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1. MENSAGEM DO PRESIDENTE 

 

A Patris investimentos teve, desde a sua constituição em 2006, uma estratégia de crescimento assente em 

aquisições para reforço do seu posicionamento na oferta de soluções globais e integradas de 

poupança e investimento. Após 10 anos de aquisições o Grupo Patris passou a privilegiar o crescimento 

orgânico dos seus negócios, não tendo feito qualquer aquisição desde 2016. Desta forma foi possível 

aumentar a rentabilidade global do grupo ao mesmo tempo que se conseguiu reforçar de forma muito 

significativa a solidez do balanço da sociedade e proceder a uma simplificação da sua estrutura organizacional.  

Actualmente, a Patris é uma holding do sector de seguros, independente e de referência no mercado 

português que, através de empresas especializadas, oferece um serviço exclusivo e de excelência aos seus 

clientes, com base numa proposta de valor centrada na satisfação das suas necessidades financeiras nas 

áreas de seguros, poupança e investimento, intermediação financeira e gestão de Fundos de Titularização e 

de Recuperação de Crédito. 

No final de 2021 o Grupo Patris tinha cerca de 150 colaboradores na área financeira, a que se juntam mais 

cerca de 120 pessoas das empresas não financeiras por si dominadas. A Real Vida, detida a 100% pela Patris 

Investimentos, está já entre as 10 maiores seguradoras no ramo vida risco do mercado português e é a nona 

maior gestora de fundos de pensões portuguesa. A Patris SGTFC é um dos maiores gestores de fundos de 

titularização de crédito e a única entidade a gerir um Fundo de Recuperação de Créditos. 

O ano de 2021 foi mais um ano importante para o Grupo Patris, com o reforço do seu posicionamento 

como um grupo especializado nas áreas de seguros de vida, gestão da poupança de médio e longo 

prazo, investimentos e corretagem de valores mobiliários. Os resultados obtidos, de cerca de 6,4 milhões 

de euros (um crescimento de 13% face a 2020), o crescimento dos seus activos para 56 milhões de euros, o 

aumento dos seus capitais próprios (de 33 milhões de euros para 39,5 milhões de euros em 2021) e o reforço 

da solidez do seu balanço são o reflexo do bom desempenho das empresas do Grupo e do acerto da 

estratégia que tem vindo a ser implementada. 

Em paralelo com o reforço do posicionamento na área seguradora e financeira, a Patris Investimentos também 

apostou na aquisição seletiva de participações em empresas não financeiras que sejam geradoras de bons 

cash flows e dividendos, mantendo 6 participações em empresas deste tipo. 

Em 2021 a Real Vida continuou a ser a segunda maior acionista da Previsão, SGFP, SA, com uma 

participação de 15,5%. 
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Outro ponto que em 2021 mereceu, e continuará sempre a merecer no futuro, a atenção da Patris 

Investimentos foi a sua simplificação organizacional, a diminuição do número de empresas que compõem o 

Grupo, e a redução dos custos de estrutura ou, pelo menos, a diluição do peso dos custos de estrutura no 

total de negócios do Grupo. 

O ano de 2022 deverá ser mais um ano de crescimento sustentado das atividades do Grupo Patris e de 

consolidação do posicionamento da Patris Investimentos no mercado, mau grado a pandemia que ainda 

afecta a normal actividade económica e especialmente a invasão da Ucrânia por parte da Rússia, cujas 

consequências globais são ainda difíceis de perspectivar. 

Espera-se assim que em 2022 o Grupo continue a crescer rapidamente e de forma orgânica, a que se poderá 

juntar eventualmente alguma aquisição que permita a criação de valor para o Grupo, seja pelas sinergias que 

traga, seja pelo alargamento da oferta de produtos ou pela integração de novos clientes. A solidez financeira 

do Grupo e das empresas que o constituem permite perspetivar aquisições de empresas, especialmente nas 

áreas em que a Patris já actua. 

De salientar por fim que pela primeira vez vai ser proposto aos accionistas da Patris Investimentos a 

distribuição de dividendos, começando-se assim ao fim de 15 anos a remunerar o capital investido e os 

resultados acumulados ao longo dos anos. 

 

O Presidente do Conselho de Administração 

Gonçalo Pereira Coutinho 
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2. O GRUPO PATRIS 

 

O Grupo Patris é um grupo segurador e financeiro independente que, através de empresas especializadas, 

oferece um serviço exclusivo e de excelência aos seus clientes, com base numa proposta de valor centrada 

na satisfação das suas necessidades financeiras nas áreas de poupança e investimento. A Patris 

Investimentos é a empresa-mãe do Grupo Patris. 

Proposta de Valor do Grupo Patris 

 

A Patris Investimentos tem vindo a afirmar-se como um parceiro de negócios independente e global, 

proporcionando aos seus clientes: 

- Seguros de vida, unit-linked, saúde e acidentes pessoais 

- Soluções de aforro, investimento e poupança 

- Gestão de fundos de pensões 

- Intermediação financeira 

- Gestão de Fundos de Titularização e de Recuperação de Créditos 

 

O Grupo Patris está presente ao longo da cadeia de valor, desde a captação de poupança e investimento à 

respetiva gestão de ativos e acesso aos mercados de capitais. Este posicionamento estratégico permite 

oferecer produtos e serviços muito competitivos e servir o cliente nas suas diversas necessidades financeiras. 
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A partir dos seus escritórios em Lisboa e Porto, e com uma equipa de cerca de 150 profissionais na área de 

seguros e financeira, o Grupo Patris disponibiliza um serviço de excelência, com o rigor e a isenção que 

apenas um grupo independente pode proporcionar. 

Para além do seu posicionamento como grupo segurador e financeiro, a Patris Investimentos tem ainda 

participações em empresas não financeiras, que adquiriu com o objetivo de obter rendimentos 

complementares e de vir a realizar mais valias numa perspetiva de médio/longo prazo. 

 

2.1 Principais Áreas de Negócio 

 

A atividade da Patris Investimentos (Grupo Patris) é desenvolvida principalmente através das suas três 

empresas de seguros ou financeiras e do seu fundo de Capital de Risco (Real Capital, FCR). 

 

2.1.1. Real Vida Seguros, S.A. 

A Real Vida Seguros, constituída em 1989, iniciou a sua atividade em 1990 e foi integrada no Grupo Patris 

em 2013. É detida integralmente pela Patris Investimentos. É a única seguradora portuguesa do ramo Vida 

portuguesa e independente face ao sector bancário ou grandes grupos de seguradoras internacionais a atuar 

em Portugal, o que lhe permite uma enorme eficiência e dinamismo na relação com clientes e parceiros, 

traduzindo-se num elevado profissionalismo, rapidez de resposta e excelência de serviço. 

A Real Vida Seguros desenvolve cumulativamente a atividade de seguro direto, quer no ramo Vida, através 

da comercialização de seguros de vida, acidentes pessoais e seguros ligados a fundos de investimento, quer 

no ramo Não Vida, através da comercialização de seguros de saúde. 

A Seguradora dispõe de uma oferta diversificada de planos de proteção e aforro e de soluções sofisticadas 

de investimento e rentabilidade. Na área da saúde, desenvolveu produtos inovadores e diferenciadores, 

nomeadamente na hospitalização e doenças graves, assim como na área da proteção pessoal e na 

previdência. 
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2.1.2. Patris, SGFTC, S.A. 

A Patris, SGFTC é uma sociedade financeira, constituída em 2004, que tem por objeto exclusivo a 

administração, por conta dos detentores das unidades de titularização, de um ou mais Fundos de Titularização 

de Créditos e de Fundos de Recuperação de Créditos. Foi adquirida maioritariamente em 2015 pela Patris 

Investimentos que detém actualmente 95,04% desta sociedade, pertencendo os remanescentes 4,96% à 

GNB- Gestão de Ativos, SGPS, S.A. 

 

2.1.3. Patris Finance, Lda 

A Patris Finance dedica-se, enquanto agente vinculado do Banco BIG, a desenvolver a atividade 

anteriormente prosseguida pela Patris Corretora. Através da Patris Finance e da sua equipa de traders 

experientes, os investidores podem aceder aos mercados de capitais e transmitir as suas ordens. A Patris 

Finance está especialmente vocacionada para prestar serviços a investidores institucionais e para a transação 

de grandes blocos de títulos. 

 

2.1.4. Real Capital - FCR 

O Real Capital é um fundo de capital de risco que detém actualmente 3 participações financeiras: na 

Controlauto - Controlo Técnico Automóvel, SA (26%), na Indumape - Industrialização de Fruta, SA (57%), e 

na Iberpartners Cafés, SGPS, S.A. (29,41%). A gestão do Real Capital em 2019 passou a ser efetuada pela 

Lynx Asset Managers, SA, que continuou em 2021 a ser a entidade gestora do fundo. O objectivo essencial 

do Real Capital é a geração de ganhos de capital e a distribuição de resultados para o seu accionista, o que 

tem sido inteiramente conseguido ao longo dos anos. 
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2.2 Órgãos Sociais 

 

Conselho de Administração 

Gonçalo França de Castro Pereira Coutinho Presidente  

Fernando Manuel Antunes Durão 

João Manuel Pereira de Lima de Freitas e Costa 

Vogal 

Vogal 

 

Mesa da Assembleia Geral 

Luís de Gouveia Gomes Fernandes Presidente 

Ana Leonor do Carmo Carlos Monteiro Secretário 

Revisor Oficial de Contas 

JM Ribeiro da Cunha e Associados, SROC, com sede na Av. José Gomes Ferreira 11, 5º Piso, Sala 54, 

Miraflores, 1495-139 Algés, inscrita na OROC sob o nº 325 e na CMVM sob o nº 20180024. 

 

Conselho Fiscal 

António Manuel Lopes Tavares Presidente  

Carlos Manuel Pereira da Silva 

Paulo Gamboa 

Vogal 

Vogal 

 

2.3 Estrutura Accionista 

 

A estrutura acionista da Patris Investimentos é constituída por cerca de 30 accionistas e tem evoluído ao longo 

do tempo, nomeadamente através de aumentos de capital que reforçaram os capitais próprios da sociedade 

e permitiram o crescimento sustentado do Grupo. 

Em 31 de dezembro de 2021, o capital da Patris Investimentos era representado por 11.454.870 ações 

escriturais nominativas sem valor nominal, e as principais participações acionistas eram as seguintes: 
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Accionista % 

CIMAFI - Consultadoria Internacional em Marketing e Finanças, Lda 54,09% 

Lagoa das Freiras, Sociedade Agrícola e Florestal, Lda 13,47% 

 

Para efeitos do artigo 447º do Código das sociedades Comerciais, a posição acionista detida direta ou 

indiretamente pelos membros dos órgãos de administração e fiscalização, à data de 31 de dezembro de 2021, 

era a seguinte: 

- Gonçalo França de Castro Pereira Coutinho: 54,09% 

- João Manuel Pereira de Lima Freitas e Costa: 3,78%  
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3. ACTIVIDADE EM 2021 

 

3.1 Evolução dos Mercados 

 

3.1.1 Enquadramento Macroeconómico Internacional 

 
De acordo com o relatório de janeiro de 2022 do Fundo Monetário Internacional, a economia global deverá ter 

crescido 5,9% em 2021, após a queda de 3,1% observada no ano anterior, depois de ajustado pelo efeito dos 

preços, refletindo a capacidade de adaptação da atividade económica ao contexto pandémico, assim como o 

suporte fornecido pelas políticas de estímulo implementadas. Para vários países, a produção ultrapassou já 

o nível observado em finais de 2019, continuando a convergir para a sua tendência pré-pandémica.  

O ano de 2021 revelou-se de forte recuperação, tanto para os países desenvolvidos (com um crescimento 

que terá atingido 5,0%, após -4,5% em 2020), como para os países em vias de desenvolvimento (+6,5%, após 

-2,0%). Apesar de terem sido bem menos significativas do que as implementadas durante a fase inicial da 

pandemia, as medidas de restrição à mobilidade continuaram ao longo do ano passado a ter efeitos restritivos 

na economia, nomeadamente no setor dos serviços, uma vez que, não obstante as campanhas de vacinação, 

o aparecimento de novas variantes prolongou as preocupações das autoridades nesta crise de saúde pública. 

No que se refere à área do euro, a região recuperou já fortemente do choque negativo associado à pandemia. 

Segundo a mesma publicação do Fundo Monetário Internacional, a economia da área do euro deverá ter 

crescido 5,2% em 2021, depois de ajustado pelo efeito dos preços, após a contração de 6,4% registada na 

atividade durante o ano anterior. Fruto de os governos terem absorvido a maior parte do choque negativo, as 

famílias e o setor corporativo não financeiro encontram-se ambos surpreendentemente bem colocados (tendo 

em conta a severidade da recessão) para que a recuperação económica possa ser prolongada.  

Em termos orçamentais, o Pacto de Estabilidade e Crescimento foi suspenso até 2022 devido à emergência 

criada pela pandemia, pelo que os vários governos beneficiaram de significativa margem de manobra tanto 

em 2020, como em 2021. Para já, a estratégia fiscal deverá continuar a ser marcada pela determinação em 

adiar um ajuste mais relevante na execução orçamental de modo a não colocar em causa a recuperação da 

economia, nomeadamente nos países mais endividados do sul da Europa. Se é verdade que o envidamento 

público aumentou de forma significativa desde o início da pandemia, os atuais níveis de taxas de juro e a 

postura do Banco Central Europeu como comprador de último recurso para a dívida dos países da região 
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criam um contexto bem diferente do observado durante a crise da dívida soberana dos países na área do euro 

de 2012. De qualquer forma, a inevitável consolidação fiscal que é esperada para os próximos anos 

representará um importante desafio, ainda que dependente do ritmo de recuperação económica que acabar 

por ser observado.  

Nos EUA, a reabertura da economia (com a redução das medidas de contenção da pandemia), um enorme 

estímulo fiscal e um significativo aumento no tamanho do balanço da Reserva Federal dos EUA possibilitaram 

uma forte recuperação do ciclo económico em 2021, cuja magnitude foi tão significativa que acabou por criar 

dificuldade de resposta por parte do setor produtivo. Segundo o Fundo Monetário Internacional, a economia 

dos EUA terá registado um crescimento do PIB em termos reais de 5,6% em 2021 (após -3,4% em 2020), 

sendo esperado um crescimento de 4,0% em 2022 (praticamente igual ao ritmo de expansão de 3,9% que é 

esperado para a área do euro no mesmo ano).  

Após o forte ritmo de expansão observado em 2021, a recuperação económica global deverá prosseguir em 

2022, embora a um ritmo mais moderado, com o efeito das políticas de estímulo a esbater-se. A evolução da 

pandemia deverá manter-se como uma importante fonte de incerteza, assim como o impacto restritivo que 

poderá ser exercido por um eventual prolongamento dos problemas nas cadeias globais de fornecimento, os 

elevados preços da energia, a atual contração no setor da construção na China e a manutenção de elevadas 

tensões geopolíticas.  

Provavelmente a maior surpresa de 2021 terá sido o comportamento da inflação, com uma significativa 

aceleração a ser visível particularmente nos EUA e em alguns países em vias de desenvolvimento. Nos EUA, 

a taxa de inflação atingiu mesmo valores não observados há várias décadas. O facto de a Administração 

Biden ter considerado o combate à inflação como um dos principais desafios para 2022 relembra que, para 

além da pressão atualmente existente sobre os bancos centrais para manter a sua credibilidade, o atual 

contexto de aceleração na inflação originou também significativas pressões políticas para que o problema 

seja resolvido. Mesmo na área do euro, a inflação acelerou para valores bem acima da meta do Banco Central 

Europeu, criando um contexto bem diferente do observado desde a Crise Financeira Internacional.  

Tendo em conta que as medidas para conter a pandemia continuaram a afetar o setor dos serviços 

(nomeadamente os mais dependentes de contacto pessoal), a recuperação da procura concentrou-se 

essencialmente na área dos bens, o que, tendo em conta a mais lenta recuperação da capacidade produtiva 

das economias, originou uma forte pressão nos seus preços. Adicionalmente, as mesmas medidas 

implementadas para conter a pandemia afetaram as cadeias de fornecimento globais (e o transporte de 

mercadorias), o que serviu para intensificar as pressões inflacionistas em vários países. Outra importante 
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fonte de inflação esteve relacionada com as matérias-primas, principalmente com a cotação do petróleo, onde 

a mais lenta resposta da produção poderá estar associada aos baixos níveis de investimento num setor 

afetado pelas preocupações da transição energética e da descarbonização da economia. Este 

comportamento da inflação em 2021 mostrou um claro contraste com o ocorrido no ano anterior, uma vez que 

em 2020 os confinamentos restringiram a procura, o que acarretou um efeito deflacionário na economia, 

particularmente visível na área do euro. 

Este período de pressões inflacionistas está a mostrar-se mais persistente do que o inicialmente previsto, 

surpreendendo mercados financeiros e bancos centrais. Espera-se um atenuar destas pressões inflacionistas 

em 2022, embora a incerteza permaneça significativa quanto à rapidez em como poderemos voltar a ver os 

níveis de inflação que eram observados antes da pandemia. Este comportamento da inflação conduziu já 

vários bancos centrais de países em vias de desenvolvimento a decidir avançar para subidas de taxas de juro 

(com o correspondente impacto restritivo na atividade económica). Nos países desenvolvidos, o ano de 2021 

terminou com uma subida de taxas por parte do Banco de Inglaterra, enquanto nos EUA e na área do euro a 

Reserva Federal e o Banco Central Europeu apontaram já para alterações na política monetária em resposta 

às preocupações crescentes com a evolução da inflação, via uma mais rápida conclusão dos programas de 

compra de ativos financeiros ou mesmo indicando a aproximação do início de um ciclo de subida de taxas 

(principalmente nos EUA).  

 

3.1.2 Enquadramento Macroeconómico Nacional 

 

Tendo por base a estimativa rápida do Instituto Nacional de Estatística divulgada no final de janeiro de 2022, 

a economia nacional terá crescido 4,9% em 2021 (com um contributo expressivo por parte da procura interna), 

o que representa o valor mais elevado desde 1990, depois de ajustado pelo efeito dos preços. Esta forte 

recuperação económica surge após a fortíssima e histórica contração de 8,4% registada no ano anterior.  

No seu Boletim Económico de dezembro de 2021, o Banco de Portugal prevê que a economia portuguesa 

continue em 2022 a recuperar do choque negativo que representou o surgimento da pandemia em 2020, com 

um ritmo de expansão de 5,8%, o que representaria, pelo segundo ano consecutivo, um ritmo de expansão 

superior ao observado para a área do euro como um todo. Maiores recebimentos de fundos da União 

Europeia, via a implementação do Plano de Recuperação e Resiliência (até 2026) deverão suportar a trajetória 

de crescimento esperada para os próximos anos. Segundo as mesmas projeções, o nível pré-pandemia de 

PIB deverá ser retomado na primeira metade de 2022, permanecendo a economia, contudo, ao longo dos 



 

PATRIS INVESTIMENTOS, SGPS, S.A 
Relatório e Contas Consolidadas - Exercício de 2021   

14 

 

próximos anos, ainda aquém da tendência projetada de crescimento económico que era visível antes da 

ocorrência da pandemia.  

A atual recuperação da economia portuguesa continua a ser mais rápida do que a sucedida após a recessão 

de 2011-13, traduzindo não só a natureza temporária e não sistémica do choque negativo induzido pela crise 

pandémica (ou seja, com impacto limitado no setor financeiro), assim como as características da resposta em 

termos de estímulos - significativa e coordenada em termos europeus. As medidas adotadas foram decisivas 

para suportar o rendimento das famílias e possibilitar uma recuperação mais rápida do consumo privado. 

Também o comportamento do mercado de trabalho durante a atual crise pandémica mostra um forte contraste 

com o que foi observado na crise anterior. Foi visível uma subida na taxa de desemprego bastante mais 

moderada, refletindo as medidas destinadas a preservar o emprego adotadas durante a fase inicial da 

pandemia, o que também possibilitou uma recuperação mais rápida do nível de atividade para a economia. 

Desta forma, o emprego total ultrapassou já no 2º trimestre de 2021 o nível que era observado antes da 

pandemia. 

 

3.1.3 Mercados Financeiros 

 
O ano 2021 representou o 3º ano consecutivo em que o índice de ações dos EUA (S&P500) apresentou 

ganhos anuais acima de 15%, o que acontece apenas pela 2ª vez desde 1929. As matérias-primas registaram 

também uma forte evolução, com o índice BCOM a registar o seu melhor ano desde os anos 70, refletindo o 

comportamento do petróleo. 2021 revelou-se um ano favorável para o dólar norte-americano e negativo para 

a área dos mercados emergentes. 

A forte subida da inflação significou que, em termos reais, ou seja, depois de entrar em conta com o efeito da 

inflação, o ano acabou por ser de taxas de retorno negativas para um número significativo de classes de 

ativos. Um contexto de forte crescimento económico e aceleração nos índices de preços revelou-se 

desfavorável para a dívida soberana ao longo de 2021. 

Para 2022, não obstante a continuação do ciclo de expansão por parte da economia global justificar a 

expectativa de taxas de retorno positivas, o contexto de abrandamento no ritmo de crescimento esperado 

para as principais economias e políticas monetárias menos acomodatícias, nomeadamente por parte da 

Reserva Federal dos EUA, deverá criar um ambiente mais difícil para os principais ativos de risco. Como 

usualmente acontece no início de todos os anos, é possível identificar um conjunto de incertezas e riscos, 

tanto de natureza económica como de caráter não económico. Contudo, dado o contexto de subida de taxas 
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de juro e yields que foi já evidente em 2021, talvez a principal ameaça aos preços dos ativos financeiros esteja 

relacionada com a possibilidade de esse movimento continuar e tornar-se mais desordenado e perturbador 

em 2022, o que reforça a importância de a inflação moderar a sua evolução ao longo deste ano.  

 

3.2 Principais Acontecimentos 

 

Em 2021 o foco da Patris Investimentos foi claramente o crescimento orgânico das suas empresas, o 

fortalecimento da sua estrutura de balanço, a racionalização dos meios e a concentração nas suas principais 

participações. Adicionalmente, a Patris Investimentos constituiu uma nova Sociedade de Intermediação de 

Créditos, a Patris Capital, Lda, e adquiriu ao Real Capital - FCR 90% do capital da Greenvita, 99,64% da 

Companhia das Águas Medicinais da Felgueira (CAMF) e 99,25% da Aero Topográfica (ARTOP). 

Através da Real Vida, da Patris SGFTC e da Patris Finance, o Grupo Patris reforçou e consolidou assim em 

2021 o seu posicionamento como grupo especializado nas áreas de seguros de vida, gestão da 

poupança de médio e longo prazo, investimentos e corretagem de valores mobiliários e gestão de 

fundos de titularização e de recuperação de créditos. De forma gradual e consistente, a Patris vai-se 

afirmando como um player independente de referência no mercado português. 

O organigrama da Patris Investimentos SGPS, SA a 31 de dezembro de 2021 era o seguinte: 
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3.3 Atividade das Principais Empresas do Grupo Patris 

 

Ao longo do ano 2021 o Grupo Patris centrou o seu esforço e o seu foco nas suas 3 empresas de seguros ou 

financeiras, para além da gestão dos seus ativos de capital de risco e nas sociedades não financeiras que 

detém. 

3.3.1. Real Vida Seguros, SA 

Na sequência da aquisição da Real Vida Seguros pela Patris Investimentos, e da execução de um plano de 

relançamento e de dinamização comercial da Seguradora, que incluiu a mudança do logotipo e da imagem, o 

lançamento de novos produtos e o reforço da sua equipa comercial, foi possível a Real Vida Seguros continuar 

a registar um ritmo de crescimento global da sua produção muito elevado. A Real Vida voltou a ser uma das 

Seguradoras que mais cresceu no ramo vida risco em Portugal em 2021, com a Companhia a conseguir fazer 

crescer de forma acentuada a sua quota de mercado, que nalguns meses do ano se aproxima já dos 4%. 

O forte crescimento da produção e o dinamismo comercial da Real Vida Seguros tem sido possível 

essencialmente devido a quatro fatores estratégicos: i) Clara aposta no canal mediador como forma 

privilegiada de distribuir os produtos da Real Vida; ii) Criação do Canal Rede Exclusiva e do Canal Parcerias, 

com uma oferta de produtos taylor made e um serviço muito personalizado; iii) excelência da oferta de 

produtos, que estão continuamente a ser melhorados e desenvolvidos no sentido de se ajustarem cada vez 

mais às necessidades dos nossos clientes; e iv) constante esforço e investimento no incremento da 

visibilidade e notoriedade da marca, através de campanhas de televisão, da realização de seminários, da 

qualidade do material de marketing e de promoção dos produtos, da modernização do contact center e da 

capacidade de resposta a solicitações de clientes e de um constante upgrade do site da Seguradora, que 

indiscutivelmente se destaca pela sua qualidade e funcionalidades. 

Esta aposta estratégica da Real Vida Seguros tem resultado em pleno, o que pode ser constatado pelo 

incremento substancial do número de mediadores e corretores, parceiros e agentes exclusivos, e pela 

crescente relação de confiança que se tem desenvolvido e que tem permitido um aumento importante das 

quotas de mercado da Real Vida. 

O posicionamento estratégico na Seguradora, especialista no ramo Vida, a sua independência, a qualidade e 

o carácter inovador dos seus produtos, o profissionalismo e dedicação dos seus profissionais, a rapidez de 

resposta e a excelência do serviço, foram fatores chave para o sucesso comercial observado desde 2013, e 
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continuaram a ser muito evidentes ao longo do ano 2021. São já 8 anos de crescimento muito intenso do 

volume de receita processada pela Companhia. 

Tal como sucedera em 2020, os capitais próprios da Companhia registaram um acréscimo muito significativo 

ao longo do ano 2021, ao passarem de € 37.508.640 para € 42.642.002 no final do ano transacto, o que traduz 

um aumento superior a 5 milhões de euros (no ano anterior tinham crescido cerca de 3 milhões de euros). Os 

bons resultados da operação corrente e a valorização da carteira de ativos justificam esta excelente 

performance da Real Vida. 

 O resultado líquido da Real Vida em 2021 foi de € 6.037.572, um crescimento de cerca de 10% face aos € 

5.480.284 de lucros líquidos registados em 2020. 

Uma referência ainda ao aumento substancial dos activos da Real Vida, que passaram de 310 milhões de 

euros para quase 385 milhões de euros. Estes ativos adicionados ao valor gerido em Fundos de Pensões faz 

com que os ativos sob gestão da Seguradora atinjam globalmente cerca de 620 milhões de euros. 

A Margem de Solvência de (SCR) baixou ligeiramente ao longo do ano transacto, tendo passado de 223% 

em 2020 para os 216% em final de 2021 o que espelha de forma evidente a estabilidade e a solidez financeira 

da Companhia, pois conseguiu praticamente manter a Margem de Solvência quando os seus activos 

cresceram cerca de 25%. 

 

3.3.2. Patris - SGFTC, SA 

A Patris - SGFTC geria no final de 2021 um total de 1.531 milhões de euros em Fundos de Titularização ou 

Recuperação de Créditos, em baixa face aos 1.732 milhões de euros que geria no final do ano anterior. Apesar 

da queda esperada dos montantes sob gestão (uma vez que os fundos de titularização de crédito todos os 

anos vão entregando a liquidez que geram aos seus participantes), a sociedade conseguiu manter em bons 

níveis as comissões de prestação de serviços que atingiram os € 565.763 em 2021, uma ligeira redução 

relativamente aos € 584.968 registados em 2020. Este nível de proveitos, a par da redução substancial dos 

gastos gerais administrativos (que caíram de € 439.427 para € 359.381), tornou possível uma melhoria  

significativa dos resultados da sociedade que subiram de € 24.087 para € 77.510. Em consequência deste 

resultado positivo, os capitais próprios registaram um forte incremento passando de € 240.619 em 2020 para 

€ 318.129 no final do ano transacto. 
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3.3.3. Patris Finance, SA 

A Patris Finance teve em 2020 o seu primeiro ano de actividade completo, beneficiando de todo o know how 

e da equipa que transitou da antiga Patris - Sociedade Corretora, SA. Ao longo desse ano, a Patris Finance 

foi capaz de adaptar a sua estrutura humana e tecnológica de modo a atuar com o estatuto de agente 

vinculado, desenvolvendo as suas operações de forma gradual e sustentadamente. O volume de comissões 

mensal médio gerado pela Patris Finance tem vindo a subir gradualmente, aproximando-se dos níveis de 

atividade atingidos pela ex-Patris Corretora. As receitas da Patris Finance em 2021 foram de € 324.055 contra 

os € 294.423 verificados em 2020, tendo os resultados líquidos aumentado de € 5.821 no ano passado para 

€ 40.905 neste ano. 

 

3.3.4. Atividade de Capital de Risco (Real Capital-FCR) 

O Real Capital tinha no final de 2021 um valor total de ativos de € 35.556.348, o que representa uma redução 

face aos € 37.798.548 que se observavam em 2020, redução semelhante à que ocorreu em 2019 quando os 

activos totais eram de € 39.016.492. Esta diminuição gradual do valor do activo do Real Capital tem sido 

resultado de uma política de alienação de activos e de distribuição de capital para a Real Vida Seguros. Depois 

de em 2020 se ter procedido à distribuição de € 800.000 de resultados ao participante único Real Vida Seguros 

e ao pagamento de mais uma tranche da dívida resultante da compra da CAMF, em 2021 fez-se o pagamento 

das duas últimas tranches da dívida resultante desta aquisição, e fizeram-se duas reduções de capital no 

valor global de € 2.883.000. O resultado líquido do fundo aumentou substancialmente em 2021 ao passar de 

€ 454.147 em 2020 para € 1.181.122 em 2021. Desta forma, devido à distribuição de rendimentos ou reduções 

de capital, os capitais próprios do Fundo Real Capital baixaram de € 36.548.818 em final de 2020 para € 

35.546.093 no final do ano transacto. Apesar de 2021 ter sido mais um ano de pandemia a rentabilidade do 

fundo foi de 5,3%. 

Durante o ano 2021 o Real Capital procedeu à alienação da totalidade das participações que detinha na Aero 

Topográfica, Lda., na Companhia das Águas Medicinais da Felgueira, SA e na Greenvita, SA. 
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4. GESTÃO DE RISCOS 

 

No âmbito da Diretiva Solvência II (Diretiva 2009/138/CE, de 25 de novembro de 2009) relativa ao acesso à 

atividade de seguros e resseguros e ao seu exercício, a Patris Investimentos prosseguiu o seu trabalho de 

adaptação ao novo regime de Solvência II, tendo desenvolvido, entre outras, as seguintes ações: 

   - apuramento e submissão à Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões dos reportes 

qualitativos e quantitativos de Solvência II e respetivas publicações obrigatórias e 

    - realização do exercício de Own Risk and Solvency Assessment (ORSA) e elaboração do respetivo 

relatório 

A avaliação interna dos riscos e solvência faz parte do sistema de gestão de riscos da Patris Investimentos, 

sendo parte integrante da estratégia de negócios e tomada em consideração, de forma contínua, nas decisões 

estratégicas da sociedade e das suas participadas.  

O Conselho de Administração da Patris Investimentos desempenha um papel ativo na avaliação interna e 

prospetiva dos riscos, incluindo a orientação e o modo de execução e verificação do seu desempenho, assim 

como, na monitorização e mitigação dos riscos materialmente relevantes. 

A gestão de riscos e controlo interno são uma das prioridades do Conselho de Administração da Patris 

Investimentos, que tenta assegurar que todos os seus colaboradores e que os colaboradores das suas 

participadas estão sensibilizados para as problemáticas da gestão de risco, desenvolvendo assim uma cultura 

de riscos no seio do Grupo Patris.  
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5. SITUAÇÃO ECONÓMICO-FINANCEIRA 

 

5.1 Análise Económico-Financeira 

 

Nos últimos anos em geral e de forma especialmente acentuada no ano 2021 assistiu-se a um importante 

reforço dos capitais próprios consolidados e a uma clara melhoria da situação económico-financeira do Grupo 

Patris. Em 2021 registou-se novamente um aumento significativo dos capitais próprios consolidados da 

sociedade, que subiram de € 31.258.649 para € 38.675.006, o que representa um aumento de mais de 7,4 

milhões de euros (um crescimento de quase 24% face a 2020). Na base desta melhoria significativa dos 

capitais próprios consolidados da Patris Investimentos esteve o crescimento dos capitais próprios da Real 

Vida Seguros. 

O Activo Total consolidado da Patris Investimentos também cresceu de forma apreciável, passando de € 

322.054.694 em 2020 para € 402.166.545 no ano transacto, o que representa um acréscimo de cerca de 80,1 

milhões de euros. A principal razão para o aumento do valor do ativo foi o crescimento acentuado dos 

contratos de seguros celebrados pela Real Vida Seguros. 

A nível da conta de Ganhos e Perdas o principal destaque vai para a continuação do crescimento dos prémios 

líquidos de seguros, que em 2021 atingiram os € 32.483.345. As vendas e serviços prestados utrapassaram 

pela segunda vez os 10 milhões de euros (€ 10.035.181 em 2020), atingindo em 2021 os € 13.207.291, um 

crescimento de mais de 30%. 

O Resultado Líquido Consolidado do exercício de 2021 teve uma evolução francamente positiva face a 2020, 

passando de um resultado positivo de € 4.570.180 para € 5.641.137, o que constitui o melhor resultado de 

sempre da empresa (expurgado do efeito badwill). 

O número de ações no final do ano passado era de 11.454.870, pelo que o valor contabilístico consolidado 

(sem interesses minoritários) da ação Patris passou de € 2,56 no final de 2020 para € 3,18. De recordar que 

em 2019 esse valor por acção era de apenas € 1,33. 

Todas as ações da Patris Investimentos estão totalmente subscritas e realizadas. 
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6. AÇÕES PRÓPRIAS 
 

O número de ações representativas do capital social da Patris Investimentos no final do ano passado era de 

11.454.870, uma vez que se procedeu a um stock split, através do qual o número de acções da empresa 

triplicou das anteriores 3.818.290 ações. 

Ao longo do ano transacto a sociedade procedeu à aquisição de acções próprias, detendo a Patris 

Investimentos no final de 2021 um total de 51.663 acções próprias, correspondentes a 0,45% do capital social 

da sociedade. Já em 2022 a empresa adquiriu mais 24.030 acções próprias passando a deter um total de 

75.693 acções, correspondentes a 0,66% do capital da sociedade. 

Todas as ações da Patris Investimentos estão totalmente subscritas e realizadas. 
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7. ACONTECIMENTOS SUBSEQUENTES 

 

Na reunião do Conselho de Administração de 31 de janeiro de 2022 foi deliberado propor à Assembleia Geral 

de accionistas da Patris Investimentos um aumento de capital por incorporação de prémios de emissão. A 

Assembleia Geral realizou-se no passado dia 19 de Abril e foi deliberado por unanimidade atribuír aos 

accionistas da sociedade 11.454.870 acções preferenciais com voto, na proporção de uma nova acção por 

cada acção detida. Este aumento de capital fará duplicar o número de acções representativas do capital da 

Patris Investimentos. 

No final de Março passado a Patris Investimentos procedeu à amortização antecipada do empréstimo 

obrigacionista de 8 milhões de euros que foi emitido em 2014 e que se vencia em Outubro de 2024. 

No que se refere às perspetivas para 2022, o alívio nas medidas que estão a ser implementadas para 

controlar a propagação do COVID-19 deverão permitir uma recuperação da atividade económica na Europa 

e nos EUA, bem como em Portugal. Acredita-se que o crescimento não seja tão acentuado como se 

perspectivava atendendo à gravidade do actual conflito militar na Europa.  
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8. NOTAS FINAIS 

 

Ao concluir o seu relatório, o Conselho de Administração considera ser seu dever exprimir o reconhecimento, 

pela contribuição que prestaram à atividade da Sociedade no decorrer do ano de 2021: 

- Às entidades de supervisão – Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões, e Comissão do 

Mercado de Valores Mobiliários, pela disponibilidade e atenção manifestadas em todos os contactos havidos;  

- Aos órgãos de fiscalização, ao Conselho Fiscal e Revisor Oficial de Contas e aos membros da Mesa da 

Assembleia-Geral, pelo acompanhamento e colaboração prestados;  

- Às Associações de que o Grupo Patris faz parte – Associação Portuguesa de Seguradores e APFIPP, pelo 

apoio prestado à Real Vida Seguros; 

- Aos colaboradores da empresa e do Grupo, pela dedicação, empenho e competência que foram mais uma 

vez fatores decisivos para os resultados alcançados. 

 

 

Lisboa, 13 de Maio de 2022 

 

Gonçalo França de Castro Pereira Coutinho 

 

 

Fernando Manuel Antunes Durão 

 

 

João Manuel Pereira de Lima de Freitas e Costa 
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9. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E NOTAS ÀS CONTAS 

 

PATRIS INVESTIMENTOS, SGPS, S.A. 
 

BALANÇOS CONSOLIDADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 
(montantes expressos em euros) 

 

 
 

O CONTABILISTA CERTIFICADO                                                         O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

2020

Caixa e seus equivalentes e depósitos à ordem 5 11.233.229 - 11.233.229 13.387.115

Inventários 6 1.799.339 1.799.339 2.511.840

Investimentos em associadas e empreendimentos conjuntos 7 117.514 - 117.514 114.906

Ativos financeiros detidos para negociação 8 2.878.370 - 2.878.370 2.387.285

Ativos financeiros classificados no reconhecimento inicial ao 

justo valor através de ganhos e perdas
9 45.277.579 - 45.277.579 40.991.254

Ativos disponíveis para venda 10 254.905.038 - 254.905.038 191.240.173

Empréstimos e contas a receber 11 9.351.180 - 9.351.180 9.202.820

 Outros depósitos 9.347.158,00 - 9.347.158 9.200.499

 Empréstimos concedidos 4.022,00 - 4.022 2.321

Terrenos e edíficios 12 37.289.715 3.184.695 34.105.020 26.504.190

 Terrenos e edíficios de uso próprio 13.342.315,00 3.184.695,00 10.157.620 9.845.563

 Terrenos e edifícios de rendimento 23.947.400,00 - 23.947.400 16.658.627

Outros ativos tangíveis 13 21.208.531 13.038.445 8.170.086 8.660.780

Ativos sob direito de uso 14 1.072.676 495.605 577.071 799.458

Goodwill 15 520.708 - 520.708 1.246.874

Outros ativos intangíveis 16 913.272 415.529 497.743 633.449

Provisões técnicas de resseguro cedido 17 3.321.823 - 3.321.823 2.924.304

Provisão para prémios não adquiridos 557.999 - 557.999 64.840

Provisão matemática do ramo vida 2.699.125 - 2.699.125 395.306

Provisão para sinistros 64.699 - 64.699 2.464.158

Outros devedores por operações de seguros e outras operações 18 21.169.715 453.783 20.715.932 14.488.572

Contas a receber por operações de seguro directo 3.129.226 222.549 2.906.677 2.749.760

Contas a receber por outras operações de resseguro 6.062.883 - 6.062.883 4.404.724

Contas a receber por outras operações 11.977.606 231.234 11.746.372 7.334.088

Ativos por impostos 19 4.565.399 - 4.565.399 3.558.173

 Ativos por impostos correntes 3.596.327 - 3.596.327 1.171.834

 Ativos por impostos diferidos 969.072 - 969.072 2.386.339

Acréscimos e diferimentos 20 4.085.137 - 4.085.137 3.325.304

Outros elementos do ativo 21 45.377,00 - 45.377 78.197

TOTAL ATIVO 419.754.602 17.588.057 402.166.545 322.054.694

Valor Líquido
ATIVO

Notas 

do 

Anexo

2021

Valor Bruto

Imparidade, 

depreciações / 

amortizações e 

ajustamentos

Valor Líquido
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PATRIS INVESTIMENTOS, SGPS, S.A. 
 

BALANÇOS CONSOLIDADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 
(montantes expressos em euros) 

 

 
 

O CONTABILISTA CERTIFICADO                                                         O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PASSIVO E CAPITAL PRÓPRIO 
Notas do 

Anexo
2021 2020

PASSIVO

Provisões técnicas 17 66.343.464 70.679.274

Provisão para prémios não adquiridos 6.085.948 6.453.297

Provisão matemática do ramo vida 48.542.140 54.598.580

Provisão para sinistros 11.145.323 9.053.428

Provisão para participação nos resultados 85.504 89.420

Provisão para compromissos de taxa 426.665 426.665

Provisão para riscos em curso 57.884 57.884

Outras provisões técnicas -

Passivos financeiros da componente de depósito de contratos de seguros e de 

contratos de seguro  e operações considerados para efeitos contabilísticos como 

contratos de investimento

22 258.158.105 184.292.099

Outros passivos financeiros 23 14.083.416 12.812.074

Outros credores por operações de seguros e outras operações 24 14.770.018 12.562.303

Contas a pagar por operações de seguro directo 5.009.607 5.125.980

Contas a pagar por outras operações de resseguro 152.886 184.252

Contas a pagar por outras operações 9.607.525 7.252.071

Passivos por impostos 19 4.438.957 4.743.610

 Passivos por impostos correntes 2.728.601 1.349.499

 Passivos por impostos diferidos 1.710.356 3.394.111

Acréscimos e diferimentos 20 4.343.720 4.334.925

Outras provisões 25 801.597 564.747

Outros elementos do passivo 26 e 38 552.262 807.013

TOTAL PASSIVO 363.491.539 290.796.045

CAPITAL PRÓPRIO

Capital 27 13.007.536 13.007.536

(Ações Próprias) 27 (39.868) -

Prémios de emissão 27 545.000 545.000

Ajustamentos em ativos financeiros 27 (1.544.546) (2.752.974)

Outras reservas 27 1.448.402 1.125.719

Resultados transitados 27 17.388.653 12.055.039

Diferenças de consolidação 27 (13.910) 758.439

Resultado do exercício 27 5.641.137 4.570.186

TOTAL CAPITAL PRÓPRIO 36.432.404 29.308.945

Interesses Minoritários 2.242.602 1.949.704

TOTAL CAPITAL PRÓPRIO E INTERESSES MINORITÁRIOS 38.675.006 31.258.649

TOTAL PASSIVO, INTERESSES MINORITÁRIOS E CAPITAL PRÓPRIO 402.166.545 322.054.694
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PATRIS INVESTIMENTOS, SGPS, S.A. 

 

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS CONSOLIDADOS  
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 

(montantes expressos em euros) 

 
 

O CONTABILISTA CERTIFICADO                                                         O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

2020

Técnica Vida Técnica Não Vida Não Técnica Total Total

Prémios adquiridos líquidos de resseguro 28 28.340.967 4.142.378 - 32.483.345 31.161.765

   Prémios brutos emitidos 28 33.602.197 4.816.655 - 38.418.852 33.940.839

   Prémios de resseguro cedido 28 (6.352.621) (615.669) - (6.968.290) (2.631.624)

   Provisão para prémios não adquiridos (variação) 17 e 29 1.102.191 (69.266) - 1.032.925 (124.357)

   Provisão para prémios não adquiridos, parte resseguradores (variação) 17 e 29 (10.800) 10.658 - (142) (23.093)

Comissões de contratos de seguro e operações considerados para efeitos 

contabilísticos como contratos de investimento ou como contratos de 

prestação de serviços

1.338.155 - - 1.338.155 1.374.487

Custos com sinistros, líquidos de resseguro 17 e 29 (17.474.009) (1.503.158) - (18.977.167) (18.239.149)

   Montantes pagos 17 e 29 (15.148.117) (1.639.542) - (16.787.659) (18.450.672)

     Montantes brutos (18.666.933) (2.201.763) - (20.868.696) (19.852.289)

     Parte dos resseguradores 3.518.816 562.221 - 4.081.037 1.401.617

   Provisão para sinistros (variação) 17 e 29 (2.325.892) 136.384 - (2.189.508) 211.523

     Montante bruto (1.937.942) (153.952) - (2.091.894) (2.167.308)

     Parte dos resseguradores (387.950) 290.336 - (97.614) 2.378.831

Participação nos resultados, l íquida de resseguro 17 e 29 (11.304) - - (11.304) 18.562

Provisão matemática do ramo vida, líquida de resseguro 17 e 29 6.219.133 - - 6.219.133 9.435.755

   Montante bruto 6.056.440 - - 6.056.440 9.378.807

   Parte dos resseguradores 162.693 - - 162.693 56.948

Custos e gastos de exploração líquidos 30 (14.305.505) (3.923.938) - (18.229.443) (16.061.369)

   Custos de aquisição 30 (12.617.115) (2.642.839) - (15.259.954) (14.528.023)

   Custos de aquisição diferidos (variação) 17 (675.529) 9.954 - (665.575) 511.377

   Gastos administrativos 30 (3.333.743) (1.296.111) - (4.629.854) (4.232.819)

   Comissões e participação nos resultados de resseguro 30 2.320.882 5.058 - 2.325.940 2.188.096

Rédito 31 - - 13.207.291 13.207.291 10.035.161

Rendimentos financeiros 32 4.088.303 2.850 3.390 4.094.543 3.834.206

   De juros de activos financeiros não valorizados ao justo valor por via 

de ganhos e perdas
4.013.004 2.850 - 4.015.854 3.586.059

    Outros 75.299 - 3.390 78.689 248.147

Gastos financeiros (1.806.568) (52.802) (326.675) (2.186.045) (2.247.424)

    Outros (1.806.568) (52.802) (326.675) (2.186.045) (2.247.424)

Ganhos líquidos de activos e passivos financeiros não valorizados ao justo 

valor através ganhos e perdas
33 5.894.359 23.105 (811.928) 5.105.536 1.591.220

   De activos disponíveis para venda 6.626.901 32.303 (811.928) 5.847.276 2.581.009

   De passivos financeiros valorizados a custo amortizado (1.043.544) - - (1.043.544) (989.789)

   De outros 311.002 (9.198) - 301.804 -

Ganhos líquidos de activos e passivos financeiros valorizados ao justo valor 

através ganhos e perdas
33 (5.187.130) - (547.065) (5.734.195) 4.039.406

   Ganhos líquidos de activos e passivos financeiros detidos para 

negociação
(4.561.910) - (679.604) (5.241.514) 2.795.484

   Ganhos líquidos de activos e passivos financeiros classificados no 

reconhecimento inicial ao justo valor através de ganhos e perdas
(625.220) - - (625.220) 901.435

   De outros - - 132.539 132.539 342.487

Diferenças de câmbio 34 3.009.699 5.934 (5.540) 3.010.093 (2.287.545)

Perdas de imparidade (líquidas reversão) 35 (493.894) - (1.121.354) (1.615.248) (2.806.393)

   De activos disponíveis para venda (493.894) - (320.240) (814.134) (2.636.898)

   De outros - - (801.114) (801.114) (169.495)

Outros rendimentos/gastos técnicos, l íquidos de resseguro 36 1.357.388 (973) - 1.356.415 730.675

Outras provisões (variação) - - (367.903) (367.903) 555.603

Outros rendimentos/gastos 37 - - (11.306.829) (11.306.829) (13.983.705)

Ganhos e perdas de associadas e empreendimentos conjuntos 

contabilizados pelo método da equivalência patrimonial
- - - 9.808 28.312

RESULTADO LÍQUIDO ANTES DE IMPOSTOS 10.969.594 (1.306.604) (1.276.613) 8.396.185 7.179.567

Imposto sobre o rendimento do exercício - Impostos correntes 19 - - (1.629.003) (1.629.003) (1.704.094)

Imposto sobre o rendimento do exercício - Impostos diferidos 19 - - (817.446) (817.446) (751.570)

RESULTADO LÍQUIDO APÓS IMPOSTOS E ANTES INTERESSES MINORITÁRIOS 10.969.594 (1.306.604) (3.723.062) 5.949.736 4.723.903

Interesses minoritários - - 308.599 308.599 153.717

RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 10.969.594 (1.306.604) (4.031.661) 5.641.137 4.570.186

RUBRICAS
Notas do 

Anexo

2021
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PATRIS INVESTIMENTOS, SGPS, S.A. 
 

DEMONSTRAÇÕES DO RENDIMENTO INTEGRAL  
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 

(montantes expressos em euros) 

 

 
 
 
 
 

O CONTABILISTA CERTIFICADO                                                         O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2021 2020

Resultado líquido do exercício 5.949.736 4.723.903

Variações no justo valor de activos financeiros disponíveis para venda

   Valor bruto (310.427) (964.431)

   Montante atribuível aos segurados - -

(310.427) (964.431)

Variações na reserva de revalorização dos imóveis de uso próprio 181.333 (757.569)

Variações na reserva de revalorização de ativos intangíveis (9.882) (9.235)

Impostos diferidos 991.228 473.349

Rendimento integral do exercício 6.801.988 3.466.017
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PATRIS INVESTIMENTOS, SGPS, S.A. 

 
DEMONSTRAÇÃO DE VARIAÇÕES DO CAPITAL PRÓPRIO CONSOLIDADO NOS EXERCÍCIOS DE 2021 E 2020 

(montantes expressos em euros) 
 

 
 
 
 
 

O CONTABILISTA CERTIFICADO                                                         O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

 
 
 
 
 
 
 

Capital Social
Ações 

Próprias

Prémios de 

emissão
Reservas

Resultados 

transitados
Outros                                                                  

Resultado 

do exercício
Total IM

Total com 

Interesses 

Minoritários

Saldos em 31 de dezembro de 2019 13.007.536  (1.141.440) 545.000 2.124.462 9.481.216  (2.073.250) 2.463.584 24.407.108 1.820.583 26.227.691

Aplicação do resultado do período anterior - - 142.698 2.320.886 ( 2.463.584 ) - - -

Aquisição de ações próprias -  (137.431) - 137.431  (137.431) - ( 137.431 ) - ( 137.431 )

Amortização de ações próprias - 1.278.871 -  (1.278.871) - - - -

Outras variações no capital próprio - - - 390.368 78.714 - 469.082  (24.596) 444.486

Resultado líquido do exercício - - - - 4.570.186 4.570.186 153.717 4.723.903

Saldos em 31 de dezembro de 2020 13.007.536 - 545.000 1.125.720 12.055.039  (1.994.536) 4.570.186 29.308.945 1.949.704 31.258.649

Aplicação do resultado do período anterior - - 282.814 4.287.372 ( 4.570.186 ) - - -

Aquisição de ações próprias -  (39.868) - 39.868  (39.868) - ( 39.868 ) - ( 39.868 )

Amortização de ações próprias - - - - - - - -

Outras variações no capital próprio - - - 1.086.110 436.080 - 1.522.190  (15.701) 1.506.489

Resultado líquido do exercício - - - - 5.641.137 5.641.137 308.599 5.949.736

Saldos em 31 de dezembro de 2021 13.007.536  (39.868) 545.000 1.448.402 17.388.653  (1.558.456) 5.641.137 36.432.404 2.242.602 38.675.006



 

PATRIS INVESTIMENTOS, SGPS, S.A 
Relatório e Contas Consolidadas - Exercício de 2021   

29 

 

PATRIS INVESTIMENTOS, SGPS,S.A. 
 

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA CONSOLIDADOS 
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 

(Montantes expressos em euros) 

 
 

O anexo faz parte integrante desta demonstração dos fluxos de caixa do exercício findo em 31 de Dezembro de 2021. 

O CONTABILISTA CERTIFICADO                                                O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

 

31/12/2021 31/12/2020

ACTIVIDADES OPERACIONAIS:

Recebimentos de clientes 45.702.536 48.859.084

Pagamentos a fornecedores  (35.479.871)  (35.688.106)

Pagamentos ao pessoal  (9.161.697)  (8.791.475)

Fluxos gerados pelas operações 1.060.968 4.379.503

Pagamento / recebimento do imposto sobre o rendimento  (2.500.675)  (890.149)

Outros recebimentos / pagamentos 69.388.981 1.555.045

Fluxos das actividades operacionais [1] 67.949.274 5.044.399

ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO:

Pagamentos respeitantes a:

Investimentos financeiros  (387.182.276)  (308.904.722)

Propriedades de investimento  (7.398.337)  (3.485.741)

Ativos Fixos Tangiveis e Ativos Intagiveis  (1.220.222)  (3.579.343)

Outros  (1.084.747)  (2.265.859)

 (396.885.582)  (318.235.665)

Recebimentos provenientes de:

Investimentos financeiros 319.687.930 283.816.561

Propriedades de investimento 360.000 -

Ativos Fixos Tangiveis e Ativos Intagiveis 471.851 -

Outros 182.817 6.560.603

Rendimentos de ativos financeiros 1.045.693 22.278.731

321.748.291 312.655.895

Fluxos das actividades de investimento [2]  (75.137.291)  (5.579.770)

ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO:

Recebimentos provenientes de: 

Financiamentos concedidos 3.490.500 2.651.300

Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio 10.050 -

Outras operações de financiamento 577.370 578.000

4.077.920 3.229.300

Pagamentos respeitantes a:

Financiamentos obtidos  (1.332.664)  (2.899.156)

Juros e gastos similares  (125.906)  (109.488)

Ações próprias  (39.868)  (137.431)

Dividendos  (69.886) -

Outras operações de financiamento  (485.557)  (45.596)

 (2.053.881)  (3.191.671)

Fluxos das actividades de financiamento [3] 2.024.039 37.629

Variação de caixa e seus equivalentes [4]=[1]+[2]+[3]  (5.163.978)  (497.742)

Efeito das diferenças de câmbio 3.010.092  (2.288.248)

Caixa e seus equivalentes no início do exercício 13.387.115 16.226.663

Efeito da alteração do perimetro de consolidação -  (53.558)

Caixa e seus equivalentes no fim do exercício 11.233.229 13.387.115
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ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS 
PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 e 2020 

(Montantes expressos em Euros) 
 
 

1. Nota introdutória 
 
O Grupo Patris (doravante designado por “Grupo” ou “Empresa”) é constituído pela empresa-mãe Patris Investimentos, 
SGPS, S.A, subsidiárias e associadas, e tem como principal atividade a gestão de participações sociais. A Empresa tem a 
sua sede social na Rua Duque de Palmela nº 37, 3º - Lisboa, é uma sociedade anónima, e foi constituída em 27 de 
outubro de 2006 sob a designação de Patris Capital – Sociedade de Capital de Risco, S.A., posteriormente alterada para 
a denominação atual. 
 
A Empresa é a empresa-mãe de um conjunto de empresas, que exercem atividades em diversas áreas, nomeadamente 
uma seguradora que comercializa seguros do ramo vida e dos ramos reais (acidentes pessoais e doença) e que gere 
fundos de pensões, uma sociedade gestora de fundos de titularização de crédito e um fundo de capital de risco, para 
além de prestar serviços no setor hoteleiro e termal, assim como, no setor agro-alimentar, inspeção automóvel, cafés, 
sistema de informação geográfica e de intermediação financeira (enquanto agente vinculado). A nota 4 indica as 
empresas do grupo incluídas na consolidação. 
 
As demonstrações financeiras consolidadas anexas são apresentadas em Euros e foram aprovadas pelo Conselho de 
Administração em reunião do dia 13 de maio de 2022. 
 
No dia 27 de setembro de 2013 a Empresa adquiriu a Real Vida Seguros, S.A, na sequência do contrato de Compra e 
Venda assinado no dia 21 de maio de 2013.  
 
Em 2020, a Real Vida Seguros, S.A. alienou a participação e as Prestações Acessórias que detinha na Patris SGFTC, S.A. 
à Patris Investimentos, SGPS, S.A., que também adquiriu à FIR CAPITAL SARL 43,65% da participação detida por esta 
entidade, pelo que a 31/12/2020 a Patris Investimentos SGPS, S.A. detinha 95,04% do capital social da Patris SGFTC, S.A. 
 
Em janeiro de 2020, a Patris Investimentos SGPS, S.A. adquiriu à Real Vida Seguros, S.A. uma quota representativa de 
98% do capital Patris Finance, Lda, passando o capital social desta entidade a ser detido em 99% pela Patris 
Investimentos, SGPS, S.A. e em 1% pela Real Vida Seguros, S.A 
 
A Patris – Sociedade Corretora, S.A. deixou de exercer em 2019 qualquer atividade legalmente reservada a sociedades 
corretoras, tendo os seus registos junto do Banco de Portugal e da CMVM sido cancelados em dezembro de 2019. 
Consequentemente a sua denominação foi alterada para Patris Serviços, S.A., tendo sido liquidada a 30/12/2020. 
 
Em abril de 2020 foi constituída a Greenvita, S.A, tendo a Patris Investimentos subscrito e realizado integralmente o seu 
capital social, no montante de 50.000 Euros. No final do primeiro semestre de 2020, a Patris Investimentos alienou ao 
Real Capital-FCR a totalidade do capital social da Greenvita. 
 
No início de 2020, a Patris Investimentos, SGPS, S.A. celebrou um contrato de promessa de compra e venda relativo à 
Iberpartners Cafés, SGPS, S.A. Atendendo a este facto, no final de 2019, a participação nesta entidade foi classificada 
como ativo não corrente detido para venda, tendo sido concretizada a sua alienação ao Real Capital-FCR em junho de 
2020. 
 
Em maio de 2021, a Patris Investimentos, SGPS, S.A. adquiriu ao Real Capital – FCR a totalidade do capital social da 
Greenvita, S.A., tendo sido posteriormente alienado à Indumape 10% do capital social daquela entidade.  
 
Em setembro de 2021, o capital social da Greenvita foi aumentado de 50.000 euros para 60.000 euros através da entrada 
de um novo acionista, tendo, consequentemente, a participação da Patris Investimentos reduzido para 75% e a 
participação da Indumape para 8,33% do capital social. 
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Ainda em maio de 2021, a Patris Investimentos adquiriu 99,25% do capital social da Aero Topográfica, Lda e 99,64% do 
capital social da Companhia das Águas Medicinais da Felgueira, S.A. ao Real Capital-FCR.  
 
Em junho de 2021 foi constituída a Patris Capital, Lda, com o capital social de 5.000 Euros, tendo a Patris Investimentos 
subscrito e realizado 4.950 Euros de quota, detendo assim 99% do capital social daquela entidade. 
 
Em setembro de 2021 ocorreu a fusão, por incorporação, da Nova Companhia do Grande Hotel das Caldas da Felgueira, 
S.A. na Companhia das Águas Medicinais da Felgueira, S.A., com a consequente extinção da Nova Companhia do Grande 
Hotel das Caldas da Felgueira, S.A. 
 
 
 

2. Bases de apresentação das demonstrações financeiras consolidadas e principais políticas 
contabilísticas adotadas 

 
2.1. Bases de apresentação 

As demonstrações financeiras agora apresentadas refletem os ativos, passivos e resultados das subsidiárias (“Grupo 
Patris”) bem como a participação do Grupo nas associadas, para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 
2020. 
 
As demonstrações financeiras do Grupo foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações, com base 
nos livros e registos contabilísticos mantidos de acordo com os princípios consagrados no Plano de Contas para as 
Empresas de Seguros (PCES), aprovado pela Norma Regulamentar n.º 3/2018-R, de 29 de março, da Autoridade de 
Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF) com as restantes normas regulamentares emitidas por este 
Organismo. 
 
O Plano de Contas para as Empresas de Seguros corresponde genericamente às Normas Internacionais de Relato 
Financeiro (IAS/IFRS) tal como adotadas pela União Europeia, na sequência do Regulamento (CE) nº 1606/2002 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de Julho, transposto para o ordenamento nacional pelo Decreto-Lei nº 
35/2005, com exceção da Norma IFRS 4 – Contratos de Seguro. Relativamente a esta Norma apenas foram adotados os 
princípios de classificação do tipo de contratos celebrados pelas empresas de seguros, continuando-se a aplicar, no que 
se refere ao reconhecimento e mensuração dos passivos associados a contratos de seguro, os princípios estabelecidos 
na legislação e regulamentação específica em vigor. 
 
Na preparação destas demonstrações financeiras, não foi derrogada qualquer disposição das IFRS tal como adotadas 
pela União Europeia, e não existem situações que afetem a comparabilidade das diversas rubricas contabilísticas. 
 
As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com o princípio do acréscimo, da consistência de 
apresentação, da materialidade e agregação, bem como da continuidade, tendo sido preparadas com base nos livros e 
registos contabilísticos. 
 
Note-se, no entanto, que a preparação das demonstrações financeiras em conformidade com as IFRS tal como adotadas 
pela UE, exige que a Administração formalize julgamentos, estimativas e pressupostos, que afetam a aplicação das 
políticas contabilísticas e mensuração dos ativos, passivos, rendimentos e gastos.  
 
As estimativas e pressupostos associados são baseados na experiência histórica e outros fatores considerados razoáveis 
de acordo com as circunstâncias e formam a base para os julgamentos, sobre os valores dos ativos e passivos cuja 
valorização não é evidente através de outras fontes. Os resultados reais podem diferir das estimativas. 
 
As questões que requerem um maior índice de julgamento ou complexidade, para os quais os pressupostos e 
estimativas são considerados significativos são apresentados na nota 3. 
 
Os valores das presentes demonstrações financeiras estão expressas em euros, arredondadas aos euros mais próximos. 
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Estas foram preparadas de acordo com o princípio do custo histórico ou custo amortizado, à exceção dos ativos e 
passivos registados ao seu justo valor.  
 
 
Investimentos em subsidiárias  
 
Tendo a Empresa adquirido durante o ano de 2013 a Real Vida Seguros, S.A e sendo esta a entidade com maior peso no 
seu consolidado, optou por uma apresentação de contas de acordo com a Norma Regulamentar n.º 3/2018-R, de 29 de 
março, o que originou umas demonstrações financeiras efetuadas no plano de contas para as empresas de seguros, 
tendo sido sempre que necessário “abertas” linhas, uma vez que o referido plano de contas é de base IFRS e permite 
que o mesmo aconteça.   
 
 
2.2. Normas contabilísticas e interpretação recentemente emitidas 
 
a) Impacto da adoção das alterações às normas que se tornaram efetivas a 1 de Janeiro 2021 
 

Alterações à IFRS 4 – Contratos de seguro – diferimento da aplicação da IFRS 9 
Esta alteração refere-se às consequências contabilísticas temporárias que resultam da diferença entre a data de 
entrada em vigor da IFRS 9 – Instrumentos Financeiros e da futura IFRS 17 – Contratos de Seguro. 
Em especial, a alteração efetuada à IFRS 4 adia até 1 de janeiro de 2023 a data de expiração da isenção temporária 
da aplicação da IFRS 9 a fim de alinhar a data efetiva desta última com a da nova IFRS 17. 
 
Alterações à IFRS 9, IAS 39, IFRS 7, IFRS 4 e IFRS 16 – Reforma das taxas de juro de referência - fase 2 
Estas alterações tratam de questões que surgem durante a reforma de uma taxa de juro de referência, incluindo a 
substituição de uma taxa de juro de referência por outra alternativa, permitindo a adoção de isenções como: i) 
alterações na designação e documentação de cobertura; ii) valores acumulados na reserva de cobertura de fluxo de 
caixa; iii) avaliação retrospetiva da eficácia de uma relação de cobertura no âmbito da IAS 39; iv) alterações nas 
relações de cobertura para grupos de itens; v) presunção de que uma taxa de referência alternativa, designada como 
uma componente de risco não especificada contratualmente, é identificável separadamente e qualifica como um 
risco coberto; e vi) atualizar a taxa de juro efetiva, sem reconhecer ganho ou perda, para os instrumentos financeiros 
mensurados ao custo amortizado com variações nos fluxos de caixa contratuais em consequência da reforma da 
IBOR, incluindo locações que são indexadas a uma IBOR. 
 
Alterações à IFRS 16 - Bonificações de rendas relacionadas com a COVID-19 após 30 de junho de 2021 
Esta alteração estende, por um ano, a alteração de maio de 2021 que permite ao locatário aplicar um expediente 
prático que o isenta de avaliar se as bonificações atribuídas pelos locadores no âmbito da COVID-19 se qualificam 
como “modificações” da locação. 
 
Não foram produzidos efeitos nas demonstrações financeiras do Grupo no período de doze meses findo em 31 de 
dezembro de 2021, decorrente da adoção das normas, interpretações, emendas e revisões referidas. 

 
 
b) Normas publicadas, cuja aplicação é obrigatória para períodos anuais que se iniciem em ou após 1 de Janeiro de 2022, 
que a União Europeia já endossou 
 

Alterações à IFRS 3 – Referências à Estrutura concetual 
Esta alteração atualiza as referências à Estrutura Conceptual no texto da IFRS 3, não tendo sido introduzidas 
alterações aos requisitos contabilísticos para as concentrações de atividades empresariais. 
Esta alteração também clarifica o tratamento contabilístico a adotar relativamente aos passivos e passivos 
contingentes no âmbito da IAS 37 e IFRIC 21, incorridos separadamente versus incluídos numa concentração de 
atividades empresariais. 
A alteração é de aplicação prospetiva. 
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Alterações à IAS 16 – Rendimentos obtidos antes da entrada em funcionamento 
Alteração do tratamento contabilístico dado à contraprestação obtida com a venda de produtos que resultam da 
produção em fase de teste dos ativos fixos tangíveis, proibindo a sua dedução ao custo de aquisição dos ativos. A 
entidade reconhece os rendimentos obtidos da venda de tais produtos e os custos da sua produção nos resultados. 
A alteração é de aplicação retrospetiva sem reexpresão. 
 
Alterações à IAS 37 – Contratos onerosos – custos de cumprir com um contrato 
Esta alteração especifica que na avaliação sobre se um contrato é ou não oneroso, apenas podem ser considerados 
os gastos diretamente relacionados com o cumprimento do contrato, como os custos incrementais relacionados 
com mão-de-obra direta e materiais e a alocação de outros gastos diretamente relacionados como a alocação dos 
gastos de depreciação dos ativos tangíveis utilizados para realizar o contrato. 
Os custos gerais e administrativos não se relacionam diretamente com um contrato e são excluídos exceto se forem 
explicitamente debitados à contraparte de acordo com o contrato. 
Esta alteração deverá ser aplicada aos contratos que, no início do primeiro período anual de relato ao qual a 
alteração é aplicada, ainda incluam obrigações contratuais por satisfazer, sem haver lugar à reexpressão do 
comparativo. 
 
Alterações à IFRS 1 – Subsidiária enquanto adotante das IFRS pela primeira vez (incluída nas melhorias anuais 
relativas ao ciclo 2018-2021) 
Esta melhoria clarifica que, quando a subsidiária optar pela mensuração dos seus ativos e passivos pelos montantes 
incluídos nas demonstrações financeiras consolidadas da empresa-mãe, a mensuração das diferenças de 
transposição acumuladas de todas as operações estrangeiras podem ser efetuadas pelos montantes que seriam 
registados nas demonstrações financeiras consolidadas, baseado na data de transição da empresa-mãe para as IFRS. 
 
Alterações à IFRS 9 – Desreconhecimento de passivos – custos incorridos a incluir no teste dos 10% de variação 
(incluída nas melhorias anuais relativas ao ciclo 2018-2021) 
Esta melhoria clarifica os honorários que uma entidade inclui aquando da avaliação sobre se os termos de um passivo 
financeiro novo ou modificado são substancialmente diferentes dos termos do passivo financeiro original.  
Esta melhoria clarifica que no âmbito dos testes de desreconhecimento efetuados aos passivos renegociados, o 
mutuário deve determinar o valor líquido entre honorários pagos e honorários recebidos considerando apenas os 
honorários pagos ou recebidos entre o mutuário e o financiador, incluindo honorários pagos ou recebidos, por 
qualquer uma das entidades em nome da outra. 
 
Alterações à IAS 41 – Tributação e mensuração do justo valor (incluída nas melhorias anuais relativas ao ciclo 2018-
2021) 
Esta melhoria elimina o requisito de exclusão dos fluxos de caixa fiscais na mensuração de justo valor dos ativos 
biológicos, assegurando a consistência com os princípios a IFRS 13 – ‘Justo valor’. 
 
IFRS 17 – Contratos de seguro 
A IFRS 17 aplica-se a todos os contratos de seguro (i.e., vida, não vida, seguros diretos e resseguros), 
independentemente do tipo de entidades que os emite, bem como a algumas garantias e a alguns instrumentos 
financeiros com características de participação discricionária. Algumas exceções serão aplicadas. O objetivo geral da 
IFRS 17 é fornecer um modelo contabilístico para os contratos de seguro que seja de maior utilidade e mais 
consistente para os emitentes. Contrastando com os requisitos da IFRS 4, que são baseadas em políticas 
contabilísticas locais adotadas anteriormente, a IFRS 17 providencia um modelo integral para contratos de seguro, 
cobrindo todos os aspetos contabilísticos relevantes. 
A alteração é de aplicação retrospetiva com reexpresão. 
 
Alterações à IFRS 17 – Contratos de seguro 
Esta alteração compreende alterações específicas em oito áreas da IFRS 17, tais como: i) âmbito; ii) nível de 
agregação dos contratos de seguros; iii) reconhecimento; iv) mensuração; v) modificação e desreconhecimento; vi) 
apresentação da Demonstração da posição financeira; vii) reconhecimento e mensuração da Demonstração dos 
resultados; e viii) divulgações.  Esta alteração também inclui clarificações, que têm como objetivo simplificar alguns 
dos requisitos desta norma e agilizar a sua implementação. 
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O Grupo não procedeu à aplicação antecipada de qualquer destas normas nas demonstrações financeiras no período 
de doze meses findo em 31 de dezembro de 2021. 

 
 
c) Normas (novas e alterações) e interpretações publicadas, cuja aplicação é obrigatória para períodos anuais que se 
iniciem em ou após 1 de Janeiro de 2022 mas que a União Europeia ainda não endossou 
 

Alterações à IAS 1 – Apresentação das demonstrações financeiras – Classificação de passivos 
Esta alteração pretende clarificar a classificação dos passivos como saldos correntes ou não correntes em função 
dos direitos que uma entidade tem de diferir o seu pagamento, no final de cada período de relato. 
A classificação dos passivos não é afetada pelas expectativas da entidade (a avaliação deverá determinar se um 
direito existe, mas não deverá considerar se a entidade irá ou não exercer tal direito), ou por eventos ocorridos após 
a data de relato, como seja o incumprimento de um “covenant” 
Esta alteração inclui ainda uma nova definição de “liquidação” de um passivo e é de aplicação retrospetiva. 
 
Alterações à IAS 1 – Divulgações de políticas contabilísticas 
As alterações têm por objetivo melhorar as divulgações de políticas contabilísticas e auxiliar os utilizadores das 
demonstrações financeiras na distinção entre alterações de políticas contabilísticas e alterações de estimativas 
contabilísticas. A alteração substitui o requisito das entidades divulgarem as suas políticas contabilísticas 
“significativas” pelo requisito de divulgarem as suas políticas contabilísticas “materiais”. 
 
Alterações à IAS 8 – Definição de estimativas contabilísticas 
Esta alteração introduz uma nova definição de estimativas contabilísticas, clarificando a distinção entre uma 
alteração de estimativas contabilísticas, alteração de políticas contabilísticas e correção de erros. Adicionalmente, 
clarifica como as entidades utilizam técnicas de mensuração e inputs no desenvolvimento de estimativas 
contabilísticas. 
 
Alterações à IAS 12 – Impostos diferidos relacionados com ativos e passivos decorrentes de uma transação 
As alterações exigem que a entidade reconheça imposto diferido numa transação que, no reconhecimento inicial, 
dê origem a quantias iguais de diferenças temporárias dedutíveis e tributáveis. 
 
Alterações à IFRS 17 – Contratos de Seguros - Aplicação inicial da IFRS 17 e IFRS 9 – Informação comparativa 
A alteração é uma opção de transição relacionada com informação comparativa de ativos financeiros apresentados 
na aplicação inicial da IFRS 17. A alteração pretende auxiliar as entidades por forma a evitar diferenças de 
contabilização temporárias entre ativos financeiros e passivos de contratos de seguros e, desta forma, melhorar a 
utilidade da informação comparativa para os utilizadores das demonstrações financeiras. 
 
IFRS 14 Contas de diferimento relacionadas com atividades reguladas 
Esta norma permite que uma entidade cujas atividades estejam sujeitas a tarifas reguladas continue a aplicar a maior 
parte das suas políticas contabilísticas do anterior normativo contabilístico relativas a contas de diferimento 
relacionadas com atividades reguladas ao adotar as IFRS pela primeira vez. 
 
O processo de adoção desta norma ainda não foi iniciado pela União Europeia. A Comissão Europeia irá tomar as 
devidas considerações, após a publicação da norma final. 

Estas normas não foram ainda adotadas pela União Europeia e, como tal, não foram aplicadas pelo Grupo no período 
de doze meses findo em 31 de dezembro de 2021. À parte da IFRS 17 – Contratos de seguro, cujos impactos serão 
significativos, não se advém impactos significativos na adoção das restantes normas. 

 

2.3. Principais políticas contabilísticas adotadas 

As principais políticas contabilísticas utilizadas na preparação das demonstrações financeiras são as descritas. 
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2.3.1. Concentração de atividades empresariais e princípios de consolidação 

(i) Princípios de consolidação 

 
a. Participações financeiras em empresas subsidiárias 

 
As demonstrações financeiras consolidadas incorporam as demonstrações financeiras do Grupo, e das entidades por si 
controladas (as suas subsidiárias). As participações financeiras em empresas nas quais o Grupo detenha, direta ou 
indiretamente, mais de 50% dos direitos de voto em Assembleia Geral de Acionistas/Sócios e/ou detenha o poder de 
controlar as suas políticas financeiras e operacionais (definição de controlo utilizada pelo Grupo), foram incluídas nas 
demonstrações financeiras consolidadas anexas pelo método da consolidação integral. O capital próprio e o resultado 
líquido das subsidiárias correspondem a interesses de terceiros (minoritários) nas mesmas são apresentados 
separadamente na demonstração da posição financeira consolidada e na conta de ganhos e perdas consolidada, 
respetivamente, na rubrica “Interesses minoritários”.  

Os resultados das subsidiárias adquiridas ou vendidas durante o exercício estão incluídos na conta de ganhos e perdas 
desde a data da sua aquisição ou até à data da sua venda todas as transações e saldos entre subsidiárias e entre a 
Empresa e subsidiárias, assim como os rendimentos e gastos resultantes das referidas transações e saldos são 
integralmente anulados no processo de consolidação. As transações, os saldos e os dividendos distribuídos entre 
empresas do Grupo são eliminados no processo de consolidação.  

Os interesses minoritários são inicialmente mensurados pela correspondente quota-parte no justo valor dos ativos 
líquidos adquiridos. Subsequentemente, são ajustados pela correspondente quota-parte nas variações posteriores no 
capital próprio das subsidiárias.  

Na redução dos interesses do Grupo em subsidiárias, qualquer diferença entre o justo valor da contraprestação recebida 
ou a receber e a quota-parte correspondente na quantia escriturada dos ativos líquidos da subsidiária é registada em 
resultados do período.  

b. Participações financeiras em empresas associadas 

 
Os investimentos financeiros em empresas associadas (empresas onde o Grupo exerce uma influência significativa mas 
não detém o controlo das mesma através da participação nas decisões financeiras e operacional da associada) são 
registados pelo método da equivalência patrimonial. 

De acordo com o método da equivalência patrimonial, as participações financeiras são registadas pelo seu custo de 
aquisição, ajustado pelo valor correspondente à participação do Grupo nas variações dos capitais próprios (incluindo o 
resultado líquido) das associadas por contrapartida de ganhos ou perdas do exercício e pelos dividendos recebidos, 
líquido de perdas de imparidade acumuladas.  

O excesso do custo de aquisição face ao justo valor de ativos e passivos identificáveis de cada entidade adquirida na 
data de aquisição é reconhecido como uma diferença de aquisição e é mantido no valor de investimentos financeiro. 
Caso o diferencial entre o custo de aquisição e o justo valor dos ativos e passivos líquidos adquiridos seja negativo, o 
mesmo é reconhecido como um rendimento do exercício.  

É efetuada uma avaliação dos investimentos em associadas quando existem indícios de que o ativo possa estar em 
imparidade, sendo registada uma perda na conta de ganhos e perdas sempre que tal se confirme. Quando as perdas 
por imparidade reconhecidas em períodos anteriores deixarem de existir, estas são objeto de reversão.  

Quando a proporção do Grupo nos prejuízos acumulados da associada excede o valor pelo qual o investimento se 
encontra registado, o investimento é reportado por valor nulo enquanto o capital próprio da associada não for positivo, 
exceto quando o Grupo tenha assumido compromissos para a associada, registando, nesses casos uma provisão, para 
fazer face a essas obrigações.  

Os ganhos não realizados em transações com associadas são eliminados proporcionalmente ao interesse do Grupo na 
associada por contrapartida do investimento nessa mesma associada. As perdas não realizadas são similarmente 
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eliminadas, mas somente até ao ponto em que a perda não evidencie que o ativo transferido esteja em situação de 
imparidade.  

(ii) Concentração de atividades empresariais  

 
As aquisições de subsidiárias são registadas utilizando o método da compra. O correspondente custo é determinado 
como o agregado, na data de aquisição, de: (a) justo valor dos ativos entregues ou a entregar; (b) justo valor de 
responsabilidades incorridas ou assumidas; (c) justo valor de instrumentos de capital próprio emitidos pelo Grupo em 
troca de obtenção de controlo sobre a subsidiária; e (d) custos diretamente atribuíveis à aquisição. 

Quando aplicável, o custo de concentração ou aquisição inclui o efeito de pagamentos contingentes acordados no 
âmbito da transação. As alterações subsequentes em tais pagamentos são registadas por contrapartida do 
correspondente goodwill.  

Os ativos e passivos e responsabilidades contingentes da subsidiária ou negócio adquirido que satisfazem as condições 
de reconhecimento definidas na IFRS 3 são reconhecidos ao seu justo valor na data de aquisição. O excesso de custo de 
concentração relativamente ao justo valor de participação da Empresa nos ativos identificáveis líquidos é registado na 
rubrica de “Goodwill”. Na eventualidade da contabilização inicial de uma aquisição não estar concluída no final do 
período de relato em que a mesma ocorreu, o Grupo relata montantes provisórios para os itens cuja contabilização não 
esteja concluída. Tais montantes provisórios são passíveis de ajustamento dentro de um prazo de doze meses após a 
data de aquisição.  

(iii) Goodwill 

 
O goodwill é mensurado como o excesso do custo da concentração de atividades empresariais relativamente ao 
interesse adquirido no justo valor líquido dos ativos, passivo e passivos contingentes identificáveis reconhecidos na 
sequência da concentração.  

Para efeitos de testes de imparidade, o goodwill é imputado às unidades geradoras de caixa do Grupo que beneficiam 
das sinergias resultantes da consolidação. As unidades geradoras de caixa às quais foi imputado o goodwill são sujeitas 
a testes de imparidade anuais. Se a quantia recuperável da unidade geradora de caixa for inferior à correspondente 
quantia escriturada, a perda por imparidade daí resultante é inicialmente imputada à quantia escriturada do goodwill, 
sendo a parte remanescente imputada aos restantes ativos da unidade geradora de caixa proporcionalmente às 
quantias escrituradas destes. Perdas por imparidade imputadas ao goodwill não são revertidas subsequentemente.  

O goodwill se negativo é reconhecido como rendimento na data de aquisição, após reconfirmação do justo valor dos 
ativos, passivos e passivos contingentes identificáveis. Antes dessa reconfirmação encontra-se a ser diferido na rubrica 
“Diferimentos” do passivo. 

2.3.2. Especialização de exercícios 

Os rendimentos e os gastos são considerados quando obtidos ou incorridos, independentemente do momento do 
recebimento ou pagamento, estando assim relevados nas demonstrações financeiras dos períodos a que respeitam. 

2.3.3. Transações em moeda estrangeira 

As conversões para euros das transações em moeda estrangeira são efetuadas ao câmbio em vigor na data em que 
ocorrem. 

Os valores dos ativos expressos em moeda de países não participantes na União Económica Europeia (UEM) foram 
convertidos para euros utilizando o último câmbio de referência indicado pelo Banco de Portugal. 

As diferenças de câmbio entre as taxas em vigor na data da contratação e as vigentes na data de balanço, relativas aos 
ativos/passivos monetários, são contabilizadas na conta de ganhos e perdas do exercício. 

Os ativos e passivos não monetários registados ao custo histórico, expressos em moeda estrangeira, são convertidos à 
taxa de câmbio, à data da transação. Ativos e passivos não monetários expressos em moeda estrangeira registados ao 
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justo valor são convertidos à taxa de câmbio em vigor na data em que o justo valor foi determinado. As diferenças 
cambiais resultantes são reconhecidas em resultados, exceto no que diz respeito às diferenças relacionadas com ações 
classificadas como ativos financeiros disponíveis para venda, as quais são registadas em reservas. 

2.3.4. Outros Ativos Tangíveis 

Estes bens estão contabilizados ao respetivo custo histórico de aquisição sujeito a depreciação e testes de imparidade.  

Os terrenos não são depreciados. As depreciações dos restantes ativos tangíveis foram calculadas através da aplicação 
do método das quotas constantes, às taxas correspondentes à vida útil estimada dos respetivos bens. 

As taxas definidas têm subjacentes as seguintes vidas úteis estimadas:  

 

No caso específico da Empresa da Águas Medicinais de Felgueira, as taxas de depreciação utilizadas correspondem aos 
seguintes períodos de vida útil estimada: 

 

No caso específico da Indumape – Industrialização de Fruta, S.A., as taxas de depreciação são as seguintes: 

  Bem imobilizado Taxa de depreciação 

Edifício e outras construções   5,00% 

Equipamento básico Linha de produção 14,28% 

  Concentrador 14,28% 

  Tanques de aço Inox 5,00% 

  Báscula 15,50% 

  Caldeira 7,14% 

  Compressor de ar comprimido 10,00% 

  Câmara frigorífica 12,50% 

Equipamento de transporte Empilhadores 16,66% 

  Viatura ligeira de mercadorias 25,00% 

Ferramentas e utensílios Equipamento de cantina 10,00% 

  Equipamento de laboratório 12,50% 

  Outras ferramentas e utensílios 25,00% 

Equipamento administrativo Central telefónica 10,00% 

  Mobiliário de cantina 10,00% 

  Mobiliário de escritório 12,50% 

  Equipamento informático 25,00% 

  Programas de computador 33,33% 

Classe de bens

Anos de 

vida útil

Equipamento administrativo 8 a 10 

Máquinas e ferramentas 5 a 10

Equipamento informático 3 a 6

Instalações Interiores 8 a 10 

Material de Transporte 3 a 4

Outras Imobilizações corpóreas 5 a 10

Classe de bens

Anos de 

vida útil

Edifícios e outras construções 20 - 40

Equipamento básico 6 -10

Equipamento de transporte 4 - 6 

Equipamento administrativo 8 -16

Outros imobilizações corpóreas 8 - 20
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As taxas de depreciações utilizadas pela Indumape – Industrialização de Fruta, S.A. correspondem ao desgaste inerente 
à percentagem real de utilização do equipamento em relação à capacidade instalada. A unidade de produção laborou 
em 2021 a 41% da sua capacidade normal instalada, pelo que o correspondente equipamento foi depreciado a 50% das 
taxas acima discriminadas, mantendo-se o critério anteriormente aplicado.  

Os ativos biológicos da Indumape – Industrialização de Fruta, S.A. foram qualificados, para efeitos consolidados, como 
outros ativos tangíveis. A sua vida útil são 15 anos (4 já decorridos). 

No reconhecimento inicial dos valores dos outros ativos tangíveis, a Empresa capitaliza o valor de aquisição adicionado 
de quaisquer encargos necessários para o funcionamento correto de um dado ativo, de acordo com o disposto na IAS 
16 `Ativos Fixos Tangíveis’. Ao nível da mensuração subsequente, a Empresa opta pelo estabelecimento de uma vida 
útil que seja capaz de espelhar o tempo estimado de obtenção de benefícios económicos, depreciando o bem por esse 
período. A vida útil de cada bem é revista a cada data de relato financeiro. 

Os gastos subsequentes com os ativos tangíveis são capitalizados no ativo apenas se for provável que deles resultarão 
benefícios económicos futuros para a Empresa. Todas as despesas com manutenção e reparação são reconhecidas como 
gasto, de acordo com o princípio da especialização dos exercícios.  

Quando existe indicação de que um ativo possa estar em imparidade o seu valor recuperável é estimado, devendo ser 
reconhecida uma perda por imparidade sempre que o valor líquido de um ativo exceda o seu valor recuperável. As 
perdas por imparidade são reconhecidas em resultados para os ativos registados ao custo. 

O valor recuperável é determinado como o mais elevado entre o seu preço de venda líquido e o seu valor de uso, sendo 
este calculado com base no valor atual dos fluxos de caixa estimados futuros que se esperam vir a obter do uso 
continuado do ativo e da sua alienação no fim da sua vida útil. 

2.3.5. Terrenos e Edifícios de Rendimento 

A Empresa classifica como Terrenos e Edifícios de Rendimento os imóveis cuja recuperabilidade seja por via da obtenção 
de rendas ao invés do seu uso continuado, utilizando os critérios de mensuração da IAS 40.  

Os Terrenos e Edifícios de Rendimento são reconhecidos inicialmente ao custo de aquisição, incluindo os custos de 
transação diretamente relacionados, e subsequentemente ao seu justo valor. Variações de justo valor determinadas a 
cada data de balanço são reconhecidas em resultados.  

Dispêndios subsequentes relacionados são capitalizados quando for provável que a Empresa venha a obter benefícios 
económicos futuros em excesso do nível de desempenho inicialmente estimado. 

O justo valor dos terrenos e edifícios de rendimento baseia-se numa valorização efetuada por um avaliador 
independente. 

Os avaliadores independentes possuem formação académica e qualificação profissional reconhecida e relevante para a 
emissão dos relatórios de avaliação, versando várias áreas, das quais se destacam a consultoria imobiliária, a 
coordenação, fiscalização e gestão de empreendimentos, o ensino e a investigação. 

A determinação dos valores do património imobiliário, por parte dos avaliadores independentes, é baseada nos 
seguintes métodos: 

Método de Comparação de Mercado: 

Este método consiste em relacionar o valor do imóvel com os dados relativos à transação de propriedades com 
características semelhantes ou comparáveis. O uso deste método no presente estudo de avaliação serviu como 
parâmetro referencial por utilizar os dados diretamente recolhidos do mercado, proporcionando um carácter objetivo 
e indicador dos valores de avaliação.  

O método de comparação efetua uma estratificação dos dados recolhidos, segundo critérios de homogeneidade, de 
modo a permitir a comparação e a determinar quais as características mais relevantes.  
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Método de Capitalização de Rendas: 

Este método visa determinar o valor de um Imóvel (urbano ou rústico), em função da sua capacidade de produzir 
rendimentos. Relaciona o rendimento futuro (num pressuposto de otimização e em atenção ao tempo de vida 
económica) com o seu valor presente, e de forma a obter-se o valor de mercado (numa óptica de continuidade da 
utilização). 

Este método vocaciona-se para a determinação do valor presente de rendimentos futuros, segundo o valor e o estado 
atuais do imóvel, e atendendo a que os rendimentos presentes e futuros são capitalizados através de uma taxa de 
aplicação de capital no mercado imobiliário. 

O valor inclui o interesse no investimento, traduzido nos benefícios obtidos pela compra do bem imobiliário, quando 
comparado com aplicações do capital em outro sector produtivo. 

As taxas de capitalização são determinadas em função da relação entre os valores de renda e venda verificados nos 
mercados imobiliários em que os imóveis se inserem. O valor final é determinado pelo valor presente, descontando o 
valor das obras, considerado para beneficiação e reabilitação, de forma a repor a qualidade física e ambiental das 
instalações. 

2.3.6. Outros Ativos intangíveis  

Os ativos intangíveis estão mensurados ao respetivo custo histórico de aquisição, sendo sujeitos a amortizações e testes 
de imparidade. As suas amortizações são calculadas através de aplicação do método das quotas constantes, seguindo o 
critério duodecimal, ao longo de 3 anos, período que reflete de forma razoável a vida útil estimada dos ativos intangíveis.  

 

Todos os restantes encargos relacionados com os serviços informáticos, incluindo a manutenção de software, são 
reconhecidos como gastos quando incorridos. 

No entanto, no caso específico da Empresa da Águas Medicinais de Felgueira, as taxas de amortização utilizadas 
correspondem aos seguintes períodos de vida útil estimada: 

 

No caso concreto da concessão, é efetuada uma análise de imparidade anual sobre os pressupostos de avaliação 
utilizados, nomeadamente sobre alterações à taxa de desconto e de rentabilidade unitária adotada na avaliação 
efetuada no exercício de 2012. 

2.3.7. Terrenos e edifícios de uso próprio 

Os terrenos e edifícios de uso próprio são valorizados pelo seu justo valor, determinado com base em avaliações de 
peritos avaliadores, habilitados para o efeito, deduzido de amortizações e perdas por imparidade acumuladas. Os custos 
de reparação, manutenção e outras despesas associadas ao seu uso são reconhecidos como gasto do exercício, exceto 
no que se refere às despesas com itens que reúnam as condições para capitalização, os quais são reconhecidos 
separadamente na rubrica “Outros ativos tangíveis” e amortizados ao longo da respetiva vida útil. 

Os terrenos e edifícios de uso próprio são avaliados com a periodicidade considerada adequada, de forma a assegurar 
que o seu valor de balanço não difira significativamente do seu justo valor. 

Classe de bens Taxa anual

Aplicações informáticas 33,33%

Classe de bens

Anos de 

vida útil

Aplicações informáticas 3

Direito de exploração das 

águas minerais naturais 30
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A variação no justo valor destes ativos é registada diretamente por contrapartida de capital próprio na rubrica “Reservas 
de reavaliação por revalorização de terrenos e edifícios de uso próprio”. As amortizações são calculadas pelo método 
das quotas constantes, às taxas correspondentes à vida útil estimada dos respetivos imóveis de uso próprio. Os terrenos 
não são objeto de amortização. 

Sempre que o valor líquido contabilístico dos imóveis de uso próprio, após reversão de quaisquer reservas de 
reavaliação anteriormente registadas, exceda o seu justo valor, é reconhecida uma perda por imparidade com reflexo 
nos resultados do exercício, na rubrica “Perdas de imparidade (líquidas de reversão)”. As perdas por imparidade podem 
ser revertidas, também com impacto em resultados do exercício, caso subsequentemente se verifique um aumento no 
valor recuperável do ativo. 

2.3.8. Ativos financeiros 

i) Classificação 

A Empresa classifica os seus ativos financeiros no momento da sua aquisição considerando a intenção que lhes está 
subjacente, de acordo com as seguintes categorias: 

• Ativos financeiros detidos para negociação 

Adquiridos com o principal objetivo de gerar valias no curto prazo. Esta categoria inclui também os derivados que não 
se encontrem designados para cobertura contabilística. 

• Ativos financeiros classificados no reconhecimento inicial ao justo valor através de ganhos e perdas 

Esta categoria inclui os ativos com derivados embutidos, designados no momento do seu reconhecimento inicial ao 
justo valor, com as variações subsequentes no justo valor reconhecidas em resultados.  

• Ativos financeiros a deter até à maturidade 

Nesta categoria são classificados títulos de rendimento fixo, apresentando uma maturidade e fluxos de caixa fixos ou 
determináveis, que a Empresa tem intenção e capacidade de deter até ao seu vencimento. Estes ativos financeiros 
encontram-se registados pelo custo amortizado. De acordo com este método, o valor do instrumento financeiro em 
cada data de balanço corresponde ao seu custo inicial, deduzido de reembolsos de capital efetuados e perdas por 
imparidade, e ajustado pela amortização com base no método da taxa efetiva, de qualquer diferença entre o custo 
inicial e o valor de reembolso. À data de balanço, o Grupo não classificou qualquer instrumento financeiro nesta 
categoria. 

Os juros são reconhecidos com base no método da taxa efetiva, que permite calcular o custo amortizado e repartir os 
juros ao longo do período das operações. A taxa efetiva é aquela que, sendo utilizada para descontar os fluxos de caixa 
futuros estimados associados ao instrumento financeiro, permite igualar o seu valor atual ao valor do instrumento 
financeiro na data do reconhecimento inicial. 

• Empréstimos concedidos e contas a receber 

Os empréstimos e contas a receber incluem os ativos financeiros não derivados com pagamentos fixado ou 
determinável, não admitidos à cotação num mercado ativo. São registados neste elemento do ativo os depósitos a prazo 
em instituições de crédito. 

• Ativos financeiros disponíveis para venda 

Os ativos disponíveis para venda são ativos financeiros não derivados que (i) a Empresa tem intenção de manter por 
tempo indeterminado, (ii) que são designados como disponíveis para venda no momento do seu reconhecimento inicial 
ou (iii) que não se enquadrem nas categorias anteriormente referidas. 

ii) Reconhecimento, mensuração inicial e desreconhecimento 

Aquisições e alienações: (i) ativos financeiros ao justo valor através dos resultados, (ii) ativos financeiros disponíveis 
para venda e (iii) investimentos a deter até à maturidade, são reconhecidos na data da negociação (trade date), ou seja, 
na data em que a Empresa se compromete a adquirir ou alienar o ativo. Os ativos financeiros referidos acima são 



                                                                        
 

Anexo às Demonstrações Financeiras em 31 de dezembro de 2021 e 2020 
Montantes expressos em Euros 

 

PATRIS INVESTIMENTOS, SGPS, S.A 
Relatório e Contas Consolidadas - Exercício de 2021   

41 

 

inicialmente reconhecidos ao seu justo valor adicionado dos custos de transação, exceto nos casos de ativos financeiros 
ao justo valor através de resultados, caso em que estes custos de transação são diretamente registados em resultados.  

Os ativos financeiros são desreconhecidos quando (i) expiram os direitos contratuais da Empresa ao recebimento dos 
seus fluxos de caixa, (ii) a Empresa tenha transferido substancialmente todos os riscos e benefícios associados à sua 
detenção ou (iii) não obstante retenha parte, mas não substancialmente todos os riscos e benefícios associados à sua 
detenção, a Empresa tenha transferido o controlo sobre os ativos. 

iii) Mensuração subsequente 

Após o seu reconhecimento inicial, os ativos financeiros detidos para negociação e os ativos financeiros ao justo valor 
com reconhecimento em ganhos e perdas são valorizados ao justo valor, sendo as suas variações reconhecidas em 
ganhos e perdas. 

Os investimentos detidos para venda são igualmente registados ao justo valor sendo, no entanto, as respetivas variações 
reconhecidas em reservas, na parte que pertence ao acionista, até que os investimentos sejam desreconhecidos, ou 
seja, identificada uma perda por imparidade, momento em que o valor acumulado dos ganhos e perdas potenciais 
registados em reservas é transferido para resultados. No caso dos produtos com participação nos resultados, as 
variações do justo valor são reconhecidas inicialmente em Reservas (Capital Próprio) e, posteriormente, transferidas 
para a conta de ‘Participação nos resultados a atribuir’, na quota parte pertencente ao beneficiário. 

Ainda relativamente aos ativos monetários disponíveis para venda, o ajustamento ao valor de balanço compreende a 
separação entre (i) as amortizações segundo a taxa efetiva, (ii) as variações cambiais (no caso de denominação em 
moeda estrangeira) – ambas por contrapartida de resultados - e (iii) as variações no justo valor (exceto risco cambial), 
conforme descrito acima. 

Os investimentos a deter até à maturidade são mensurados em balanço ao custo amortizado, de acordo com o método 
da taxa efetiva, com as amortizações (juros, valores incrementais e prémios e descontos) a serem registados na conta 
de ganhos e perdas. 

O justo valor dos ativos financeiros cotados é o seu preço de compra corrente (“bid-price”). Na ausência de cotação, a 
Empresa estima o justo valor utilizando (i) metodologias de avaliação, tais como, a utilização de preços de transações 
recentes, semelhantes e realizadas em condições de mercado, técnicas de fluxos de caixa descontados e modelos de 
avaliação de opções parametrizados de modo a refletir as particularidades e circunstâncias do instrumento, e (ii) 
pressupostos de avaliação baseados em informações de mercado. 

Os instrumentos financeiros para os quais não é possível mensurar com fiabilidade o justo valor, bem como as ações 
não cotadas, são registados ao custo de aquisição. 

iv) Transferências entre categorias de ativos financeiros 

Em Outubro de 2008 o IASB emitiu a revisão da norma IAS 39 ‘Reclassificação de instrumentos financeiros’ 
(Amendements to IAS 39 ‘Financial Instruments: Recognition and Measurement’ e IFRS 7 ‘Financial Instruments 
Disclosures’). Esta alteração veio permitir que uma entidade transfira ativos financeiros detidos para negociação para 
as carteiras de ativos financeiros disponíveis para venda, empréstimos concedidos e contas a receber ou para ativos 
financeiros detidos até à maturidade, desde que esses ativos financeiros obedeçam às características de cada categoria. 

As transferências de ativos financeiros disponíveis para venda para as categorias de empréstimos concedidos e contas 
a receber e investimentos a deter até à maturidade, são também permitidas. 

v) Imparidade  

Imparidade de títulos 

A Empresa avalia regularmente, por carteira de títulos, se existe evidência objetiva de que um ativo financeiro, ou grupo 
de ativos financeiros, apresentem sinais de imparidade. Para os ativos financeiros que apresentem sinais de imparidade, 
é determinado o respetivo valor recuperável, sendo as perdas por imparidade registadas por contrapartida da conta de 
ganhos e perdas. 
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Um ativo financeiro, ou grupo de ativos financeiros, encontra-se em imparidade sempre que exista evidência objetiva 
de imparidade resultante de um ou mais eventos que ocorreram após o seu reconhecimento inicial, tais como: (i) para 
os instrumentos de capital cotados, uma desvalorização continuada ou de valor significativo na sua cotação, e (ii) para 
títulos de divida, quando esse evento (ou eventos) tenha um impacto no valor estimado dos fluxos de caixa futuros do 
ativo financeiro, ou grupo de ativos financeiros, que possa ser estimado com razoabilidade. 

A Empresa considera que um ativo financeiro, ou grupo de ativos financeiros, se encontra em imparidade após o 
reconhecimento inicial, de acordo com regras estabelecidas pela ASF. 

Assim, o ativo financeiro é objeto de imparidade, se:  

a) Já tiver sido objeto de imparidade em exercícios anteriores; ou 

b) A cotação de bolsa este em permanência inferior ao valor de custo (declínio prolongado) nos últimos 24 

meses, ou 

c) A cotação na data de fecho é inferior a 50% do valor de custo, variando esta percentagem em função da 

volatilidade média dos Mercados (declínio significativo de 50%). 

O montante da imparidade apurado é reconhecido em custos, e resulta da diferença entre o valor de custo e o valor de 
cotação à data de fecho, deduzida de qualquer perda de imparidade, no ativo, anteriormente reconhecida em 
resultados. 

Quando existe evidência de imparidade nos ativos financeiros disponíveis para venda, a perda potencial acumulada em 
reservas, correspondente à diferença entre o custo de aquisição e o justo valor atual, deduzida de qualquer perda de 
imparidade no ativo anteriormente reconhecida em resultados, é transferida para resultados. Se num período 
subsequente o montante da perda de imparidade diminui, a perda de imparidade anteriormente reconhecida é 
revertida por contrapartida de resultados do exercício até à reposição do custo de aquisição, Esta situação acontece se 
o aumento for objetivamente relacionado com um evento ocorrido após o reconhecimento da perda de imparidade, 
exceto no caso da ações ou outros instrumentos de capital para os quais não é possível reconhecer qualquer reversão 
de imparidade. As valorizações subsequentes de ações e outros instrumentos de capital são reconhecidas em reservas. 

Ajustamentos de recibos por cobrar e para créditos de cobrança duvidosa 

Os ajustamentos de recibos por cobrar têm por objetivo reduzir o montante dos prémios em cobrança ao seu valor 
estimado de realização. Os recibos emitidos e não cobrados no final do exercício são refletidos na rubrica ‘Contas a 
receber por operações de seguro direto’. 

O cálculo destes ajustamentos é efetuado com base nos valores dos prémios por cobrar, aplicando os critérios definidos 
pela ASF, de base económica. 

Retomando a situação dos produtos financeiros, importa referir que, excecionalmente, e devido a limitações dos 
circuitos administrativos e informáticos, podem ocorrer situações em que estando as apólices financeiras já anuladas, 
existam recibos que a elas respeitam, se encontrem por regularizar (i.e. em cobrança). Os recibos que se encontrem 
nesta situação deverão ser analisados caso a caso e constituído o respetivo ajustamento para recibos por cobrar. No 
final de 2015 não existiam recibos nestas circunstâncias, pelo que não houve necessidade de constituir nenhum 
ajustamento. 

Os ajustamentos para créditos de cobrança duvidosa destinam-se a reduzir o montante dos saldos a receber resultantes 
de operações de seguro direto, de resseguro ou outras, à exceção dos recibos por cobrar, ao seu valor provável de 
realização, sendo calculado em função da antiguidade dos referidos saldos, tendo por base uma análise económica. 

A Empresa realiza iniciativas para a regularização dos montantes em dívida, quer através da sua área de contencioso 
quer recorrendo posteriormente, se for o caso, à via judicial. 
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2.3.9. Passivos financeiros 

Um instrumento é classificado como passivo financeiro quando existe uma obrigação contratual da sua liquidação ser 
efetuada mediante a entrega de dinheiro ou de outro ativo financeiro, independentemente da sua forma legal. 

A Empresa tem registados como passivos financeiros os passivos resultantes de contratos de investimento (operações 
de capitalização com taxa garantida e sem participação nos resultados).  

Os passivos financeiros incluem passivos de contrato de investimento e são registados (i) inicialmente pelo seu justo 
valor deduzido dos custos de transação incorridos e (ii) subsequentemente ao custo amortizado, com base no método 
da taxa efetiva.  

2.3.10. Caixa e equivalentes de caixa 

Para efeitos da demonstração dos fluxos de caixa, a rubrica de caixa e seus equivalentes englobam os valores registados 
no balanço com maturidade inferior a três meses a contar da data de balanço, prontamente convertíveis em dinheiro e 
com risco reduzido de alteração de valor, onde se incluem a caixa e as disponibilidades em instituições de crédito.   

2.3.11. Capital social 

As ações são classificadas como capital próprio quando não há obrigação de transferir dinheiro ou outros ativos. Os 
custos incrementais diretamente atribuíveis à emissão de instrumentos de capital são apresentados no capital próprio 
como uma dedução dos proventos, líquida de imposto. 

2.3.12. Provisões técnicas 

Classificação entre contrato de seguro e contrato de investimento 

De acordo com o estabelecido na Norma IFRS 4, um contrato de seguro é um contrato por meio do qual uma parte (a 
empresa) aceita um risco de seguro significativo de outra parte (o tomador de seguro), aceitando compensar o tomador 
de seguro no caso de um acontecimento futuro incerto especificado (o acontecimento seguro) afetar adversamente o 
tomador de seguro. Todos os contratos que não cumpram esta definição qualificam como contratos de investimento. 

O registo das transações associadas aos contratos de seguro emitidos e aos contratos de resseguro detidos pelo Grupo 
é efetuado de acordo com o normativo da ASF. No âmbito da transição para o novo Plano de Contas para as Empresas 
de Seguros (Nota 2.1.), foram incorporados neste normativo os princípios de classificação de contratos estabelecidos 
pela Norma IFRS 4, no âmbito dos quais os contratos sem risco de seguro significativo são considerados contratos de 
investimento e contabilizados de acordo com os requisitos da Norma IAS 39. 

Adicionalmente, os contratos de investimento com participação discricionária nos resultados encontram-se no âmbito 
da Norma IFRS 4 e inerentemente observam o normativo da Autoridade de Supervisão de Seguros e fundos de Pensões. 

Provisão para prémios não adquiridos 

A provisão para prémios não adquiridos corresponde ao diferimento dos prémios emitidos, sendo calculada apólice a 
apólice, desde a data de encerramento do balanço até ao vencimento do período referente ao prémio. 

Em 31 de dezembro de 2018 e 2014, os diferimentos dos prémios emitidos dos produtos do ramo vida encontram-se 
registados na rubrica “Provisão matemática do ramo vida”, exceção feita ao segmento de proteção ao crédito o qual é 
registado na rubrica “Provisão para prémios não adquiridos”. 

Provisão matemática do ramo vida 

A provisão matemática destina-se a fazer face aos encargos futuros decorrentes dos contratos de seguro do ramo vida, 
sendo calculada para cada apólice, de acordo com as respetivas bases atuariais aprovadas pela ASF. Esta provisão é 
igualmente aplicável aos contratos de investimento com participação discricionária nos resultados. 
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Provisão para compromissos de taxa 

A provisão para compromissos de taxa é constituída, para cada carteira, quando a taxa de rendibilidade efetiva dos 
instrumentos financeiros que se encontram a representar as provisões matemáticas da mesma for inferior à respetiva 
taxa mínima garantida. 

Provisão para sinistros 

A provisão para sinistros destina-se a fazer face às indemnizações a pagar relativas a sinistros já ocorridos mas não 
regularizados, e foi determinada da seguinte forma: 

• A partir da análise dos sinistros declarados pendentes no final do exercício e da consequente estimativa da 

responsabilidade existente nessa data; 

• Pela estimativa dos montantes necessários para fazer face a responsabilidades com sinistros ocorridos e não 

declarados (IBNR); 

• Pela estimativa dos custos administrativos a incorrer na regularização futura de sinistros que atualmente se 

encontram em processo de gestão. 

A provisão referente a responsabilidades com sinistros ocorridos e não declarados foi calculada tendo por base o 
método Chain Ladder para a estimativa dos sinistros esperados, aplicando a esta estimativa o custo médio dos sinistros. 

Provisão para participação nos resultados a atribuir 

• Produtos financeiros com participação nos resultados: 

Corresponde ao valor líquido dos ajustamentos de justo valor relativos aos investimentos afetos a seguros de vida com 
participação nos resultados, na parte estimada do tomador de seguro ou beneficiário do contrato, que exceda o prejuízo 
acumulado na conta financeira desse produto.  

• Produtos de risco com participação nos resultados: 

Corresponde à participação nos resultados na data de vencimento das apólices de seguros de grupo temporários 
renováveis, equivalente a uma percentagem do resultado anual de cada apólice e do saldo negativo de anos anteriores 
(se aplicável). O direito à participação nos resultados está condicionado ao número de pessoas seguras em cada apólice. 

Provisão para participação nos resultados atribuída 

A provisão para participação nos resultados atribuída corresponde aos montantes atribuídos e ainda não distribuídos 
aos beneficiários dos contratos de seguro, sendo o seu cálculo efetuado de acordo com as bases técnicas de cada 
produto. A participação nos resultados é paga aos beneficiários dos contratos ou distribuída às apólices de seguro 
através de incorporação na respetiva provisão matemática no início de cada ano civil. 

Provisões técnicas de resseguro cedido 

Correspondem à quota-parte da responsabilidade dos Resseguradores nas responsabilidades totais da Empresa, sendo 
calculadas de acordo com os tratados de resseguro em vigor, no que se refere às percentagens de cedência e a outras 
cláusulas existentes. 

Responsabilidades com produtos “Unit-linked” 

As responsabilidades associadas a contratos de investimento emitidos pela Empresa em que o risco é suportado pelo 
tomador (produtos “Unit-linked”) são valorizadas ao justo valor, determinado com base no justo valor dos ativos que 
integram a carteira de investimentos afeta a cada um dos produtos, deduzido dos correspondentes encargos de gestão. 
Estas responsabilidades são registadas na rubrica “Passivos financeiros da componente de depósito de contratos de 
seguro e de contratos de seguro e operações considerados para efeitos contabilísticos como contratos de 
investimento”. 
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As carteiras de investimentos afectas a produtos “Unit-linked” são compostas por activos financeiros, incluindo títulos 
de rendimento fixo e títulos de rendimento variável, os quais são avaliados ao justo valor, sendo as correspondentes 
mais e menos-valias não realizadas reconhecidas na demonstração de ganhos e perdas do exercício. 

Responsabilidades com outros contratos de investimento 

As responsabilidades para com subscritores de outros produtos regulados que não incluem participação nos resultados 
com componente discricionária, classificados como contratos de investimento de acordo com a Norma IFRS 4, são 
valorizadas de acordo com os requisitos da Norma IAS 39 e registadas na rubrica "Passivos financeiros da componente 
de depósito de contratos de seguro e de contratos de seguro e operações considerados para efeitos contabilísticos 
como contratos de investimento". 

Provisão para riscos em curso 

A provisão para riscos em curso, corresponde ao montante necessário para fazer face a prováveis indemnizações e 
encargos a suportar após o termo do exercício e que excedem o valor dos prémios não adquiridos e dos prémios 
exigíveis relativos aos contratos em vigor.  

2.3.13.  Imposto sobre o rendimento 

Os impostos sobre lucros incluem os impostos correntes e os impostos diferidos. Os impostos correntes são os que se 
esperam que sejam pagos com base no resultado tributável apurado de acordo com as regras fiscais em vigor e 
utilizando a taxa de imposto aprovada. Os impostos diferidos são calculados sobre as diferenças temporárias entre os 
valores contabilísticos dos ativos e passivos e a sua base fiscal, utilizando as taxas de imposto aprovadas, ou 
substancialmente aprovadas, à data de balanço em cada jurisdição e que se esperam virem a ser aplicadas quando as 
diferenças temporárias se reverterem. 

Os impostos diferidos passivos são reconhecidos para todas as diferenças temporárias tributáveis, com exceção das 
diferenças resultantes do reconhecimento inicial de ativos e passivos que não afectem quer o lucro contabilístico, quer 
o fiscal, e de diferenças relacionadas com investimentos em subsidiárias, na medida em que provavelmente não serão 
revertidas no futuro.  

Os impostos diferidos ativos são reconhecidos para todas as diferenças temporárias dedutíveis, bem como para 
prejuízos fiscais registados em exercícios anteriores e que sejam ainda reportáveis, apenas na medida em que seja 
expectável que existam lucros tributáveis no futuro capazes de absorver as referidas diferenças. 

Os impostos sobre lucros são reconhecidos em resultados, exceto quando estão relacionados com itens que são 
reconhecidos diretamente nos capitais próprios, caso em que são também registados por contrapartida dos capitais 
próprios. Os impostos diferidos reconhecidos nos capitais próprios decorrentes da reavaliação de ativos financeiros 
disponíveis para venda são posteriormente reconhecidos em resultados no momento em que forem reconhecidos em 
resultados os ganhos e perdas que lhes deram origem. 

2.3.14. Benefícios concedidos aos empregados 

i) Plano de benefícios pós-emprego 

As responsabilidades com benefícios dos empregados são reconhecidas de acordo com os princípios estabelecidos pela 
Norma “IAS 19 – Benefícios dos Empregados”. 

Em conformidade com o contrato coletivo de trabalho (CCT) então vigente para o sector segurador, a Empresa tinha 
assumido o compromisso de conceder prestações pecuniárias para complemento das reformas atribuídas pela 
Segurança Social aos seus empregados admitidos no sector até 22 de Junho de 1995, data de entrada em vigor do CCT. 
Estas prestações consistiam numa percentagem, crescente com o número de anos de serviço do trabalhador, aplicada 
à tabela salarial em vigor à data da reforma. 

No âmbito do novo contrato coletivo de trabalho para a atividade seguradora, assinado em 23 de Dezembro de 2011, 
o anterior plano de pensões de benefício definido foi substituído, no que se refere aos trabalhadores no ativo, com 
referência a 1 de Janeiro de 2012, por um plano de contribuição definida, sendo o valor atual das responsabilidades por 
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serviços passados em 31 de Dezembro de 2011 transferido para a conta individual de cada participante. Esta alteração 
não foi aplicável às responsabilidades com pensões em pagamento relativas a trabalhadores que em 31 de Dezembro 
de 2011 se encontrassem reformados ou pré-reformados. Nesta data, a Empresa não tinha trabalhadores nesta 
situação. Este contrato coletivo de trabalho foi alterado em 08 de Dezembro de 2014, tendo sido aumentada a 
contribuição da entidade patronal para os anos de 2014 e seguintes. 

ii) Benefícios de curto prazo 

Os benefícios de curto prazo (que se vencem num período inferior a doze meses), incluindo prémios de produtividade 
pagos aos colaboradores pelo seu desempenho, são refletidos em “Gastos com pessoal” no período a que respeitam, 
de acordo com o princípio da especialização dos exercícios.  

iii) Outros benefícios de longo prazo 

A empresa tem ainda outras responsabilidades por benefícios de longo prazo concedidos a trabalhadores, incluindo 
responsabilidades com prémios de antiguidade e subsídios por morte antes da idade normal de reforma, que se 
encontram refletidas na rubrica “Outros Passivos”. O subsídio por morte após a idade normal de reforma está 
assegurado pela Segurança Social. As responsabilidades com estes benefícios são igualmente determinadas com base 
em avaliações atuariais.  

2.3.15. Provisões, ativos e passivos contingentes 

São reconhecidas provisões quando (i) a Empresa tem uma obrigação presente (legal ou construtiva) (ii) seja provável 
que o seu pagamento venha a ser exigido e (iii) quando possa ser feita uma estimativa fiável do valor dessa obrigação. 

O montante reconhecido em provisões consiste no valor atual da melhor estimativa dos recursos necessários para 
liquidar a obrigação, na data de relato. Tal estimativa é determinada, tendo em consideração os riscos e incertezas 
associados à obrigação. 

As provisões são revistas na data de relato e são ajustadas de modo a refletir a melhor estimativa a essa data. 

As obrigações presentes que resultam de contratos onerosos são registadas e mensuradas como provisões. Existe um 
contrato oneroso quando a Empresa é parte integrante das disposições de um contrato ou acordo, cujo cumprimento 
tem associados custos que não são possíveis evitar, os quais excedem os benefícios económicos derivados do mesmo. 

Os passivos contingentes não são reconhecidos nas demonstrações financeiras, sendo divulgados sempre que se verifica 
uma possibilidade não remota de uma saída de recursos englobando benefícios. Os ativos contingentes não são 
reconhecidos nas demonstrações financeiras, sendo divulgados quando for provável a existência de um futuro fluxo 
económico de recursos. 

2.3.16. Reconhecimento de juros e dividendos  

Os resultados referentes a juros de instrumentos financeiros classificados como disponíveis para venda são 
reconhecidos nas rubricas de juros e proveitos similares utilizando o método da taxa efetiva. Os juros dos ativos 
financeiros ao justo valor através dos resultados são também incluídos na rubrica de juros e proveitos similares. 

A taxa de juro efetiva é a taxa que desconta os pagamentos ou recebimentos futuros estimados durante a vida esperada 
do instrumento financeiro ou, quando apropriado, um período mais curto, para o valor líquido atual de balanço do ativo 
ou passivo financeiro. 

Para o cálculo da taxa de juro efetiva são estimados os fluxos de caixa futuros considerando todos os termos contratuais 
do instrumento financeiro, não considerando, no entanto, eventuais perdas de crédito futuras. O cálculo inclui as 
comissões que sejam parte integrante da taxa de juro efetiva, custos de transação e todos os prémios e descontos 
diretamente relacionados com a transação. 

No caso de ativos financeiros ou grupos de ativos financeiros semelhantes para os quais foram reconhecidas perdas por 
imparidade, os juros registados em resultados são determinados com base na taxa de juro utilizada na mensuração da 
perda por imparidade. 
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No que se refere aos instrumentos financeiros derivados, a componente de juro inerente à variação de justo valor não 
é separada e é classificada na rubrica de resultados de ativos e passivos ao justo valor através de resultados. 

Relativamente aos rendimentos de instrumentos de capital (dividendos), são reconhecidos quando estabelecido o 
direito ao seu reconhecimento. 

2.3.17. Locações 

A Empresa classifica as operações de locação como locações financeiras ou locações operacionais, em função da sua 
substância e não da sua forma legal, cumprindo os critérios definidos na IAS 17 ‘Locações’. São classificadas como 
locações financeiras as operações em que os riscos e benefícios inerentes à propriedade de um ativo são transferidos 
para o locatário. Todas as restantes operações de locação são classificadas como locações operacionais. 

Locações operacionais 

Os pagamentos efetuados à luz dos contratos de locação operacional são registados em custos nos períodos a que dizem 
respeito. 

Locações financeiras 

Os contratos de locação financeira são registados na data do seu início, no ativo e no passivo, pelo custo de aquisição 
da propriedade locada, que é equivalente ao valor atual das rendas de locação vincendas. As rendas são constituídas (i) 
pelo encargo financeiro que é debitado em resultados e (ii) pela financeira do capital que é deduzida ao passivo. Os 
encargos financeiros são reconhecidos como custos ao longo do período da locação, a fim de produzirem uma taxa de 
juro periódica constante sobre o saldo remanescente do passivo em cada período. 

A Empresa apenas tem contratos de locação operacional relativos a contratos efetuados para viaturas e equipamento 
informático. 

2.3.18. Ativos não correntes detidos para venda 

Ativos não correntes são classificados como detidos para venda quando o seu valor de balanço for recuperado, 
principalmente através de uma transação de venda (incluindo os adquiridos exclusivamente com o objetivo da sua 
venda), e a venda for altamente provável.  

Imediatamente antes da classificação inicial do ativo como detido para venda, a mensuração dos ativos não correntes 
é efetuada de acordo com os IFRS aplicáveis. Subsequentemente, estes ativos para alienação são mensurados ao menor 
valor entre o valor de reconhecimento inicial e o justo valor deduzido dos custos de venda. 

2.3.19. Alterações nas políticas contabilísticas, estimativas e erros 

Para além das alterações das políticas contabilísticas enumeradas no ponto 2.2 anterior, no exercício findo em 31 de 
dezembro de 2021 e nos seus períodos comparativos, não ocorreram alterações significativas de políticas contabilísticas 
que produzam efeito na comparabilidade desses exercícios. 

Não ocorreram alterações de estimativas durante o exercício presente e anterior. 

 

3. Principais estimativas contabilísticas e julgamentos relevantes utilizados na elaboração das 
demonstrações financeiras 

 
As IAS/IFRS estabelecem uma série de tratamentos contabilísticos e requerem que o Conselho de Administração utilize 
o julgamento e faça as estimativas necessárias de forma a decidir qual o tratamento contabilístico mais adequado. As 
principais estimativas contabilísticas e julgamentos utilizados na aplicação dos princípios contabilísticos pela Empresa 
são divulgadas abaixo, no sentido de melhorar o entendimento de como a sua aplicação afeta os resultados reportados 
da Empresa. Uma descrição alargada das principais políticas contabilísticas utilizadas pela Empresa é apresentada na 
nota 2. 
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Dever-se-á ter em conta que, em algumas situações, poderão existir alternativas ao tratamento das políticas 
contabilísticas adotadas pela Empresa, que levariam a resultados diferentes, caso um tratamento diferente tivesse sido 
escolhido. No entanto, a Empresa entende que os julgamentos e as estimativas aplicadas são apropriados, pelo que as 
demonstrações financeiras apresentam de forma verdadeira e apropriada a posição financeira e das suas operações em 
todos os aspetos materialmente relevantes. 

Os resultados das alternativas analisadas de seguida são apresentados apenas para assistir o leitor no entendimento 
das demonstrações financeiras e não têm intenção de sugerir que outras alternativas ou estimativas são mais 
apropriadas. 
 
3.1. Provisões técnicas e responsabilidades relativas a contratos de seguro e de investimento com participação nos 
resultados discricionária 

As responsabilidades futuras decorrentes de contratos de seguro e de investimento com participação nos resultados 
discricionária são registadas na rubrica provisões técnicas.  

As provisões técnicas relativas aos produtos vida tradicionais foram determinadas tendo por base vários pressupostos, 
nomeadamente, mortalidade, longevidade e taxa de juro, aplicáveis a cada uma das coberturas. Os pressupostos 
utilizados foram baseados na experiência passada da Empresa e do mercado. Estes pressupostos poderão ser revistos 
se for determinado que a experiência futura venha a confirmar a sua desadequação.  

As provisões técnicas decorrentes de contratos de seguro e de investimento com participação nos resultados 
discricionária (produtos de capitalização) incluem (i) provisão matemática, (ii) provisão para participação nos resultados, 
(iii) provisão para sinistros e (iv) outras provisões técnicas. 

Quando existem sinistros, qualquer montante pago, ou que se estima vir a ser pago pela Empresa, é reconhecido como 
perda nos resultados. A Empresa estabelece provisões para pagamento de sinistros decorrentes dos contratos de seguro 
e de investimento com participação nos resultados discricionária.  

Na determinação das provisões técnicas decorrentes de contratos de seguro e de investimento com participação nos 
resultados, a Empresa avalia periodicamente as suas responsabilidades utilizando metodologias atuariais e tomando 
em consideração as coberturas de resseguro respetivas. As provisões são revistas periodicamente pelo atuário 
responsável. 

Qualquer eventual alteração de critérios é devidamente avaliada para quantificação dos seus impactos financeiros. 
 
3.2. Justo valor de ativos financeiros 

Quando o justo valor de ativos e passivos financeiros e não financeiros registados nas demonstrações financeiras não 
pode ser calculado com base em cotações de mercados ativos, o justo valor é determinado usando diversas técnicas de 
avaliação, que incluem uso do método dos cash flows descontados. Os dados de base a estes modelos são calculados 
com base na informação disponível de mercados, contudo, sempre que tal não seja exequível, é necessário recorrer em 
alguma medida a ponderações para determinar o justo valor. 

As alterações nos pressupostos acerca destes fatores podem afetar o justo valor reconhecido nas demonstrações 
financeiras.  

• Nível 1- Preço de mercado cotado (não ajustado) num mercado ativo para um instrumento idêntico; 

• Nível 2 - Técnicas de valorização baseadas em dados observáveis, quer diretamente (ou seja, como preços), ou 
indiretamente (ou seja, derivada de preços). Esta categoria inclui instrumentos valorizados como utilização de preços 
em mercados cotados em mercados ativos para instrumentos similares; preços cotados para instrumentos idênticos ou 
similares em mercados considerados menos ativos, ou outras técnicas de avaliação em que todos os insumos sejam 
diretamente ou indiretamente observáveis a partir de dados de mercado; 

• Nível 3 - Técnicas de valorização utilizando inputs não observáveis no mercado. Esta categoria inclui os 
instrumentos financeiros em que a técnica de avaliação inclui inputs não baseados em dados não observáveis e os inputs 
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não observáveis têm um efeito significativo na avaliação do instrumento. Esta categoria inclui os instrumentos que são 
avaliados com base em cotações de rendimentos similares, sempre que houver necessidade de ajustamentos não-
observáveis significativos ou de pressupostos para refletir as diferenças entre os instrumentos. 

O justo valor dos ativos e passivos financeiros e não financeiros que sejam negociados nos mercados ativos são baseados 
em preços de mercados cotados ou cotações de preços de revendedor.  

Para os instrumentos não financeiros, nomeadamente os terrenos e edifícios de uso próprio e de rendimento, a Empresa 
utiliza técnicas de avaliação de nível 2. 
 
3.3. Imparidade dos ativos financeiros disponíveis para venda 

A Empresa determina que existe imparidade nos seus ativos disponíveis para venda quando existe uma desvalorização 
prolongada ou de valor significativo no seu justo valor. A determinação de uma desvalorização prolongada ou de valor 
significativo requer julgamento. No julgamento efetuado, a Empresa avalia entre outros fatores, a volatilidade normal 
dos preços das ações. Adicionalmente, as avaliações são obtidas através de preços de mercado ou de modelos de 
avaliação os quais requerem a utilização de determinados pressupostos ou julgamento no estabelecimento de 
estimativas de justo valor. 

Metodologias alternativas e a utilização de diferentes pressupostos e estimativas, poderá resultar num nível diferente 
de perdas por imparidade reconhecidas, com o consequente impacto nos resultados da Empresa. 
 
3.4. Pensões e outros benefícios a empregados 

A determinação das responsabilidades por pensões de reforma (benefícios definidos) requer a utilização de 
pressupostos e estimativas, incluindo a utilização de projeções atuariais, rentabilidade estimada dos investimentos e 
outros fatores que possam ter impacto nos custos e nas responsabilidades do plano de pensões. Alterações a estes 
pressupostos poderiam ter um impacto significativo nos valores determinados. 
 
3.5. Imposto sobre lucros 

A determinação dos impostos sobre lucros requer determinadas interpretações e estimativas. Outras interpretações e 
estimativas poderiam resultar num nível diferente de impostos sobre lucros, correntes e diferidos, reconhecidos no 
período. 

De acordo com a legislação fiscal em vigor, as Autoridades Fiscais têm a possibilidade de rever o cálculo da matéria 
coletável efetuado pela Empresa durante um período de quatro anos. 

Desta forma, é possível que hajam correções à matéria coletável, resultantes principalmente de diferenças na 
interpretação da legislação fiscal. No entanto, é convicção do Conselho de Administração da Empresa, de que não 
haverá correções significativas aos impostos sobre lucros registados nas demonstrações financeiras. 

Adicionalmente, a recuperabilidade do imposto diferido ativo, nomeadamente aquele associado a prejuízos fiscais 
reportáveis, é sujeito a testes de imparidade os quais recorrem a metodologias que consideram pressupostos e 
estimativas. Diferentes estimativas e pressupostos podem resultar em diferentes estimativas de recuperabilidade do 
imposto diferido ativo. 
 
3.6. Vidas úteis dos Ativos fixos tangíveis e intangível 

Estes bens estão contabilizados ao respetivo custo histórico de aquisição sujeito a amortização/depreciação e testes de 
imparidade. 
 
3.7. Taxa de desconto e remuneração na avaliação do direito de exploração de águas minerais naturais. 

A determinação da taxa de desconto e remuneração na avaliação do direito de exploração de águas minerais naturais, 
requer a utilização de pressupostos e estimativas de forma obter a valorização da concessão da exploração. 
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4. Empresas incluídas na consolidação 
 
As empresas subsidiárias incluídas na consolidação, suas sedes sociais e proporção no capital são as seguintes:  
 

 
 
 
As empresas subsidiárias foram incluídas na consolidação pelo método de consolidação integral, conforme explicado na 
nota 2.2.1 (i). 

 
No decurso do exercício findo em 31 de dezembro de 2021 foi constituída a seguinte subsidiária: 
 

 
 

 
No quadro abaixo são apresentadas as entidades do grupo que ficaram excluídas do perímetro de consolidação e qual 
o motivo da sua exclusão: 
 
 

 
 
Durante o exercício de 2020, a Indumape participou no aumento de capital da Sociedade Agrícola da Agregada da Beata, 
Lda, detendo no final do ano 40% do capital social desta entidade, que tem como objeto social a cultura de pomoideas 
e prunoideas e atividades conexas. 
 
No final de 2020 a Patris Serviços, S.A. foi liquidada. 
 
Em maio de 2021, a Patris Investimentos, SGPS, S.A. adquiriu ao Real Capital – FCR a totalidade do capital social da 
Greenvita, S.A., tendo sido posteriormente alienado à Indumape 10% do capital social daquela entidade.  
 
Em setembro de 2021, o capital social da Greenvita foi aumentado de 50.000 euros para 60.000 euros através da entrada 
de um novo acionista, tendo, consequentemente, a participação da Patris Investimentos reduzido para 75% e a 
participação da Indumape para 8,33% do capital social. 
 

Sede Diretas Indiretas Totais Diretas Indiretas Totais

Real Vida Seguros, S.A Porto 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00%

Companhia das Águas Medicinais da Felgueira, S.A. Canas de Senhorim 99,64% 0,00% 99,64% 0,00% 99,64% 99,64%

Aero Topográfica, Lda Lisboa 99,97% 0,00% 99,97% 0,72% 99,25% 99,97%

Real Capital-FCR Lisboa 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00%

Indumape - Industrialização de Fruta, S.A. Pombal 0,00% 76,70% 76,70% 0,00% 76,70% 76,70%

Patris Finance, Lda Lisboa 99,00% 1,00% 100,00% 99,00% 1,00% 100,00%

Patris SGFTC, S.A. Lisboa 95,04% 0,00% 95,04% 95,04% 0,00% 95,04%

Greenvita, S.A. Pombal 75,00% 6,39% 81,39% 0,00% 100,00% 100,00%

Patris Capital, Lda Lisboa 99,00% 0,00% 99,00% - - -

2021 2020

Denominação
Ano de 

constituição
Atividade Sede Social Participação

Patris Capital, Lda 2021

Intermediação de 

crédito e mediação 

de seguros

Lisboa 99,0%

Motivo Diretas Indiretas Totais Diretas Indiretas Totais

Iberpartners Cafés, S.G.P.S., S.A. Participação inferior a 50% 0% 29,4% 29,4% 0,0% 29,4% 29,4%

Controlauto - Inspeção de Automóveis, S.A. Participação inferior a 50% 0% 26,0% 26,0% 0% 26,0% 26,0%

Sociedade Agrícola da Agregrada da Beata, Lda Participação inferior a 50% 0% 30,7% 30,7% 0% 30,7% 30,7%

2021 2020
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Ainda em maio de 2021, a Patris Investimentos adquiriu 99,25% do capital social da Aero Topográfica, Lda e 99,64% do 
capital social da Companhia das Águas Medicinais da Felgueira, S.A. ao Real Capital-FCR.  
 
Em junho de 2021 foi constituída a Patris Capital, Lda, com o capital social de 5.000 Euros, tendo a Patris Investimentos 
subscrito e realizado 4.950 Euros de quota, detendo assim 99% do capital social daquela entidade. 
 
Em setembro de 2021 ocorreu a fusão, por incorporação, da Nova Companhia do Grande Hotel das Caldas da Felgueira, 
S.A. na Companhia das Águas Medicinais da Felgueira, S.A., com a consequente extinção da Nova Companhia do Grande 
Hotel das Caldas da Felgueira, S.A. 
 
 
 

5. Caixa e seus equivalentes e depósitos à ordem 
 
A rubrica de caixa e seus equivalentes e depósitos à ordem apresenta-se como segue: 
 

 
 

Na demonstração de fluxos de caixa, integrante das demonstrações financeiras, estão detalhados os movimentos 
ocorridos durante o exercício que geraram saídas e entradas de dinheiro em caixa e bancos. 
 
 
 

6. Inventários 
 
Os inventários apresentam-se como segue: 
 

 
 
O pomar detido pela Indumape – Industrialização de Fruta, S.A. foi, em 2019, reclassificado nos termos da Amendments 
to IAS 16 and IAS 41 – Bearer Plants. 
 
 
 

7. Investimentos em associadas e empreendimentos conjuntos 
 
A rubrica apresenta a seguinte composição: 
 

2021 2020

Caixa  e seus equivalentes 4.215 4.074

Depósitos à ordem 11.229.014 13.383.041

11.233.229 13.387.115

Montante 

Bruto

Perdas por 

Imparidade

Montante 

Líquido

Montante 

Bruto

Perdas por 

Imparidade

Montante 

Líquido

Mercadorias 4.739 - 4.739 54.933 - 54.933

Matérias prima, subsidiárias e de consumo 139.191 - 139.191 17.563 - 17.563

Produto Acabado 1.581.637 - 1.581.637 1.355.712 (34.770) 1.320.942

Pavilhões Torres Novas - - - 1.000.000 - 1.000.000

Produtos e Trabalhos em curso 73.772 - 73.772 118.402 - 118.402

1.799.339 - 1.799.339 2.546.610 (34.770) 2.511.840

2021 2020
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8. Ativos financeiros detidos para negociação  
 
Os ativos financeiros detidos para negociação apresentam-se como segue: 

 
 
 
 

9. Ativos financeiros classificados no reconhecimento inicial ao justo valor através de ganhos e 
perdas  

 
A rubrica de ativos financeiros classificados no reconhecimento inicial ao justo valor através de ganhos e perdas 
apresenta-se como segue: 

 
 
 
 

10. Ativos financeiros disponíveis para venda 
 
Os ativos financeiros disponíveis para venda têm a seguinte composição: 

 

2021 2020

Wincentro 50.000 50.000

Sociedade Agrícola Agregada da Beata 38.320 28.512

Agrogarante 15.400 26.100

Outras 13.794 10.294

117.514 114.906

2021 2020

Contratos de futuros:

     de taxa de câmbio 1.041.814 651.623

     sobre ações 1.836.556 1.735.662

2.878.370 2.387.285

2021 2020

Unidades de participação 44.079.794 40.219.591

Instrumentos de dívida 1.124.574 728.688

Outros 73.210 42.975

45.277.579 40.991.254

2021 2020

Instrumentos de capital 62.196.201 20.238.657

Unidades de participação 35.431.761 59.343.129

Instrumentos de dívida 157.277.077 111.658.387

254.905.038 191.240.173



                                                                        
 

Anexo às Demonstrações Financeiras em 31 de dezembro de 2021 e 2020 
Montantes expressos em Euros 

 

PATRIS INVESTIMENTOS, SGPS, S.A 
Relatório e Contas Consolidadas - Exercício de 2021   

53 

 

 
 

 

 

Valor 

Custo de Juros  / antes  de Imparidade Valor Reserva de Valor de

aquis ição mais  va l ias imparidade acumulada l íquido justo va lor balanço

Instrumentos  de dívida

De dívida  públ ica

   De emissores  nacionais 442.846 (17.830) 425.017 425.017 25.202 450.219

   De emissores  estrangeiros 108.551.815 (259.890) 108.291.925 - 108.291.925 (571.544) 107.720.382

De outros  emissores

   De emissores  nacionais 7.858.431 (678) 7.857.753 - 7.857.753 (406.450) 7.451.303

   De emissores  estrangeiros 41.015.635 1.022.807 42.038.443 (148.886) 41.889.557 (234.383) 41.655.174

157.868.728 744.409 158.613.138 (148.886) 158.464.252 (1.187.175) 157.277.077

Instrumentos  de capita l

Valorizados  ao justo va lor

   De emissores  nacionais 22.325.387 - 22.325.387 - 22.325.387 15.334.053 37.659.440

   De emissores  estrangeiros 27.350.033 - 27.350.033 (786.044) 26.563.989 (2.027.228) 24.536.761

Valorizados  ao custo his tórico

   De emissores  nacionais 2.071.559 - 2.071.559 (2.071.559) - - -

51.746.979 - 51.746.979 (2.857.603) 48.889.376 13.306.825 62.196.201

Unidades  de participação

   De não res identes 36.240.467 - 36.240.467 - 36.240.467 (808.706) 35.431.761

36.240.467 - 36.240.467 - 36.240.467 (808.706) 35.431.761

245.856.174 744.409 246.600.584 (3.006.489) 243.594.095 11.310.944 254.905.038

2021

2020

Valor 

Custo de Juros  / antes  de Imparidade Valor Reserva de Valor de

aquis ição mais  va l ias imparidade acumulada l íquido justo va lor balanço

Instrumentos  de dívida

De dívida  públ ica

   De emissores  nacionais 442.846 (12.029) 430.817 430.817 33.345 464.162

   De emissores  estrangeiros 62.897.176 (203.606) 62.693.570 - 62.693.570 396.148 63.089.718

De outros  emissores

   De emissores  nacionais 4.110.403 12.953 4.123.356 - 4.123.356 (109.691) 4.013.665

   De emissores  estrangeiros 43.710.796 591.742 44.302.538 (120.796) 44.181.742 (90.900) 44.090.842

111.161.221 389.060 111.550.281 (120.796) 111.429.485 228.902 111.658.387

Instrumentos  de capita l

Valorizados  ao justo va lor

   De emissores  nacionais 9.848.827 - 9.848.827 9.848.827 (1.086.351) 8.762.476

   De emissores  estrangeiros 13.753.761 - 13.753.761 (1.079.051) 12.674.710 (1.198.529) 11.476.181

Valorizados  ao custo his tórico

   De emissores  nacionais 2.071.559 - 2.071.559 (2.071.559) - - -

25.674.147 - 25.674.147 (3.150.610) 22.523.537 (2.284.880) 20.238.657

Unidades  de participação

   De res identes 27.870.423 - 27.870.423 (4.533.983) 23.336.440 3.023.718 26.360.158

   De não res identes 33.537.345 - 33.537.345 - 33.537.345 (554.374) 32.982.971

61.407.768 - 61.407.768 (4.533.983) 56.873.785 2.469.344 59.343.129

198.243.136 389.060 198.632.196 (7.805.389) 190.826.807 413.366 191.240.173
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11. Empréstimos e contas a receber 
 

Empréstimos e contas a receber apresenta-se como segue: 

 
 
 
 

12. Terrenos e Edifícios 
 

O movimento ocorrido nas rubricas de “Terrenos e edifícios” foi o seguinte: 

 

 

 

Os terrenos e edifícios são avaliados sempre que considerado adequado ou com uma periodicidade máxima de dois 
anos, por peritos habilitados para o efeito. 

Os edifícios de uso próprio são depreciados ao longo da respetiva vida útil definida em cada avaliação. 

Métodos de avaliação 

As avaliações dos terrenos ou edifícios são efetuadas tendo em vista a obtenção do Presumível Valor de Transação, 
normalmente o valor de mercado, isto é, o preço pelo qual o terreno ou edifício poderia ser vendido, à data da avaliação, 
por contrato privado entre um vendedor e um comprador interessados e independentes, entendendo-se que o bem é 
objeto de uma oferta pública no mercado, que as condições deste permitem uma venda regular e que se dispõe de um 
prazo normal para negociar a venda, tendo em conta a natureza do bem. Nos casos de existência de contratos de 
arrendamento a determinação do Presumível Valor de Transação têm em consideração o valor baseado no rendimento. 

 Os métodos de avaliação normalmente utilizados são: 

a) Método comparativo de mercado: consiste na avaliação do terreno ou edifício por comparação, ou seja, 

em função de transações e/ou propostas efetivas de aquisição em relação a terrenos ou edifícios que 

possuam idênticas características físicas e funcionais, e cuja localização se insira numa mesma área do 

mercado imobiliário; 

2021 2020

Depósitos a prazo 9.347.158 9.200.499

Empréstimos concedidos 4.022 2.321

9.351.180 9.202.820

Revalori- Depreciações

Valor bruto Amortizações zação Valor bruto Amortizações do exercicio Valor bruto Depreciações Líquido

Imovéis de uso próprio 12.843.752 (2.998.189) 183.967 180.000 - 134.596 (186.507) 13.342.315 (3.184.695) 10.157.620

Imovéis de rendimento 16.658.627 - 3.277.073 (180.000) - 4.551.700 (360.000) - 23.947.400 - 23.947.400

2021

Saldo em 31/12/2020 Transferências
Aquisições Alienações

Saldo em 31/12/2021

Revalori- Depreciações

Valor bruto Amortizações zação Valor bruto Amortizações do exercicio Valor bruto Depreciações Líquido

Imovéis de uso próprio 12.454.890 (2.758.308) (757.568) 423 - 1.146.007 (239.881) 12.843.752 (2.998.189) 9.845.563

Imovéis de rendimento 12.812.645 - 360.241 - - 3.485.741 - 16.658.627 - 16.658.627

Saldo em 31/12/2019 Transferências Saldo em 31/12/2020
AlienaçõesAquisições

2020
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b) Método do custo: consiste na determinação do valor do edifício através da soma do valor de mercado do 

terreno e de todos os custos necessários à construção de um edifício de iguais características físicas e 

funcionais, depreciados em função da sua antiguidade, estado de conservação e estimativa de vida útil e 

acrescidos das margens de lucro requeridas; 

c) Método do rendimento: consiste no apuramento do valor do terreno ou edifício mediante o quociente 

entre a renda anual efetiva e uma taxa de capitalização adequada; 

d) Método do valor residual: consiste numa variação ao método do custo onde o valor do bem imóvel no 

estado atual se obtém retirando ao valor do imóvel, após conclusão das obras, todos os custos e margens 

associadas, ainda não executados. 

 
 
 

13. Outros ativos tangíveis 
 
A movimentação da rubrica de Outros ativos tangíveis durante o exercício foi o seguinte: 

 

 

 

Depreciações Outras

e perdas por transfe- Deprecia-

Valor imparidade rências e ções do

bruto acumuladas Adições regularizações exercício

Mobiliário e material de escritório 202.465 (134.448) 68.017 - - (13.877) 54.140

Equipamento básico 13.295.932 (8.656.820) 4.639.112 604.983 - (761.108) 4.482.987

Máquinas e ferramentas 36.042 (32.991) 3.051 - - (1.201) 1.850

Equipamento informático 862.744 (809.926) 52.818 572.472 (2.167) (156.931) 466.192

Equipamento de transporte 1.571.835 (603.459) 968.376 290.567 (7.413) (202.547) 1.048.983

Equipamento administrativo 702.416 (678.763) 23.653 370 - (7.474) 16.549

Outro equipamento 1.177.127 (960.124) 217.003 1.529 - (18.776) 199.756

Ativos biológicos 591.484 - 591.484 - - - 591.484

Ativos tangíveis em curso 2.097.266 - 2.097.266 4.354.145 (5.143.266) - 1.308.145

20.537.311 (11.876.531) 8.660.780 5.824.066 (5.152.846) (1.161.914) 8.170.086

2021

Saldo em 31/12/2020 Saldo em 31/12/2021

Valor l íquido 

em 

31/12/2020

Valor l íquido em 

31/12/2021

Depreciações Outras

e perdas por transfe- Deprecia-

Valor imparidade rências e ções do

bruto acumuladas Adições regularizações exercício

Equipamento

Mobiliário e material de escritório 106 447 (19 966) 86 481 - (4 000) (14 465) 68 016

Equipamento básico 5 615 288 (1 764 854) 3 850 434 1 586 637 (423) (718 448) 4 718 201

Máquinas e ferramentas 8 178 (3 790) 4 388 42 973 (1 841) (47 220) (1 700)

Equipamento informático 327 979 (269 072) 58 907 - 267 - 59 174

Instalações interiores 5 822 (5 089) 733 526 022 (29 032) (190 000) 307 723

Equipamento administrativo 47 557 (20 211) 27 346 7 408 - (14 631) 20 123

Outro equipamento 1 310 033 (434 093) 875 940 2 795 (43 150) (35 085) 800 500

Ativos biológicos 591 483 - 591 483 - - - 591 483

Ativos tangíveis em curso 1 946 696 - 1 946 696 2 653 326 (2 502 761) - 2 097 261

9 959 482 (2 517 075) 7 442 407 4 819 161 (2 580 939) (1 019 849) 8 660 780

2020

Saldo em 31/12/2019 Saldo em 31/12/2020

Valor l íquido 

em 

31/12/2019

Valor l íquido em 

31/12/2020
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14. Ativos sob direito de uso 
 
No que respeita aos compromissos atuais com locações operacionais, foram reconhecidos os seguintes montantes de 
direitos de uso e responsabilidades por locação: 
 

 
 
 

 
 
 
 

15. Goodwill 
 

À data de balanço, o goodwill resulta essencialmente da fusão por incorporação do Finibanco Vida.  
 
O Goodwill adquirido na concentração de atividades empresariais representa o pagamento efetuado pela Real Vida 
Seguros em antecipação de benefícios económicos futuros de ativos que não sejam capazes de ser individualmente 
identificados e separadamente reconhecidos. Com periodicidade mínima anual, o Grupo realiza testes de imparidade 
ao goodwill registado em balanço, de acordo com a IAS 36 – Imparidade de ativos.  
 
Em resultado dos testes de imparidade efetuados, verificou-se uma perda por imparidade no exercício no montante 
de 766.666 euros (956.848 euros em 31 de dezembro de 2020) euros do goodwill do Finibanco Vida (ver nota 35). 
 
 
 

16. Outros ativos intangíveis 
 

O movimento nas rubricas de outros ativos intangíveis apresenta-se como segue: 

Outras Depreciações

transfe- e perdas por Regularizações Amortizações Valor

rências e imparidade do do líquido

regularizações acumuladas exercício exercício em 31.12.2021

Activos sob direito de uso

Rendas e Alugures 1.171.908 (392.571) (133.871) (68.395) 577.071

Rendas Auto 54.760 (34.639) (20.121) - -

1.226.668 (427.210) (153.992) (68.395) 577.071

Saldo em 31.12.2020

2021

Outras Depreciações

transfe- e perdas  por Regularizações Amortizações Valor

rências  e imparidade do do l íquido

regularizações acumuladas exercício exercício em 31.12.2020

Activos sob direito de uso

Rendas  e Alugures 1 171 909 (177 938) (36 490) (178 144) 779 337

Rendas  Auto 54 760 (27 680) (6 959) 20 121

1 226 669 (205 618) (36 490) (185 103) 799 458 

Saldo em 31.12.2019

2020
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O valor relativo a Propriedade Industrial é relativo a um ativo relacionado com a concessão da exploração de água 
mineral natural, dizendo este respeito à Companhia das Águas Medicinais de Felgueira, S.A..  

A concessão de exploração tem um período inicial de 50 anos contados a partir de 1991. Este período será prorrogado 
por despacho ministerial por prazo não superior a 20 anos desde que a Companhia das Águas Medicinais de Felgueira 
tenha cumprido as obrigações a que se encontra vinculada e requeira a prorrogação. Poderá ser concedida uma segunda 
prorrogação que não exceda 20 anos.  
 
 
 

17. Provisões técnicas 
 

As rubricas de provisões técnicas de contratos de seguro direto e de resseguro cedido apresentam a seguinte 
composição: 

Valor bruto

Amortizações e 

perdas por 

imparidade 

acumuladas

Adições
Outras 

variações

Amortizações 

do exercício

Valor líquido 

em 

31/12/2021

Programas de computador 49.972 (48.228) - - (1.701) 43

Propriedade Industrial 701.728 (217.381) - (9.882) (42) 474.423

Outros ativos intangíveis 168.454 (128.138) - - (20.039) 20.277

Intangíveis em curso 107.041 - 3.000 (107.041) - 3.000

1.027.195 (393.747) 3.000 (116.923) (21.782) 497.743

2021

Saldo em 31/12/2020 Saldo em 31/12/2021

Valor bruto

Amortizações e 

perdas por 

imparidade 

acumuladas

Adições
Outras 

variações

Amortizações 

do exercício

Valor l íquido 

em 

31/12/2020

Programas de computador 94 910 (91 979) - 1 121 (2 308) 1 744

Propriedade Industrial 510 793 (17 168) - (9 236) (42) 484 347

Outros ativos intangíveis 213 750 (106 426) 43 462 (899) (109 570) 40 317

Intangíveis em curso 107 263 - - (222) - 107 041

926 716 (215 573) 43 462 (9 236) (111 920) 633 449

2020

Saldo em 31/12/2019 Saldo em 31/12/2020
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Em 31 de Dezembro de 2021 e 2020, a provisão matemática de seguro direto inclui 2.357.125 Euros e 2.034.050 Euros, 
respetivamente, referentes a provisões para prémios não adquiridos de contratos do ramo vida com risco de seguro. 

Em 31 de Dezembro de 2021 e 2020, a rubrica “Resseguro cedido - provisão matemática” inclui 557.937 Euros e 395.244 
Euros, respetivamente, referentes a provisões para prémios não adquiridos do ramo vida com risco de seguro. 

O movimento ocorrido nas provisões para prémios não adquiridos e nos custos de aquisição diferidos de seguro direto 
e de resseguro cedido durante os exercícios de 2021 e 2020 foi o seguinte: 

 

2021 2020

Seguro directo:

Provisão para prémios não adquiridos 6.085.948 6.453.297

Provisão matemática 48.542.140 54.598.580

Provisão para sinistros 11.145.323 9.053.428

Provisão para participação nos resultados 85.504 89.420

Provissão para compromissos de taxa 426.665 426.665

Provisão para riscos em curso 57.884 57.884

66.343.464 70.679.274

Resseguro cedido:

Provisão para prémios não adquiridos 64.699 64.840

Provisão matemática 557.999 395.306

Provisão para sinistros 2.699.125 2.464.158

3.321.823 2.924.304

2020 2021

Responsabilidades

Saldo originadas Saldo 

inicial no período final

Seguro directo  

Prémios não adquiridos:

   Vida

   Protecção ao Crédito 15.975.179 (1.102.191) 14.872.989

   Não Vida

      Acidentes e Doença 330.708 69.266 399.974

16.305.887 (1.032.925) 15.272.963

Custos de aquisição diferidos:

   Vida

   Protecção ao Crédito (9.794.744) 675.529 (9.119.214)

   Não Vida

      Acidentes e Doença (57.846) (9.954) (67.800)

(9.852.590) 665.576 (9.187.014)

Provisão para prémios não adquiridos 6.453.297 (367.349) 6.085.948

Resseguro cedido 

Prémios não adquiridos:

   Vida

   Protecção ao Crédito (32.330) 24.124 (8.206)

   Não Vida
      Acidentes e Doença (54.856) (6.207) (61.062)

(87.186) 17.918 (69.268)

Custos de aquisição diferidos:

   Vida
   Protecção ao Crédito 17.796 (13.325) 4.471   Protecção ao Crédito Banco Invest - - -

   Não Vida

      Acidentes e Doença 4.549 (4.452) 98

22.345 (17.776) 4.569

Provisão para prémios não adquiridos (64.840) 141 (64.699)
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A provisão para sinistros apresenta a seguinte composição: 

 

 
 

 

O movimento ocorrido nas provisões para sinistros de seguro direto e resseguro cedido foi o seguinte: 

2019 2020

Saldo Responsabi l idades Saldo 

inicia l originadas  no período fina l

Seguro directo  

Prémios  não adquiridos :

   Vida

   Protecção ao Crédito 15 844 983 130 197 15 975 179

   Não Vida

      Acidentes  e Doença 336 548 (5 840) 330 708

16 181 531 124 357 16 305 887

Custos  de aquis ição di feridos :

   Vida

   Protecção ao Crédito (9 282 246) (512 498) (9 794 744)

   Não Vida

      Acidentes  e Doença (58 968) 1 121 (57 846)

(9 341 214) (511 376) (9 852 590)

Provisão para  prémios  não adquiridos 6 840 317 (387 020) 6 453 297

Resseguro cedido 

Prémios  não adquiridos :

   Vida

   Protecção ao Crédito (90 533) 58 203 (32 330)

   Não Vida
      Acidentes  e Doença (52 500) (2 356) (54 856)

(143 033) 55 847 (87 186)

Custos  de aquis ição di feridos :

   Vida
   Protecção ao Crédito 49 847 (32 051) 17 796   Protecção ao Crédito Banco Invest - - -

   Não Vida

      Acidentes  e Doença 5 252 (702) 4 549

55 099 (32 754) 22 345

Provisão para  prémios  não adquiridos (87 934) 23 094 (64 840)

Declarados

Não 

declarados

Custo de gestão 

de sinistros Total Declarados

Não 

declarados

Custo de gestão 

de sinistros Total

De seguro directo

   Vida 9.164.982 801.767 336.305 10.303.054 7.765.053 308.913 291.146 8.365.111

   Não Vida 173.149 306.147 362.973 842.269 489.120 199.197 688.317

9.338.131 1.107.914 699.278 11.145.323 8.254.173 508.109 291.146 9.053.428

De resseguro cedido

   Vida 1.863.783 351.844 2.215.627 1.998.071 158.741 2.156.812

   Não Vida 333.717 149.781 483.498 219.817 87.529 307.346

2.197.500 501.625 - 2.699.125 2.217.888 246.270 - 2.464.158

Líquido 7.140.631 606.288 699.278 8.446.198 6.036.285 261.839 291.146 6.589.270

2021 2020
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As responsabilidades originadas no período e os montantes pagos não incluem os custos imputados à função de gestão 
de sinistros. 

A provisão para riscos em curso de seguro direto apresenta a seguinte composição: 

 

 

 

 

2021

Responsabilidades

Saldo originadas Montantes Saldo

inicial no período pagos final

De seguro directo

   Vida 8.365.111 19.936.058 (17.998.115) 10.303.054

   Não Vida 688.317 1.871.516 (1.717.564) 842.269

9.053.428 21.807.574 (19.715.679) 11.145.323

De resseguro cedido

   Vida 2.156.812 3.577.631 (3.518.816) 2.215.627

   Não Vida 307.346 738.373 (562.221) 483.498

2.464.158 4.316.003 (4.081.037) 2.699.125

6.589.270 17.491.571 (15.634.643) 8.446.198

2020

Responsabilidades

Saldo originadas Montantes Saldo

inicial no período pagos final

De seguro directo

   Vida 6.374.048 19.188.266 (17.197.203) 8.365.111

   Não Vida 512.072 1.753.505 (1.577.259) 688.317

6.886.120 20.941.771 (18.774.463) 9.053.428

De resseguro cedido

   Vida 1.673.039 1.739.918 (1.256.144) 2.156.812

   Não Vida 290.398 162.421 (145.473) 307.346

1.963.437 1.902.339 (1.401.618) 2.464.158

4.922.683 19.039.432 (17.372.845) 6.589.270

Saldo Dotações Saldo

inicial no período final

De seguro não vida:

  Acidentes pessoais 57.884 - 57.884

57.884 - 57.884

2021

Saldo Dotações Saldo

inicial no período final

De seguro não vida:

  Acidentes pessoais 57.884 - 57.884

57.884 - 57.884

2020
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O movimento ocorrido na provisão matemática, provisão para compromissos de taxa e provisão para participação nos 
resultados de seguro direto e de resseguro cedido apresenta-se como segue: 

 

 

 

 

As provisões matemáticas constituídas para os contratos do ramo vida representam, no seu conjunto, os compromissos 
assumidos para com os segurados, nos quais se incluem os relativos às participações nos resultados a que os mesmos já 
adquiriram direito. Nos exercícios de 2021 e 2020 os resultados distribuídos foram pagos diretamente aos tomadores, 
nos produtos de vida risco. 

Em 31 de Dezembro de 2021 e 2020, a provisão matemática do ramo vida e a provisão para participação nos resultados 
de seguro direto apresentam a seguinte composição: 

Saldo em 

31.12.2020

Responsabilidades 

originadas no 

período e juro 

atribuído

Montante 

atribuível aos 

segurados por 

capital próprio

Participação 

atribuída no 

período

Resultados 

distribuídos

Saldo em 

31.12.2021

Seguro directo

     Provisão matemática 54.598.580 (6.056.440)  -  - 48.542.140

     Provisão para compromissos de taxa 426.665  -  -  - 426.665

     Provisão para participação nos resultados a atribuír

          De contratos de seguro 39.681  (9.576) (9.576) 12.309 4.324 37.161

     Provisão para participação nos resultados atribuída

          De contratos de seguro 49.739 -  - 4.247  (5.644) 48.343

55.114.665 (6.066.016) (9.576) 16.556  (1.319) 49.054.310

Resseguro cedido

     Provisão matemática (395.306) (162.693)  -  -  - (557.999)

(395.306) (162.693)  -  -  - (557.999)

Total 54.719.360 (6.228.709) (9.576) 16.556  (1.319) 48.496.311

2021

Saldo em 

31.12.2019

Responsabilidades 

originadas no 

período e juro 

atribuído

Montante 

atribuível aos 

segurados por 

capital próprio

Participação 

atribuída no 

período

Resultados 

distribuídos

Saldo em 

31.12.2020

Seguro directo

     Provisão matemática 63.968.087 (9.378.807)  - 9.300 54.598.580

     Provisão para compromissos de taxa 426.665  -  -  - 426.665

     Provisão para participação nos resultados a atribuír

          De contratos de seguro 141.914  (46.441) (54.246)  (1.546)  - 39.681

     Provisão para participação nos resultados atribuída

          De contratos de seguro 29.614 7.956  (9.943) 4.816 17.297 49.739

64.566.280 (9.417.292) (64.189) 3.269 26.597 55.114.665

Resseguro cedido

     Provisão matemática (338.358) (56.948)  -  -  - (395.306)

(338.358) (56.948)  -  -  - (395.306)

Total 64.227.922 (9.474.240) (64.189) 3.269 26.597 54.719.360

2020
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18. Outros devedores por operações de seguros e outras operações 
 

A rubrica de devedores por operações de seguros e outras operações apresenta-se como segue: 

 

Provisão 

matemática

Provisão para 

participação 

nos 

resultados

Provisão 

matemática

Provisão para 

participação 

nos 

resultados

De contratos de seguro

   Temporário anual renovável - I 2.251.335  - 1.926.680  -

   Temporário anual renovável - G F 6.436 22.090 6.470 16.430

   Temporário anual renovável - G A 99.354  - 100.901  -

   Renda vitalícia imediata 634.475  - 671.095  -

2.991.600 22.090 2.705.146 16.430

De contratos de investimento com 

participação nos resultados discricionária

   PPR 13.372.054  - 14.548.541  -

   PPR BPN 12.524.798  - 13.452.159  -

   PPR Finibanco 112.865  - 116.936  -

   PPR Fenix 11.587.103  - 13.105.186  -

   Investimento Real - I 2.049.160  - 2.596.461  -

   Investimento Real - GF 595.633  - 683.406  -

   Investimento Real - GA 328.046 7.956 285.923 7.956

   PPI Segurança 241.366  - 280.472

   Futuro Real 537.270  - 785.564  -

   SPI 123.762  - 126.645  -

   Ouro Real 3.107.307  - 4.836.211  -

   Fenix Ouro 512  - 492  -

   Fenix reforma 970.665 55.458 1.075.440 65.034

45.550.540 63.414 51.893.434 72.990

48.542.140 85.504 54.598.580 89.420

2021 2020

Devedores 2021 2020

Recibos por cobrar 2.694.676 2.430.509

Mediadores 431.586 539.513

Outros devedores seguro direto 2.964 2.549

3.129.226 2.972.572

Contas correntes de resseguradores 6.062.883 4.404.724

6.062.883 4.404.724

Outros devedores:

   Tesourarias 1.502.724 799.683

  Outros devedores diversos 10.474.882 6.951.770

11.977.606 7.751.453

Ajustamentos

   Recibos por cobrar (40.379) (74.700)

    Mediadores (182.170) (148.115)

   Outros (231.234) (417.363)

(453.783) (640.177)

Total 20.715.932 14.488.572
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19. Ativos e passivos por impostos 
 

As rubricas de ativos e passivos por impostos têm a seguinte composição: 

 

 
 
 

20. Acréscimos e diferimentos 
 

A rubrica de acréscimos e diferimentos apresenta-se como segue:  

 
 
 
 

21. Outros elementos do ativo 
 
O saldo da rubrica de outros elementos do ativo inclui 45.377 Euros (78.197 Euros em 31 de dezembro de 2020) 
respeitantes aos títulos à guarda da Fiel Depositária (Nota 38). 
 
 
 

22. Passivos Financeiros de Contratos de Investimento 
 

O movimento ocorrido nos passivos por contratos de investimento no exercício apresenta-se como segue: 
 
 

2021 2020

Ativos por impostos correntes

Pagamentos por conta e especial por conta 160.654 111.722

Retenção de impostos na fonte 1.766.713 340.751

Outros 1.668.961 719.362

3.596.327 1.171.834

Passivos por impostos correntes

Impostos sobre o rendimento a pagar (1.745.497) (533.587)

Retenção de impostos na fonte (218.258) (332.883)

Contribuição para a segurança social (287.481) 50.965

Outros impostos e taxas (477.365) (533.994)

(2.728.601) (1.349.499)

Ativos por impostos diferidos 969.072 2.386.339

Passivos por impostos diferidos (1.710.356) (3.394.111)

2021 2020

Acréscimos e diferimentos - ativos 4.085.137 3.325.304

Acréscimos e diferimentos - passivos (4.343.720) (4.334.925)
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 A rubrica “Passivos por contratos de investimento – valorizados ao justo valor” corresponde a responsabilidades com 
contratos em que o risco é suportado pelo tomador de seguro (contratos “unit linked”). 

 
 
 

23. Outros passivos financeiros 
 

A rubrica de outros passivos financeiros apresenta-se como segue: 

Saldo em 

31.12.2020
Emissões

Reembolsos e 

gastos

Juros / 

rendimentos 

atribuídos 

Saldo em 

31.12.2021

Passivos por contratos de investimento

     Valorizados ao justo valor

          Contratos "Unit Linked" 44.014.302 7.101.666  (3.617.163) 2.233.164 49.731.969

44.014.302 7.691.038  (9.931.870) 4.001.377 49.731.969

     Valorizados ao custo amortizado

          Vertice 5 1.317.917  -  (1.315.413) -535 1.969

          Vertice 8 54.875.328 50.543.579  (10.852.915) 602.535 95.168.526

          Investimento futuro / Crescente 27.253.404 5.149.629  (3.854.757) 101.847 28.650.124

          Corporate 1.607  -  - -258 1.349

          PPR Futuro / Plano 42.546.295 34.567.194  (12.775.423) 275.446 64.613.512

          PPR Senior 9.679.428  -  (2.303.922) 27.550 7.403.056

          Real Poupança GA 4.603.820 25.151.164  (17.192.208) 24.826 12.587.601

140.277.798 115.411.566  (48.294.638) 1.031.411 208.426.137

184.292.099 122.513.232 (51.911.801) 3.264.575 258.158.105

2021

Saldo em 

31.12.2019
Emissões

Reembolsos e 

gastos

Juros / 

rendimentos 

atribuídos 

Saldo em 

31.12.2020

Passivos por contratos de investimento

     Valorizados ao justo valor

          Contratos "Unit Linked" 41.676.769 9.877.867  (6.300.599)  (1.239.735) 44.014.302

41.676.769 9.877.867  (6.300.599)  (1.239.735) 44.014.302

     Valorizados ao custo amortizado

          Vertice 5 1.351.884  -  (62.008) 28.041 1.317.917

          Vertice 8 52.947.626 12.236.198  (10.768.506) 460.010 54.875.328

          Investimento futuro / Crescente 22.393.005 10.515.023  (5.749.659) 95.036 27.253.404

          Corporate 1.586  -  - 21 1.607

          PPR Futuro / Plano 38.325.406 15.576.343  (11.516.606) 161.151 42.546.295

          PPR Senior 18.825.059  -  (9.385.231) 239.600 9.679.428

          Real Poupança GA 1.343.582 9.732.445  (6.478.138) 5.931 4.603.820

135.188.147 48.060.009  (43.960.147) 989.789 140.277.798

176.864.915 57.937.876 (50.260.746) (249.945) 184.292.099

2020
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No âmbito da aquisição da Patris SGFTC, S.A., a Patris Investimentos, SGPS, S.A. ficou com o valor de Prestações 
Acessórias de 5.954.137 euros. Desse montante, 5.080.439 euros poderão ter de fazer face a reembolsos a alguns dos 
acionistas fundadores da Patris SGFTC, S.A., ainda que mediante determinadas condições. 
 
 
 

24. Outros credores por operações de seguros e outras operações 
 
Esta rubrica apresenta-se como segue: 

 

Entidade  

financiadora
Corrente Não corrente Corrente Não corrente

Empréstimos bancários:

Empréstimos Novo Banco 130.080 684.197 104.841 697.491

Empréstimos Novo Banco 16.586 34.109 15.604 35.905

Empréstimos Millennium BCP 44.444 800.794 9.259 1.193.122

Empréstimos BPI - 1.000.000 - 1.185.714

Empréstimos Eurobic - - - 202.500

Empréstimos CGD - 957.500 - 890.000

Empréstimos Novo Banco 46.108 11.527 10.526 58.012

Empréstimos Novo Banco - 500.000 - -

Empréstimos CCAM 1.500.000 250.000 - -

Conta Caucionada CCAM 250.000 - 480.000 -

Conta Caucionada BPG 2.000.000 - 2.000.000 -

Conta Caucionada BPI 251.000 - 10.000 -

Conta Caucionada Millennium BCP 200.000 - 119.500 -

Conta Caucionada CGD 307.000 - - -

Papel Comercial Eurobic - - 500.000 -

Outros BBVA 4.020 13.192 4.139 16.926

Outros BPG 431 -

4.749.669 4.251.319 3.253.869 4.279.670

Outros passivos:

Depósitos recebidos de resseguradores 1.989 - 198.096 -

Banking and capital market entities 5.080.439 - 5.080.439 -

5.082.428 - 5.278.535 -

9.832.097 4.251.319 8.532.404 4.279.670

Total outras entidades

2021 2020

Credores 2021 2020

Estornos e comissões a pagar (204.034) (722.460)

Mediadores (3.838.939) (3.236.820)

Outros credores de seguro direto (966.634) (1.166.700)

(5.009.607) (5.125.980)

Contas correntes de resseguradores (152.886) (184.252)

(152.886) (184.252)

Outros credores

Tesourarias (1.324.682) (1.141.940)

Outros credores diversos (8.282.843) (6.110.131)

(9.607.525) (7.252.071)

Total (14.770.018) (12.562.303)
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25. Outras provisões 
 

A rubrica de provisões apresenta-se como segue: 

 
 

 
 
 
 

26. Outros elementos do passivo 
 

Os outros elementos do passivo respeitam, na quase totalidade do saldo, a passivos por contratos de locação. 

 

Os montantes remanescentes respeitam à responsabilidade assumida pela Patris Investimentos enquanto Fiel 
Depositária dos Ativos dos clientes da Patris – Sociedade Corretora, S.A., em 31 de dezembro de 2021 e 2020, pelos 
montantes de 54.902 Euros e 87.866 Euros, respetivamente (Nota 38).  
 
 
 

27. Capital Próprio 
 
Capital 

Em 31 de dezembro de 2021 e 2020 o capital subscrito encontra-se totalmente realizado e é detido pelos seguintes 
acionistas: 

 

Saldo em Saldo em

31/12/2020 Reforços Reposições Utilizações 31/12/2021

Outras Provisões 564.747 449.198 (181.031) (31.317) 801.597

564.747 449.198 (181.031) (31.317) 801.597

2021

Saldo em Saldo em

31/12/2019 Reforços Reposições Utilizações 31/12/2020

Outras Provisões 971.717 34.574 (157.800) (283.744) 564.747

971.717 34.574 (157.800) (283.744) 564.747

2020

2021 2020

Rendas e Alugueres 497.360 717.061

Rendas Auto - 2.286

497.360 719.347

Nº Acções % Nº Acções %

CIMAFI - Consultadoria Internacional em Marketing e Finanças, Lda 6.196.212 54,09% 2.315.404 60,64%

Lagoa das Freiras – Sociedade Agrícola e Florestal, Lda. 1.542.465 13,47% 514.155 13,47%

António Maria Ribeiro Filipe 750.000 6,55% - -

Joaquim Branco 562.500 4,91% 187.500 4,91%

João Manuel Pereira de Lima Freitas e Costa 433.413 3,78% 144.471 3,78%

Carlos Alberto Gomes Pinheiro 349.215 3,05% 116.405 3,05%

IMOTORNE – Imobiliária Unipessoal, Lda. 282.978 2,47% 94.326 2,47%

Outros 1.286.424 11,23% 446.029 11,68%

Ações Próprias 51.663 0,45% - -

11.454.870 100,00% 3.818.290 100,00%

20202021
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Na Assembleia Geral realizada a 21 de dezembro de 2020 foi deliberado aumentar o número de ações da sociedade 
(stock- split) para 11.454.870. Assim, a 4 de março de 2021, o capital social passou a estar representado por 11.454.870 
ações, inscritas sob o código PRS AM (ISIN PTPRS0AM0017). 

Ações Próprias 

Em abril de 2020, a Empresa adquiriu 65.000 ações próprias, tendo posteriormente procedido à anulação de todas as 
ações próprias (428.533 ações), representativas de 10,09% do capital social, sem redução do capital social da empresa 
considerando que se tratavam de ações sem valor nominal. A 31 de dezembro de 2020 a Empresa não detinha ações 
próprias. 

Em outubro de 2021, a Empresa adquiriu 51.663 ações próprias, pelo que a 31 de dezembro de 2021 a Empresa detinha 
51.663 ações próprias, representativas de 0,45% do capital social. 

Ajustamentos em ativos financeiros 

Nesta linha do capital próprio são alocados os ajustamentos resultantes da consolidação. 

Outras Reservas 

Dentro das outras reservas estão as reservas legais que de acordo com a legislação em vigor, uma percentagem não 
inferior a 5% dos lucros líquidos de cada exercício deverá ser transferida para a reserva legal, até à concorrência do 
capital.  
 
 
 

28. Prémios adquiridos líquidos de resseguro 
 

Os prémios adquiridos líquidos de resseguro apresentam-se como segue: 

 

Os prémios dos contratos de seguros de vida podem ser caracterizados da seguinte forma: 

 

Seguro Resseguro Seguro Resseguro

direto cedido Líquido direto cedido Líquido

Ramo vida:

 - Temporário anual renovável 32.698.095 6.352.555 26.345.540 28.706.676 2.235.416 26.471.260

 - Financeiros com participação nos resultados 739.569 - 739.569 882.887 - 882.887

 - Outros 164.533 67 164.466 443.550 56 443.494

33.602.197 6.352.621 27.249.575 30.033.113 2.235.473 27.797.641

Ramo não vida 4.816.655 615.669 4.200.986 3.907.726 396.151 3.511.575

38.418.852 6.968.290 31.450.562 33.940.839 2.631.623 31.309.216

20202021

Prémios brutos emitidos de seguro directo 33.602.197 30.033.113

     Relativos a contratos individuais 29.418.304 24.602.946

     Relativos a contratos de grupo 4.183.892 5.430.167

33.602.197 30.033.113

     Periódicos 30.638.988 25.739.158

     Não periódicos 2.963.209 4.293.955

33.602.197 30.033.113

     De contratos com participação nos resultados 904.102 1.326.437

     De contratos sem participação nos resultados 32.698.095 28.706.676

33.602.197 30.033.113

Prémios brutos emitidos de resseguro cedido 6.352.621 2.235.473

Saldo 27.249.575 27.797.641

2021 2020
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29. Custos com sinistros e provisões técnicas, líquidos de resseguro 
 

Os custos com sinistros e provisões técnicas, líquidos de resseguro, apresentam-se como segue: 

 

 

 

Variação da Variação das Variação da Variação Participação

Sinistros provisão outras provisões provisão da nos

pagos para sinistros sub-total técnicas matemática PPNA resultados Total

Seguro directo:

Vida

- De contratos de seguro 9.674.516 1.937.942 11.612.459 - 286.474 (1.102.191) 11.304 10.808.046

- De contratos de investimento com 

   participação discricionária nos resultados 8.992.416 - 8.992.416 (6.342.914) - - 2.649.502

Não Vida

- De contratos de seguro 2.201.763 153.952 2.355.715 - 69.266 - 2.424.981

20.868.696 2.091.894 22.960.590 - (6.056.440) (1.032.925) 11.304 15.882.529

Resseguro cedido:

Vida

- De contratos de seguro 3.518.816 (387.685) 3.131.131 - 162.693 (10.800) - 3.283.024

- De contratos de investimento com 

   participação discricionária nos resultados - (264) (264) - - - - (264)

Não Vida

- De contratos de seguro 562.221 290.336 852.557 - 10.658 - 863.215

4.081.037 (97.614) 3.983.423 - 162.693 (142) - 4.145.974

Liquido:

Vida

- De contratos de seguro 6.155.701 2.325.628 8.481.328 - 123.781 (1.091.391) 11.304 7.525.022

- De contratos de investimento com 

   participação discricionária nos resultados 8.992.416 264 8.992.681 - (6.342.914) - - 2.649.767

Não Vida

- De contratos de seguro 1.639.543 (136.384) 1.503.159 - - 58.608 - 1.561.767

16.787.659 2.189.508 18.977.168 - (6.219.133) (1.032.783) 11.304 11.736.556

2021

Variação da Variação das Variação da Variação Participação

Sinistros provisão outras provisões provisão da nos

pagos para sinistros sub-total técnicas matemática PPNA resultados Total

Seguro directo:

Vida

- De contratos de seguro 4.961.353 1.991.063 6.952.416 - 184.072 130.197 (6.665) 7.260.020

- De contratos de investimento com 

   participação discricionária nos resultados 13.287.016 - 13.287.016 (9.562.879) - (11.897) 3.712.240

Não Vida

- De contratos de seguro 1.603.920 176.245 1.780.165 - (5.840) - 1.774.325

19.852.289 2.167.308 22.019.597 - (9.378.807) 124.357 (18.562) 12.746.584

Resseguro cedido:

Vida

- De contratos de seguro 1.256.144 2.291.064 3.547.208 - 56.948 (26.151) - 3.578.004

- De contratos de investimento com 

   participação discricionária nos resultados - - - - - - - -

Não Vida

- De contratos de seguro 145.473 87.767 233.240 - 3.058 - 236.298

1.401.618 2.378.830 3.780.448 - 56.948 (23.094) - 3.814.302

Liquido:

Vida

- De contratos de seguro 3.705.209 (300.001) 3.405.208 - 127.124 156.348 (6.665) 3.682.015

- De contratos de investimento com 

   participação discricionária nos resultados 13.287.016 - 13.287.016 - (9.562.879) - (11.897) 3.712.240

Não Vida

- De contratos de seguro 1.458.446 88.479 1.546.925 - - (8.898) - 1.538.027

18.450.671 (211.522) 18.239.149 - (9.435.755) 147.450 (18.562) 8.932.282

2020
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30. Custos e gastos de exploração líquidos 
 

Os gastos e perdas incorridos apresentavam a seguinte composição atendendo à sua função e natureza (esta nota tem 
uma construção muito particular e está intimamente ligada à atividade seguradora uma vez que foi construída com base 
na matriz de imputação de custos às várias funções, característica essa muito especifica da atividade seguradora): 

 

 

Na demonstração de ganhos e perdas estes custos foram imputados da seguinte forma: 

 

 

2021 2020

Gastos com o pessoal 7.160.850 6.815.001

Fornecimentos e serviços externos:

Trabalhos especializados 2.351.336 1.594.738

Rendas e alugueres 4.319 20.393

Comunicações 166.881 145.004

Comissões por serviços de intermediação e cobrança 70.091 60.469

Conservação e reparação 538.357 376.095

Publicidade e propaganda 982.073 744.436

Avenças e honorários 9.923 137.492

Despesas de representação 64.693 58.017

Deslocações e estadas 47.456 53.709

Outros 300.856 325.290

4.535.985 3.515.643

Impostos e taxas 200.681 239.494

Amortizações do exercício 468.472 440.539

Juros Suportados 61 889

Encargos com comissões 93.858 73.617

763.072 754.539

Sub-Total 12.459.907 11.085.183

Outros Fornecimentos e Serviços Técnicos 92.377 85.883

12.552.283 11.171.065

2021 2020

Custos de aquisição

Custos imputados 5.893.736 4.990.631

Comissões de mediação e corretagem 9.366.218 9.537.390

Outros custos de aquisição

15.259.954 14.528.021

Gastos Administrativos

Custos imputados 4.629.773 4.232.735

Outros gastos administrativos 81 84

4.629.853 4.232.819

Gastos financeiros

Custos imputados 875.759 869.873

Outros gastos financeiros 1.084.708 1.228.315

1.960.467 2.098.188

Custos com sinistros - montantes pagos

Custos imputados 1.153.016 1.077.826

Custos técnicos 19.715.679 18.774.463

20.868.695 19.852.289

Total de custos imputados 12.552.283 11.171.065
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31. Rédito 
 

O rédito reconhecido pelo Grupo apresenta-se como segue: 

 

 
 
 

32. Rendimentos 
 

A rubrica de rendimentos apresenta-se como segue: 

 

 

 

 

 
 
 

33. Ganhos líquidos de ativos e passivos financeiros  
 

Os ganhos líquidos de ativos e passivos financeiros apresentam-se como segue: 

2021 2020

Vendas 11.145.940 8.261.257

Prestação de serviços 2.061.351 1.773.904

13.207.291 10.035.161

Unidades de 

Juros Rendas Participação Total

Terrenos e edíficios 905.546 905.546

Activos financeiros classificados no reconhecimento inicial ao 

justo valor através de ganhos e perdas
54.382 - 20.917

75.299

Activos financeiros disponíveis para venda 1.496.290 - 1.720.656 3.216.947

Empréstimos concedidos a contas a receber 39.792 - - 39.792

Depósitos à ordem em instituições de crédito (143.041) - - (143.041)

1.447.423 905.546 1.741.573 4.094.543

2021

Unidades de 

Juros Rendas Participação Total

Terrenos e edíficios - 471.613 - 471.613

Activos financeiros classificados no reconhecimento inicial ao 

justo valor através de ganhos e perdas 502.026 - 1.280.243 1.782.269

Activos financeiros disponíveis para venda 805.190 - 740.380 1.545.571

Empréstimos concedidos a contas a receber 35.121 - - 35.121

Depósitos à ordem em instituições de crédito (368) - - (368)

1.341.969 471.613 2.020.623 3.834.206

2020
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34. Diferenças de câmbio 
 

Em 31 de dezembro de 2021, os ganhos cambiais líquidos ascendiam a 3.010.093 euros (em 31 de dezembro de 2020 
as perdas líquidas ascendiam a 2.287.545 euros). 

 
 
 

35. Perdas de imparidade (líquidas de reversão) 
 

As perdas de imparidade (líquidas de reversão), apresentam-se como segue: 

 

 
 
 

36. Outros rendimentos/gastos técnicos, líquidos de resseguro 
 

A decomposição desta rubrica apresenta-se como segue: 

 

 

2021 2020

   De activos disponíveis para venda 5.847.276 2.581.009

   De passivos financeiros valorizados a custo amortizado (1.043.544) (989.789)

   De outros 301.804 -

Ganhos líquidos ativos e passivos não valorizados ao justo valor através de ganhos e perdas 5.105.536 1.591.220

   Ganhos líquidos de activos e passivos financeiros detidos para negociação (5.241.514) 2.795.484

   Ganhos líquidos de activos e passivos financeiros classificados no reconhecimento inicial ao 

justo valor através de ganhos e perdas
(625.220) 901.435

   De outros 132.539 342.487

Ganhos líquidos ativos e passivos valorizados ao justo valor através de ganhos e perdas (5.734.195) 4.039.406

(628.659) 5.630.626

2021 2020

Títulos de dívida (28.089) (120.796)

Instrumentos de capital (786.044) (1.079.051)

Goodwill (766.666) (1.437.050)

Outras (34.448) (169.496)

(1.615.248) (2.806.393)

2021 2020

Outros rendimentos e gastos técnicos

   Comissões cobradas por gestão de fundos de pensões 717.222 666.206

   Outros rendimentos 641.147 64.563

   Outros encargos (1.954) (94)

1.356.415 730.675



                                                                        
 

Anexo às Demonstrações Financeiras em 31 de dezembro de 2021 e 2020 
Montantes expressos em Euros 

 

PATRIS INVESTIMENTOS, SGPS, S.A 
Relatório e Contas Consolidadas - Exercício de 2021   

72 

 

37. Outros rendimentos/gastos 
 

A rubrica de outros rendimentos/gastos apresenta-se como segue: 

 

Entendeu-se classificar nesta rubrica, todos os outros rendimentos e gastos provenientes das empresas incluídas no 
perímetro de consolidação não relacionadas com a atividade seguradora.  

 
 
 

38. Fiel Depositário 
 
No âmbito da cessação de atividade da Patris – Sociedade Corretora, S.A. (atualmente designada Patris Serviços, S.A.) 
ocorrida em 2019, esta participada indireta da Patris Investimentos comunicou aos seus clientes a resolução dos 
contratos de registo e de depósito, solicitando-lhes instruções acerca da conta e instituição para onde deveriam ser 
transferidos os valores mobiliários registados e/ou depositados (Ativos) nas contas abertas junto da Patris Corretora. No 
entanto, uma parte dos clientes não transmitiram instruções acerca do destino a dar aos seus Ativos. Neste contexto e 
por forma a salvaguardar os Ativos dos clientes e a permitir o encerramento da atividade da Patris Corretora, esta 
nomeou a Patris Investimentos, SGPS, S.A. como Fiel Depositária dos Ativos dos seus clientes, incumbindo-a de assegurar 
a guarda dos mesmos e a sua restituição, a pedido, aos respetivos titulares, durante o prazo de cinco anos ou, no caso 
dos títulos Parkland, até à respetiva extinção. 

Os referidos Ativos encontram-se registados na rubrica “Outros elementos do ativo”, cuja totalidade do saldo respeita 
aos títulos à guarda da Fiel Depositária, e na rubrica de “Caixa e seus equivalentes e depósitos à ordem”, que inclui o 
montante de 9.525 Euros relativo ao numerário igualmente à guarda da Fiel Depositária a 31/12/2021. 

A respetiva responsabilidade encontra-se registada na rubrica de “Outros elementos do passivo”. 

 
 

 

 

39. Garantias Prestadas 
 

As garantias prestadas pela sociedade em 31 de dezembro de 2021 apresentam-se como segue: 
 

 

Rendimentos Gastos Rendimentos Gastos

Fornecimentos e serviços externos - (3.598.851) - (2.908.456)

Gastos com o pessoal - (2.061.531) - (2.075.030)

Outros rendimentos e gastos 1.901.132 (7.547.579) 1.959.550 (10.959.769)

Total (11.306.829) (13.983.705)

2021 2020

2021 2020

Depósitos à ordem imediatamente mobilizáveis 9.525 9.469

Outros elementos do ativo 45.377 78.197

54.902 87.666

Outros elementos do passivo 54.902 87.666

Participada Natureza Entidade Valor

Companhia das Águas Medicinais da Felgueira, S.A. Empréstimo bancário Novo Banco 613.863

Companhia das Águas Medicinais da Felgueira, S.A. Contrato Arrendamento Banco Português de Gestão 24.000

Companhia das Águas Medicinais da Felgueira, S.A. Empréstimo bancário Novo Banco 50.690

Aero Topográfica, Lda Empréstimo bancário Novo Banco 57.634

Aero Topográfica, Lda Empréstimo bancário Lisgarante 38.889

785.076
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40. Acontecimentos após a data do Balanço 
 

No passado dia 11 de março de 2020, a Organização Mundial de Saúde declarou o surto do novo coronavírus, designado 
COVID-19, como pandemia. No que se refere às perspetivas para 2022, as medidas que estão a ser implementadas para 
controlar a propagação do COVID-19 deverão conduzir a uma contração na atividade económica na Europa e nos EUA 
durante os primeiros meses do ano. Acredita-se que na segunda metade de 2022 se assista a uma recuperação 
económica significativa nos países que tiverem níveis de vacinação elevados e que mantiverem a situação epidemiológica 
controlada. 

No dia 24 de fevereiro de 2022, teve início, por parte da Rússia, uma invasão militar à Ucrânia. Não obstante as 
negociações que continuam a decorrer entre os dois países no sentido de terminar o conflito, a situação permanece 
bastante incerta e com implicações difíceis de serem antecipadas. As consequências diretas deste conflito militar na 
economia global serão provavelmente reduzidas, tendo em conta a limitada dimensão dos dois países em termos 
económicos.  

À presente data não é possível estimar com fiabilidade os possíveis impactos económicos, contudo, é expectável que 
esteja assegurada a continuidade das operações do Grupo, bem como os compromissos financeiros e a manutenção de 
um nível de solvência adequado. 

 

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO    O CONTABILISTA CERTIFICADO 
 

 
 

 

 











Assinado por: Raul Alberto Serra da Silva
Fernandes
Num. de Identificação: 07755475
Data: 2022.05.18 17:04:18+01'00'
Certificado por: SCAP.
Atributos certificados: Gerente de JM Ribeiro da
Cunha & Associados, SROC, Lda.





Assinado por: Paulo Jorge Macedo Gambôa
Num. de Identificação: 07352747
Data: 2022.05.18 17:35:53+01'00'


