
Corretores e Consultores de Seguros, S.A. 

RELATORIO 

DO CONSELHO DE ADMINISTRA(;AO 

EXERCICIO DE 2015 

No cumprimento do disposto no C6digo das Sociedades Comerciais, eis-nos a apresentar, Senhores 
Accionistas, o Relat6rio referente a actividade da Segurassiste, S.A., no decurso do exercfcio findo em 31 
de Dezembro de 2015 (o vigesimo quarto, da Sociedade). 

O exercfcio que agora encerramos, nao resultou diferente dos antecedentes mais pr6ximos. O resultado 
transmite as dificuldades que vimos sentindo num mercado em contfnua compressao, bastante 
competitivo, no qua I o pre�o se tornou o enfoque maior pelo Cliente, que tambem se ve obrigado a conter 
os seus custos operacionais. 

Paralelamente, verificamos uma enorme transforma�ao junto dos nossos parceiros que sao as 
Seguradoras, tambem elas confrontadas com necessidades de alterar o seu posicionamento no mercado, 
e o seu relacionamento na rede de media�ao. 

Estamos em crer que esta altera�ao profunda que assistimos sera o maior desafio que teremos de 
enfrentar no futuro pr6ximo. Cada vez mais verificamos que o mercado Segurador efectua uma selec�ao 
de parceiros com os quais pretende desenvolver neg6cio, resultando numa maior dificuldade no 
estreitamento de rela�oes ou desenvolvimento da actividade. 

Por outro lado, torna-se not6rio a continua transmissao de responsabilidade e rotinas administrativas que 
antes eram exclusivas da Seguradora, agora para a esfera da media�ao. E claro que, com esta altera�ao, 
sao-nos tambem transmitidos os respectivos custos operacionais que resultam aumentados. 

Mas nao e o (mico desafio com que somos confrontados. A perspectivada revisao da Lei da Media�ao, ja 
publicado no Jornal Oficial da Uniao Europeia, aponta para uma maior responsabiliza�ao do agente, uma 
maior exigencia no cumprimento de regras cada vez mais apertadas, sendo previsfvel que, da sua 
implementa�ao em grau e em numero, resulte uma profunda transforma�ao da actividade de media�ao 
em Portugal, a come�ar por uma grande diminui�ao do numero de mediadores inscritos. 
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Ao nfvel das Seguradoras, as alterac;oes tambem se fazem sentir. Ap6s a alterac;ao que verificamos na 

constituic;ao do capital social de algumas destas empresas - par venda de participac;oes nas situac;oes que 

se conhecem - iniciou-se o processo de transformac;ao destas empresas. Tambem par forc;a dos 

resultados de explorac;ao, e da entrada em vigor de nova legislac;ao que reve as seus criterios de solvencia, 

vemos iniciar-se um processo do qual resulta um maior escrutfnio do risco, e a adopc;ao de criterios de 
tarifac;ao distintos daqueles que assistimos nos ultimas anos, com as maus resultados que se conhecem. 

Pelo exposto, perspectivam-se varios as desafios no nosso futuro a curto prazo. Mas tambem temos a 

convicc;ao de que dos desafios nascem oportunidades. Teremos de ter presente a nossa adequac;ao 

permanente aos tempos que se avizinham. 

Paralelamente, e seguindo as tramites anteriormente delineados, e que correspondem a essencia da 

nossa pr6pria natureza, deveremos pugnar pela manutenc;ao continua de um servic;o de excelencia, 

pr6ximo do Cliente, salvaguardando a manutenc;ao de Clientes em carteira e capitalizar o nosso know how 
na captac;ao de nova neg6cio, perspectivando o equilfbrio necessario face as exigencias legais. 

Para a nossa Sociedade, 2015 foi um ano em que, em contraciclo, se verificou um aumento do nosso 

volume de neg6cios (11,06%) comparativamente ao exerdcio anterior, resultante nao s6 do aumento de 

rendimentos auferidos coma, tambem, e com maior expressividade, do esforc;o significativo na contenc;ao 

de custos operacionais. 

Passemos a analise, propriamente dita, do que foi a actividade da empresa durante o findo exerdcio, 

entrando na analise comparativa dos numeros apurados. 
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Corretores e Consultores de Seguros, S,A. 

ANALISE ECONOMICA 

Demonstra�ao de Resultados: 
Segue-se o mapa de Demonstra�ao Individual dos Resultados por Naturezas, comparativo dos dois ultimas

exerdcios: 

DEMONSTRA�AO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR NATUREZAS 

PERIODO FINDO EM 31 DEZEMBRO DE 2015 

RENDIMENTOS E GASTOS 

Vendas e servii;os prestados 
Ganhos/Perdas imputados de subsidiarias, associadas e empreendl 

Fornecimentos e ser.il�os externos 
Gastos com o oessoal 
ProviS<ics (aumentos/redu,oes) 

Aumentos/redu,oes de Justo valor 

Outros rendlmentos e ganhos 

011tros gastos e perdas 

NOT AS 

Resultado antes de deprecia<;oes, gastos de financiamento e impcistos (EBITDA) 

Gastos/rever55es de depretia<;ao e amortizai;ao � q
Resultado antes de impastos 

Impasto sobre o rcndimento do periodo 

Resultado liquido do periodo 

Evolu�ao dos "Resultados Lfquidos", nos quatro ultimas exerdcios: 

• 2012: + 6.911,98 €
• 2013: + 38.639,93 €
• 2014: 3.593,50 €
• 2015: + 20.206,94 €

Contas: 

VALORES EM EUROS 

31-Dez-2015 31-Dez-2014

214.032,46 208.658,20 

370,06 1.012,14 

·124.695,30 ·124.747,81 

·83.021, 17 •73.950,74 

27.000,00 

·571,69 ·2,215,32 

4.394,75 

·8.170,95 

29.338,16 

-2.889,24 

26.448,92 

-6.241,98 

20.206,94 

4.518,02 

-5.993,40 

7.281,09 

·8.629,65 

•1.348,56 

·2.244,94 

·3.593,50 

Anexo ao presente Relat6rio e Contas, encontrarao os Senhores Accionistas e Membros dos 6rgaos Sociais 
a documenta�ao de suporte contabilfstico essencial ao acompanhamento do evoluir das contas do 
exerdcio em apre�o. 
Mapa de "Balan�o" em 31 de Dezembro de 2014 e de 2015"; 
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Corretores e Consultores de Seguros, S.A. 

Mapa de "Demonstrac;:oes dos Resultados por Naturezas" (exerdcios findos em 31 de Dezembro de 2014 e 
2015); 
Anexo as Demonstrac;:oes Financeiras, em 31 de Dezembro de 2015; 
Relat6rio Anual sabre a Fiscalizac;:ao efectuada (ROC}; 
Certificac;:ao Legal das Contas; 
Balancete do Razao (Regularizac;:oes), em 31 de Dezembro de 2015; 
Balancete do Razao (Encerramento), em 31 de Dezembro de 2015; 
Relat6rio e Parecer do Fiscal Unico; 
Proposta de Aplicac;:ao de Resultados. 

Dos elementos acima enunciados, fac;:amos referenda aos numeros mais relevantes: 

A Canta "Vendas e Servic;:os Prestados" registou um acrescimo de 5.374,26 Euros (+2,58%); 

A Canta "Gastos com o pessoal", registou um acrescimo de 9.070,43 Euros (+12,26%). 

Or!;amento para 2016: 

OR,:;AMENTO - EXERciCIO 2016 
euros 

EXECUTADO oRi;AMENTO YARIA,;;Ao VARIA«;AO (O/o) 

DESCRI<;AO 

Gastos 

62 FORNECIMENTOS E SERVI,;;os EXTERNOS 

63 GASTOS COM O PESSOAL 

64 GASTOS DE DEPRECIA<;AO E DE AMORTIZA«;AO 

66 PERDAS POR REDU,;;OES DE JUSTO VALOR 

68 OUTROS GASTOS E PERDAS 

Total Gastos 

Rendimentos 

72 PRESTA<;OES DE SERVI<;:os 

77 REVERSOES 

78 OUTROS RENDIMENTOS' E GANHOS 

79 JUROS, DIYIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES 

Total Rendimentos 

811 Resultado antes de im ostos 

812 Impasto sobre o rendimento do perlodo 

81 RESULTADO l.IQUIDO DO PERfoDO 

2015 2016 2015/2016 2014/2015 

124.695,30 120.000,00 

83.021,17 84.000,00 

2.903,94 3.000,00 

571,69 

8.170,95 s.000,00

219.363,05 212.000,00 

214.032,46 215.000,00 

27.014,70 

4.183,13 4 .500,00 

581,68 1.000,00 

245.81197 220.500 00 

26.448 92 8.500 00 

6.2.41,98 805,00 

20.206,94 7.695,00 

-4.695,30

978,83

96,06 

-571,69

-3.170,95

-7.363;05

967,54 

-27.014,70

316,87 

418,32 

-25.311 97

-17.948 92. 

-5.436,98

-12.511,94 

4 

-4°/o 

1% 

30/o 

-39°/o

-0,38

8°/o 

72.% 

0 80 

-68°/o

-87%

-62%
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Corretores e Consultores de Seguros, S.A. 
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Lisboa, 03 de Mar90 de 2015 
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• Segurassiste-Corretores e Consultores de Seguros, SA.

BALAN�O INDIVIDUAL EM 31 DEZEMBRO DE 2015 

RUBRICAS 

Active Nao Corrente 

Activos fixos tangiveis .................................................................................. . 

Active Corrente 

Estado e outros entes publicos .................................................................... .. 

Outras contas a receber .............................................................................. .. 

Diferimentos ................................................................................................ . 

Outros activos finance!ros ............................................................................ . 

calxa e dep6sitos bancarios ........................................................................ .. 

Capital Pr6prio 

Capital Realizado ......................................................................................... . 

Acr;oes (quotas) pr6pnas .............................................................................. . 

Reservas legais ............................................................................................ . 

Outras reservas ........................................................................................... . 

Resultados transitados ................................................................................. . 

Outras varia<;i5es no capital pr6pno .............................................................. .. 

Resultado liquido do periodo ....................................................................... .. 

lnteresses minoritarios 

Passivo Nao Corrente 

Provisoes ..................................................................................................... . 

Passivo Corrente 

Fomecedores ............................................................................................... . 

Estado e outros entes publlcos ..................................................................... . 

Outras contas a pagar ................................................................................. .. 

Oiferimentos ............................................................................................... .. 

NOT AS 

1-
i 
5 
4 

Tola! doAlivo ................................................... .. 

Tola! do Capital Pr6prio .................................. .. 

Total do Passive .............................................. .. 

Total do Capital pr6prlo e do Passive· 

31-Dez-2015

124.859,11 

,00 
47.750,14 

324,34 
1.809,02 

16.089,71 

190.832,32 

190.832,32 

125.000,00 
-13.193,56 

8.830,71 
13.193,56 

6.323,17 
307,50 

20.206,94 

160.668,32 

,00 

1.903,90 
8.832,15 

19.098,30 

329,65 

30.164,00 

190.832,32 

---------�--·-�---------------·-----·--·-·----·· 

SEGURASSISTE:2015 • (inicio)/ (fim) 

VALORES EM EUROS 

31-Dez-2014

127.748,351 

8.765,02 
36.263,60 

1.315,39 
14.463,53 

8.840,98 

197.396,87 

197.396,87 

125.000,00 
-13.193,5€ 

8.830,71 
13.193,51 

9.916,6i 
307,5( 

-3.593,5( 

140.461,31 

27.000,0 

11.169,5 
2.321,2 

16.115,C 
329,E 

56.935.• 

197.396,1 

Pag. 1 d1 

Fim do Relatorio. 
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= 

I 
Segurassiste-Corretores e Consultores de Seguros, SA. 

:: DEMONSTRAtAO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR NATUREZAS 

PERIODO FINDO EM 31 DEZEMBRO DE 2015 

RENDIMENTOS E GASTOS 

Vendas e servl�os prestados 
Ganhos/Perdas imputados de subsidlarlas, associadas e empreendl 
Fornecimentos e servi�os externos 
Gastos com o pessoal 
Provisiies (aumentos/redu�oes) 

Aumentos/redu�Bes de Justo valor 

NOT AS 

\3 
1 � 
�·c;;· 
� 1' 
'2.0 

5 

Outros rendimentos e ganhos 14-

0utros gastos e perdas · f 8 ·· 
Resultado antes de depreciac;oes, gastos de financiamento e impastos (EBITDA) 

Gastos/reversiies de deprecia�ao e amortiza�ao � Cj
Resultado antes de impastos 

Impasto sabre o rendimento do perfodo 

Resultado llquido do periodo 

31-Dez-2015

214.032,46 

370,06 

-124.695,30 

-83.021,17 

27.000,00 

-571,69 

4.394,75 

-8.170,95 

29.338,16 

-2.889,24 

. 
26.448,92 

-6.241,98 

20.206,94 

VALORES EM EUROS 

31-Dez-2014

208.658,20 

1.012,14 

-124.747,81 

-73.950,74 

-2.215,32 

4.518,02 

-5.993,40 

7.281,09 

-8.629,65 

-1.348,56 

-2.244,94 

-3.593,50 

----------·------·----------------

Pag. 

SEGURASSISTE:2015 � (inicio) / (fim) Fim do Relatorlo. 
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ANEXO AO BALAN<;O E A DEMONSTRA<;AO DE RESULT ADOS 
Periodo findo em 31 de Dezembro de 2015 

(Unidade monetaria - em Euros) 

1. Identifica�ao da entidade

A empresa SEGURASSISTE - Consultores e Corretores de Seguros, SA foi 
constituida em 1991. A sua sede e em Lisboa na Rua de S. Jose, n° 15-2°. 

A actividade da empresa e c01Tetagem e consultadoria de seguros, cabendo-lhe 
ainda prestar assistencia, realizar estudos e emitir pareceres tecnicos sobre 
seguros. 

2. Referencial contabilistico de prepara�ao das demonstra�oes financeiras

2.1 As divulga<;.oes exigidas pelas NCRF que nao fazem parte deste, nao sao 
aplicaveis a empresa, ou a sua apresenta9ao nao e relevante para a leitura das 
demonstra<;.oes financeiras anexas. 

2.2 No ambito do disposto no Regulamento (CE) n.0 1606/2002 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, 19 de Julho de 2002, na sua transposi9ao para a legisla9ao 
Portuguesa atraves do Decreto-Lei 35/2005 de 17 de Fevereiro e do SNC (Sistema 
de Normaliza<;.ao Contabilistica) aprovado pelo Decreto-Lei 158/2009 de 13 de 
Julho, as demonstra9oes financeiras devem ser preparadas de acordo com as 
Normas Contabilisticas e de Relato Financeiro (NCRF) do SNC a partir de 2010. 
Nesta base, com efeito a 1 de Janeiro de 2010 estas demonstra<;.oes financeiras sao 
preparadas em conformidade com as NCRF. 

2.3 Nao foram derrogadas quaisquer disposi<;.oes do SNC que tenham tido efeitos 
nas demonstra9oes financeiras e na imagem verdadeira e apropriada do ativo, 
passive e dos resultados da empresa. 























f) Contas a receber e a pagar desagregadas por origem

Contas a receber: 
Outros €47.750,14 

Contas a pagar: 
Outros €19.098,30 

g) Contas a receber e a pagar desagregadas por natureza

Contas a receber:
Outras quantias €47.750,14 

Contas a pagar: 
Outras quantias €19.098,30 

Os fundos movimentados pela Segurassiste, relativos a contratos de seguros, sao 
reconhecidos no periodo contabilistico (mensal) em que e feita a presta<;ao de contas dos 
fundos pagos pelos tomadores dos seguros, cf. politicas contabilfsticas descritas na al. g) 
do Anexo ao Balani;o e a  Demonstrai;ao de Resultados. 

h) Nao aplicavel

i) Nao aplicavel

j) Nao aplicavel

k) Nao aplicavel

I) Informai;ao divulgada na nota 20 do Anexo ao Balan90 e a Demonstra9ao de
Resultados.

Artigo 4° n° 2 

a) Fidelidade Mundial 61,12%

b) Nao aplicavel

Lisboa, 7 de Mar90 de 2016 

0 Contabilista Certificado 
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,vni:ivel Ca!hau. Ribeiro da cun11a & Associados 

RELAT6RIO E PARECER 

DO 

FISCAL UNICO 

Exmos. Senhores Accionistas, 

1. Nos termos legais e estatutarios vem o Fiscal Unico da "Segurassiste - Corretores e
Consultores de Seguros, S.A.", apresentar o seu relat6rio anual sobre a fiscalizac;ao
efectuada as contas no exerdcio de 2015.

2. No ambito do trabalho desenvolvido queremos referir os principais factos seguintes:

2.1. No ano anterior efectuamos a revisao das demonstrac;oes financeiras e elaboramos 
o respectivo relat6rio, parecer e certificac;ao legal das contas.

2.2. A analise as contas foi efectuada de acordo com as Normas Tecnicas e as Directrizes 
de Revisao/Auditoria da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas e com a 
profundidade considerada necessaria para o efeito. 

2.3. Cum pre-nos informar que as demonstrac;oes financeiras sao apresentadas de acordo 
com o normativo contabilistico consignado no Sistema de Normalizac;ao 
Contabilistica (SNC), aplicando as Normas Contabilfsticas e de Relato Financeiro 
(NCRF}. 

2.4. Verificamos os registos contabilfsticos assim como os documentos que lhes servem 
de suporte, e constatamos a aplicac;ao correcta da Lei e dos Estatutos. 

2.5. De igual modo, efectuamos exames necessanos ao controle dos valores 
patrimoniais, atraves de procedimentos de revisao de contas geralmente aceites 
como adequados. 

2.6. O Relat6rio do Conselho de Administrac;ao complementa as contas e contem 
referencias ao estado e evoluc;ao dos neg6cios sociais. 

PU<! .. ,.\rt\Jl�arJei l.l:11, iO.l. - 1.. t tsat · l0<t9 ·- 0\3 U$cboa • PortuQdl 
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Amave! can-1au, Ribeiro da Cunha & Associados 

5ociecJJcje de PRvlsDres Oficiuls de Conras 

3. Em resultado do desempenho das nossas fun�oes e tomando em considera�ao a
Certifica!;ao Legal das Contas tal como e apresentada em conjunto com este relat6rio,
somos de parecer:

lQ. Que sejam aprovados o Relat6rio do Conselho de Administra�ao, o Balan!;o, a 
Demonstra!;ao dos resultados, a Demonstra!;aO das aftera�oes no capital pr6prio e a 
Demonstra!;ao de ffuxos de caixa e as respectivas notas Anexas, referentes ao exercicio 
de 2015; 

2Q. Que seja aprovada a proposta de aplica!;aO do resuftado lfquido do periodo; 

3Q. Que seja aprovado um voto de apre!;o e confian!;a ao Conselho de Administra!;aO pefa 
forma criteriosa como desenvolveu os neg6cios da Segurassiste. 

Lisboa, 14 de Mar�o de 2016 

Jose Maria Ribeiro da Cunha 
Em representa!;ao de: 

0 FISCAL 0NICO 

"Amavel Calhau, Ribeiro da Cunha & Associados 
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas" 

Segurassite, S.A. 

FU 2015 
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Amavel Calhau. Ribeiro da Cunha & Associados 

CERTIFICA�O LEGAL DAS CONT AS 

INTRODUtAO 

1. Examinamos as demonstra!;6es financeiras da "Segurassiste - Corretores e Consultores de
Seguros, S.A.", as quais compreendem o Balan!;O em 31 de dezembro de 2015, (que evidencia
um total de 190.832 euros e um total de capital pr6prio de 160.668 euros, incluindo um
resultado liquido de 20.206 euros), a Demonstra!;aO dos resultados por naturezas, a
Demonstra!;aO das altera!;6es no capital pr6prio e a Demonstra�ao dos fluxos de caixa do
exercicio findo naquela data, e o correspondente Anexo.

RESPONSABILIDADES 

2. Eda responsabilidade do Conselho de Administra!;ao:

a) a prepara!;ao de demonstra!;oes financeiras que apresentem de forma verdadeira e
apropriada a posi�ao financeira da Empresa, o resultado das suas opera!;6es, as altera!;6es
no capital pr6prio e os fluxos de caixa; bem como

b) a ado!;ao de politicas e criterios contabilisticos adequados; e

c) a manuten�ao de um sistema de controlo interno apropriado.

3. A nossa responsabilidade consiste em expressar uma opiniao profissional e independente,
baseada no nosso exame daquelas demonstra!;6es financeiras.

AMBITO 

4. O exame a que procedemos foi efetuado de acordo com as Normas Tecnicas e as Diretrizes de
Revisao/Auditoria da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, as quais exigem que o mesmo
seja planeado e executado com o objetivo de obter um grau de seguran!;a aceitavel sobre se as
demonstra�oes financeiras estao isentas de distor�oes materialmente relevantes. Para tanto o
referido exame incluiu:

• a verifica�ao, numa base de amostragem, do suporte das quantias e divulga!;6es constantes
das demonstra!;oes financeiras e a avalia!;ao das estimativas, baseadas em juizos e criterios
definidos pelo Conselho de Administra!;ao, utilizadas na sua prepara!;aO;

• a aprecia!;ao sabre se sao adequadas as polrticas contabilisticas adotadas e a sua
divulga�ao, tendo em conta as circunstancias;

• a verifica!;ao da aplicabilidade do pressuposto da continuidade; e
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• a apreciacao sabre se e adequada, em termos globais, a apresentacao das demonstracoes
financeiras.

s. O nosso exame abrangeu tambem a verificacao da concordancia da informacao constante do
relat6rio de gestao com as demonstracoes financeiras.

6. Entendemos que o exame efetuado proporciona uma base aceitavel para a expressao da nossa
opiniao.

OPINIAO 

7. Em nossa opiniao, as referidas demonstracoes financeiras apresentam de forma verdadeira e
apropriada, em todos os aspetos materialmente relevantes, a posi�ao financeira da
"Segurassiste - Corretores e Consultores de Seguros, S.A.", em 31 de dezembro de 2015, o
resultado das suas opera�oes, as altera�oes no capital pr6prio e os fluxos de caixa no exercicio
findo naquela data, em conformidade com os principios contabilisticos geralmente aceites em
Portugal.

RELATO SOBRE OUTROS REQUISITOS LEGAIS 

8. E tambem nossa opiniao que a informacao constante do relat6rio de gestao e concordante
com as demonstra�oes financeiras do exercicio.

Jose Maria Ribeiro da Cunha 
Em representm;eio de: 

"Amavel Calhau, Ribeiro da Cunha & Associados 
- Sociedade de Revisores Oficiais de Contos -"

Segurassite, S.A. 
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