante o período em análise, com referência aos períodos de 
três e nove meses findos, respectivamente, em 31 de Março e 30 de Setembro de cada ano. 

• Demonstrações Financeiras (Demonstração da Situação Patrimonial, Demonstração do 
Resultado Integral, Demonstração dos Movimentos da Situação Líquida, Demonstração dos 
Fluxos de Caixa e respectivas Notas, consolidadas e separadas), acompanhadas de Relatórios 
de Gestão relativos à evolução dos negócios durante o período em análise, com referência aos 
períodos de seis e doze meses findos, respectivamente, em 30 de Junho e 31 de Dezembro de 
cada ano. 

Nesse sentido: 

1. A informação financeira é preparada em estrita observância dos princípios de contabilidade 
geralmente aceites, tal como definidos nas Normas Internacionais de Relato Financeiro (IAS / 
IFRS) adoptadas pela União Europeia. 

2. Em momento anterior à respectiva divulgação, a informação financeira com referência a cada 
data de reporte, é verificada quanto à sua fiabilidade, correcção e conformidade com os 
princípios referidos em 1., pelos Órgãos de Fiscalização competentes - Conselho Fiscal e, 
quando requerido (nomeadamente no que respeita à prestação anual de contas), a Sociedade 
Revisora Oficial de Contas (Auditor Externo). 
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3. O Conselho de Administração aprova formalmente a informação financeira a ser divulgada. 

4. A divulgação pública da informação financeira é efectuada no integral cumprimento de todos os 
preceitos legais e regulamentares aplicáveis, pela seguinte ordem: 

a. Sistema de Difusão de Informação da CMVM (www.cmvm.pt) 

b. Sítio institucional da Sociedade (www.sag.pt) 

c. Sistema de disseminação de informação da Thomson Reuters 

d. Comunicação Social, Analistas e outros Parceiros de Negócio da Sociedade 

 

IV. Apoio ao Investidor 

 
56. Serviço responsável pelo apoio ao investidor, composição, funções, informação disponibilizada por esses serviços e 

elementos para contacto. 

A Sociedade dispõe de um Gabinete de Apoio ao Investidor, coordenado pelo Representante para as 
Relações com o Mercado e do qual fazem parte a Secretária da Sociedade e uma assistente 
administrativa. O Gabinete de Apoio ao Investidor centraliza todas as questões formuladas pelos 
Accionistas e agentes de mercado, assegurando a difusão de informação aos Accionistas e ao 
mercado em geral em condições de igualdade e mantém o contacto com a Entidade Supervisora. 

Assim, todas as informações relativas à performance financeira e operacional das Participadas do 
Grupo são disponibilizadas à comunidade investidora através do Gabinete de Apoio ao Investidor.   

Da mesma forma, toda a comunicação institucional da Sociedade com os órgãos de comunicação 
social é feita através do Gabinete de Apoio ao Investidor.   

Vias de acesso: Telefone (351) 21 359 66 64 

                      Fax       (351) 21 359 66 74 

                            E-mail    investor.relations@sag.pt 

 
57. Representante para as relações com o mercado. 

Representante para as Relações com o Mercado – Dr. José Maria Cabral Vozone 
 

58. Informação sobre a proporção e o prazo de resposta aos pedidos de informação entrados no ano ou pendentes de 
anos anteriores. 

 
No âmbito das questões dirigidas ao representante para as relações com o mercado, colocadas via 
correio electrónico ou através de contacto telefónico, o Gabinete de Apoio ao Investidor registou, ao 
longo de 2013, 16 pedidos de informação, aos quais deu resposta imediata ou dentro de um prazo 
adequado à natureza do pedido, mas nunca excedendo 2 dias úteis. 

 
No final de 2013, não se encontrava pendente nenhum pedido de informação. 
 
A Sociedade mantém um registo actualizado dos pedidos de informação apresentados, assim como 
do tratamento que lhes foi dado. 
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V. Sítio de Internet 

 
59. Endereço(s). 

 
Está disponível uma página na Internet, em português e em inglês, para a divulgação de informação 
sobre a Sociedade que pode ser consultada através do seguinte endereço: www.sag.pt. 

 
60. Local onde se encontra informação sobre a firma, a qualidade de sociedade aberta, a sede e demais elementos 

mencionados no artigo 171.º do Código das Sociedades Comerciais. 
 

No sítio da Internet da Sociedade, dentro do separador identificado como «Apresentação», encontra-
se um separador relativo a «Menções Legais», onde se encontra publicada a informação sobre a 
firma, a qualidade de sociedade aberta, a sede e demais elementos mencionados no artigo 171.º do 
Código das Sociedades Comerciais. 

 
61. Local onde se encontram os estatutos e os regulamentos de funcionamento dos órgãos e/ou comissões. 

 
No sítio da Internet da Sociedade, dentro do separador identificado como «Apresentação», encontra-
se um separador relativo a «Governo Societário», onde se encontra publicada a informação sobre 
estatutos e os regulamentos de funcionamento dos órgãos e/ou comissões. 

 
62. Local onde se disponibiliza informação sobre a identidade dos titulares dos órgãos sociais, do representante para as 

relações com o mercado, do Gabinete de Apoio ao Investidor ou estrutura equivalente, respectivas funções e meios 
de acesso. 

 
No sítio da Internet da Sociedade, dentro do separador identificado como «Apresentação», encontra-
se um separador relativo a «Corpos Sociais», onde se encontra publicada a informação sobre a 
identidade dos titulares dos órgãos sociais e do representante para as relações com o mercado, e um 
outro separador relativo a «Gabinete de Apoio ao Investidor» onde se encontra publicada a 
informação relativa ao Gabinete de Apoio ao Investidor, respectivas funções e meios de acesso. 
 

63. Local onde se disponibilizam os documentos de prestação de contas, que devem estar acessíveis pelo menos durante 
cinco anos, bem como o calendário semestral de eventos societários, divulgado no início de cada semestre, 
incluindo, entre outros, reuniões da assembleia geral, divulgação de contas anuais, semestrais e, caso aplicável, 
trimestrais. 

 
No sítio da Internet da Sociedade, dentro do separador identificado como «Investidor», encontra-se 
um separador relativo a «Relatórios e Contas», onde são divulgados os documentos de prestação de 
contas, que permanecem acessíveis durante cinco anos. Ainda dentro do separador identificado 
como «Investidor», encontra-se um separador relativo a «Calendário de Eventos» se encontra 
divulgada a informação relativa ao calendário semestral de eventos societários. 

 
64. Local onde são divulgados a convocatória para a reunião da assembleia geral e toda a informação preparatória e 

subsequente com ela relacionada. 
 

No sítio da Internet da Sociedade, dentro do separador identificado como «Investidor», encontra-se 
um separador relativo a «Assembleia Geral», onde são divulgados a convocatória para a reunião da 
assembleia geral e toda a informação preparatória e subsequente com ela relacionada. 

 
65. Local onde se disponibiliza o acervo histórico com as deliberações tomadas nas reuniões das assembleias gerais da 

sociedade, o capital social representado e os resultados das votações, com referência aos 3 anos antecedentes. 
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No sítio da Internet da Sociedade, dentro do separador identificado como «Investidor», encontra-se 
um separador relativo a «Assembleia Geral», onde se disponibiliza o acervo histórico com as 
deliberações tomadas nas reuniões das assembleias gerais da sociedade, o capital social 
representado e os resultados das votações, com referência, pelo menos, aos 3 anos antecedentes. 
 

D. REMUNERAÇÕES 

I. Competência para a determinação 

 
66. Indicação quanto à competência para a determinação da remuneração dos órgãos sociais, dos membros da comissão 

executiva ou administrador delegado e dos dirigentes da sociedade. 

Nos termos estatutários, a determinação da remuneração dos órgãos sociais é assegurada por uma 
Comissão de Vencimentos. 

II. Comissão de remunerações 

 
67. Composição da comissão de remunerações, incluindo identificação das pessoas singulares ou colectivas contratadas 

para lhe prestar apoio e declaração sobre a independência de cada um dos membros e assessores. 

A Comissão de Vencimentos em exercício de funções, eleita pela Assembleia Geral para o 
quadriénio 2011 - 2014, tem a seguinte composição: 

- Dr. Lopo Roque de Pinho Cancella de Abreu 

- Dr. Luís de Magalhães Reynolds de Abreu Coutinho 

- Dr. João Francisco de Freitas Cruz Caldeira 

Todos os Membros desta Comissão se consideram independentes. Nem os Membros desta 
Comissão nem os seus respectivos cônjuges, parentes e afins em linha recta até ao 3º grau, inclusive 
exercem cargos nos Órgãos de Administração da SAG GEST ou nas suas Participadas. 

Não foi contratada qualquer empresa de consultoria para dar apoio à Comissão de Vencimentos. 

 
68. Conhecimentos e experiência dos membros da comissão de remunerações em matéria de política de remunerações. 

 
Considera-se que, em virtude do respectivo currículo e experiência profissional, o Dr. João Francisco 
de Freitas Cruz Caldeira possui conhecimentos e experiência em matéria de política de remuneração, 
tendo os outros dois membros qualificação profissional adequada. 
 

III. Estrutura das remunerações 

 
69. Descrição da política de remuneração dos órgãos de administração e de fiscalização a que se refere o artigo 2.º da Lei 

n.º 28/2009, de 19 de Junho. 

Transcreve-se a declaração da política de remunerações dos Órgãos de Administração e de 
Fiscalização a que se refere ao artigo 2.º da Lei n.º 28/2009, de 19 de Junho, conforme emitida pela 
Comissão de Vencimentos e aprovada pela Assembleia Geral de 30 de Abril de 2013:  
“Na sequência das declarações submetidas às Assembleias Gerais Anuais transactas, em cumprimento das 
disposições legais e regulamentares em matéria de política de remuneração, e considerando a Comissão de 
Vencimentos os benefícios da transparência na fixação das remunerações dos órgãos sociais e dirigentes da 



 

SAG GEST – Soluções Automóvel Globais, SGPS, SA – Sociedade Aberta 

C.R.C. Amadora n.º 503 219 886 – Capital Social: EUR 169.764.398 – Contribuinte N.º 503 219 886 

Sede: Estrada de Alfragide, N.º 67, 2614-519 Amadora 
  

78

Sociedade, determina-se nos termos adiante indicados a política geral a seguir quanto aos órgãos sociais e 
demais dirigentes, que será submetida à aprovação da Assembleia Geral de Accionistas - 

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

A remuneração dos administradores com funções executivas integra (i) uma componente fixa, pagável catorze 
vezes por ano, definida em função dos níveis de responsabilidade de cada um dos membros e de análises de 
competitividade externa, tendo como mercado de referência o mercado geral nacional; (ii) uma componente 
variável paga no ano seguinte àquele a que diz respeito, até um máximo de seis componentes fixas, suportada 
por critérios de performance individual, empresarial e de Grupo; podendo no final do mandato haver um reforço 
da componente variável, até um máximo de oito componentes fixas, desde que os objectivos do mandato 
tenham sido cumpridos e se tenha verificado incremento do valor da empresa ao longo do período do mandato. 

A atribuição da componente variável está sempre condicionada à evolução da performance económica e 
financeira do Grupo e a critérios de desempenho suportados por objectivos claramente definidos e em linha com 
as áreas prioritárias de actuação em cada empresa / negócio e por competências em linha com os valores do 
Grupo e critérios da gestão.  

Os administradores não devem celebrar contratos, quer com a Sociedade, quer com terceiros, que tenham por 
efeito mitigar o risco inerente à variabilidade da remuneração que lhes for fixada pela Sociedade. 

Os administradores não executivos auferem uma remuneração fixa e regular, pagável catorze vezes por ano, 
não lhes sendo atribuível qualquer componente de remuneração variável, uma vez que a sua intervenção no 
Conselho de Administração assenta na vasta experiência profissional que detêm, representando para o Grupo 
uma valiosa fonte de conhecimento. 

O pagamento relativo à destituição ou cessação por acordo de funções de administrador, não pode exceder o 
montante das remunerações que presumivelmente seriam recebíveis até ao final do período para que tenha sido 
eleito, excepto no caso de administrador cujo contrato de trabalho se encontre suspenso nos termos legais 
aplicáveis, situação em que será pago o montante que decorrer dos dispositivos legais aplicáveis.  

DIRIGENTES 

A política de compensação dos Dirigentes da SAG é suportada em componentes fixas e variáveis. 

Relativamente à remuneração fixa, esta tem como objectivo compensar de forma adequada a responsabilidade 
inerente às funções desempenhadas. Para o estabelecimento dos patamares de compensação fixa a SAG 
suporta-se em análises de equidade interna e análises de competitividade externa. O mercado de referência 
para a análise da competitividade externa é o mercado geral nacional. 

No caso da componente variável, esta é pagável numa base anual e devidamente suportada por critérios de 
performance individual, empresarial e de Grupo, tendo também em conta a tendência de resultados do negócio 
da empresa a médio/longo prazo e dos riscos que podem influenciá-los. A atribuição de remuneração variável 
está sempre condicionada à apresentação de resultados e critérios de performance expressamente 
estabelecidos e definidos, assim como à respectiva motivação de cada dirigente. O valor da componente 
variável terá como limite o valor da componente fixa anual. 

O Grupo possui um sistema interno de Gestão de Desempenho – GPS – Global Performance System. O GPS é 
um processo de avaliação contínua que envolve três fases designadamente, (i) a fixação dos objectivos, (ii) o 
acompanhamento da execução e (iii) a avaliação final, sendo suportado por objectivos claramente definidos e 
em linha com as áreas prioritárias de actuação em cada empresa / negócio e por competências em linha com os 
valores do Grupo e critérios da gestão. 

CONSELHO FISCAL 

Os membros do Conselho Fiscal auferem uma retribuição fixa, sob a forma de senha de presença, por cada 
reunião do Conselho Fiscal em que participem. 

MESA DA ASSEMBLEIA GERAL 

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral aufere uma retribuição fixa, sob a forma de senha de presença, por 
cada Assembleia Geral que dirija.” 

 
70. Informação sobre o modo como a remuneração é estruturada de forma a permitir o alinhamento dos interesses dos 

membros do órgão de administração com os interesses de longo prazo da sociedade, bem como sobre o modo como 
é baseada na avaliação do desempenho e desincentiva a assunção excessiva de riscos. 

 



 

SAG GEST – Soluções Automóvel Globais, SGPS, SA – Sociedade Aberta 

C.R.C. Amadora n.º 503 219 886 – Capital Social: EUR 169.764.398 – Contribuinte N.º 503 219 886 

Sede: Estrada de Alfragide, N.º 67, 2614-519 Amadora 
  

79

Apesar de não estar formalmente implementado qualquer mecanismo de alinhamento de interesses 
dos Membros do Órgão de Administração com os interesses de longo prazo da Sociedade, 
concretamente através do diferimento da remuneração variável, a Comissão de Vencimentos procura 
estruturar a remuneração dos Membros do Órgão de Administração de forma a que possa haver um 
alinhamento de médio e longo prazo com os interesses da Sociedade. 
 

71. Referência, se aplicável, à existência de uma componente variável da remuneração e informação sobre eventual 
impacto da avaliação de desempenho nesta componente. 

A remuneração dos Administradores com funções executivas pode integrar uma componente 
variável, paga no ano seguinte àquele a que diz respeito, suportada por critérios de performance 
individual, empresarial e de Grupo; podendo no final do mandato haver um reforço da componente 
variável, desde que os objectivos do mandato tenham sido cumpridos e se tenha verificado 
incremento do valor da empresa ao longo do período do mandato.  

A atribuição da componente variável está sempre condicionada à evolução da performance 
económica e financeira do Grupo e a critérios de desempenho suportados por objectivos claramente 
definidos e em linha com as áreas prioritárias de actuação em cada Empresa / negócio e por 
competências em linha com os valores do Grupo e critérios da gestão. 

72. Diferimento do pagamento da componente variável da remuneração, com menção do período de diferimento. 
 

Não existe qualquer diferimento no pagamento da componente variável da remuneração. 
 

73. Critérios em que se baseia a atribuição de remuneração variável em acções bem como sobre a manutenção, pelos 
administradores executivos, dessas acções, sobre eventual celebração de contratos relativos a essas acções, 
designadamente contratos de cobertura (“hedging”) ou de transferência de risco, respectivo limite, e sua relação face 
ao valor da remuneração total anual. 

 
A sociedade não tem em vigor, ou prevista, qualquer medida remuneratória em que haja lugar a 
atribuição de acções e, ou, qualquer outro sistema de incentivos com acções. 

 
74. Critérios em que se baseia a atribuição de remuneração variável em opções e indicação do período de diferimento e 

do preço de exercício. 
 

A sociedade não tem em vigor, ou prevista, qualquer medida remuneratória em que haja lugar a 
atribuição de direitos a adquirir opções sobre acções. 

 
75. Principais parâmetros e fundamentos de qualquer sistema de prémios anuais e de quaisquer outros benefícios não 

pecuniários. 

Para além da possibilidade de atribuição da componente de remuneração variável, paga no ano 
seguinte àquele a que diz respeito, conforme referido em 71. supra, a Sociedade não tem 
implementado qualquer outro sistema de prémios anuais ou quaisquer outros benefícios não 
pecuniários. 

 
76. Principais características dos regimes complementares de pensões ou de reforma antecipada para os 

administradores e data em que foram aprovados em assembleia geral, em termos individuais. 
 

A Sociedade não implementou quaisquer regimes complementares de pensões ou de reforma 
antecipada para os Administradores. 
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86. Caracterização do plano (condições de atribuição, cláusulas de inalienabilidade de acções, critérios relativos ao preço 
das acções e o preço de exercício das opções, período durante o qual as opções podem ser exercidas, características 
das acções ou opções a atribuir, existência de incentivos para a aquisição de acções e/ou o exercício de opções). 

 
Não aplicável. 

 
87. Direitos de opção atribuídos para a aquisição de acções (‘stock options’) de que sejam beneficiários os trabalhadores 

e colaboradores da empresa. 
 

Não aplicável. 
 

88. Mecanismos de controlo previstos num eventual sistema de participação dos trabalhadores no capital na medida em 
que os direitos de voto não sejam exercidos directamente por estes (art. 245.º-A, n.º 1, al. e)). 

 
Não aplicável. 
 

E. TRANSACÇÕES COM PARTES RELACIONADAS 

I. Mecanismos e procedimentos de controlo 

 
89. Mecanismos implementados pela sociedade para efeitos de controlo de transacções com partes relacionadas (Para o 

efeito remete-se para o conceito resultante da IAS 24). 
 

O Conselho de Administração submete à apreciação prévia do Conselho Fiscal, as transacções de 
relevância significativa em termos económicos que envolvam Accionistas titulares de Participação 
Qualificada, ou entidades ou pessoas que com eles estejam em qualquer relação, nos termos do art. 
20º do Código dos Valores Mobiliários, ou que se realizem em condições que possam ser 
consideradas como afastando-se das condições normais de mercado para operações similares ou 
constitutivas de potenciais situações de conflitos de interesse. 

O Conselho Fiscal analisa e avalia as transacções que lhe são submetidas, com base na informação 
que lhe é facultada, podendo solicitar elementos ou estudos adicionais, e verifica o cumprimento das 
regras aplicáveis no âmbito do conflito de interesses, da aferição da realização em condições 
normais de mercado para operações similares e da preservação dos interesses da Sociedade. 

 
90. Indicação das transacções que foram sujeitas a controlo no ano de referência. 

 
Durante o exercício de 2013, foi sujeito a apreciação prévia do Conselho Fiscal, que deu o seu 
parecer favorável, a realização de uma transacção em que a Sociedade foi solicitada a prestar 
garantias a um conjunto de instituições financeiras, como condição da obtenção de financiamento 
pela Principal – Gestão de Activos e Consultoria Administrativa e Financeira, SA, sociedade 
dominada pelo Senhor Dr. João Pereira Coutinho, Presidente do Conselho de Administração da 
Sociedade e último detentor de uma participação qualificada do capital social da Sociedade. A 
referida transacção obteve o parecer favorável do Conselho Fiscal que considerou que o referido 
financiamento em causa se revestia de particular interesse para a Sociedade, na medida em que 
através desse financiamento seria viabilizado o reforço dos seus capitais próprios, com a entrada de 
prestações acessórias no montante de Eur 55.0000.000,00, a realizar pela Principal, SA na qualidade 
de accionista da Sociedade, viabilizando-se assim a disponibilização de recursos financeiros para 
consolidação da situação patrimonial da Sociedade. 

 
91. Descrição dos procedimentos e critérios aplicáveis à intervenção do órgão de fiscalização para efeitos da avaliação 

prévia dos negócios a realizar entre a sociedade e titulares de participação qualificada ou entidades que com eles 
estejam em qualquer relação, nos termos do artigo 20.º do Código dos Valores Mobiliários. 
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A intervenção do Conselho Fiscal para efeitos da avaliação prévia dos negócios a realizar entre a 
Sociedade e titulares de Participação Qualificada ou entidades que com eles estejam em qualquer 
relação, nos termos do artigo 20.º do Código dos Valores Mobiliários pauta-se por um conjunto de 
regras objectivas e transparentes com vista à identificação, prevenção e resolução de conflitos de 
interesses corporativos relevantes, que foram devidamente estabelecidas e aprovadas pelo Conselho 
Fiscal. 

Em primeiro lugar, os negócios da Sociedade com Accionistas titulares de Participação Qualificada, 
ou com entidades ou pessoas que com eles estejam em qualquer relação, nos termos do art. 20º do 
Código dos Valores Mobiliários, devem ser realizados em condições normais de mercado. 

Em segundo lugar, os negócios de relevância significativa em termos económicos com Accionistas 
titulares de Participação Qualificada, ou com entidades ou pessoas que com eles estejam em 
qualquer relação, nos termos do art. 20º do Código dos Valores Mobiliários, devem ser submetidos a 
parecer prévio do Conselho Fiscal, considerando-se de relevância significativa os negócios cujo valor 
mínimo subjacente ascenda a Eur 1.000.000,00 (um milhão de euros). 

Por último, são considerados como potenciais conflitos de interesse relevantes as situações 
susceptíveis de lesar interesse social da SAG GEST, que se verifiquem em negócios jurídicos entre a 
SAG GEST (ainda que por intermédio de Sociedades em relação de grupo ou de domínio com a SAG 
GEST, adiante designadas por Sociedades Dominadas) e, directamente ou por interposta pessoa, 
qualquer Membro do Órgão de Administração, Membros dos demais Órgãos Sociais e Accionistas da 
SAG GEST e das suas Sociedades Dominadas. 

Para que o Conselho Fiscal possa avaliar os negócios dever-lhe-á ser prestada informação que 
inclua: 

a. Caracterização sumária das operações e das obrigações assumidas pelas partes; 

b. Identificação dos parâmetros de aferição da realização em condições normais de 
mercado para operações similares; 

c. Medidas adoptadas para prevenir ou resolver potenciais conflitos de interesses. 

Caso a apreciação do Conselho Fiscal aponte no sentido da existência de um conflito de interesses 
que necessite de ser resolvido, devem ser tomadas medidas consideradas adequadas à sua 
resolução ou à sua gestão de forma compatível com o interesse social da SAG GEST. 

II. Elementos relativos aos negócios 

 
92. Indicação do local dos documentos de prestação de contas onde está disponível informação sobre os negócios com 

partes relacionadas, de acordo com a IAS 24, ou, alternativamente, reprodução dessa informação. 

A informação sobre os negócios com partes relacionadas encontra-se relatada nas Notas 26 e 41 das 
Notas às Demonstrações Financeiras Consolidadas de 2013. 
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PARTE II - AVALIAÇÃO DO GOVERNO SOCIETÁRIO 
 
 
1.  Identificação do Código de governo das sociedades adotado 

Na esteira das novas Recomendações aprovadas pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários 
(CMVM) no decurso de 2013, a SAG GEST nos termos e para os efeitos do art. 2.º do Regulamento 
CMVM nº. 4/20013 decidiu adoptar o “Código de Governo das Sociedades da CMVM 2013” aprovado 
pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), considerando que o referido Código 
integra princípios e consagra práticas de governo societário que, de uma forma global, asseguram 
um nível adequado de protecção dos interesses dos accionistas e de transparência do governo 
societário. 

Nos termos e para os efeitos do art. 245.º-A, n.º 1, al. p) informa-se que o texto integral do referido 
Código encontra-se disponível para consulta no sítio da CMVM na Internet em www.cmvm.pt. 

 

2.  Análise de cumprimento do Código de Governo das Sociedades adotado 

Nos termos do art. 245.º-A n.º 1, al. o), no quadro seguinte encontram-se identificadas as 
Recomendações da CMVM inseridas no referido Código de Governo das Sociedades, incluindo-se 
relativamente a cada Recomendação, informação que permite a aferição do cumprimento da 
recomendação ou remissão para o ponto do relatório onde a questão é desenvolvidamente tratada, 
ou justificação para o eventual não cumprimento ou cumprimento parcial, caso em que se identificam 
eventuais mecanismos alternativos adotados pela sociedade para efeitos de prossecução do mesmo 
objetivo da recomendação. 

 
 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO 

 

Recomendação 

Indicação sobre a adopção da 

 Recomendação 

 

Observações 

Descrição no 
Relatório 

I.  VOTAÇÃO E CONTROLO DA SOCIEDADE 

I.1 As sociedades devem incentivar os seus 
accionistas a participar e a votar nas 
assembleias gerais, designadamente não 
fixando um número excessivamente elevado 
de acções necessárias para ter direito a um 
voto e implementando os meios 
indispensáveis ao exercício do direito de 
voto por correspondência e por via 
eletrónica. 

Parcialmente Cumprida Para participar e votar nas 
Assembleias Gerais da 
Sociedade os Accionistas 
apenas necessitam de deter uma 
acção. A votação por 
correspondência também está 
prevista nos Estatutos da 
Sociedade, não sendo admitido o 
exercício do direito de voto por 
meios telemáticos.   

Em face do número de 
Accionistas, e seus 
representantes, presentes nas 
recentes Assembleias Gerais, e 
ainda o facto de nunca terem 
sido recebidos quaisquer votos 
por correspondência, entende a 
Sociedade não fazer sentido, em 
termos práticos e económicos a 
admissão e implementação de 
um sistema de voto por via 
electrónica. 

Em síntese, a Sociedade 
considera que o voto por 
correspondência e a 

B. Órgãos Sociais 

I. Assembleia 
Geral 

12. 
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possibilidade de representação 
são mecanismos bastantes para 
cumprir os objectivos da 
presente Recomendação, com 
vista a incentivar a participação 
acionista.  

 

I.2. As sociedades não devem adotar 
mecanismos que dificultem a tomada de 
deliberações pelos seus accionistas, 
designadamente fixando um quórum 
deliberativo superior ao previsto por lei. 

Não cumprida O artigo 16º dos Estatutos prevê 
um quórum constitutivo superior 
ao previsto na lei. 

A Sociedade considera que a 
adopção desta recomendação 
seria desajustada face à 
reduzida dispersão do capital 
social da Empresa por poucos 
Accionistas. De facto, 
controlando os Accionistas de 
referência uma maioria 
qualificada do Capital Social, não 
faria sentido a realização de uma 
assembleia geral sem que os 
mesmos estivessem presentes.   

Estabelece também o artigo 17º 
dos Estatutos um quórum 
deliberativo superior ao previsto 
na lei, determinando a 
necessidade de um quórum de 
dois terços dos votos 
correspondentes ao capital social 
para aprovação de deliberações 
da assembleia geral sobre 
aumento do capital social, 
alteração dos estatutos e de 
dissolução. 

Considerando novamente a 
estrutura accionista da 
Sociedade e atendendo à 
matéria em apreço sujeita a 
deliberação, compreende-se a 
opção tomada pelos Accionistas 
quanto à necessidade de obter 
um apoio accionista significativo 
na assembleia geral. 

B. Órgãos Sociais 

I. Assembleia 
Geral 

14. 

I.3. As sociedades não devem estabelecer 
mecanismos que tenham por efeito provocar 
o desfasamento entre o direito ao 
recebimento de dividendos ou à subscrição 
de novos valores mobiliários e o direito de 
voto de cada acção ordinária, salvo se 
devidamente fundamentados em função dos 
interesses de  longo prazo dos accionistas. 

Cumprida  B. Órgãos Sociais 

I. Assembleia 
Geral 

12. 

I.4. Os estatutos das sociedades que 
prevejam a limitação do número de votos 
que podem ser detidos ou exercidos por um 
único accionista, de forma individual ou em 
concertação com outros accionistas, devem 
prever igualmente que, pelo menos de cinco 
em cinco anos, será sujeita a deliberação 
pela assembleia geral a alteração ou a 
manutenção dessa disposição estatutária – 
sem requisitos de quórum agravado 
relativamente ao legal – e que, nessa 
deliberação, se contam todos os votos 
emitidos sem que aquela limitação funcione.  

Cumprida  A. Estrutura 
Accionista 

I. Estrutura de 
Capital 

5. 
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I.5. Não devem ser adotadas medidas que 
tenham por efeito exigir pagamentos ou a 
assunção de encargos pela sociedade em 
caso de transição de controlo ou de 
mudança da composição do órgão de 
administração e que se afigurem suscetíveis 
de prejudicar a livre transmissibilidade das 
acções e a livre apreciação pelos 
accionistas do desempenho dos titulares do 
órgão de administração. 

Cumprida  A. Estrutura 
Accionista 

I. Estrutura de 
Capital 

5. 

II. SUPERVISÃO, ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 

II.1. SUPERVISÃO E ADMINISTRAÇÃO 

II.1.1. Dentro dos limites estabelecidos por 
lei, e salvo por força da reduzida dimensão 
da sociedade, o conselho de administração 
deve delegar a administração quotidiana da 
sociedade, devendo as competências 
delegadas ser identificadas no relatório 
anual sobre o Governo da Sociedade. 

Cumprida  B. Órgãos Sociais 

II. Administração 
e Supervisão 

21. 

II.1.2. O Conselho de Administração deve 
assegurar que a sociedade atua de forma 
consentânea com os seus objetivos, não 
devendo delegar a sua competência, 
designadamente, no que respeita a: i) definir 
a estratégia e as políticas gerais da 
sociedade; ii) definir a estrutura empresarial 
do grupo; iii) decisões que devam ser 
consideradas estratégicas devido ao seu 
montante, risco ou às suas características 
especiais. 

Cumprida  B. Órgãos Sociais 

II. Administração 
e Supervisão 

21. 

II.1.3. O Conselho Geral e de Supervisão, 
além do exercício das competências de 
fiscalização que lhes estão cometidas, deve 
assumir plenas responsabilidades ao nível 
do governo da sociedade, pelo que, através 
de previsão estatutária ou mediante via 
equivalente, deve ser consagrada a 
obrigatoriedade de este órgão se pronunciar 
sobre a estratégia e as principais políticas 
da sociedade, a definição da estrutura 
empresarial do grupo e as decisões que 
devam ser consideradas estratégicas devido 
ao seu montante ou risco. Este órgão deverá 
ainda avaliar o cumprimento do plano 
estratégico e a execução das principais 
políticas da sociedade. 

Não aplicável face ao modelo de 
governo societário adoptado 

  

II.1.4. Salvo por força da reduzida dimensão 
da sociedade, o Conselho de Administração 
e o Conselho Geral e de Supervisão, 
consoante o modelo adoptado, devem criar 
as comissões que se mostrem necessárias 
para:  

a) Assegurar uma competente e 
independente avaliação do desempenho dos 
administradores executivos e do seu próprio 
desempenho global, bem assim como das 
diversas comissões existentes;  

b) Reflectir sobre sistema estrutura e as 
práticas de governo adoptado, verificar a 
sua eficácia e propor aos órgãos 
competentes as medidas a executar tendo 
em vista a sua melhoria. 

Cumprida A Sociedade tem constituída 
uma comissão especializada 
com vista a assegurar uma 
competente e independente 
avaliação do desempenho dos 
administradores executivos e 
para a avaliação do seu próprio 
desempenho global. 

 A Sociedade tem ainda 
instituída uma Comissão de 
Avaliação da Estrutura e do 
Governo Societários. 
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II.1.5. O Conselho de Administração ou o 
Conselho Geral e de Supervisão, consoante 
o modelo aplicável, devem fixar objectivos 
em matéria de assunção de riscos e criar 
sistemas para o seu controlo, com vista a 
garantir que os riscos efectivamente 
incorridos são consistentes com aqueles 
objectivos. 

Cumprida  C. Organização 
Interna 

III. Controlo 
interno e gestão 

de riscos 

50. 

II.1.6. O Conselho de Administração deve 
incluir um número de membros não 
executivos que garanta efectiva capacidade 
de acompanhamento, supervisão e 
avaliação da actividade dos restantes 
membros do órgão de administração. 

Cumprida  B. Órgãos Sociais 

II. Administração 
e Supervisão 

21. 

II.1.7. Entre os administradores não 
executivos deve contar-se uma proporção 
adequada de independentes, tendo em 
conta o modelo de governação adotado, a 
dimensão da sociedade e a sua estrutura 
accionista e o respetivo free float.  

A independência dos membros do Conselho 
Geral e de Supervisão e dos membros da 
Comissão de Auditoria afere-se nos termos 
da legislação vigente, e quanto aos demais 
membros do Conselho de Administração 
considera-se independente a pessoa que 
não esteja associada a qualquer grupo de 
interesses específicos na sociedade nem se 
encontre em alguma circunstância suscetível 
de afetar a sua isenção de análise ou de 
decisão, nomeadamente em virtude de:  

a. Ter sido colaborador da sociedade ou de 
sociedade que com ela se encontre em 
relação de domínio ou de grupo nos últimos 
três anos;  

b. Ter, nos últimos três anos, prestado 
serviços ou estabelecido relação comercial 
significativa com a sociedade ou com 
sociedade que com esta se encontre em 
relação de domínio ou de grupo, seja de 
forma directa ou enquanto sócio, 
administrador, gerente ou dirigente de 
pessoa coletciva;  

c. Ser beneficiário de remuneração paga 
pela sociedade ou por sociedade que com 
ela se encontre em relação de domínio ou 
de grupo além da remuneração decorrente 
do exercício das funções de administrador;  

d. Viver em união de facto ou ser cônjuge, 
parente ou afim na linha reta e até ao 3.º 
grau, inclusive, na linha colateral, de 
administradores ou de pessoas singulares 
titulares directa ou indirectamente de 
participação qualificada;  

e. Ser titular de participação qualificada ou 
representante de um accionista titular de 
participações qualificadas. 

Não cumprida De entre os administradores não 
executivos, nenhum é 
considerado independente à luz 
dos critérios da presente 
recomendação. 
Entende a Sociedade que a 
actual estrutura do Conselho de 
Administração é adequada à 
presente estrutura accionista e 
que os mecanismos de 
organização societária 
existentes, e o rigoroso 
cumprimento das múltiplas 
obrigações a que a Sociedade, 
enquanto entidade cotada, se 
encontra sujeita, respeitam os 
objectivos subjacentes a esta 
recomendação.  
Sublinhe-se ainda que a mais 
valia do conhecimento passado 
da Sociedade aportada por todos 
os actuais administradores não 
executivos, garante um 
constante acompanhamento e 
fiscalização dos negócios 
sociais, promovendo um útil 
contributo para a discussão e 
interacção com os 
administradores executivos. 

Por outro lado, acresce também 
o constante acompanhamento do 
órgão de fiscalização e das 
intervenções de fiscalização 
executadas no âmbito das 
auditorias realizadas ao longo do 
exercício pelo Revisor Oficial de 
Contas e Auditor Externo 
registado na CMVM, bem como 
os deveres de informação 
atempadamente prestados pelo 
Conselho de Administração ao 
mercado, não podendo deixar de 
se considerar desadequada à 
estrutura accionista da 
Sociedade a implementação de 
um novo modelo de supervisão. 

B. Órgãos Sociais 

II. Administração 
e Supervisão 

18. 

II.1.8. Os administradores que exerçam 
funções executivas, quando solicitados por 
outros membros dos órgãos sociais, devem 
prestar, em tempo útil e de forma adequada 
ao pedido, as informações por aqueles 
requeridas. 

Cumprida As informações requeridas aos 
administradores que exercem 
funções executivas por outros 
membros dos órgãos sociais são 
prestadas em tempo útil e de 
forma adequada. 
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II.1.9. O presidente do órgão de 
administração executivo ou da comissão 
executiva deve remeter, conforme aplicável, 
ao Presidente do Conselho de 
Administração, ao Presidente do Conselho 
Fiscal, ao Presidente da Comissão de 
Auditoria, ao Presidente do Conselho Geral 
e de Supervisão e ao Presidente da 
Comissão para as Matérias Financeiras, as 
convocatórias e as actas das respectivas 
reuniões. 

Cumprida O Presidente do Conselho de 
Administração remete ao 
Presidente do Conselho Fiscal 
as convocatórias e actas das 
reuniões do Conselho de 
Administração. 

 

II.1.10. Caso o presidente do órgão de 
administração exerça funções executivas, 
este órgão deverá indicar, de entre os seus 
membros, um administrador independente 
que assegure a coordenação dos trabalhos 
dos demais membros não executivos e as 
condições para que estes possam decidir de 
forma independente e informada ou 
encontrar outro mecanismo equivalente que 
assegure aquela coordenação. 

Parcialmente Cumprida A fim de assegurar o carácter 
independente e informado das 
decisões dos administradores 
não executivos existe uma 
agenda prévia das reuniões 
ordinárias do Conselho de 
Administração, acompanhadas 
de documentação pertinente, 
que permite aos Administradores 
não executivos a prévia análise e 
ponderação dos assuntos e 
decidir de forma sustentada e 
independente as matérias em 
discussão. 

 

II.2. FISCALIZAÇÃO 

II.2.1. Consoante o modelo aplicável, o 
presidente do Conselho Fiscal, da Comissão 
de Auditoria ou da Comissão para as 
Matérias Financeiras deve ser 
independente, de acordo com o critério legal 
aplicável, e possuir as competências 
adequadas ao exercício das respectivas 
funções. 

Cumprida  B. Órgãos Sociais 

III. Fiscalização 

32. e 33. 

II.2.2. O órgão de fiscalização deve ser o 
interlocutor principal do auditor externo e o 
primeiro destinatário dos respectivos 
relatórios, competindo-lhe, designadamente, 
propor a respectiva remuneração e zelar 
para que sejam asseguradas, dentro da 
empresa, as condições adequadas à 
prestação dos serviços. 

Cumprida  B. Órgãos Sociais 

III. Fiscalização 

38. 

II.2.4. O órgão de fiscalização deve avaliar o 
funcionamento dos sistemas de controlo 
interno e de gestão de riscos e propor os 
ajustamentos que se mostrem necessários. 

Cumprida  C. Organização 
Interna 

III. Controlo 
Interno e Gestão 

de Riscos 

54. 

II.2.5. A Comissão de Auditoria, o Conselho 
Geral e de Supervisão e o Conselho Fiscal 
devem pronunciar-se sobre os planos de 
trabalho e os recursos afectos aos serviços 
de auditoria interna e aos serviços que 
velem pelo cumprimento das normas 
aplicadas à sociedade (serviços de 
“compliance”), e devem ser destinatários dos 
relatórios realizados por estes serviços pelo 
menos quando estejam em causa matérias 
relacionadas com a prestação de contas a 
identificação ou a resolução de conflitos de 
interesses e a detecção de potenciais 
ilegalidades. 

Cumprida  C. Organização 
Interna 

III. Controlo 
Interno e Gestão 

de Riscos 

51. 
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II.3. FIXAÇÃO DE REMUNERAÇÕES 

II.3.1. Todos os membros da Comissão de 
Remunerações ou equivalente devem ser 
independentes relativamente aos membros 
executivos do órgão de administração e 
incluir pelo menos um membro com 
conhecimentos e experiência em matérias 
de política de remuneração. 

Cumprida  D. Remunerações 

II. Comissão de 
Remunerações 

67. e 68. 

II.3.2. Não deve ser contratada para apoiar a 
Comissão de Remunerações no 
desempenho das suas funções qualquer 
pessoa singular ou colectiva que preste ou 
tenha prestado, nos últimos três anos, 
serviços a qualquer estrutura na 
dependência do órgão de administração, ao 
próprio órgão de administração da 
sociedade ou que tenha relação actual com 
a sociedade ou com consultora da 
sociedade. Esta recomendação é aplicável 
igualmente a qualquer pessoa singular ou 
colectiva que com aquelas se encontre 
relacionada por contrato de trabalho ou 
prestação de serviços.  

Cumprida  D. Remunerações 

II. Comissão de 
Remunerações 

67. 

II.3.3. A declaração sobre a política de 
remunerações dos órgãos de administração 
e fiscalização a que se refere o artigo 2.º da 
Lei n.º 28/2009, de 19 de Junho, deverá 
conter, adicionalmente:  

a) Identificação e explicitação dos critérios 
para a determinação da remuneração a 
atribuir aos membros dos órgãos sociais;  

b) Informação quanto ao montante máximo 
potencial, em termos individuais, e ao 
montante máximo potencial, em termos 
agregados, a pagar aos membros dos 
órgãos sociais, e identificação das 
circunstâncias em que esses montantes 
máximos podem ser devidos;  

d) Informação quanto à exigibilidade ou 
inexigibilidade de pagamentos relativos à 
destituição ou cessação de funções de 
administradores. 

Parcialmente cumprida Dado que a declaração sobre a 
política de remunerações dos 
órgãos de administração e 
fiscalização em vigor no 
exercício de 2013, foi aprovada 
na Assembleia Geral de 30 de 
Abril de 2013, em momento 
anterior à data da adopção do 
Código do Governo das 
Sociedades da CMVM (2013) 
pela Sociedade, a declaração 
não integra ainda informação 
quanto ao montante máximo 
potencial, em termos individuais, 
e ao montante máximo potencial, 
em termos agregados, a pagar 
aos membros dos órgãos 
sociais, e identificação das 
circunstâncias em que esses 
montantes máximos podem ser 
devidos, conforme disposto na 
presente Recomendação.  

 

D. Remunerações 

III. Estrutura das 
remunerações 

69. 

II.3.4. Deve ser submetida à Assembleia 
Geral a proposta relativa à aprovação de 
planos de atribuição de acções, e/ou de 
opções de aquisição de acções ou com base 
nas variações do preço das acções, a 
membros dos órgãos sociais. A proposta 
deve conter todos os elementos necessários 
para uma avaliação correcta do plano. 

Não aplicável Não existem quaisquer planos de 
atribuição de acções ou de 
opções de aquisições de  
acções. 

 

II.3.5. Deve ser submetida à Assembleia 
Geral a proposta relativa à aprovação de 
qualquer sistema de benefícios de reforma 
estabelecidos a favor dos membros dos 
órgãos sociais. A proposta deve conter 
todos os elementos necessários para uma 
avaliação correcta do sistema.  

Não aplicável Não existem quaisquer sistemas 
de benefícios de reforma 
estabelecidos a favor dos 
membros dos órgãos sociais. 
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III. REMUNERAÇÕES  

III.1. A remuneração dos membros 
executivos do órgão de administração deve 
basear-se no desempenho efectivo e 
desincentivar a assunção excessiva de 
riscos. 

Cumprida Entende a Sociedade que dada a 
actual estrutura do seu Capital 
Social e os recentes resultados 
obtidos pelo Grupo, assim como 
a evolução do sector  económico 
onde o mesmo opera é 
adequada a política de 
remuneração dos Membros do 
Órgão de Administração, nos 
termos divulgados no presente 
Relatório do Governo Societário, 
e que foi, aliás, apreciada e 
aprovada na Assembleia Geral 
de Accionistas de 30 de Abril de 
2013. 

 

D. Remunerações 

III. Estrutura das 
remunerações 

69. 

III.2. A remuneração dos membros não 
executivos do órgão de administração e a 
remuneração dos membros do órgão de 
fiscalização não deve incluir nenhuma 
componente cujo valor dependa do 
desempenho da sociedade ou do seu valor. 

Cumprida   D. Remunerações 

III. Estrutura das 
remunerações 

69. 

III.3. A componente variável da remuneração 
deve ser globalmente razoável em relação à 
componente fixa da remuneração, e devem 
ser fixados limites máximos para todas as 
componentes. 

Parcialmente cumprida Entende a Sociedade que a 
componente variável da 
remuneração nos termos 
definidos no âmbito da política 
de remunerações dos órgãos de 
administração e fiscalização em 
vigor no exercício de 2013,  
aprovada na Assembleia Geral 
de 30 de Abril de 2013, é 
globalmente razoável em relação 
à componente fixa da 
remuneração. 

Dado que a declaração sobre a 
política de remunerações dos 
órgãos de administração e 
fiscalização em vigor no 
exercício de 2013, foi aprovada 
na Assembleia Geral de 30 de 
Abril de 2013, em momento 
anterior à data da adopção do 
Código do Governo das 
Sociedades da CMVM (2013) 
pela Sociedade, a declaração 
não integra ainda informação 
quanto aos limites máximos para 
todas as componentes, conforme 
disposto na presente 
Recomendação.  

 

D. Remunerações 

III. Estrutura das 
remunerações 

69. 

III.4. Uma parte significativa da remuneração 
variável deve ser diferida por um período 
não inferior a três anos, e o direito ao seu 
recebimento deve ficar dependente da 
continuação do desempenho positivo da 
sociedade ao longo desse período. 

Não cumprida Entende a Sociedade que dada a 
actual estrutura do seu Capital 
Social e os recentes resultados 
obtidos pelo Grupo, assim como 
a evolução do sector  económico 
onde o mesmo opera é 
adequada a política de 
remuneração dos Membros do 
Órgão de Administração, nos 
termos divulgados no presente 
Relatório do Governo Societário, 
e que foi, aliás, apreciada e 
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aprovada na Assembleia Geral 
de Accionistas de 30 de Abril de 
2013. 

 

III.5. Os membros do órgão de 
administração não devem celebrar 
contratos, quer com a sociedade, quer com 
terceiros, que tenham por efeito mitigar o 
risco inerente à variabilidade da 
remuneração que lhes for fixada pela 
sociedade. 

Cumprida Tanto quanto é do conhecimento 
da Sociedade não foi celebrado 
qualquer contrato por nenhum 
administrador, com vista a 
mitigar o risco inerente à 
variabilidade da remuneração 
fixada pela Sociedade. 

D. Remunerações 

III. Estrutura das 
remunerações 

69. 

III.6. Até ao termo do seu mandato devem 
os administradores executivos manter as 
acções da sociedade a que tenham acedido 
por força de esquemas de remuneração 
variável, até ao limite de duas vezes o valor 
da remuneração total anual, com exceção 
daquelas que necessitem ser alienadas com 
vista ao pagamento de impostos resultantes 
do benefício dessas mesmas acções. 

Não aplicável Não existem quaisquer planos de 
atribuição de acções ou de 
opções de aquisição de acções. 

 

III.7. Quando a remuneração variável 
compreender a atribuição de opções, o início 
do período de exercício deve ser diferido por 
um prazo não inferior a três anos. 

Não aplicável Não existem quaisquer planos de 
atribuição de acções ou de 
opções de aquisição de acções. 

  

 

III.8. Quando a destituição de administrador 
não decorra de violação grave dos seus 
deveres nem da sua inaptidão para o 
exercício normal das respectivas funções 
mas, ainda assim, seja reconduzível a um 
inadequado desempenho, deverá a 
sociedade encontrar-se dotada dos 
instrumentos jurídicos adequados e 
necessários para que qualquer 
indemnização ou compensação, além da 
legalmente devida, não seja exigível. 

Cumprida  D. Remunerações 

IV. Acordos com 
implicações 

remuneratórias 

83 e 84. 

IV. AUDITORIA 

IV.1. O auditor externo deve, no âmbito das 
suas competências, verificar a aplicação das 
políticas e sistemas de remunerações dos 
órgãos sociais, a eficácia e o funcionamento 
dos mecanismos de controlo interno e 
reportar quaisquer deficiências ao órgão de 
fiscalização da sociedade. 

Parcialmente Cumprida  A Sociedade entende que estas 
funções se encontram 
genericamente enquadradas no 
âmbito dos trabalhos de revisão 
de contas realizados em relação 
às Demonstrações Financeiras 
referidas a 31 de Dezembro. 
Contudo, embora o Auditor 
Externo verifique a eficácia e o 
funcionamento dos mecanismos 
de controlo interno e reporte 
eventuais deficiências ao órgão 
de fiscalização, não efectua uma 
verificação concreta da aplicação 
da política de remunerações dos 
órgãos sociais apreciada e 
aprovada na Assembleia Geral 
de Accionistas. 

B. Órgãos Sociais 

V. Auditor 
Externo 

47. 

IV.2. A sociedade ou quaisquer entidades 
que com ela mantenham uma relação de 
domínio não devem contratar ao auditor 
externo, nem a quaisquer entidades que 
com ele se encontrem em relação de grupo 
ou que integrem a mesma rede, serviços 
diversos dos serviços de auditoria. Havendo 
razões para a contratação de tais serviços – 
que devem ser aprovados pelo órgão de 

Cumprida A Sociedade descrimina no seu 
relatório os serviços contratados 
ao auditor externo distintos dos 
serviços de auditoria. 

O Conselho Fiscal aprovou 
expressamente a possibilidade 
de a Sociedade contratar ao 
auditor externo, ou a quaisquer 

B. Órgãos Sociais 

V. Auditor 
Externo 

47. 
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fiscalização e explicitadas no seu Relatório 
Anual sobre o Governo da Sociedade – eles 
não devem assumir um relevo superior a 
30% do valor total dos serviços prestados à 
sociedade. 

entidades que com ele se 
encontrem em relação de 
participação ou que integrem a 
mesma rede, serviços diversos 
dos serviços de auditoria, desde 
que os mesmos não assumam 
um relevo superior a 30% do 
valor total dos serviços prestados 
à Sociedade. 

IV.3. As sociedades devem promover a 
rotação do auditor ao fim de dois ou três 
mandatos, conforme sejam respectivamente 
de quatro ou três anos. A sua manutenção 
além deste período deverá ser 
fundamentada num parecer específico do 
órgão de fiscalização que pondere 
expressamente as condições de 
independência do auditor e as vantagens e 
os custos da sua substituição. 

Cumprida A manutenção do Auditor 
Externo, para além do número 
máximo de mandatos 
regulamentar está fundamentada 
numa parecer do Conselho 
Fiscal que ponderou as 
condições de independência do 
Auditor e as vantagens e custos 
da sua substituição. 

B. Órgãos Sociais 

V. Auditor 
Externo 

44. 

V. CONFLITOS DE INTERESSES E TRANSACÇÕES COM PARTES RELACIONADAS 

V.1. Os negócios da sociedade com 
accionistas titulares de participação 
qualificada, ou com entidades que com eles 
estejam em qualquer relação, nos termos do 
art. 20.º do Código dos Valores Mobiliários, 
devem ser realizados em condições normais 
de mercado. 

Cumprida  E. Transacções 
com Partes 

Relacionadas 

I. Mecanismos e 
procedimentos de 

controlo  

91. 

V.2. O órgão de supervisão ou de 
fiscalização deve estabelecer os 
procedimentos e critérios necessários para a 
definição do nível relevante de significância 
dos negócios com accionistas titulares de 
participação qualificada – ou com entidades 
que com eles estejam em qualquer uma das 
relações previstas no n.º 1 do art. 20.º do 
Código dos Valores Mobiliários –, ficando a 
realização de negócios de relevância 
significativa dependente de parecer prévio 
daquele órgão. 

Cumprida . 

 

E. Transacções 
com Partes 

Relacionadas 

I. Mecanismos e 
procedimentos de 

controlo  

91.  

VI. INFORMAÇÃO 

VI.1. As sociedades devem proporcionar, 
através do seu sítio na Internet, em 
português e inglês, acesso a informações 
que permitam o conhecimento sobre a sua 
evolução e a sua realidade actual em termos 
económicos, financeiros e de governo. 

Cumprida  C. Organização 
Interna 

V. Sítio de 
Internet 

59. a 65.  

VI.2. As sociedades devem assegurar a 
existência de um gabinete de apoio ao 
investidor e de contacto permanente com o 
mercado, que responda às solicitações dos 
investidores em tempo útil, devendo ser 
mantido um registo dos pedidos 
apresentados e do tratamento que lhe foi 
dado. 

Cumprida  C. Organização 
Interna 

IV. Apoio ao 
Investidor 

56. a 58. 

 

3.  Outras informações 

A sociedade deverá fornecer quaisquer elementos ou informações adicionais que, não se encontrando vertidas nos 
pontos anteriores, sejam relevantes para a compreensão do modelo e das práticas de governo adoptadas. 
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A Sociedade não dispõe de quaisquer elementos ou informações adicionais que sejam relevantes 
para a compreensão do modelo e das práticas de governo adoptadas. 
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APÊNDICE I AO RELATÓRIO SOBRE O GOVERNO DA SOCIEDADE 
Cargos desempenhados pelos Membros do Conselho de Administração da SAG GEST – Soluções 
Automóvel Globais, SGPS, SA, em 31 de Dezembro de 2013 

 

Dr. João Manuel de Quevedo Pereira Coutinho 
Outros cargos desempenhados em Entidades do Grupo SAG 

o Presidente do Conselho de Administração:  
SIVA – Sociedade de Importação de Veículos Automóveis, SA 

LGA – Logística Automóvel, SA 

Outros cargos desempenhados em Entidades Relacionadas  

o Presidente do Conselho de Administração:  
 SGC - SGPS, SA 

 SGC Investimentos – Sociedade Gestora de Participações Sociais, SA 

Principal – Gestão de Activos e Consultoria Administrativa e Financeira, SA 

Outros cargos desempenhados 

o Presidente do Conselho de Administração:  
SGC Comunicações, SGPS, SA 

SGC Energia - SGPS, SA 

Agrobari, SA 

Brava, SA 

  

Dr. Carlos Alexandre Antão Valente Coutinho 
Outros cargos desempenhados em Entidades do Grupo SAG 

o Membro do Conselho de Administração: 
SIVA Serviços – Assessoria Financeira e Administrativa, SA 

SIVA – Sociedade de Importação de Veículos Automóveis, SA 

LGA – Logística Automóvel, SA 

Novinela BV 

Outro cargo desempenhado  

o Membro do Conselho de Administração:  
Imocrafe – Companhia de Construção e Administração, SA 

 

Eng.ª Esmeralda da Silva Santos Dourado 
Outros cargos desempenhados em Entidades do Grupo SAG 

o Membro do Conselho de Administração: 
LGA – Logística Automóvel, SA 

Novinela BV 



 

SAG GEST – Soluções Automóvel Globais, SGPS, SA – Sociedade Aberta 

C.R.C. Amadora n.º 503 219 886 – Capital Social: EUR 169.764.398 – Contribuinte N.º 503 219 886 

Sede: Estrada de Alfragide, N.º 67, 2614-519 Amadora 
  

95

Outro cargo desempenhado em Entidade Relacionada 

o Membro do Conselho de Administração: 
SGC – SGPS, SA 

Outros cargos desempenhados 

o  Presidente do Conselho de Administração: 
ED Brasil – Empreendimentos, SA 

Imocrafe – Companhia de Construção e Administração, SA 

o Membro do Conselho de Administração: 
MGA - Millennium Gestão de Activos, SGFI, SA 

S2IS – Serviços e Investimento Imobiliários, SGPS, SA 

Brasilimo – Investimentos Imobiliários no Brasil, SGPS, SA 

o Presidente do Conselho de Estratégia: 
Partac – SGPS, SA 

o Presidente do Conselho Fiscal: 
Fundação Luso-Brasileira 

Casa do Povo de Alvaiázere 

 
Dr. Fernando Jorge Cardoso Monteiro 
Outros cargos desempenhados em Entidades do Grupo SAG 

o Presidente do Conselho de Administração: 
Soauto – SGPS, SA 

Soauto – Comércio de Automóveis, SA 

Rolporto – Comércio e Indústria de Automóveis, SA 

Rolvia – Sociedade de Automóveis, SA 

Loures Automóveis – Comércio de Automóveis, SA  

Autoimpor – Sociedade Importadora de Automóveis, SA 

 AA00 – Sociedade de Formação Profissional e Consultoria Técnica, SA  

o Membro do Conselho de Administração: 
SIVA Serviços – Assessoria Financeira e Administrativa, SA 

SIVA – Sociedade de Importação de Veículos Automóveis, SA 

LGA – Logística Automóvel, SA 

Novinela BV 

o Gerente: 
Globalrent – Sociedade Portuguesa de Rent-a-Car, Lda. 

Frotarent – Aluguer de Automóveis, Lda. 

Outro cargo desempenhado em Entidade Participada 

o Gerente: 
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Manheim Portugal, Lda. 

Outros cargos desempenhados 

o  Membro do Conselho de Administração: 
 ED Brasil – Empreendimentos, SA 

Imocrafe – Companhia de Construção e Administração, SA 

 

Dr. José Maria Cabral Vozone 
Outros cargos desempenhados em Entidades do Grupo SAG 

o Membro do Conselho de Administração: 
SIVA Serviços – Assessoria Financeira e Administrativa, SA 

SIVA – Sociedade de Importação de Veículos Automóveis, SA 

LGA – Logística Automóvel, SA 

AA00 – Sociedade de Formação Profissional e Consultoria Técnica, SA  

Autoimpor – Sociedade Importadora de Automóveis, SA 

Soauto – SGPS, SA 

Soauto – Comércio de Automóveis, SA 

Rolporto – Comércio e Indústria de Automóveis, SA 

SAG Overseas International Finance Limited 

Unidas, SA 

o Gerente: 
Frotarent – Aluguer de Automóveis, Lda. 

Globalrent – Sociedade Portuguesa de Rent-a-Car, Lda. 

Manheim Portugal, Lda. 

Outro cargo desempenhado 

o  Membro do Conselho de Administração: 
 ED Brasil – Empreendimentos, SA 

 

Dr. Luís Miguel Dias da Silva Santos 
Outros cargos desempenhados em Entidades do Grupo SAG 

o Presidente do Conselho de Administração: 
SIVA Serviços – Assessoria Financeira e Administrativa, SA 

Unidas, SA 

o Membro do Conselho de Administração: 
SIVA – Sociedade de Importação de Veículos Automóveis, SA 

       SAG Overseas International Finance Limited 

Outros cargos desempenhados em Entidades Relacionadas 

o Membro do Conselho de Administração: 
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SGC - SGPS, SA 

SGC Investimentos, Sociedade Gestora de Participações Sociais, SA 

Principal – Gestão de Activos e Consultoria Administrativa e Financeira, SA 

o Presidente do Conselho de Administração: 
ENR – SGPS, SA 

SGC Imobiliária, SA 

ENRII – SGPS, SA 

o Membro do Conselho de Administração: 
SGC Energia - SGPS, SA 

Alfraparque – Sociedade Imobiliária, SA 

GI – Gasification International, SA 

Companhia de Administrações e Urbanizações do Algarve – AURA, SA 

SGC Comunicações, SGPS, SA 

SGC International, SA 

B4A – Consultoria e Gestão, SA 

o Gerente: 
PBSS – Gestão de Activos e Consultoria Administrativa e de Gestão, Lda. 

Galeria de Arte de S. Mamede, Lda. 

 

Eng.º. Pedro Roque de Pinho de Almeida 
Outros cargos desempenhados em Entidades do Grupo SAG 

o Director Presidente 
Unidas, SA 

Unidas Franquias do Brasil, SA 

Unidas Locadora de Veículos, Ltda. 

Unidas Comercial de Veículos Ltda. 

Best Fleet, Ltda. 

Outro cargo desempenhado 

o Director Presidente: 
Carbizz – Mobilidade Automotiva, Ltda. 

 
Dr. Rui Eduardo Ferreira Rodrigues Pena 
Outros cargos desempenhados em Entidades do Grupo SAG 

o Presidente da Mesa da Assembleia Geral: 
AA00 – Soc. de Formação Profissional e Consultoria Técnica, SA 

LGA – Logística Automóvel, SA 

Rolporto – Comércio e Indústria de Automóveis, SA 
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SIVA Serviços – Assessoria Financeira e Administrativa, SA 

SIVA – Sociedade de Importação de Veículos Automóveis, SA 

Soauto - SGPS, SA 

Soauto – Comércio de Automóveis, SA 

Autoimpor – Sociedade Importadora de Automóveis, SA 

 Loures Automóveis, SA 

Rolvia – Sociedade de Automóveis, SA 

Outros cargos desempenhados 

o Presidente da Mesa da Assembleia Geral: 
EDP – Energias de Portugal, SA 

Principal – Gestão de Activos e Consultoria Administrativa e Financeira, SA 

SGC - SGPS, SA 

SGC Investimentos, Sociedade Gestora de Participações Sociais, SA 

SGC Telecom, SGPS, SA 

SGC Energia - SGPS, SA 

ENR – SGPS, SA 

SGC Comunicações, SGPS, SA 

Alfraparque – Sociedade Imobiliária, SA 

GI II – Gasification International (Portugal), SA 

J.A. Santos Carvalho - Projectos e Construção, SA 

Brava, SA 

SGC Imobiliária, SA 

GI – Gasification International SA 

ENRII – SGPS, SA 

Y.B. Yachts do Brasil – Importação, Exportação e Representação de Embarcações de Recreio, SA 

Generis SGPS, SA 

Companhia de Administrações e Urbanizações do Algarve – AURA, SA 

Isatis – Imóveis e Serviços de Administração, SA 

Siara – Sociedade Imobiliária Arcos do Ramalhão, SA 

o Membro do Conselho de Administração: 
Principal – Gestão de Activos e Consultoria Administrativa e Financeira, SA 

SGC - SGPS, SA 

Gallo Vidro, SA 

o Vogal do Conselho Geral e de Supervisão: 
EDP – Energias de Portugal, SA 
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APÊNDICE II AO RELATÓRIO SOBRE O GOVERNO DA SOCIEDADE 
Cargos desempenhados pelos Membros do Conselho Fiscal da SAG GEST – Soluções Automóvel 
Globais, SGPS, SA, em 31 de Dezembro de 2013 

 

Dr. João José Martins da Fonseca George 
Outros cargos desempenhados  

o Administrador Único 
 Minitel DI – Distribuição Informática, SA 

o Sócio-Gerente 
Minitel, Lda.  

Micro Edição – Sistemas de Edição Electrónica, Lda. 

Vida Portátil, Lda. 

o Presidente da Mesa da Assembleia Geral 
Multiple Zones Portugal, SA 

 

Duarte Manuel Palma Leal Garcia 
Outros cargos desempenhados  

o Vogal do Conselho de Administração 
LUZ.ON- Energia Solar, SA 

NEWATT-Solar Energy, SA 

o Sócio-Gerente 
Galepa Cerâmicas, Lda.  

Garlea - Sociedade Imobiliária, Lda. 

o Presidente da Direcção 
APICER 

 
Dr. Martinho Lobo de Almeida Melo de Castro 

Outros cargos desempenhados 

o Administrador: 
Sociedade Agrícola de Vale do Guiso 

Sociedade Agrícola da Herdade dos Medos 

Sociedade José Lobo de Almeida Melo de Castro Herdeiros  

 

 
 

 



 

SAG GEST – Soluções Automóvel Globais, SGPS, SA – Sociedade Aberta 

C.R.C. Amadora n.º 503 219 886 – Capital Social: EUR 169.764.398 – Contribuinte N.º 503 219 886 

Sede: Estrada de Alfragide, N.º 67, 2614-519 Amadora 
  

100

 
 

 
 
 
 
 
 

CERTIFICAÇÃO LEGAL DAS 
CONTAS E 

RELATÓRIO DE AUDITORIA 
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 

SEPARADAS 
2013 

  









 

SAG GEST – Soluções Automóvel Globais, SGPS, SA – Sociedade Aberta 

C.R.C. Amadora n.º 503 219 886 – Capital Social: EUR 169.764.398 – Contribuinte N.º 503 219 886 

Sede: Estrada de Alfragide, N.º 67, 2614-519 Amadora 
  

101

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
RELATÓRIO E PARECER DO 

CONSELHO FISCAL 
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 

SEPARADAS 
2013 

 
 
 
 
 
 
 



 

SAG GEST – Soluções Automóvel Globais, SGPS, SA – Sociedade Aberta 

C.R.C. Amadora n.º 503 219 886 – Capital Social: EUR 169.764.398 – Contribuinte N.º 503 219 886 

Sede: Estrada de Alfragide, N.º 67, 2614-519 Amadora 
  

102

 

 

Relatório e Parecer do Conselho Fiscal 
sobre os documentos de prestação de contas separadas 

 

Nos termos da  lei, do contrato social e do mandato que nos conferiram apresentamos o nosso Relatório sobre a 
Actividade Fiscalizadora desenvolvida e damos o nosso parecer sobre o Relatório de Gestão e as Demonstrações 
Financeiras Separadas apresentados pelo Conselho de Administração da SAG GEST ‐ Soluções Automóvel Globais, 
SGPS, SA, sociedade aberta (Sociedade), relativamente ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2013. 

 

1. Relatório 

1.1. Acompanhámos  no  decurso  do  exercício  a  actividade  da  Empresa  com  a  periodicidade  e  extensão  que 
julgámos adequadas. Mantivemos contactos com a Administração e outros responsáveis da Sociedade, que 
sempre se disponibilizaram a prestar todos os esclarecimentos solicitados. 

1.2. Foram efectuadas as verificações  julgadas oportunas e adequadas, não se  tendo  tomado conhecimento de 
qualquer situação que não respeitasse os estatutos e os preceitos legais aplicáveis. 

1.3. Durante  o  exercício,  foi  proferido  um  parecer  favorável  sobre  a  realização  de  uma  transacção  em  que  a 
Sociedade  foi  solicitada  a  prestar  garantias  a  um  conjunto  de  instituições  financeiras,  como  condição  da 
obtenção de financiamento pela Principal – Gestão de Activos e Consultoria Administrativa e Financeira, SA, 
sociedade dominada pelo  Senhor Dr.  João Pereira Coutinho, Presidente do Conselho de Administração da 
Sociedade e último detentor de uma participação qualificada do capital social da Sociedade. Foi considerado 
que o referido financiamento em causa se revestia de particular  interesse para a Sociedade, na medida em 
que  através desse  financiamento  seria  viabilizado  o  reforço  dos  seus  capitais  próprios,  com  a  entrada de 
prestações  acessórias  no montante  de  Eur  55.0000.000,00,  a  realizar  pela  Principal,  SA  na  qualidade  de 
accionista da Sociedade, viabilizando‐se assim a disponibilização de recursos financeiros para consolidação da 
situação patrimonial da Sociedade. 

1.4. Foi  ainda  proferido  parecer  sobre  os  motivos  e  razões  subjacentes  à  decisão  de  submeter  proposta  à 
Assembleia Geral de Accionistas, com vista à designação da Ernst & Young Audit & Associados, SROC, SA para 
exercer as funções de Revisor Oficial de Contas e Auditor Externo, no exercício de 2013. 

1.5. Durante o exercício, não  foi  recebida qualquer  comunicação de  irregularidade apresentada por Accionista, 
Colaborador  da  Sociedade  ou  outros,  relativas  a  matérias  sob  a  alçada  da  política  de  comunicação  de 
irregularidades. 

1.6. Apreciámos a Certificação Legal das Contas e Relatório de Auditoria, elaborados pela Ernst & Young Audit & 
Associados, SROC, SA que merecem a nossa concordância e tomámos conhecimento do respectivo Relatório 
anual emitido por aquela Sociedade Revisora Oficial de Contas sobre a fiscalização efectuada. 

1.7. As  Demonstrações  Financeiras  Separadas,  incluindo  a  Demonstração  da  Situação  Patrimonial,  a 
Demonstração do Resultado Integral, a Demonstração dos Fluxos de Caixa, a Demonstração de Alterações da 
Situação Líquida e as Notas às Demonstrações Financeiras Separadas permitem uma adequada compreensão 
da situação financeira da Empresa e dos respectivos resultados. 
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1.8. As  políticas  contabilísticas  e  os  critérios  valorimétricos  adoptados  são  adequados  e  conformes  com  os 
princípios de contabilidade geralmente aceites, de acordo com o previsto nos IAS / IFRS tal como adoptadas 
pela União Europeia, e com as normas legais aplicáveis. 

1.9. O Relatório do Conselho de Administração explana a orientação da política seguida pela Empresa no exercício, 
bem como as perspectivas para o exercício de 2014. 

1.10. Confirmamos que o Relatório sobre o Governo da Sociedade inclui os elementos referidos no artigo 245º ‐ A 
do Código dos Valores Mobiliários.  

1.11. Analisámos  a  fundamentação  da  Proposta  de  Aplicação  de  Resultados  apresentada  pelo  Conselho  de 
Administração, que nos pareceu adequada. 

 

2. Parecer 

Face  ao  exposto  e  considerando  as  informações  recebidas  do  Conselho  de  Administração  e  as  conclusões 
constantes  da  Certificação  Legal  de  Contas  e  Relatório  de  Auditoria  somos  do  parecer  que  se  encontram  em 
situação de serem aprovados: 

2.1. O  Relatório  de Gestão,  e  as  Demonstrações  Financeiras  Separadas  relativas  ao  exercício  findo  em  31  de 
Dezembro de 2013. 

2.2. A Proposta de Aplicação de Resultados. 

 

3. Declaração de Responsabilidade 

Nos  termos  legalmente  previstos,  comunicamos  que  concordamos  com  o  Relatório  de  Gestão  e  com  as 
Demonstrações Financeiras Separadas e que, tanto quanto é do nosso conhecimento: 

(i) a informação constante no Relatório de Gestão expõe fielmente a evolução dos negócios, do desempenho e da 
posição da Sociedade contendo uma descrição dos principais riscos e incertezas com que se defronta; 

(ii) a informação constante nas Demonstrações Financeiras Separadas, assim como nos seus anexos, foi elaborada 
em conformidade com as normas contabilísticas aplicáveis, dando uma  imagem verdadeira e apropriada do 
activo e do passivo, da situação financeira e dos resultados da Sociedade. 

 

Alfragide, 17 de Abril de 2014  

 

O Conselho Fiscal 

 

João José Martins da Fonseca George (Presidente) 

Duarte Manuel Palma Leal Garcia (Vogal) 

Martinho Lobo de Almeida Melo de Castro (Vogal) 

 


