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RELATÓRIO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

 

GOLDEN ACTIVES - SGPS, S.A. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

No cumprimento das disposições legais e estatutárias, vem o Conselho de Administração apresentar o 

relatório de gestão da atividade da Golden Actives – SGPS, S.A. (“Golden Actives”), as demonstrações 

financeiras bem como a proposta de aplicação de resultados referentes ao exercício findo em 31 de 

dezembro de 2018. 

 

 

ENVOLVENTE MACROECONÓMICA 

 

Macroeconomia 

Nos EUA os dados macroeconómicos têm-se mantido relativamente vigorosos e estáveis. O PIB dos EUA 

cresceu no 4º trimestre a um ritmo anualizado de 2.3%, levando a que, no ano de 2018, a economia 

crescesse cerca de 2.9%, o que significa uma aceleração face aos 2.2% registados em 2017. A economia 

continua assim a dar sinais muito positivos, e os principais indicadores de atividade e de confiança 

alimentam expectativas positivas para o arranque de 2019, bem como os indicadores do mercado laboral 

com a taxa de desemprego colada a mínimos históricos (3.8%) e sinais de um acentuar da subida nos 

salários. No que diz respeito à administração Trump, o ano foi marcado pela manutenção das tensões dos 

EUA com os seus maiores parceiros comerciais com uma retórica baseada na defesa do nacionalismo e 

isolacionismo, reiterando a defesa intransigente dos "interesses americanos" contra os demais parceiros 

comerciais. Em meados do ano foi possível estabelecer de um novo acordo comercial para a América do 

Norte envolvendo EUA, Canadá e México que substitui o NAFTA e foi também alcançado um princípio de 

acordo com a União Europeia.  Já relativamente à China, as negociações mostraram-se bem mais difíceis e 

complexas tendo-se arrastado para 2019, embora tenham sido já conseguidos alguns avanços o que 

permitiu a não implementação de mais uma ronda de tarifas aduaneiras às importações chinesas (que 

estavam inicialmente anunciadas para entrada em vigor a 1 de janeiro de 2019).  
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Na Europa a evolução das variáveis macroeconómicas não foi, infelizmente, tão entusiasmante ao longo 

de 2018 e as perspetivas para 2019 são mesmo algo sombrias. O ano de 2018 iniciou muito promissor, mas 

rapidamente o sentimento em torno das economias do euro degenerou em desilusão logo nos primeiros 

meses de 2018. A desaceleração económica progressiva levou a reanimar dos movimentos políticos 

populistas e extremistas (com destaque para França, Itália e Espanha). Os dados avançados do PIB mostram 

que no 4º trimestre a taxa de crescimento homóloga para a economia da zona euro fixou-se em apenas 

1.2%, com a economia alemã basicamente estagnada no 2º semestre e Itália em recessão. E, de acordo 

com as últimas previsões da Comissão Europeia e de instituições como o FMI, o ritmo de crescimento das 

economias da zona euro irá abrandar ainda mais em 2019. As previsões económicas de inverno da 

Comissão Europeia e o boletim económico do BCE confirmam, que o “crescimento da ZE continua a perder 

momentum”, prevendo que a economia da Zona Euro abrandará para os 1.3% em 2019, face aos 1.8% de 

2018 e aos 2.5% em 2017, e registar posteriormente uma ligeira recuperação em 2020 para +1.6%. Apesar 

do indiscutível abrandamento, continua a ser nosso cenário central que não teremos uma recessão em 

2019. Apesar destas notícias menos positivas, o desemprego manteve-se em trajetória descendente ao 

longo de 2018 e está agora em mínimos, para a globalidade da zona euro, desde 2006 (7.9%). Uma nota 

igualmente para a economia britânica que continuou estável, com um crescimento moderado e em linha 

com a norma das últimas décadas (taxas de crescimento reais um pouco abaixo dos 2%) e ligeiramente 

superior ao registado na zona euro, a taxa de desemprego a deslizar para mínimos desde os anos 70 (abaixo 

de 4%) e a inflação controlada. Contudo, esta aparente estabilidade económica contrasta com o panorama 

político em torno do processo do Brexit, que continuou, entre avanços e recuos, tumultuoso e sem solução 

à vista. O parlamento britânico rejeitou de forma estrondosa o acordo que Theresa May negociara nos 

últimos dois anos com Bruxelas (432 votos contra e apenas 202 a favor). Os parlamentares britânicos 

exigem sobretudo uma revisão dos termos para a fronteira com a República da Irlanda, situação que 

obrigará à continuação das conversações com Bruxelas no início de 2019, num tema extremamente 

sensível. O futuro é ainda incerto, antevendo-se semanas de muita agitação entre Londres e Bruxelas até 

29 de março (data formal prevista para o Brexit). Theresa May tem-se desdobrado em reuniões e, apesar 

alguns dos seus próprios ministros contestarem a sua estratégia, May permanece determinada em 

conseguir aprovação pelo parlamento britânico do “novo” acordo conseguido com Bruxelas até ao deadline 
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de março. Note-se que um “no-deal Brexit” criaria um choque económico de consequências imprevisíveis 

para a economia britânica, num momento já delicado em termos de envolvente macro global. 

Fonte: Fundo Monetário Internacional, World Economic Outlook Update, janeiro 2019 

 

Relativamente a bancos centrais, a FED procedeu a subidas graduais de taxas ao longo do ano de 2018 (a 

um ritmo de 25 bp por trimestre) elevando a sua taxa de juro de referência para o intervalo 2.25%-2.50% 

no final do ano. Os responsáveis da FED mantiveram uma leitura otimista para economia, embora menos 

exuberante do que há alguns meses e o cenário central da FED passava por manter o ritmo de subida por 

mais alguns trimestres (2 ou 3) em 2019. Contudo, a conjuntura dos mercados e a degradação das variáveis 

macroeconómicas a nível global forçaram a FED a mudar a sua postura e discurso, adiando novas subidas 

e passando a enfatizar a necessidade de ter uma “abordagem paciente” na política monetária, devido aos 

vários riscos para a economia do país. O Banco Central Europeu (BCE), conforme amplamente antecipado, 

colocou termo, a 31 de dezembro, ao programa de compras de ativos de dívida (QE – quantitative easing) 

em mercado. Com o fim do programa de QE do BCE, este limitar-se-á a partir de janeiro de 2019 (e “durante 

um período prolongado”) a reinvestir os vencimentos dos ativos que já estão na sua carteira. O BCE 

manteve as taxas de juro diretoras inalteradas durante todo o ano de 2019 (a facilidade permanente de 

cedência de liquidez continua nos 0.25%, a facilidade permanente de depósito fica nos -0.40% e a taxa de 

refinanciamento nos 0%) e não é expectável que esta situação se altere num futuro próximo e assim, apesar 

do abrandamento sensível da economia europeia nos últimos trimestres, o BCE opta, pelo menos para já, 

por manter inalterada toda a sua estratégia de política monetária e de comunicação. As taxas de juro 

diretoras da política monetária deverão manter-se nos níveis atuais, pelo menos, até ao verão de 2019 e, 

em qualquer caso, enquanto isso for necessário para assegurar que a evolução da inflação permanece 
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alinhada com as atuais expetativas de um ajustamento sustentado para o objetivo de estabilidade de 

preços. 

No Japão, também sem surpresas, o Banco Central (BoJ) manteve a sua política monetária inalterada e 

continuou a realizar operações em mercado, comprando títulos de forma a manter as taxas de juro no 

prazo de 10 anos em valores residuais. Contudo nada parece funcionar em termos de política monetária 

no Japão e apesar de todos os esforços do BoJ a inflação persiste uma miragem e a última previsão aponta 

agora para um valor de apenas 0.9% para o ano fiscal de 2019 (muito abaixo dos 2% ambicionados).  

No segmento das commodities, o preço do petróleo apresentou alguma volatilidade ao longo de 2018. Nos 

primeiros nove meses do ano o preço do Brent apresentou uma tendência ascendente, tendo atingido 

cerca de 86 USD/barril no início de outubro, num movimento alimentado por algumas restrições do lado 

da oferta (colapso da produção na Venezuela e as expetativas de redução das exportações do Irão 

associadas à reintrodução de sanções dos EUA às exportações de hidrocarbonetos iranianos). Mas, no 

quarto trimestre, o crescimento continuado e cada vez mais significativo da produção não convencional 

nos EUA (shale oil), a acumulação de stocks e a revisão em baixa das perspetivas de crescimento da 

economia mundial, traduziram-se num colapso abrupto dos preços que levou os preços do Brent a fechar 

o ano pouco acima dos 53.0 USD. 

 

Fonte: OCDE, Interim Economic Outlook, março 2019 
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Em resumo, em 2019, a expansão da economia mundial deverá continuar embora a um ritmo mais 

moderado do que em 2017 e 2018, num contexto de maturação do ciclo económico e ajustamento à 

diminuição dos estímulos de política monetária ocorridos em 2018, uma política fiscal menos expansionária 

nos EUA, bem como de desaceleração gradual da economia chinesa. Por seu turno, espera-se a 

consolidação da atividade em algumas economias emergentes que foram afetadas por episódios de 

turbulência durante o ano de 2018. Assim, de acordo com as últimas estimativas da Comissão Europeia, o 

PIB mundial deverá ter registado um crescimento de 3.6% em 2018 e deverá desacelerar para um valor 

próximo dos 3.3% nos próximos dois anos.  

 
 
 
 
 
 
 
A Economia Portuguesa 
 
Em 2018 a economia portuguesa ainda beneficiou de um enquadramento externo parcialmente favorável 

e prosseguiu uma trajetória de crescimento da atividade, embora em desaceleração acompanhando com 

um ligeiro lag a evolução das principais economias da zona euro. A elevada sincronia cíclica entre Portugal 

e as restantes economias da área do euro deverá persistir em 2019 e deveremos assistir a um continuar da 

(ligeira) convergência do PIB per capita da economia portuguesa face às suas congéneres europeias. Em 

2018, as políticas monetárias promovidas pelo Banco Central Europeu continuaram a favorecer a expansão 
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da atividade económica doméstica que também beneficiou da continuação do processo de gradual 

reposição do poder de compra às famílias após o forte aperto fiscal que caracterizou o período de 2014-

2015. De acordo com as atuais projeções do banco de Portugal, o PIB deverá continuar a abrandar 

gradualmente ao longo dos próximos anos, de 2.1% (valor estimado para o crescimento em 2018) para 

1.8% em 2019, 1.7% em 2020 e 1.6% em 2021, aproximando-se das estimativas para o crescimento do 

produto potencial da economia portuguesa.  

Fonte: Banco de Portugal, Boletim Estatístico, dezembro 2018. 

As exportações de bens e serviços foram a componente da procura global que mais contribuiu para a 

recuperação da economia portuguesa iniciada em 2013. Tudo indica que este elemento deverá manter-se 

nos próximos trimestres, mas após um crescimento muito forte do comércio internacional nos últimos anos 

(bem superior ao crescimento da atividade económica em geral), este deverá registar gradualmente uma 

moderação, o que implicará uma moderação também no crescimento da procura externa dirigida a 

Portugal. Tal situação é algo preocupante uma vez que a economia portuguesa continua a confrontar-se 

com importantes constrangimentos ao crescimento no médio-longo prazo e está por isso excessivamente 

exposta a um enfraquecimento do crescimento na área do euro que é o principal mercado destino para as 

nossas exportações e origem da maioria dos turistas que nos visitam anualmente. Foram feitas algumas 

reformas e que por isso é inquestionável que a capacidade de Portugal para enfrentar os choques externos 

é agora muito melhor do que em 2011, mas apesar dos progressos ao nível do funcionamento dos 

mercados e da redução do endividamento de alguns setores da economia, algumas situações como a 

rigidez das leis laborais, inexistência de uma verdadeira concorrência em setores vitais da economia 

nacional e o excessivo endividamento de famílias, empresas e, principalmente, do Estado irão continuar a 

condicionar a evolução do investimento e da produtividade. Um agravamento da incerteza política em em 

Portugal ou noutros países da área do euro também poderá prejudicar as condições de financiamento das 

empresas e do estado português nos mercados internacionais, agravando os custos na renovação ou 

obtenção de empréstimos. O nível de endividamento do estado português é um dos mais elevados da 

europa mas o stock de dívida está em trajetória de consolidação (em % do PIB) nos últimos anos e a Agência 

de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública (IGCP) tem tomado iniciativas importantes para reduzir o risco 

de refinanciamento dessa dívida levando a cabo, com grande sucesso, operações de troca de títulos (que 

resultam numa extensão do prazo médio de pagamento dessa dívida) e mantendo uma almofada financeira 

suficiente para fazer face a uma elevada proporção das necessidades de financiamento a alguns trimestres 

de vista. O setor financeiro português regista ainda valores elevados nos créditos em situação de 
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incumprimento, mas também neste aspeto foram conseguidas melhorias muito importantes nos últimos 

anos, com os principais bancos a operar em Portugal a apresentar agora balanços relativamente saudáveis. 

Assim, apesar do cenário central para a economia portuguesa em 2019 ser relativamente benigno, o 

enquadramento externo está na origem dos principais riscos que rodeiam essas projeções e o balanço 

entre riscos e oportunidades parece estar, no presente, mais desequilibrado para os riscos. Infelizmente, 

muitas das reformas estruturais, que poderiam ajudar a economia portuguesa e tornar-se mais resiliente 

e pujante continuam por fazer. Alguns dos principais desafios da economia portuguesa para os próximos 

anos são também os desafios da zona euro e da própria União Europeia. O aprofundamento da União 

Económica e Monetária, em particular de mecanismos que permitam uma coordenação macroeconómica 

mais eficaz entre os vários países da União, uma partilha dos riscos e garantir uma maior resiliência do 

bloco a choques desfavoráveis é essencial para garantir a estabilidade e o crescimento económico nos 

próximos anos. 

 
Evolução dos Mercados Financeiros em 2018 
 

O ano de 2018 não deixará grandes saudades aos investidores. Depois de um arranque positivo e 

auspicioso, o que permitiu aos principais índices bolsistas mundiais registarem novos máximos históricos, 

desde o verão e particularmente no último trimestre, a evolução das bolsas reverteu de forma violenta e 

dramática. E se nas ações vivemos uma verdadeira montanha-russa em termos emocionais e de retornos, 

noutras classes (crédito, matérias-primas, estratégias alternativas) o cenário e os retornos não foram 

menos danosos para os investidores. Ou seja, 2018 foi um ano caracterizado por retornos negativos de 

uma forma transversal a praticamente todas as classes / sub classes de ativos e todas as geografias quase 

sem exceção. Ao longo do ano os investidores começaram a mostrar uma crescente preocupação com: os 

riscos geopolíticos (Irão, Coreia do Norte); o aumento das tensões comerciais entre os principais blocos 

económicos (com destaque para o contenda entre EUA e China); os avanços e recuos no processo do Brexit; 

a instabilidade política e o crescimento dos movimentos populistas e a agitação social na Europa (com 

destaque para Itália e França); e com o agravamento da situação económica e social em diversos países 

emergentes (Turquia, Argentina, Venezuela e México). Em consequência desta mudança de atitude e 

sentimento, assistimos no último trimestre a episódios de queda e volatilidade com uma dimensão e 

violência totalmente inopinadas, marcado por perdas de dois dígitos nos principais índices acionistas 

mundiais e com o espectro do Bear Market a pairar sobre vários índices (perdas superiores a 20% desde o 

ponto máximo), o que acabou por conduzir a que 2018 tenha sido o pior ano para os investidores da última 

década, ou seja, o pior ano desde a crise financeira global de 2007-2008! 
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Como este recrudescimento da indefinição e maior volatilidade não afetou apenas as ações e praticamente 

nenhuma classe de investimentos escapou à correção (cerca de 90% das classes de ativos a terminarem o 

ano “no vermelho”), o poder da diversificação das carteiras ficou comprometido/ofuscado e os níveis de 

sentimento negativo e a pressão vendedora atingiram níveis extremos. A queda acentuada da generalidade 

das bolsas nos últimos meses de 2018 garantiu que praticamente todos os índices acionistas relevantes 

tenham fechado o ano com perdas (a exceção é o Nasdaq que fechou o ano inalterado) que, globalmente 

(medido pelo índice MSCI World Euro Hedged), superaram os 10% no ano e quase 15% desde os máximos 

recentes. Vários dos principais mercados acionistas mundiais entraram “formalmente” em território de 

“bear market” (tendência de queda) após registarem perdas superiores a 20% desde os seus últimos 

máximos relativos. Assim, se no final de novembro o cenário era já muito negativo, dezembro revelou-se 

pouco menos que catastrófico para os investidores, pois não só não proporcionou qualquer rally de fecho 

de ano que permitisse uma recuperação das perdas, como as agudizou violentamente fazendo disparar os 

indicadores de volatilidade para níveis máximos dos últimos anos. A dinâmica das bolsas em dezembro 

acabou por ser o melhor exemplo do ambiente algo esquizofrénico que se abateu sobre os mercados na 

segunda metade de 2018, particularmente nos EUA. Embora os resultados e as vendas das principais 

cotadas tenham continuado a crescer a um ritmo forte e todos os indicadores económicos continuarem a 

apontar no bom sentido (taxa de desemprego em mínimos históricos de 3.7% e um crescimento do PIB 

acima do nível potencial de médio prazo), o S&P 500 registou uma queda no último mês do ano de –9.0%. 

Na Europa, onde a situação económica é claramente menos brilhante, o mercado caiu “apenas” 5.4% no 

mês enquanto no Japão a bolsa caiu mais de 10%. Com estas quedas, o índice global de ações fechou o 

mês com uma perda de quase 7.5% e, no ano, com uma queda superior a -10% valores totalmente 

diferentes do que todas as casas de investimento antecipavam nos seus outlooks para 2018. Neste contexto 

de perdas generalizadas, a honrosa exceção veio de onde menos se esperava: as obrigações de dívida 

pública (títulos do tesouro) dos países de melhor qualidade creditícia / melhor rating europeus, que 

acabaram por beneficiar da do desnorte sentido pelos investidores e da procura destes por ativos de 

refúgio, mesmo tal implicasse obter retornos (yields) muito próximos de zero mesmo a prazos longos. Por 

exemplo, os títulos de dívida pública da Alemanha a 10 anos pagavam no início do ano de 2018 uma 

remuneração de 0.42% / ano e fecharam o ano a pagar apenas 0.24% de yield! 
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Fonte: Reuters 
 

Esta pressão de venda e pessimismo exacerbados encontram justificação no facto de os investidores terem 

sido confrontados por desafios importantes nas duas principais “forças motrizes” deste ciclo que já nos 

acompanha desde o primeiro trimestre de 2009: o Crescimento das economias e dos resultados e vendas 

das empresas; uma Política Monetária altamente acomodatícia (taxas de juro de curto prazo baixas / 

negativas em todos os grandes blocos económicos mundiais). 

No que diz respeito ao Crescimento, recordemos que à entrada de 2018 tinha-se popularizado como 

narrativa dominante o “crescimento global sincronizado.” Isto é, uma situação em que todas as principais 

economias contribuíam simultaneamente de forma positiva para o crescimento económico global. No 

entanto, esta realidade começa a degradar-se logo a partir do primeiro trimestre, com um abrandamento 

notório por exemplo das economias europeias. Para este abrandamento muito terá contribuído o “lado 

negro” da agenda política de Donald Trump: o protecionismo e isolacionismo económico dos EUA.  

No que diz respeito à Política Monetária, as baixas taxas de juro e a liquidez abundante devido á expansão 

dos balanços dos bancos centrais foram o principal suporte da performance dos ativos financeiros durante 

grande parte da última década. Mas, ao longo do ano de 2018, os mercados foram confrontados com a 

expectativa de que os tempos de abundância de liquidez estariam a chegar ao fim e o foco passou para o 

risco e velocidade de contração do balanço consolidado dos principais bancos centrais mundiais, com a 

Reserva Federal dos EUA, mais uma vez, a liderar o movimento. E os mercados ficariam ainda mais 

alarmados, quando apesar da grande turbulência dos mercados Jerome Powell, o novo Presidente da FED, 

não mostrou qualquer reação, marcando uma clara diferença face à postura dos seus antecessores, que 
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nos últimos anos, sempre se mostraram rápidos e disponíveis para tomar as iniciativas necessária para 

“segurar” os mercados sempre ocorriam episódios de maior turbulência e inquietação.    

Desta forma, a generalidade dos agentes económicos entrou em 2018 confiante na narrativa “crescimento 

global sincronizado” e otimista, mas muitos chegaram ao seu final a equacionar e a apostar numa possível 

recessão em 2019. Este pessimismo originou vendas / resgates dos investidores nas últimas semanas de 

2018 que apenas são comparáveis com os valores observados em momentos como o verão de 2011 (auge 

da crise das dívidas soberanas europeias) e o final de 2008 (quando múltiplos bancos de referência 

colapsaram e se temia pela integridade de todo o sistema financeiro mundial).  

A questão chave para o sucesso dos investimentos é, então, saber se teremos ou não uma recessão em 

2019. A resposta a esta dúvida é importante, porque na ausência de recessões o que sabemos sobre os 

bear markets (uma correção superior a 20% a partir dos máximos como quase ocorreu nos principais 

índices de ações mundiais no segundo semestre de 2018) é que estes são eventos raros (só ocorreram 2 

vezes no principal índice acionista dos EUA no pós-segunda guerra mundial), pouco profundos e efémeros. 

Existem argumentos fortes para acreditar que o cenário de uma recessão (em 2019) poderá ser evitado, 

particularmente devido a alguns catalisadores positivos nas, já referidas, duas principais forças motrizes do 

ciclo: o crescimento e a política monetária dos principais bancos centrais. Ao nível do crescimento e do 

risco do protecionismo económico, Donald Trump está já no terceiro ano do seu mandato, pelo que tem 

no horizonte uma preocupação com a sua reeleição (e foi o próprio Trump de definir a evolução dos 

mercados financeiros como uma importante medida de performance da sua presidência). Assim, se em 

2018 o mercado esteve focado no protecionismo e nas guerras comerciais, em 2019 esse mesmo foco 

poderá passar a incidir sobre as promessas promotoras de crescimento, como o plano de investimento na 

construção e reparação de infraestruturas. Já do lado Chinês estão já a ser implementadas medidas de 

estímulo à economia interna e deverá continuar em marcha o grande plano de investimento em 

infraestruturas por toda a Ásia (e até em África), o Belt & Road Initiative (o plano de “reconstrução” da 

mítica Rota da Seda). Ao nível da Política Monetária assistimos nas últimas intervenções públicas a uma 

inversão importante no discurso de Jerome Powell e de todos os membros da FED não só no que concerne 

às expectativas sobre a evolução das taxas de juro como sobretudo no domínio do ritmo de contração do 

balanço da instituição. Ou seja, foram dissipados os receios dos investidores sobre a falta de sensibilidade 

de Powell à volatilidade dos mercados. Paralelamente, quase todos os restantes principais bancos centrais 

enveredaram nos últimos tempos por uma linguagem e atitude igualmente mais branda em termos de 

política monetária, adiando a retirada de estímulos / agravamento de taxas de juro enquanto persistirem 

riscos à evolução da atividade económica. 
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Os próximos meses adivinham-se agitado e repleto de potenciais cisnes negros. Os outlooks divergem e 

estão longe de ser unânimes nos que diz respeito à performance esperada para os principais mercados e 

classes de ativos, mas, globalmente, são agora claramente pessimistas / conservadores. Podemos até 

afirmar que o tom geral é de (excessivo) pessimismo. A velocidade e intensidade do ajustamento no 

sentimento geral do mercado (de grande otimismo para grande pessimismo), a grande compressão 

ocorrida nos múltiplos (forward earnings multiples) a que transacionam, depois das correções, as principais 

cotadas e o “selling climax” que ocorreu nas últimas sessões antes do Natal parecem-nos sugerir uma 

exaustão da pressão vendedora e um possível ressurgimento de interesse comprador em janeiro. O nosso 

cenário central e visão é por isso mais otimista do que a generalidade das opiniões. A médio prazo, 

permanecemos confiantes pois os mercados acionistas não refletem, na nossa opinião, o seu justo valor e 

descontam ainda um cenário demasiado sombrio, face àquele que é o nosso cenário central. A volatilidade 

deverá continuar elevada e é expectável a ocorrência de novos episódios de correção (violenta) nos 

próximos meses. As nossas principais mensagens para os nossos investidores em 2019 são por isso: a 

diversificação, a gestão ativa e o acreditar numa surpresa positiva dos mercados em 2019! 

 

 

 

ATIVIDADE 

 

Durante o ano de 2018, a Golden Actives manteve as participações que detinha nas sociedades a seguir indicadas 

(percentagem do capital social detido em 31 de dezembro de 2018):  Golden Assets – Sociedade Gestora de 

Patrimónios, S.A. (5% do capital social), Golden Broker – Sociedade Corretora, S.A. (100% do capital social) e SGF – 

Sociedade e SGF – Sociedade Gestora de Fundos de Pensões, S.A. (14,51% do capital social). 

 

A Golden Actives obteve um resultado líquido negativo de 8.587,46 €. 

 

 

ÓRGÃOS SOCIAIS 

 

A Golden Actives tem como órgãos sociais estatutários a Assembleia Geral, o Conselho de Administração e 

o Fiscal Único. O mandato dos órgãos sociais é de 3 anos e simultâneo, sendo que os atuais membros dos 

órgãos sociais foram eleitos em 2018 para o mandato 2018/2020. 
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PERSPETIVAS 

 

Já em janeiro de 2019, a Golden Actives reforçou a sua posição na SGF – Sociedade Gestora de Fundos de Pensões, 

S.A. e passou a deter a maioria do capital desta sociedade. Prevê-se que durante o ano de 2019, a sociedade 

mantenha a política de participações adotada até à presente data quanto à identidade das empresas 

participadas. 

 

 

PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS 

 

Em cumprimento das disposições legais e estatutárias, o Conselho de Administração propõe a transferência 

do resultado líquido negativo, no montante de - 8.587,46 €, para resultados transitados. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O Conselho de Administração deseja expressar o seu agradecimento a todos aqueles que colaboraram no 

desenvolvimento da sociedade, pela forma empenhada e profissional como corresponderam ao esforço 

que lhes foi solicitado: 

Aos clientes pela preferência com que nos distinguiram, 

Às instituições financeiras que nos apoiaram, 

Ao Fiscal Único pelo apoio manifestado e interesse demonstrado, 

A todos os colaboradores da sociedade, pela dedicação e competência com que contribuíram para o 

desenvolvimento da atividade, 

Ao Banco de Portugal e à CMVM pelos esclarecimentos recebidos. 

 

 

Porto, 17 de abril de 2019 

 

 

António José Nunes da Silva 

Presidente 

 

João Carlos de Magalhães Correia de Matos 

Vogal 

 

Sérgio Ferreira da Silva 

Vogal 
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ANEXO AO RELATÓRIO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

 

1. Em cumprimento do estabelecido no Art. 447º do código das sociedades comerciais, declara-se que os 

membros dos órgãos de administração e de fiscalização são titulares das seguintes ações da sociedade 

e que efetuaram as transações durante o exercício de 2018 que a seguir se discriminam: 

 

Nome do titular 
Nº Ações 

31/12/2018 
Aquisição Alienação 

Nº Ações 

31/12/2018 

% Participação 

e direito de 

voto 

Baobá – Investimentos Lda. 

(sociedade detida em 75% por 

António José Nunes da Silva). 

10.000 0 0 10.000 10% 
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Nota: a Política de Remuneração dos Membros dos Órgãos de Administração e de Fiscalização da Golden 

Actives mantém-se idêntica à que foi aprovada em 28 de Março de 2013, e já objeto de divulgação nos 

Relatórios de Gestão relativos aos exercícios de 2012 a 2016. Por esse motivo, procede-se de seguida, para 

os efeitos previstos para as normas legais aplicáveis, à divulgação da mencionada Política de Remuneração 

que faz parte integrante, como anexo, do Relatório de Gestão relativo ao exercício de 2018. 

 

 

POLÍTICA DE REMUNERAÇÃO 

DOS MEMBROS DOS ÓRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO E DE FISCALIZAÇÃO 

DA GOLDEN ACTIVES – SGPS, S.A. 

 

 

Nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 1 do art. 2.º, da Lei 28/2009, de 19 de junho e no art. 16.º 

do Aviso do Banco de Portugal 10/2011, de 29 de dezembro, é a seguinte a política de remuneração dos 

membros do Conselho de Administração e do Fiscal Único da GOLDEN ACTIVES – SGPS, S.A. (Golden 

Actives). 

 

A política de remunerações dos órgãos sociais da Golden Actives tem em atenção que os membros 

desempenham funções nas sociedades participadas, sendo aí remunerados de acordo com as Políticas de 

Remunerações divulgadas nos respetivos Relatórios de Gestão de 2018. Deste modo, tais administradores 

não são objeto de qualquer remuneração pelas funções exercidas nesta sociedade. 

 

Os membros do órgão de fiscalização têm uma remuneração exclusivamente fixa, determinada em linha 

com os critérios e práticas utilizadas nas restantes sociedades do Grupo, atenta a dimensão da sociedade 

e o mercado onde se insere. 

 

 

Porto, 30 de abril de 2019 
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DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
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GOLDEN ACTIVES - SOCIEDADE GESTORA DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, S.A. 
BALANÇO EM BASE INDIVIDUAL (NIC) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 31 DE DEZEMBRO DE 2017 

(Valores Expressos em Euros) 
 

   31-12-2018       

 Notas 

Valor antes 
de provisões, 
imparidade e 
amortizações 

Provisões, 
imparidade e 
amortizações 

Valor líquido 
Ano anterior 
(31-12-2017) 

 Notas 31-12-2018 
Ano anterior 
(31-12-2018) 

  1 2 3=1-2      

Ativo       Passivo    
Disponibilidades em outras instituições de crédito  4 335.699 -  335.699 5.421 Outros passivos subordinados 0 160.000 160.000 
Outros ativos financeiros ao justo valor através de 
resultados  

3 102.500 -  102.500 102.500 
Outros passivos  

8 2.153 
2.153 

Aplicações em instituições de crédito  5 - -  - 340.000 Total de Passivo  162.153 162.153 

Ativos intangíveis  6 7.004 7.004 - 0      
Inv. em filiais, assoc. e empre. conj. 2 450.000 -  450.000 450.000 Capital     
Inv. em filiais excl. da cons., assoc. e empre. conj. 2 261.235 -  261.235 261.235 Capital 10 500.000 500.000 
Ativos por impostos correntes  7.955 -  7.955 9.410 Outros instrumentos de capital 11 5.000 5.000 
Outros ativos 8 115.763 -  115.763 113.174 Reservas de reavaliação   0 0 
         Outras reservas e resultados transitados  12 614.587 623.441 
         Resultado do exercício   -8.587 -8.854 

         Total de Capital  1.111.000 1.119.587 

Total de Ativo  1.280.156 7.004 1.273.152 1.281.740 Total de Passivo + Capital  1.273.152 1.281.740 

 
 

O Contabilista Certificado O Conselho de Administração 
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GOLDEN ACTIVES - SOCIEDADE GESTORA DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, S.A. 
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 31 DE DEZEMBRO DE 2017 

(Valores Expressos em Euros) 
  

Notas 31-12-2018 
Ano anterior 
(31-12-2017) 

Juros e rendimentos similares 13 1.069 3.040 
Margem financeira  1.069 3.040 
Rendimentos de serviços e comissões  (229) (275) 
Outros resultados de exploração  (132) (690) 
Produto bancário  708 2.076 
Gastos gerais e administrativos 14 (9.295) (10.560) 
Amortizações do exercício 6 - (369) 
Resultados antes de impostos  (8.587) (8.854) 
Impostos correntes 7 - - 
Resultado após impostos  (8.587) (8.854) 
Resultado por ação      
  Básico 16 (0,09) (0,09) 
  Diluído 16 (0,09) (0,09) 

 

 

 

O Contabilista Certificado O Conselho de Administração 
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GOLDEN ACTIVES - SOCIEDADE GESTORA DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, S.A. 
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS E OUTROS RENDIMENTOS INTEGRAL INDIVIDUAL 

PARA OS EXERCICIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 
(Valores Expressos em Euros) 

 

  Notas  31-12-2018  
Ano anterior 
(31-12-2017) 

Resultado individual 
 

16 
 

(8.587) 
 

(8.854) 
Valorização dos ativos financeiros disponíveis para venda 

 
 

 
- 

 
- 

Rendimento integral do exercício 
 

 
 

(8.587) 
 

(8.854) 
 

As notas anexas fazem parte integrante da demonstração do rendimento integral 

 

O Contabilista Certificado O Conselho de Administração 
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GOLDEN ACTIVES - SOCIEDADE GESTORA DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, S.A. 
DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO 

PARA OS EXERCICIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 
(Valores Expressos em Euros) 

 
 

Nota 

 

Capital 

 Outros 
instrumentos de 

capital 

 Reservas de 
reavaliação do 

justo valor 

 Outras reservas e 
resultados 
transitados 

 

Resultado do 
exercício 

 

Total dos capitais 
próprios 

Saldo em 1 de janeiro de 2017   500.000  5.000  (11.900)  640.834  (5.493)  1.128.441 
  Valorização dos ativos financeiros disponíveis para venda   -  -  11.900  (11.900)  -  - 
  Aplicação do resultado do exercício de 2016:              
    Transferência para reservas e resultados transitados   -  -  -  (5.493)  5.493  - 
  Resultado do exercício findo em 31 de dezembro de 2017   -  -  -  -  (8.854)  (8.854) 

Saldo em 31 de dezembro de 2017   500.000  5.000  0  623.441  (8.854)  1.119.587 

              
  Valorização dos ativos financeiros disponíveis para venda   -  -  -  -  -  - 
  Aplicação do resultado do exercício de 2017:              
    Transferência para reservas e resultados transitados   -  -  -  (8.854)  8.854  - 
  Resultado do exercício findo em 31 de dezembro de 2018 16  -  -  -  -  (8.587)  (8.587) 

Saldo em 31 de dezembro de 2018   500.000  5.000  0  614.587  (8.587)  1.111.000 

 
As notas anexas fazem parte integrante da demonstração das alterações no capital próprio para o exercício findo em 31 de dezembro de 2018 

 
O Contabilista Certificado O Conselho de Administração 
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GOLDEN ACTIVES - SOCIEDADE GESTORA DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, S.A. 
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 

PARA OS EXERCICIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 
(Valores Expressos em Euros) 

 

  31-12-2018  
Ano anterior 
(31-12-2017) 

Atividades Operacionais: 
 

   
 

    Juros e rendimentos recebidos 
 

1.403 
 

2.040 
    Juros e encargos similares pagos 

 
0 

 
- 

    Recebimentos/(pagamentos) de impostos 
 

-1.285 
 

7.526 
    Outros recebimentos (e pagamentos) de exploração, líquidos 

 
-9.839 

 
(11.451) 

  Fluxo líquido proveniente dos proveitos e custos operacionais 
 

-9.722 
 

(1.884) 

  Diminuições/(aumentos) em 
 

 
 

 
    Ativos financeiros disponíveis para venda 

 
- 

 
- 

    Aplicações em instituições de crédito 
 

340.000 
 

10.000 
    Outros ativos 

 
0 

 
(261.235) 

  Fluxo líquido proveniente dos ativos operacionais 
 

340.000 
 

(251.235) 

  Aumentos/(diminuições) em 
 

0 
 

 
    Outros passivos00 

 
340.000 

 
- 

  Fluxo líquido proveniente dos passivos operacionais 
 

  
 

- 

Fluxo das atividades operacionais (1) 
 

330.278 
 

(253.119) 

 
 

 
 

 
Atividades de Investimento: 

 
 

 
 

    Diminuições (aumentos) de investimentos em outras empresas 
 

  
 

- 
    Diminuições (aumentos) de aplicações em instituições de crédito 

 
  

 
- 

Fluxo das atividades de investimento (2) 
 

0 
 

- 

 
 

0 
 

 
Atividades de Financiamento: 

 
0 

 
 

    Distribuição de dividendos 
 

  
 

- 

Fluxo das atividades de financiamento (3) 
 

  
 

- 

 
 

0 
 

 
    Aumento/(diminuição) de caixa e seus equivalentes (4)=(1)+(2)+(3) 

 
330.278 

 
(253.119) 

    Caixa e seus equivalentes no início do exercício 
 

5.421 
 

258.540 

    Caixa e seus equivalentes no final do exercício 
 

335.699 
 

5.421 
 

As notas anexas fazem parte integrante das demonstrações dos fluxos de caixa do exercício findo em 31 de dezembro de 2018 

 

O Contabilista Certificado O Conselho de Administração 
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GOLDEN ACTIVES - SOCIEDADE GESTORA DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, S.A. 

ANEXO À DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 

PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 

(Montantes expressos em Euros) 

 
 
 
2. DISCRIMINAÇÃO DOS COMPONENTES DE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES 

 
A discriminação de caixa e seus equivalentes, em 31 de dezembro de 2018 e 2017, e a reconciliação 

entre o seu valor e o montante de disponibilidades constantes do balanço naquela data, apresenta-se 

da seguinte forma: 

 2018  2017 

Caixa e disponibilidades em bancos centrais -  - 

Disponibilidades em outras instituições de crédito 335.699  5.421 

Caixa e seus equivalentes 335.699  5.421 
    

Aplicações da Sociedade em instituições de crédito -  340.000 
     

Disponibilidades constantes do balanço 335.699  345.421 
 

 

No exercício findo em 31 de dezembro de 2017 as aplicações da Sociedade em instituições de crédito 

não foram consideradas como parte integrante dos componentes de caixa e seus equivalentes pelo 

facto do prazo do seu vencimento ser superior a três meses e não haver intenção, por parte do 

Conselho de Administração, de proceder ao seu resgate antecipado. 

 

 

 

O Contabilista Certificado O Conselho de Administração 
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ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 

 

NOTA INTRODUTÓRIA 

 

A Golden Actives – Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A. (“Sociedade” ou “Golden Actives”), foi 

constituída através de escritura pública celebrada em 25 de outubro de 2006 tendo como objeto a gestão 

de participações em outras sociedades como forma indireta de exercício de atividades económicas. 

 

A Sociedade é a empresa mãe do Grupo Golden Actives (“Grupo”) o qual, em 31 de dezembro de 2018 é 

constituído por aquela entidade e pela Golden Broker – Sociedade Corretora, S.A., sedeada no Porto, 

constituída em abril de 2003, e que tem como atividades principais a corretagem e a gestão de patrimónios. 

 

1. BASES DE APRESENTAÇÃO E PRINCIPAIS POLITICAS CONTABILÍSTICAS 

 

1.1. BASES DE APRESENTAÇÃO 

As demonstrações financeiras anexas foram preparadas no pressuposto da continuidade das 

operações, a partir dos livros e registos contabilísticos da Sociedade, mantidos de acordo com 

os princípios consagrados nas Normas Internacionais de Contabilidade (“NIC”), ao abrigo do 

determinado no Aviso nº 1/2005 do Banco de Portugal, na sequência da competência que lhe 

é conferida pelo número 1 do Artigo 115º do Regime Geral das Instituições de Crédito e 

Sociedades Financeiras, aprovado pelo Decreto-Lei nº 298/92, de 31 de dezembro. 

 

Durante o exercício de 2018, não ocorreram alterações de políticas contabilísticas face às 

apresentadas nas demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2017, com exceção da 

aplicação da IFRS 9 na valorização dos ativos financeiros e não financeiros, ou seja, passaram de 

ativos financeiros disponíveis para venda, para outros ativos financeiros ao justo valor através 

de resultados, pelo que as reservas acumuladas até à data, classificadas como reservas de 

reavaliação, foram reclassificadas como resultados transitados, assim como as mais valias 

futuras, resultantes da reavaliação dos mesmos, deixam de ser reconhecidas como reservas de 

reavaliação, e passam a ser reconhecidas como gastos ou ganhos dos períodos a que respeitam. 
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Na preparação das demonstrações financeiras, em conformidade com as NIC’s, o Conselho de 

Administração da Sociedade adotou certos pressupostos e estimativas que afetam os ativos e 

passivos reportados, bem como os proveitos e custos incorridos relativos aos períodos 

reportados. Todas as estimativas e assunções efetuadas pelo Conselho de Administração foram 

efetuadas com base no seu melhor conhecimento existente, à data de aprovação das 

demonstrações financeiras, dos eventos e transações em curso. 

 

As demonstrações financeiras anexas foram preparadas para apreciação e aprovação em 

Assembleia Geral de Acionistas. O Conselho de Administração da Empresa entende que as 

mesmas serão aprovadas sem alterações. 

 

1.2. PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS 

As políticas contabilísticas mais significativas, utilizadas na preparação das demonstrações 

financeiras anexas, foram as seguintes: 

 

a) Investimentos em filiais e associadas  

A Sociedade detém uma participação financeira numa empresa filial. São consideradas 

empresas filiais aquelas em que a Sociedade detém o controlo ou o poder para gerir as 

políticas financeiras e operacionais da empresa. 

Nas demonstrações financeiras da Sociedade, a empresa filial está valorizada ao custo 

histórico, ou ao valor de realização, dos dois o mais baixo e refere-se à participação na 

Golden Broker – Sociedade Corretora, S.A. com uma percentagem de participação de 

100%. 

Os dividendos da empresa filial são reconhecidos nos resultados individuais da Sociedade 

na data em que são atribuídos ou recebidos. 

Em caso de evidência objetiva de imparidade, a perda por imparidade é reconhecida em 

resultados. 

 

 

b) Ativos financeiros ao justo valor através de resultados  

Esta rubrica inclui: i) títulos de rendimento fixo que não tenham sido classificados como 

carteira de negociação nem como carteira de crédito, ii) títulos de rendimento variável 
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disponíveis para venda, e iii) suprimentos e prestações suplementares de capital em ativos 

financeiros ao justo valor através de resultados. 

Esta rubrica inclui títulos de rendimento fixo que não tenham sido classificados como 

carteira de negociação. 

 

Os ativos financeiros ao justo valor através de resultados são mensurados ao justo valor, 

correspondente ao montante pelo qual um instrumento financeiro pode ser vendido ou 

liquidado entre partes independentes, informadas e interessadas na concretização da 

transação em condições normais de mercado, exceto no caso de instrumentos de capital 

próprio não cotados num mercado ativo e cujo justo valor não possa ser fiavelmente 

mensurado ou estimado, permanecendo nesse caso registados ao custo de aquisição. 

 

O justo valor é determinado com base na cotação de fecho na data de balanço, para 

instrumentos transacionados em mercados ativos. 

 

Os ganhos e perdas resultantes de alterações no justo valor de ativos financeiros 

disponíveis para venda são reconhecidos diretamente em resultados  

 

Os juros corridos de obrigações e outros títulos de rendimento fixo e as diferenças entre o 

custo de aquisição e o valor nominal (prémio ou desconto) são registados em resultados. 

 

Em caso de evidência objetiva de imparidade, resultante de diminuição significativa ou 

prolongada do justo valor do título ou de dificuldade financeira do emitente, a perda é 

reconhecida nos resultados. 

 

As perdas por imparidade registadas em títulos de rendimento fixo podem ser revertidas 

através de resultados, se houver uma alteração positiva no justo valor do título resultante 

de um evento ocorrido após a determinação da imparidade. 

 

No caso de títulos para os quais tenha sido reconhecida imparidade, posteriores variações 

negativas de justo valor são sempre reconhecidas em resultados. 
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Em cada data de referência das demonstrações financeiras é efetuada uma análise da 

existência de perdas por imparidade em ativos financeiros ao justo valor através de 

resultados.   

 

c) Ativos intangíveis 

Os ativos intangíveis incluem, fundamentalmente, despesas incorridas com a aquisição de 

“software”, sendo amortizados, em duodécimos, pelo método das quotas constantes, ao 

longo do período de vida útil estimado do bem, o qual em média corresponde a um período 

de três anos. As despesas com manutenção de “software” são contabilizadas como custo 

do exercício em que são incorridas. 

 

d) Impostos sobre lucros 

A Sociedade está sujeita ao regime fiscal aplicável às sociedades gestoras de participações 

sociais. 

O imposto corrente é calculado com base no resultado fiscal do exercício, o qual difere do 

resultado contabilístico devido a ajustamentos ao lucro tributável resultantes de custos ou 

proveitos não relevantes para efeitos fiscais, ou que apenas serão considerados noutros 

períodos. 

Os impostos diferidos correspondem ao imposto a recuperar/pagar em períodos futuros 

resultante de diferenças temporárias dedutíveis ou tributáveis entre o valor de balanço dos 

ativos e a sua base fiscal, utilizada na determinação do lucro tributável. 

Os passivos por impostos diferidos são normalmente registados para todas as diferenças 

temporárias tributáveis, enquanto que os impostos diferidos ativos só são registados até 

ao montante em que seja provável a existência de lucros tributáveis futuros que permitam 

a utilização das correspondentes diferenças tributárias dedutíveis ou prejuízos fiscais. 

 

e) Especialização de exercícios 

A Sociedade regista as suas receitas e despesas de acordo com o princípio da especialização 

de exercícios pelo qual as receitas e despesas são reconhecidas à medida que são geradas, 

independentemente do momento em que são recebidas ou pagas. Assim, os custos e 

proveitos são registados à medida que são gerados, independentemente do momento do 

seu pagamento ou recebimento. 
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f) Julgamentos e estimativas 

 

 

As estimativas foram determinadas com base na melhor informação disponível à data da 

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

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

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

nessas estimativas. As alterações a essas estimativas, que ocorram posteriormente à data 

de aprovação das demonstrações financeiras, serão corrigidas em resultados de forma 

prospetiva, conforme disposto pelo IAS 8. 

As principais estimativas e os pressupostos relativos a eventos futuros incluídos na 

preparação das demonstrações financeiras, são descritos nas correspondentes notas 

anexas. 

 

g) Eventos subsequentes  

Os eventos ocorridos após a data do balanço que proporcionem provas ou informações 

adicionais sobre condições que existiam à data do balanço (“adjusting events”) são 

refletidos nas demonstrações financeiras da Sociedade. Os eventos após a data do balanço 

que sejam indicativos de condições que surgiram após a data do balanço (“non adjusting 

events”), quando materiais, são divulgados no anexo às demonstrações financeiras. 

 

2. INVESTIMENTOS  

Os investimentos em empresas filiais, respetivas sedes, percentagem efetiva de detenção do capital, 

capitais próprios e resultado líquido a 31 de dezembro de 2018, são os seguintes: 

 

Designação 
Valor de 
balanço 

Sede 
Percentagem 

efetiva de capital 

 Capital Próprio  Resultado líquido 

 2018 2017  2018 2017 

Golden Broker – Sociedade 
Corretora, S.A. (“Golden Broker”) 

350.000 Porto 100% 

 

720.538 787.221  (66.683) 15.323 

 

 

A Sociedade domina totalmente a Golden Broker – Sociedade Corretora, S.A., pelo que assume, 

perante terceiros, as responsabilidades previstas no Código das Sociedades Comerciais. 



Golden Actives – SGPS, S.A. 
Relatório & Contas 2018 

 

30 

 

Os investimentos em filiais excluídas da consolidação, associadas e empreendimentos conjuntos a 31 

de dezembro de 2018, são os seguintes: 

 

Designação 
Valor de 
balanço 

Sede 
Número de 

ações 
Valor 

nominal 
Percentagem 

efetiva de capital 
Capital Social 

SGF, S.G.F.P., S.A. 261.235 Lisboa 52.247 5 14,5131% 1.800.000 

 

3. ATIVOS FINANCEIROS DISPONÍVEIS PARA VENDA ATIVOS FINANCEIROS AO JUSTO VALOR ATRAVÉS DE 

RESULTADOS 

 

Em 31 de dezembro de 2018 e 2017, esta rubrica tem a seguinte composição: 

 

 2018  2017 

Instrumentos de capital:    

 - Títulos não cotados de emissores nacionais 96.250  96.250 

 - Prestações suplementares 6.250  6.250 

 102.500  102.500 

 

Em 31 de dezembro de 2018 e 2017, o saldo da rubrica “Instrumentos de capital” refere-se a uma 

participação de 5% no capital social da sociedade Golden Assets – Sociedade Gestora de Patrimónios, 

S.A., adquirida pelo montante de 96.250 Euros, bem como a prestações suplementares realizadas 

naquela sociedade no montante de 6.250 Euros. 

Conforme política definida na Nota 1.2. b), este investimento encontra-se registado ao seu custo 

histórico, não se estimando que o mesmo exceda o seu valor estimado de realização. 

 

Em 31 de dezembro de 2018 e 2017, a principal informação financeira relativa a este investimento é 

como segue: 

 

 Ativo 
Capital 
Próprio 

Resultado 
líquido 

Total de 
proveitos 

2018 2.505.122 1.983.363 98.053 5.256.517 

2017 2.306.260 1.885.309 17.140 3.982.404 
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4. DISPONIBILIDADES EM OUTRAS INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO 

Em 31 de dezembro de 2018 e 2017, os saldos desta rubrica referem-se a depósitos à ordem mantidos 

junto de instituições de crédito nacionais. 

 

5. APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO 

Em 31 de dezembro de 2018 e 2017, esta rubrica era composta pelas seguintes aplicações junto de 

outras instituições de crédito: 

 2018  2017 

Aplicações em instituições de crédito no país:    

 - Depósitos a prazo -  340.000 
 

 

6. ATIVOS INTANGÍVEIS 

A rubrica de “Ativos intangíveis” diz integralmente respeito a sistemas de tratamento automático de 

dados. Durante os exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017, o movimento nos “Ativos 

intangíveis”, bem como nas respetivas amortizações e perdas de imparidade acumuladas, foi o 

seguinte: 

 

  2018 

  Sistemas de tratamento automático de dados 

Rubricas  Saldo inicial  Aumentos  Alienações  
Transferências 

e abates 
 Saldo Final 

Ativo Bruto  7.004  -  -  -  7.004 

Amortizações e perdas por imparidade  (7.004)  -  -  -  (7.004) 

  0  -  -  -  0 

 

  2017 

  Sistemas de tratamento automático de dados 

Rubricas  Saldo inicial  Aumentos  Alienações  
Transferências 

e abates 
 Saldo Final 

Ativo Bruto  7.004  -  -  -  7.004 

Amortizações e perdas por imparidade  (6.635)  (369)  -  -  (7.004) 

  (369)  (369)  -  -  0 
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7. IMPOSTOS 

A Sociedade encontra-se abrangida pelo Regime Especial de Tributação de Grupos de Sociedades 

(sociedade dominante), sendo que a filial da Sociedade regista o imposto sobre o rendimento nas suas 

contas individuais como uma conta a pagar à sociedade dominante. Nos casos em que as sociedades 

que integram o RETGS contribuem com prejuízos é registado, nas contas individuais, o montante de 

imposto correspondente aos prejuízos que vierem a ser compensados pelos lucros das demais 

sociedades. 

De acordo com a legislação em vigor, as declarações fiscais estão sujeitas a revisão e correção por 

parte das autoridades fiscais durante um período de quatro anos (cinco anos para a Segurança Social) 

e, deste modo, as declarações fiscais da Sociedade dos anos de 2015 a 2018 poderão vir ainda a ser 

sujeitas a revisão. A Administração da Sociedade entende que as eventuais correções resultantes de 

revisões/inspeções por parte das autoridades fiscais àquelas declarações de impostos não terão um 

efeito significativo nas demonstrações financeiras anexas. 

Nos termos do artigo 88º do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas a 

Sociedade encontra-se sujeita, adicionalmente, a tributação autónoma sobre um conjunto de 

encargos às taxas previstas no artigo mencionado. 

 

8. OUTROS ATIVOS E OUTROS PASSIVOS 

Em 31 de dezembro de 2018 e 2017, a rubrica “Outros ativos” tem a seguinte composição: 

 

 2018  2017 

Suprimentos concedidos 100.000  100.000 

Golden Broker – RETGS 14.031  10.733 

Outros 1.732  2.441 

 115.763  113.174 

 

Em 31 de dezembro de 2018 e 2017, a rubrica “Suprimentos concedidos” diz respeito a um 

empréstimo concedido à Golden Broker (Nota 2), os quais vencem juros a taxas de mercado e não têm 

prazo de vencimento definido. Adicionalmente, o saldo da rubrica “RETGS” diz respeito a uma conta 

a receber da Golden Broker relativa ao imposto estimado do exercício de 2018 e 2017 no âmbito do 

RETGS.  

 

Em 31 de dezembro de 2018 e 2017, a rubrica “Outros passivos” tem a seguinte composição: 
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 2018  2017 

Encargos a pagar (2.153)  (2.153) 

Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares -  - 

 (2.153)  (2.153) 

 

9. OUTROS PASSIVOS SUBORDINADOS 

O saldo da rubrica “Outros passivos subordinados” em 31 de dezembro de 2018 e 2017 refere-se a 

empréstimos subordinados obtidos junto dos acionistas da Sociedade, os quais não vencem juros, 

tendo sido celebrados por prazo indeterminado. 

 

10. CAPITAL 

Em 31 de dezembro de 2018 e 2017, o capital da Sociedade estava representado por 100.000 ações 

nominativas, com o valor nominal de cinco Euros cada, integralmente subscrito e realizado. 

 

11. OUTROS INSTRUMENTOS DE CAPITAL 

Em 31 de dezembro de 2018 e 2017, o saldo desta rubrica refere-se a prestações suplementares 

realizadas pelos acionistas da Sociedade, no montante de 5.000 Euros. As prestações suplementares 

não vencem juros e só poderão ser restituídas aos acionistas se o total do capital próprio da Sociedade 

não for inferior ao somatório do capital e reserva legal. 

 

12. OUTRAS RUBRICAS DO CAPITAL PROPRIO 

Em 31 de dezembro de 2018 e 2017, a rubrica “Outras reservas e resultados transitados” tem a 

seguinte composição: 

 2018  2017 

Reserva legal (32.781)  (32.781) 

Resultados transitados (581.806)  (590.659) 

 (614.587)  (623.441) 

 

A legislação vigente, aplicável à Sociedade, determina que a reserva legal seja anualmente reforçada 

em, pelo menos, 5% do lucro líquido anual, até atingir 20% do capital. A reserva legal só pode ser 

utilizada para aumentar o capital ou para absorver prejuízos acumulados. 
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A Assembleia Geral de Acionistas realizada em 16 de julho de 2018 aprovou a aplicação do resultado 

líquido do exercício de 2017 como segue: 

 

Resultados transitados (8.854) 

 

O movimento verificado no exercício nas rubricas de capital próprio é evidenciado na demonstração 

de alterações do capital próprio. 

 

13. JUROS E RENDIMENTOS SIMILARES 

Nos exercícios de 2018 e 2017, o saldo da rubrica “Juros e Rendimentos similares” advém 

essencialmente de aplicações realizadas junto de outras instituições financeiras. 

 2018  2017 
    

Juros e rendimentos similares (1.069)  (3.040) 

Margem Financeira (1.069)  (3.040) 

 

14. GASTOS GERAIS ADMINISTRATIVOS 

 

Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 esta rubrica tem a seguinte composição: 

 

 2018  2017 

Comunicações 320  246 

Publicidade e edição de publicações 160  160 

Avenças e honorários 3.000  3.000 

Judiciais, contencioso e notariado 93  483 

Informática 3.514  4.212 

Outros serviços especializados 2.208  2.460 

 9.295  10.560 

 

15. REMUNERAÇÕES ATRIBUÍDOS AO FISCAL ÚNICO 

O Fiscal Único da Sociedade é a PKF & Associados, SROC, Lda. e auferiu durante o exercício findo em 

31 de dezembro de 2018 uma remuneração de 1.750 euros relativa a serviços de revisão legal de 

contas. 
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16. RESULTADOS POR AÇÃO 

Os resultados por ação dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 foram calculados em 

função dos seguintes montantes: 

 

 2018  2017 

Resultado para efeitos de calculo do resultado por ação líquido e diluído (8.587)  (8.854) 

Numero médio ponderado de ações para efeitos de calculo do 
resultado por ação liquido e diluído 

100.000  100.000 

Resultado por ação:    

        Básico (0,09)  (0,09) 

        Diluído (0,09)  (0,09) 

 

17. APROVAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 

As demonstrações financeiras foram aprovadas pelo Conselho de Administração e autorizadas para 

emissão em 17 de abril de 2019. A sua aprovação final está ainda sujeita à concordância da 

Assembleia-geral de Acionistas. No entanto, o Conselho de Administração admite que as mesmas 

venham a ser aprovadas sem alterações significativas. 

 

 

O Contabilista Certificado O Conselho de Administração 
 


