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Volume de Negócios: 22,6 Milhões euros 

Resultado Operacional Bruto (EBITDA): 2,7 Milhões euros  

Margem EBITDA: 12%  

Resultado Líquido: 477 mil euros  

Autonomia Financeira: 41,6% 
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1. Análise do Volume de Negócios 

O Volume de Negócios consolidado da Glintt no 1º trimestre de 2020 ascendeu a 22,6 Milhões de 
Euros, um montante equivalente aos 22,8 Milhões de Euros verificados no período homólogo de 
2019. 

Esta performance teve origem, principalmente, na atividade internacional, nomeadamente em 
Espanha, com crescimento de 7,4%, o que contribuiu para que o volume de negócios obtido em 
mercados internacionais atingisse 26% do volume de negócios total. No mercado nacional 
verificou-se uma ligeira contração de cerca de 3,5%. 

 

 

Relativamente à composição do volume de negócios, verificou-se uma evolução favorável de 
1,4% nas Prestações de serviços, registando-se uma evolução desfavorável de 6,8% na 
componente das vendas. 
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2. Análise dos Resultados Operacionais 

No 1º trimestre de 2020, a Glintt obteve um EBITDA de 2,7 Milhões de Euros verificando-se um 
crescimento de cerca de 100 mil Euros, que representa 3,8%, face ao período homólogo de 2019. 

 

O aumento do EBITDA resulta essencialmente da melhoria da eficiência operacional refletida na 
melhoria da margem EBITDA de 11,5% para 12,0% (cerca de 100 mil euros). 

Este aumento da eficiência operacional é fruto do trabalho desenvolvido pela empresa ao longo 
dos últimos anos quer na adequação da Oferta Comercial aos Mercados quer no investimento na 
qualificação, formação e organização do trabalho das equipas das várias unidades que permite 
cada vez mais, um aumento da produtividade na entrega das soluções aos Clientes. 
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3. Análise de Resultados Líquidos 
 

No primeiro trimestre de 2020, os Resultados Líquidos da Glintt ascenderam a 477 mil euros, 
representando um crescimento de 7,6% face a igual período em 2019. 
  

 

 

4. Autonomia Financeira 

A Glintt mantem uma estrutura de capitais em linha com os anos anteriores, o que se reflete 
num rácio de autonomia financeira de 41,6%. 
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5. Perspetivas Futuras 

O atual contexto, que resulta da pandemia da COVID-19, impôs a adoção de medidas 
preventivas e de contingência, indispensáveis para ultrapassar os tempos difíceis e de incerteza 
que todos enfrentamos.  

A Glintt implementou desde então, um plano de medidas e boas práticas, em linha com as 
recomendações oficiais e da OMS, em salvaguarda da saúde e bem-estar de todos os seus 
colaboradores e famílias. Este plano passa, nomeadamente, pela mobilidade dos seus 
colaboradores, sem interrupção ou quebras de qualidade dos serviços prestados.  

As equipas que podiam trabalhar de forma remota, cerca de 90% das mais de 1100 pessoas que 
trabalham na Glintt, assim o fizeram e vão continuar. Vamos continuar a privilegiar o trabalho 
remoto durante 2020. 
 

A Glintt mantem um planeamento rigoroso, que garante a continuidade das suas operações, 
maximizando o recurso ao teletrabalho e preservando a capacidade de intervenção das equipas 
operacionais para situações críticas que continuam disponíveis 24h por dia, 7 dias por semana.  

A Glintt faz uma avaliação regular do impacto da pandemia no negócio e, com a informação 
disponível à data, não prevê impactos materialmente relevantes na performance do negócio. A 
situação é objeto de permanente acompanhamento pela Administração, que continuará a 
implementar as medidas que se afigurem necessárias em função da alteração das circunstâncias. 

Neste contexto, a Glintt mantém uma forte convicção na estratégia que tem vindo a ser seguida 
com sucesso e que assenta em dois pilares fundamentais:  

1. Crescimento orgânico pensado e desenvolvido em torno do novo modelo operacional. Por um 
lado, com foco nas linhas de oferta, que deverão ser cada vez mais centradas no cliente e na 
apresentação de valor, recorrendo às melhores tecnologias e às soluções mais inovadoras. Por 
outro lado, com uma componente comercial forte, direcionada sobretudo para o setor da saúde, 
mas também para as áreas de transformação digital de maior valor acrescentado, em que as 
soluções e produtos Glintt permitam garantir competitividade e níveis cada vez ambiciosos de 
transformação.  

2. Crescimento inorgânico alavancado pelo estabelecimento de acordos e parcerias com 
relevância estratégica para a Glintt, conferindo robustez à sua presença em determinados 
mercados.  

A Administração da Glintt acredita que a empresa está a desenvolver com sucesso a estratégia 
correta, com vista a maximizar o valor a todos os stakeholders, nomeadamente acionistas, 
colaboradores, clientes, fornecedores, parceiros e financiadores. 

     

Sintra, 29 de maio de 2020 
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Demonstração Consolidada dos Resultados 
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Balanço Consolidado 
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Beloura, 2710-693 Sintra, Portugal 

 
Capital Social: 86.962.868 € 
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