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MENSAGEM DA ADMINISTRAÇÃO

2017 foi um ano de grandes desafios e de muitos sucessos.
O nosso posicionamento diferenciado, bem como o forte historial no mercado e a liderança nas principais
áreas em que operamos com uma forte orientação para o cliente, permitiu-nos atingir, este ano,
o recorde no volume de negócios. Fechámos o ano com um volume de 31,5 milhões de euros, o que
representa um crescimento de 11% face a 2016. Este resultado vem comprovar a consistência e qualidade
percecionada nos produtos e serviços que oferecemos, assim como a assertividade e relevância
da oferta e a aposta no capital humano como pilar fundamental do desenvolvimento da Noesis.
Acreditamos que a visão de investimento em inovação, novas tecnologias e desenvolvimento dos nossos
talentos tem permitido a expansão da nossa atividade e a aposta na abrangência das áreas de oferta.
As nossas equipas levaram a Noesis a crescer a um ritmo ainda mais forte, sustentado pelas diferentes
áreas de atuação.
A proximidade com os clientes, que nos permite identificar desafios e participar nas soluções, levou-nos
a investir em equipas multidicisplinares, fortemente articuladas com os clientes. De um modo
semelhante, a proximidade com os nossos parceiros tecnológicos levou à criação de uma cultura
de fusão total, em que as parcerias são estabelecidas com base na transparência, com a crença
de valor acrescentado para os nossos clientes.
As perspetivas para 2018 são muito positivas, querendo novamente atingir um crescimento
significativo e reforçar o investimento nas áreas consideradas prioritárias: inovação contínua
da oferta, estabelecimento de novas parcerias e fortalecimento da presença internacional.
Pretendemos continuar a desenvolver as soluções mais adequadas para os nossos clientes, bem como
a acompanhá-los e ajudá-los no processo de transformação digital.
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Indicadores
de Performance
2016

2017

VARIAÇÃO

OBJETIVO

28.354.608,2 €

31.495.840,0 €

11,1%

35 M€

15,9%

19,3%

21,6%

25%

1.569.874,2 €
5,5%

1.564.719,4 €
5,0%

-0,3%

8% - 10%

541.302,5 €
1,9%

579.940,1 €
1,8%

7,1%

3%

Autonomia Financeira

19,7%

21,2%

7,4%

30%

Dívida Líquida EBITDA

2,6

3,1

0,5

<=5

# Colaboradores

569

694

22,0%

800

Volume de Negócios

% Volume Negócios Internacional

EBITDA %

Resultado Líquido %
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Análise e Perspetivas
de Mercado
O MERCADO DAS TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO ESTÁ EM
FORTE CRESCIMENTO, PELO INVESTIMENTO GENERALIZADO
EM PROCESSOS DE MODERNIZAÇÃO E EM INICIATIVAS
DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL.
Os principais atores desta modernização são as organizações, que estão focadas na melhoria contínua
e transformação dos seus processos de forma a criar um crescente leque de oportunidades de negócio,
o que tem levado os fornecedores a repensar a estrutura e organização dos seus negócios. Esta adaptação
é igualmente fruto de clientes cada vez mais exigentes, com valores cada vez mais competitivos e que
procuram soluções de excelência, flexíveis e ágeis.
Prevê-se que, em 2021, pelo menos 30% da economia nacional será digitalizada, impulsionada pelas
novas ofertas digitais, pela digitalização das operações e das cadeias de valor, assim como dos canais
e respetivos processos de relacionamento com clientes. Em termos globais, a economia estará
digitalizada em mais de 50%, em 2021.
A economia mundial registou um crescimento sustentado em 2017, devido à diminuição da volatilidade
nas economias avançadas e ao decréscimo das taxas de juro nas economias emergentes. No que diz
respeito à economia portuguesa, após um aumento de 2.6% do Produto Interno Bruto verificado em 2017,
projeta-se um crescimento a um ritmo menos acelerado.
De acordo com a IDC, espera-se que o volume de negócios das tecnologias de informação registe
um crescimento anual médio de 4.8%, até 2020. Em relação às tecnologias associadas à terceira plataforma
tecnológica e aos aceleradores de inovação, deverá registar-se um crescimento de 12.4%.
Para responder às exigências do mercado, as organizações têm de estar preparadas para oferecer serviços
que se adequem aos problemas ou preocupações atuais dos seus clientes, acompanhando as tendências
e envolvendo os seus clientes e parceiros. Assim, devem apostar urgentemente na sua transformação
digital, enfrentando desafios como o investimento em inovação, no qual devem procurar implementar
novos métodos mais ágeis e rápidos, desde a conceção ao desenvolvimento de um novo produto ou serviço.
Para isso, devem ser adotadas estratégias de inovação integradas, aliadas a aquisições, parcerias,
investimento e desenvolvimento interno.
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Grandes Tendências
de Mercado
Temas como Cloud, a Mobilidade, o Big Data, a Internet
of Things (IoTs) e Inteligência Artificial (AI) estão cada vez mais
presentes no nosso dia-a-dia, transformando todos os setores e,
consequentemente, a forma como nos relacionamos e vivemos.

CLOUD

BIG DATA

MOBILIDADE

8

AI

IOT
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GRANDES TENDÊNCIAS DE MERCADO

Espera-se que a par da afirmação e intensificação destas tecnologias, questões como a segurança
dos dados e da qualidade do software tenham uma maior relevância, até pela crescente visibilidade
mediática dos problemas associados.
Desta forma, as tendências para este novo ano estão primordialmente ligadas a IoTs e à Cloud,
enquanto plataforma preferencial, nomeadamente para a captação de novos negócios e para a criação
de assistentes inteligentes, associados ao desenvolvimento aplicacional ágil que permita tirar partido
de toda a informação captada por inúmeros sistemas e sensores. Através da transformação dos dados,
que continuará a ser um tema em destaque, prevê-se que as maiores organizações desenvolvam novos fluxos de receita com base em dados no modelo Data-as-a-Service (DaaS), desde a venda de dados
em bruto, até métricas de indústria e serviços de recomendações.
É neste sentido que serão aprofundadas novas tendências, nomeadamente a realidade aumentada,
os wearables e a personalização da informação, que assumirão um crescente protagonismo com
uma visão integrada de Customer Digital Experience.
O conceito de Blockchain, uma tecnologia que está na base das moedas virtuais, vai continuar a ser
um dos grandes temas de 2018, pelo seu potencial para substituir os atuais mecanismos de validação
de transações comerciais e financeiras.
Em termos de tecnologias, a Internet of Things continuará a ter um grande impacto não só nos negócios
como na restante sociedade, devido aos processos que engloba. Para as organizações, a aposta deve
centrar-se em saber como potenciar o investimento e convertê-lo em projetos que contribuam para
o desenvolvimento de novos modelos e iniciativas de negócios.
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A Noesis
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
PARA A TRANSFORMAÇÃO
DIGITAL DAS EMPRESAS

CONHECIMENTO
INOVAÇÃO
SUSTENTABILIDADE

USA

8 escritórios

LISBOA, PORTO, COIMBRA, SÃO PAULO,
DUBLIN, TOTERDÃO, BRUXELAS E BOSTON

+20

PARCEIROS
ESTRATÉGICOS
FUJITSU PARTNER
OF THE YEAR
QLIK ELITE
PARTNER (PT)
CELONIS CONSULTING
PARTNER (PT)
OUTSYSTEMS PARTNER
OF THE YEAR

10

35M€

2018 FORECAST

694

consultores

+20

ANOS DE EXPERIÊNCIA

RELATÓRIO E CONTAS 2017
A NOESIS

IRELAND
NETHERLANDS
BELGIUM
PORTUGAL

BRAZIL

7

indústrias
TELECOM

FINANCE

PUBLIC
SECTOR

ENERGY
& UTILITIES

RETAIL

INDUSTRY

HEALT

TOP10

MANAGED SERVICES
TECH COMPANIES (PT)

15,28%
CAGR 2011/2016

FORNECEDOR LÍDER
SERVIÇOS DE QM (PT)
ES CLOUD
READY & SAAS
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Oferta de Valor
Noesis
A NOESIS É UMA CONSULTORA MULTINACIONAL
QUE OFERECE SERVIÇOS E SOLUÇÕES FLEXÍVEIS
PARA MELHORAR A COMPETITIVIDADE E OTIMIZAR
OS PROCESSOS DOS NOSSOS CLIENTES.

12

INFRAESTRUTURA

SOFTWARE

Motivados pelo aumento
do desempenho dos nossos clientes,
suportamos as principais necessidades
tecnológicas de infraestrutura das
organizações, oferecendo uma
forte especialização técnica
e segurança de dados.

Guiados pela transformação digital,
realizamos projetos para os nossos
clientes com metodologias agile
suportados pela criatividade
e competitividade.

RELATÓRIO E CONTAS 2017
OFERTA DE VALOR NOESIS

De forma a criar um valor sustentável e transversal em todos os setores,
fornecemos soluções centradas nas infraestruturas, software, qualidade
e pessoas dos nossos clientes.
Com um forte foco em tecnologia e inovação, a Noesis é o parceiro certo
para as organizações que desejam transformar e melhorar o seu negócio.

QUALITY
ASSURANCE
Com o máximo empenho em atingir
a excelência, asseguramos
a qualidade em todos
os processos dos projetos
dos nossos clientes.

PESSOAS
Com total confiança na dedicação
da equipa, combinamos experiência,
ética, responsabilidade e audácia
na procura das soluções mais
inovadoras para os nossos
clientes.
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Soluções
e Produtos
LIDERAR COM PROPÓSITO, AMPLIFICAR AS FORÇAS
DOS NOSSOS CLIENTES E MAXIMIZAR A INTELIGÊNCIA
HUMANA DE FORMA A IMPACTAR O MUNDO
COM TENDÊNCIAS POSITIVAS
Através de sete unidades de negócio especializadas,
concentramo-nos em fornecer as soluções certas
para ajudar o seu negócio a crescer mais
rapidamente.
AGILE
SOLUTIONS

ENTERPRISE
SOLUTIONS

ENTERPRISE RESOURCE
PLANNING

BUSINESS
INTELLIGENCE

14

PROFESSIONAL
SERVICES

INFRASTRUCTURE
SOLUTIONS

QUALITY
MANAGEMENT
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SOLUÇÕES E PRODUTOS

BIG DATA & ANALYTICS
Insights proporciona acesso aos principais indicadores
do negócio através de uma visão integrada da informação.
Integração, monitorização, velocidade e uma melhor
utilização são alguns dos benefícios oferecidos pelas
soluções Insights.

CLOUD
Todos os benefícios de uma verdadeira solução de cloud
híbrida, com facilidade de integração e usabilidade.
Uma plataforma de cloud totalmente funcional que oferece
um catálogo self-service pronto a usar e uma gestão
integral automatizada do ciclos de vida dos serviços.

TEST AUTOMATION
Uma solução que simplifica a automatização de testes
de um modo intuitivo, rápido e versátil. Os clientes podem
otimizar o time-to-market de uma solução enquanto reduzem
os custos e o ciclo total de desenvolvimento.

OPERATIONAL MANAGEMENT
Uniformização e simplificação dos processos, baseadas
em plataformas de gestão relacional, que impulsionam
a gestão de operações. Permitem a redução de custos
operacionais, melhoria da qualidade de informação,
enquanto garantem uma total rastreabilidade de operações,
facilitando a tomada de decisões.

HUMAN CAPITAL
Sistema de gestão de Capital Humano integral para
profissionais de RH, gestores, colaboradores e diretores,
desde gestão de tempo e controlo de despesas até à gestão
de avaliação.
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Parcerias
A TECNOLOGIA É A BASE DO NOSSO SUCESSO
Manter uma visão estratégica partilhada e uma relação próxima com os seus Parceiros
de Negócio permite à Noesis ir ainda mais além com os seus clientes.
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Resumo de Clientes
por Setor de Atividade
TELECOM, MEDIA & TECHNOLOGY

FINANCE & INSURANCE

SERVICES & INDUSTRY

HEALTHCARE & PHARMA

CONSUMER PRODUCTS, RETAIL & DISTRIBUTION

ENERGY & UTILITIES

PUBLIC & NON-PROFIT
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Fatores
Diferenciadores
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FATORES DIFERENCIADORES

Somos regidos por uma visão multicore, que segue uma estratégia
orientada para os nossos clientes, com a tecnologia como pilar para
a transformação.
Nas diferentes áreas de abrangência de tecnologias de informação,
que passam por infraestruturas, Business Intelligence, ERP, Soluções
Empresariais e ágeis e Quality Assurance, temos equipas autónomas,
com soluções próprias e, por vezes, parceiros dedicados a áreas
de atuação específicas. Desta forma, especializamo-nos nas diferentes
frentes, o que nos torna altamente competitivos e de valor acrescentado
para os nossos clientes. Esta estratégia anti-commodity é alcançada
através de uma gestão centralizada, garantindo uma harmonia
na operacionalização da estratégia.
As diferentes áreas de negócio e o sucesso do Centre of Development,
que opera num regime de off-site, têm registado um crescimento sólido
que permitiu o suporte e desenvolvimento do negócio internacional
em modelos de nearshore ou offshore, integrando especialistas em
OutSystems, Mobile, Portais e Quality Management, entre outras
tecnologias.
Primamos por assegurar que estamos preparados para ajudar
os nossos clientes na evolução do mercado, tanto a nível técnico
como operacional. Nesse sentido, estabelecemos novas parcerias,
apostamos na construção de equipas específicas, materializamos
equipas que acompanhem as tendências dos modelos das organizações
e dos parceiros. A nossa rapidez de adaptação é um claro ponto
de distanciamento da concorrência.
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Capital
Humano
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A dedicação das equipas, conjugada com a audácia
que leva a organização a procurar as soluções mais
adequadas para os seus clientes, constitui a base
que permite afirmar a Noesis como uma referência
no setor das Tecnologias de Informação.
Desta forma, a Noesis apresenta como um dos
seus principais pilares as pessoas, tendo, por isso,
apostado desde sempre na criação de laços fortes
e de relações duradouras, o que se traduz numa
forte retenção de talentos, na fidelização dos clientes
e na cooperação contínua com parceiros de negócio.

CRESCIMENTO
DA ORGANIZAÇÃO
NÚMERO DE COLABORADORES

+22%

Para atingir este sucesso a Noesis aposta nos
seguintes pontos:

Recrutamento e seleção de talentos
Processos de avaliação efetivos
Formação contínua on & off the job
Desenvolvimento pessoal e profissional

Ano 2016

569 Colaboradores
Cultura de reconhecimento
e motivação contínuas

Ano 2017
694 Colaboradores

No final de 2017, a Noesis contava com 694
colaboradores, o que representa um aumento
de 22% face ao ano anterior. Em 2018, a Noesis
prevê aumentar a sua equipa de forma a
responder aos desafios de uma economia cada
vez mais exigente e competitiva.
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Fatos mais relevantes
de 2017

22

RELATÓRIO E CONTAS 2017
FATOS MAIS RELEVANTES DE 2017

2017 foi um grande ano de consolidação do reconhecimento da Noesis, não só pela expansão do projeto
de internacionalização como pela contínua relação forte com os seus parceiros. Atualmente, contamos
com o potencial de mais de 694 talentos e 8 escritórios (Lisboa, Porto, Coimbra, Bélgica, Brasil, Irlanda,
Holanda e USA) para levarem a Noesis a criar e desenvolver soluções inovadoras e sustentáveis que
impulsionem o crescimento dos seus clientes.
Em 2017, continuámos a consolidar parcerias de sucesso e apostámos no estabelecimento de novas
parcerias, como é o caso da Celonis, Sitecore e Cloudera, de forma a apresentar as soluções mais
diferenciadoras e ultrapassar as expetativas dos nossos clientes.
Os resultados deste ano estão enquadrados num plano estratégico, onde perspetivámos o nosso
crescimento de clientes em base instalada, consolidações, estabilização nos vários mercados onde
operamos, no qual prevemos sempre atingir um crescimento sustentável e, pela mudança de foco
de atividade em projetos de serviços e consultoria e menos de hardware.
Com o foco na inovação contínua da oferta, investimos em I&D e na consolidação da nossa estratégia
de internacionalização através do lançamento, em Madrid, do n.hybrid, a solução inovadora de cloud
híbrida, e da solução de automação de testes NTX – Ngine Testing Experience, durante o evento
organizado pela OutSystems – NextStep em Utrecht, na Holanda.
Ainda no que diz repeito à internacionalização da Noesis, perspetivava-se para 2018 a inauguração
do escritório em Boston.
Em Portugal, marcámos presença em alguns dos mais importantes fóruns de tecnologias de informação
– Fujitsu World Tour, NextStep Lisboa, IDC Scrum Day, IDC Directions, Web Summit e Testing Portugal.
Convidámos os maiores especialistas para partilhar conhecimentos, tendências e projeções sobre BI
com a comunidade no Lisbon BI Forum e promovemos sessões de esclarecimento e sensibilização sobre
o novo Regulamento Geral de Proteção de Dados.
O nosso empenho foi reconhecido ao longo do ano. Somos Partner of the year da Fujitsu, Portuguese
Partner of the Year da OutSystems e mantemo-nos parceiro #1 da Qlik. Os projetos da PRIO Energy,
Novacâmbios, Luz Saúde, Sonae e Abreu Advogados, geridos pela Noesis, receberam cinco Innovation
Awards, durante o NexStep Lisboa.
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Análise
de Risco
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ANÁLISE DE RISCO

A NOESIS PROCEDEU A UMA REVISÃO DOS RISCOS QUE
PODEM TER IMPACTO NA SUA ATIVIDADE E SITUAÇÃO
FINANCEIRA, BEM COMO SOBRE OS SEUS RESULTADOS
OU A CAPACIDADE DE ATINGIR OS SEUS OBJETIVOS.

RISCOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E AMBIENTAIS
Riscos associados aos colaboradores
A Noesis está dependente da atividade de todos os seus colaboradores, cuja saída pode afetar de maneira
significativa os resultados economico-financeiros da organização. De forma a garantir uma taxa
sustentável de retenção de talento, a Noesis tem por política um sistema de gestão de competências
e talentos, que é sustentado por uma política ativa de fidelização, gestão e retenção dos seus
colaboradores, assim como o planeamento de atração de novos talentos.

Riscos associados à competitividade técnica e às evoluções tecnológicas
A Noesis tem de assegurar que está preparada para as contantes evoluções tecnológicas e mudanças
de mercado. Com este risco bem assente, a organização criou um sistema de análise de mercado
e validação de competências técnicas, comportamentais e operacionais, para responder rapidamente
às novas tendências de mercado e exigências dos clientes. Alinhando a sua estratégia a nichos em
ecossistemas tecnológicos complexos e à proximidade dos seus clientes, a Noesis aumentou a sua
competitividade técnica e a sua capacidade de percecionar com maior assertividade a evolução do mercado.

Riscos associados às prestações de serviço com níveis de serviço contratualizados
A organização na sua atividade económica presta serviços e fornece produtos com níveis de serviço
contratualizados. De forma a não gerar penalizações financeiras por incumprimento ou criar custos
adicionais por indução de erros de produção, a Noesis criou processos metódicos de controlo que
acompanham os projetos durante a sua execução. Desta forma é possível medir a evolução, prevenir
riscos tecnológicos e criar cenários de rentabilização de projetos e prevenção econonómica e financeira
que terão impacto nos fluxos de caixa a curto prazo.
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Riscos associados aos clientes
Tendo em conta o posicionamento, o risco de insolvência dos clientes da Noesis é muito reduzido.
Os riscos de crédito são seguidos pela áreas Financeira e Comercial, dando particular atenção
às condições de faturação e de pagamento dos principais contratos. Para monitorizar o risco, a Noesis
realiza um relatório periódico de análise de clientes que avalia os contratos, a rentabilidade, antiguidade
de saldos e o peso de cada cliente no volume de negócios. Os contratos de Factoring e de Contas Correntes
Caucionadas, celebrados com instituições financeiras sólidas, permitem à Noesis gerir a sua gestão
de cobrança sem fatores externos de negociação agressiva.

Riscos associados à concorrência
A evolução do mercado e a entrada de novos players internacionais podem criar um risco adicional para
a Noesis, especialmente no que diz respeito ao posicionamento dos concorrentes e à atração e retenção
de colaboradores e know-how. O posicionamento atual da Noesis, a sua dimensão de capital humano
e o maior valor acrescentado nos seus serviços permitem manter relações privilegiadas com os seus
clientes, constituindo uma barreira à entrada da sua concorrência.

Risco do país
O volume de negócios da Noesis é realizado em Portugal e no espaço da Comunidade Europeia. Em função
do contexto socioecónomico de Portugal, a Noesis iniciou no final de 2011 um plano de internacionalização
em geografias com menor maturidade de desenvolvimento nos serviços de tecnologias de informação,
onde a sua oferta fizesse sentido. Atualmente o volume de negócios fora de Portugal representa 19%,
com maior concentração na Comunidade Europeia, Brasil e, futuramente, nos Estados Unidos da América.

Riscos associados aos seus fornecedores
A Noesis não está dependente de fornecedores específicos, a sua base de conhecimento transcende
as ferramentas utilizadas em cada momento. Em 2017, a Noesis prosseguiu o foco em fabricantes
multinacionais, como fator de alavancagem do seu negócio, no alargamento da sua base de clientes tanto
no mercado nacional como internacional.
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Riscos industriais e ambientais
Na qualidade de prestador de serviços no setor dos serviços e na integração de tecnologias
de informação e comunicação, a Noesis não está exposta a nenhum risco em particular em matéria
industrial ou ambiental.

RISCOS DE MERCADO
Riscos de liquidez
A Noesis tem melhorado a sua gestão e reporte de liquidez, utilizando para tal: (1) um crescente
planeamento financeiro baseado em previsões de tesouraria com diferentes horizontes temporais,
curto médio e longo prazo; (2) a diversificação de fontes de financiamento, emissões obrigacionistas,
e da sua estrutura temporal ajustadas à finalidade da atividade financiada. É objetivo da Noesis aumentar
a sua autonomia financeira até aos 35% pela via da incorporação dos resultados líquidos nos seus capitais
próprios. Em 2017 essa autonomia atingiu os 21%.

Riscos de taxas de juro
A exposição da Noesis ao risco de variação das taxas de juros está muito centrada no financiamento
operacional, do Fundo de Maneio, por via do desconto de faturas, para suprir prazos de cobranças
dilatados. A existirem fortes variações, a Noesis incorporará essas variações nos preços de vendas.
As taxas contratadas são variáveis e estão baseadas na Euribor a 6 meses. Como regra geral a Noesis não
cobre por meio de derivados financeiros a sua exposição às variações de taxas de juro. A Noesis analisa
periodicamente a evolução passada e futura das taxas de juro, em conjunto com as áreas de mercados
financeiros dos bancos parceiros, por forma a estudar aplicações de cobertura de taxa de juro se
considerar pertinente.
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Composição
da Sociedade
ÓRGÃOS SOCIAIS
ASSEMBLEIA GERAL
Presidente

Ana Menezes Monteiro

Secretário

Sofia Almeida Ribeiro

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Presidente

Eduardo Manuel de Jesus Vilaça

Vogais

Manuel Alexandre Fernandes Silva Rosa
Maria Alice Ramalho Ferreira
Nélson Ricardo dos Reis Tomás Pereira

ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO
Fiscal Único Amável Calhau, Ribeiro e Cunha & Associados, SROC
Suplente
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Aplicação
de Resultados
Os resultados líquidos da Noesis Portugal, SA atingiram em 2017 o valor de €579.940,08
sendo a sua situação líquida no final do exercício de €3.455.779,47.
Para apoiar a concretização da agenda estratégica e para garantir os níveis de solidez
financeira que sempre têm caraterizado a Noesis Portugal, SA o Conselho
de Administração apresenta à Assembleia Geral, a seguinte proposta de aplicação
de resultados:
Aplicação do resultado de €579.940,08 (quinhentos e setenta e nove mil, novecentos
e quarenta euros e oito cêntimos) em Reservas Livres.
Lisboa, 31 de março de 2018
Eduardo Manuel de Jesus Vilaça
Manuel Alexandre Fernandes Silva Rosa
Nelson Ricardo dos Reis Tomás Pereira
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o Período Findo
em 31 Dezembro 2017
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ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PARA O PERÍODO FINDO EM 31 DEZEMBRO 2017

1. IDENTIFICAÇÃO DA SOCIEDADE
A Sociedade “Noesis Portugal – Consultadoria em Sistemas Informáticos, SA,” pessoa colectiva 505 128
985, é uma sociedade anónima constituída no ano 2000 tem a sua sede social no concelho de Lisboa,
Centro Empresarial Torres de Lisboa, Rua Tomás da Fonseca, Torre E 14º andar, e encontra-se matriculada
na Conservatória do Registo Comercial de Cascais sob o nº 505 128 985
O objecto social consiste na prestação de serviços de consultadoria em sistemas de informação, formação,
gestão, implementação, produção e desenvolvimento de tecnologias de informação, representações,
comercialização de equipamentos, mobiliário, artigos e componentes eléctricos, electrónicos, informáticos
e de papelaria.

COMPOSIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL
Noesis GLOBAL SGPS, SA
Fracção do Capital Detido: 100,00%
Valor nominal da participação: €650.000,00
Sede: Centro Empresarial Torres de Lisboa, Rua Tomás da Fonseca, Torre E 14º andar

Acontecimentos após a data do Balanço
As Demonstrações Financeiras, para o exercício findo em 31 de dezembro de 2017, foram aprovadas pelo
Conselho de Administração, aguardando pela votação da Assembleia Geral.
Após a data do Balanço, não houve conhecimento de eventos ocorridos que afetem os ativos e passivos
das demonstrações financeiras do período.
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2. REFERENCIAL CONTABILÍSTICO DE PREPARAÇÃO
DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
BASES DE APRESENTAÇÃO
As demonstrações financeiras do período foram preparadas a partir dos registos contabilísticos
da empresa, em obediência às disposições do SNC, respeitando as Normas Contabilísticas de Relato
Financeiro – NCRF. As notas ausentes não são aplicáveis à Sociedade ou a sua apresentação não
é relevante para a leitura das demonstrações financeiras anexas.
A Base de mensuração usada na preparação das demonstrações financeiras na generalidade foi o custo
histórico, ou o justo valor, quando definido.
Os ativos foram registados pela quantia de caixa, ou equivalentes de caixa paga ou pelo justo valor
da retribuição dada para os adquirir no momento da sua aquisição. Os passivos foram registados pela
quantia dos proveitos recebidos em troca da obrigação, ou pelas quantias de caixa, ou de equivalentes
de caixa, que se espera que venham a ser pagas para satisfazer o passivo no decurso normal dos negócios.
Justo valor, designa-se a quantia pela qual um ativo poderia ser trocado ou um passivo liquidado, entre
partes conhecedoras e dispostas a isso, numa transacção em que não exista relacionamento entre elas.

3. PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS
As principais políticas contabilísticas adoptadas na preparação das demonstrações financeiras anexas
são as seguintes:

3.1 BASES DE MENSURAÇÃO USADAS NA PREPARAÇÃO
DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
As demonstrações financeiras anexas foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações,
a partir dos registos contabilísticos da Sociedade, de acordo com as Normas Contabilísticas e de Relato
Financeiro.

Ativos Fixos Tangíveis
Os ativos fixos tangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzidos das correspondentes
depreciações.
As depreciações são calculadas, após a data em que os bens estejam disponíveis para serem utilizados,
pelo método da linha reta, e em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo
de bens, de acordo com as taxas, em sistema de duodécimos e de acordo com as taxas máxima e mínimas,
previstas no Decreto Regulamentar 25/2009.
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As taxas de depreciação utilizadas, correspondem aos seguintes períodos de vida útil estimados:
• Equipamento Básico – entre 3 e 10 anos
• Equipamento de Transporte – 3 e 5 anos
• Equipamento Administrativo – entre 3 e 8 anos
• Outros Ativos Fixos Tangíveis - entre 5 a 6 anos
As vidas úteis e método de depreciação dos vários bens são revistos anualmente. O feito de alguma
alteração a estas estimativas será reconhecido nas Demonstração dos Resultados.
As despesas de conservação e reparação que não aumentem a vida útil dos activos nem resultem em
benfeitorias ou melhorias significativas nos elementos dos activos fixos tangíveis foram registadas
como gastos do exercício em que ocorrem. O desreconhecimento dos activos fixos tangíveis, resultantes
da venda ou abate, são determinados pela diferença entre o preço de venda, e o valor líquido contabilístico
na data da alienação ou abate, sendo registadas na demonstração dos resultados nas rubricas “Outros
rendimentos e Ganhos” ou “Outros gastos e perdas”.

Ativos Fixos Intangíveis
Os ativos fixos intangíveis são valorizados pelo custo de aquisição no reconhecimento inicial e na valorização subsequente.
Os ativos fixos intangíveis, referem-se a:
• Programas de computador
• Propriedade industrial e outros direitos
• Projectos de desenvolvimento
• Posição Contratual
Estão sujeitos a amortização, uma vez que tem vida útil definida e estão de acordo com a regra
de rentabilidade presente e futura.

Locações
A classificação das locações financeiras ou operacionais é realizada em função da substância
dos contratos. Assim os contratos de locação são classificados como locações financeiras se através
deles forem transferidos substancialmente todos os riscos e vantagens inerentes à posse ou como
locações operacionais se através deles não forem transferidos substancialmente todos os riscos
e vantagens inerentes á posse. Os ativos tangíveis adquiridos mediante contratos de locação
financeira, bem como as correspondentes responsabilidades, são classificadas de acordo com a NCRF
nº 9 - Locações. De acordo com este método o gasto do bem é registado no ativo tangível,
a correspondente responsabilidade é contabilizada no passivo e os juros registados como custos
do exercício. As depreciações são calculadas de acordo com o Decreto Regulamentar 25/2009.
Os alugueres de longa duração são contabilizados como gasto, pelo que as rendas constituem gasto
do exercício a que dizem respeito, não se relevando na situação patrimonial da Empresa o valor desses
bens e a respectiva responsabilidade pelas rendas vincendas.
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Investimentos Financeiros
Os investimentos financeiros em empresas associadas nas quais a Empresa tenha uma influência
significativa ou onde exerce uma influência significativa ou onde exerce o controlo das mesmas através
da participação nas decisões financeiras ou operacionais são registados pelo método de equivalência
patrimonial na rubrica “investimentos financeiros em equivalência patrimonial”. De acordo com o método
de equivalência patrimonial as participações financeiras são registadas pelo seu custo de aquisição,
ajustado pelo valor correspondente à participação da Empresa nos resultados líquidos das empresas
associadas ou participadas, por contrapartida de ganhos ou perdas do exercício e pelos dividendos
recebidos, líquido de perdas de imparidade acumuladas.
Os investimentos financeiros em empresas associadas nas quais a Empresa não tenha uma influência
significativa ou onde não exerce o controlo das mesmas através da participação estão registados pelo
custo de aquisição na rubrica “investimentos financeiros”.

Impostos
De acordo com a legislação em vigor, a situação fiscal da empresa está sujeita a revisão e correções
por parte da administração tributária durante um período de quatro anos, exceto quando tenha sido
exercido o direito de reporte de prejuízos fiscais, tenham sido concedidos benefícios fiscais, ou estejam
em curso, inspeções, reclamações ou impugnações, casos em que, dependendo das circunstâncias,
aqueles prazos são prorrogados ou suspensos.
Deste modo, a situação fiscal dos anos de 2014 a 2017 poderá ainda vir a ser sujeita a revisão e eventuais
correcções. A Segurança Social pode ser revista ao longo de um prazo de cinco anos.
A Administração da Noesis Portugal, S. A. entende que as correções resultantes das eventuais revisões/
/inspeções por parte das autoridades fiscais àquelas declarações de impostos não terão um efeito
significativo nas demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2017.
A Entidade encontra-se sujeita a Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas (IRC) à taxa de 21%
e a Tributação Autónoma sobre um conjunto de encargos às taxas previstas. O IRC estimado foi de 182.661€.

Imparidade de Ativos
Em cada data de relato é efetuada uma revisão das quantias escrituradas dos ativos fixos tangíveis
e intangíveis da Empresa com vista a determinar se existe algum indicador de que os mesmos possam
estar em imparidade. Se existir algum indicador, é estimada a quantia recuperável dos respetivos ativos
a fim de determinar a extensão da perda por imparidade (se for o caso).

Rédito
O rédito é valorizado pelo justo valor da contraprestação recebida ou a receber.
O rédito proveniente das prestações de serviços é reconhecido, líquido de impostos, pelo justo valor
do montante a receber.
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Instrumentos Financeiros
Os instrumentos financeiros encontram-se valorizados de acordo com os seguintes critérios:
• Clientes e outras dívidas de terceiros
As dívidas de clientes ou de outros terceiros são registadas pelo seu valor nominal.
• Fornecedores e outras dívidas a terceiros
As dívidas a fornecedores ou a outros terceiros são registadas pelo seu valor nominal.
• Caixa e Depósitos bancários
Os montantes incluídos na rubrica caixa e seus equivalentes correspondem aos valores em caixa
e depósitos bancários, ambos imediatamente realizáveis e sem perda de valor.
• Regime do Acréscimo
As transacções são reconhecidas quando ocorrem e não quando se verifica o seu pagamento ou
recebimento.
• Inventários
As mercadorias encontram-se valorizadas ao custo de aquisição.

4. ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS
Os movimentos ocorridos nos anos de 2016 e 2017 nas rubricas de ativo fixo tangível, bem como nas
depreciações acumuladas, foi o seguinte:
31 de Dezembro de 2017

31 de Dezembro de 2016

Saldo em
01-Jan-17

Aquisições
/Dotações

Abates

Saldo em
31-Dez-17

Saldo em
01-Jan-16

Aquisições
/ Dotações

Abates

Saldo em
31-Dez-16

Equipamento básico

380.225

18.600

-

398.825

214.048

166.176

-

380.225

Equipamento de transporte

249.990

249.990

331.432

24.990

(106.432)

249.990

Equipamento administrativo

118.331

3.549

-

121.880

114.352

3.979

-

118.331

Outros ativos fixos tangíveis

243.778

145.930

-

389.708

3.867

239.911

-

243.778

992.324

168.079

-

1.160.403

663.699

435.056

(106.432)

992.324

(243.180)

(42.294)

(285.473)

(200.571)

(42.609)

-

(243.180)

Equipamento de transporte

(62.833)

(53.330)

(116.163)

(54.775)

(68.369)

60.311

(62.833)

Equipamento administrativo

(92.090)

(6.983)

(99.072)

(84.663)

(7.427)

-

(92.090)

Outros ativos fixos tangíveis

(43.852)

(44.850)

(88.702)

(3.867)

(39.985)

-

(43.852)

(441.954)

(147.456)

-

(589.410)

(343.876)

(158.390)

60.311

(441.954)

550.369

20.623

-

570.993

319.824

276.666

(46.120)

550.369

Gasto

Depreciações acumuladas
Equipamento básico
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5. ATIVOS FIXOS INTANGÍVEIS
Os movimentos ocorridos nos anos de 2016 e 2017 nas rubricas de ativo fixo tangível, bem como nas
depreciações acumuladas, foi o seguinte:
31 de Dezembro de 2017

31 de Dezembro de 2016

Saldo em
01-Jan-17

Aquisições
/Dotações

Abates

Saldo em
31-Dez-17

Saldo em
01-Jan-16

Aquisições
/ Dotações

Abates

Saldo em
31-Dez-16

Projectos de desenvolvimento

43.854

-

-

43.854

43.854

-

-

43.854

Software

11.397

-

11.397

11.397

-

-

11.397

858.088

-

-

858.088

858.088

-

-

858.088

-

379.940

-

379.940

-

-

-

150.000

-

-

150.000

150.000

-

-

150.000

1.063.339

379.940

-

1.443.280

1.063.339

-

-

1.063.339

Projectos de desenvolvimento

(43.854)

-

-

(43.854)

(43.854)

-

-

(43.854)

Software

(11.397)

-

-

(11.397)

(11.397)

-

-

(11.397)

Propriedade industrial

(627.922)

(115.083)

-

(743.005)

(512.839)

(115.083)

-

(627.922)

Outras ativos intangíveis

(120.000)

(30.000)

-

(150.000)

(90.000)

(30.000)

-

(120.000)

(803.173)

(145.083)

-

(948.256)

(658.090)

(145.083)

-

(803.173)

260.166

234.857

-

495.023

405.249

(145.083)

-

260.166

Gasto

Propriedade industrial
Propriedade Industrial em
Curso
Outras ativos intangíveis

Depreciações acumuladas

Os valores acima apresentados constituem ativos sob a forma de modelos de desenvolvimento aplicacional,
os quais são geradores de negócio, que se traduzem em faturação e se decompõem como segue:

Designação projecto

Ano

Prazo
amortização

Custo de
investimento

Amortizações
acumuladas

Valor
líquido

Asset Management Internal Project

2014

4 anos

208.862

(156.646)

52.215

Rebate Management System Internal Project

2014

4 anos

141.407

(106.055)

35.352

Insights for NAV

2014

4 anos

28.583

(21.437)

7.146

Insights for XRT

2014

4 anos

34.703

(26.027)

8.676

Insights for Telco

2014

4 anos

24.391

(18.294)

6.098

Insights for HR

2014

4 anos

22.386

(16.790)

5.597

Projecto NTX

2017

4 anos

289.913

-

289.913

Asset Management Internal Project 201

2017

4 anos

90.027

-

90.027

840.273

(345.249)

495.023
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6. PARTICIPAÇÕES FINANCEIRAS – MÉTODO
DA EQUIVAL. PATRIMONIAL
Os saldos dos investimentos em empresas participadas e associadas, em 2016 e 2017 apresentam como
se segue:
31 de Dezembro de 2017
Investimentos em empresas
associadas

Sede

Capitais próprios
31-Dez-17

%
particip.

Partes de
capital

Empréstimos

Saldo em
31-Dez-17

Noesis Consult. Prog. Sistemas

Brasil

156.780

100%

(219.666)

264.028

44.362

(219.666)

264.028

44.362

31 de Dezembro de 2016
Investimentos em empresas
associadas

Sede

Capitais próprios
31-Dez-16

%
particip.

Partes de
capital

Empréstimos

Saldo em
31-Dez-16

Noesis Consult. Prog. Sistemas

Brasil

6.079

100%

(57.675)

264.028

206.352

(57.675)

264.028

206.352

Os movimentos ocorridos durante o exercício de 2017 foram os seguintes:

Partes de capital
Noesis Consult. Prog. Sistemas

Saldo em
31-Jan-17

Aqusições

Alienações

Variação
nos resultados

Saldo em
31-Dez-17

206.352

-

-

(161.990)

44.362

206.352

-

-

(161.990)

44.362

A taxa de câmbio utilizada foi de 1€= 3,9727 Reais (30/12/2017).

7. PARTICIPAÇÕES FINANCEIRAS – OUTRAS
A Noesis Portugal, S. A. detém um investimento financeiro noutra entidade (Lisgarante) no valor de
€14.000, que está registado pelo método de custo.
A 31 de Dezembro de 2017 o saldo da conta Outros Investimentos Financeiros (FCT e FGCT) é de €88.816.

8. INVENTÁRIOS
Em 31 de Dezembro de 2017 e 2016 a rubrica “Inventários” apresentava o saldo de €880.727 e €901.334,
respetivamente. Estes valores representam ativos de hardware e software para revenda no exercício seguinte.
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9. CLIENTES
Em 31 de dezembro de 2017 e 2016 a rubrica de “Clientes” tinha a seguinte decomposição:
31 de Dezembro de 2017

31 de Dezembro de 2016

11.094.014

13.442.802

206.979

-

(8.023.411)

(11.074.605)

4.729.708

3.150.580

365.113

27.416

8.372.403

5.546.193

(337.697)

-

8.034.706

5.546.193

Clientes
Clientes conta corrente
Clientes conta corrente - Grupo
Clientes Titulos a Receber (Factoring)
Clientes especialização
Clientes de cobrança duvidosa

Perdas por imparidade acumuladas

10. ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS
Os saldos existentes a 31 de dezembro de 2017 e 2016 são os seguintes:
31 de Dezembro de 2017

31 de Dezembro de 2016

500.000

-

8.970

8.970

508.970

8.970

19.594

103.037

1.122.741

1.221.311

Imposto sobre o rend. das pessoas singulares (IRS)

318.318

261.008

Segurança Social

621.632

499.073

5.747

4.061

2.088.031

2.088.489

Ativo
Imposto sobre o rend. das pessoas colectivas (IRC)
Segurança Social

Passivo
Imposto sobre o rend. das pessoas colectivas (IRC)
Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)

Outros impostos e taxas - FCT e FGCT

O valor de €500.000 registado na rubrica de IRC diz respeito a um crédito de imposto estimado, relacionado
com o programa de incentivos fiscais de apoio à I&D.
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11. ACCIONISTAS
Em 31 de dezembro de 2017 e 2016 a rubrica de “Acionistas/Sócios” apresentava os seguintes saldos:
31 de Dezembro de 2017

31 de Dezembro de 2016

326.928

326.928

326.928

326.928

26.928

26.928

26.928

26.928

300.000

300.000

Ativo
NOESIS GLOBAL, SGPS, S.A.

Passivo
ECLOGUES, SGPS, S.A.

12. OUTRAS CONTAS A RECEBER
Em 31 de dezembro de 2017 e 2016 a rubrica de “Outras Contas a Receber” apresentava a seguinte
decomposição:
31 de Dezembro de 2017

31 de Dezembro de 2016

Fornecedores

28.558

56.305

Pessoal

32.046

32.580

2.997.585

2.750.009

-

1.425.681

779.125

786.581

3.837.314

5.051.157

Outros Devedores - Grupo
Outros Devedores - Factoring
Outros Devedores
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13. DIFERIMENTOS
Em 31 de dezembro de 2017 e 2016 os saldos da rubrica “Diferimentos” do ativo e passivo foram os seguintes:
31 de Dezembro de 2017

31 de Dezembro de 2016

Seguros pagos antecipadamente

103.621

89.813

Outros gastos a reconhecer

328.998

129.863

432.618

219.675

27.021

-

27.021

-

Diferimentos (Ativo)

Diferimentos (Passivo)
Rendimentos a reconhecer

14. CAIXA E DEPÓSITOS BANCÁRIOS
Os fluxos de caixa são compostos pelas rubricas de Caixa e Depósitos Bancários e apresentam a 31 de
dezembro de 2017 e 2016, os seguintes saldos:

Caixa
Depósitos à ordem
Depósitos à prazo
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31 de Dezembro de 2017

31 de Dezembro de 2016

491

46.741

1.086.928

275.703

5.500

1.011.517

1.092.919

1.333.961

RELATÓRIO E CONTAS 2017
ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PARA O PERÍODO FINDO EM 31 DEZEMBRO 2017

15. CAPITAL PRÓPRIO
15.1 CAPITAL SOCIAL
O capital social no valor de €650.000 encontra-se integralmente subscrito e realizado e está representado
por 130.000 ações com valor nominal de €5/cada.

15.2 MOVIMENTOS NOS CAPITAIS PRÓPRIOS
O movimento ocorrido nos capitais próprios durante o período em análise foi o seguinte:
31-Dez-16

Ajustamentos
Transição

Aumentos/
/Reduções

31-Dez-17

Capital Realizado

650.000

-

-

650.000

Prémios de Emissão

900.000

-

-

900.000

Reservas
- Reservas Legais

130.000

-

-

130.000

- Outras Reservas

631.480

23.057

541.303

1.195.839

-

-

-

-

541.303

-

38.638

579.940

2.852.783

23.057

579.940

3.455.779

Resultados Transitados
Resultado Liquido do Exercício

Por deliberação da Assembleia-Geral realizada em 10/07/2017, foi decidido que a aplicação do resultado
líquido referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2016 fosse transferido na sua totalidade para
a conta de reservas Livres €541.303.

16. PROVISÕES
A rubrica de “Provisões” regista a, 31 de dezembro de 2017, um saldo de€27.416, o qual se manteve
inalterado em comparação com o exercício findo a 31 de dezembro de 2016.
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17. FINANCIAMENTOS OBTIDOS
Em 31 de dezembro de 2017 e 2016 os saldos desta rubrica apresentavam-se como segue:
31 de Dezembro de 2017

31 de Dezembro de 2016

Não corrente

Corrente

Não corrente

Corrente

1.347.369

829.470

2.239.512

787.279

Contas caucionadas

-

300.000

-

300.000

Livranças

-

650.000

-

-

Remessas

-

999.918

-

1.006.202

1.301.526

538.833

848.155

289.971

2.648.895

3.318.221

3.087.667

2.383.452

Empréstimos bancários

Locações financeiras

Os financiamentos obtidos têm a seguinte decomposição por entidade bancária:

Empréstimos

Contas
Caucionadas

Livranças

Remessas

Locações
Financeiras

Total

BCP

29.921

-

300.000

-

1.633.22

1.963.146

BIC

56.998

-

-

-

-

56.998

CGD

791.667

-

-

999.918

79.702

1.871.286

MONTEPIO

441.851

300.000

-

-

-

741.851

NOVO BANCO

320.963

-

-

-

82.976

403.939

POPULAR

535.440

-

350.000

-

44.45

929.896

2.176.839

300.000

600.000

999.918

1.840.358

5.967.116

Entidades Financeiras

A Noesis Portugal, S. A. detém dois contratos de factoring, com e sem recurso, a decorrer nas instituições
bancárias CGD e BCP, cujos montantes máximos são:
• Factoring CGD – €8.000.000
• Factoring BCP – €4.065.000
O Factoring sem recurso encontra-se registado na rubrica Clientes Títulos a Receber.
Os encargos referentes aos financiamentos obtidos totalizam o valor de €509.868 estando registados
na rubrica de juros e gastos similares suportados.
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18. OUTRAS CONTAS A PAGAR
Em 31 de dezembro de 2017 e 2016, a rubrica de valores correntes a pagar decompõem-se como segue:
31 de Dezembro de 2017

31 de Dezembro de 2016

Clientes

8.909

44.880

Pessoal

20.879

1.284

1.195.597

1.175.495

Outros Acrescimos de gastos

134.463

443.259

Outros Credores

218.999

191.553

1.578.847

1.856.472

Remunerações a liquidar

19. VENDAS E PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS
Nesta nota são apresentadas as divulgações exigidas pela NCRF20 relativamente aos réditos provenientes
das vendas e da prestação de serviços. A quantia reconhecida no período decompõe-se da seguinte forma:

Vendas de Equipamentos

31 de Dezembro de 2017

31 de Dezembro de 2016

1.185.084

729.642

22.305.218

21.479.893

5.870.730

4.275.969

215.231

228.810

1.919.577

1.640.294

31.495.840

28.354.608

Prestação de serviços:
- Mercado Interno
- Mercado Comunitário
- Mercado Extra-Comunitário
Deslocações em consultoria
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20. CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS
		 E MATÉRIAS CONSUMIDAS
O custo das vendas nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016, é detalhado como se segue:
31 de Dezembro de 2017

31 de Dezembro de 2016

Saldo inicial em 1 de Janeiro

901.334

300.906

Regularizações

204.726

Compras

791.541

1.573.024

Saldo final em 31 de Dezembro

880.727

901.334

1.016.874

972.596

Custo de vendas

21. TRABALHOS PARA A PRÓPRIA ENTIDADE
Os trabalhos para a própria entidade correspondem aos gastos incorridos no desenvolvimento dos projetos
Asset Management Internal Project e Investimento NTX.
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22. FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS
Os fornecimentos e serviços externos no período de 12 meses findo em 31 de dezembro de 2017 e 2016
decompõem-se como segue:
31 de Dezembro de 2017

31 de Dezembro de 2016

Serviços especializados

2.737.020

2.631.342

- Consultadoria

1.975.583

1.777.331

240.000

210.370

- Gastos Bancários

64.614

32.767

- Honorários

15.641

16.691

441.181

594.183

Materiais

2.070.767

2.208.111

- Equipamentos para revenda

1.756.135

2.031.322

220.501

97.263

- Material Escritório/ferramentas

91.801

78.970

- Livros e documentação Técnica

2.330

555

Energia e fluídos

144.669

122.371

- Combustíveis

104.947

87.427

39.722

34.944

835.258

585.499

Serviços diversos

3.167.619

2.887.007

- Licenças para Revenda

1.485.287

1.641.353

- Rendas

520.817

242.995

- Aluguer de viaturas

414.116

279.028

- Outras Licenças

240.776

221.407

- Comunicações

147.108

116.632

- Equipamento electrónico

142.775

108.452

- Despesas de representação

117.795

175.201

- Seguros

47.525

53.816

- Outros serviços

51.420

48.123

8.955.334

8.434.329

- Administração e Gestão

- Outros Serviços especializados

- Ofertas

- Eletricidade/água/Outros fluídos
Deslocações, estadas e transportes
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23. PESSOAL
Os gastos com pessoal no período de 12 meses findo em 31 de dezembro de 2017 e 2016 decompõem-se
como segue:
31 de Dezembro de 2017

31 de Dezembro de 2016

216.417

196.020

12.892.582

10.787.710

26.278

68.399

3.128.158

2.644.625

Seguros

256.449

242.025

Subsídio de alimentação

978.936

751.162

Abono por quilómetro

1.951.282

1.665.155

Outros gastos com pessoal

1.002.050

824.259

20.452.151

17.179.354

Remunerações dos orgãos sociais
Remunerações do pessoal
Indemnizações
Encargos sobre remunerações

24. IMPARIDADE DE DÍVIDAS A RECEBER
A 31 de dezembro de 2017 esta rubrica apresentava um saldo de €274.624 decorrente de decisão judicial,
a qual declarou a incobrabilidade definitiva de parte da divida. De salientar que a parte recuperável
se encontra registada na rubrica de “Clientes especialização”.
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25. OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS/OUTROS
		 GASTOS E PERDAS
Em 31 de dezembro de 2017 e 2016 decompõem-se como segue:
31 de Dezembro de 2017

31 de Dezembro de 2016

50.852

17.743

Outros rendimentos e ganhos

592.385

759

- Excesso Estimativa

568.142

727

24.243

32

643.237

18.502

Impostos

57.855

23.283

- Emprestimos Bancarios

33.306

11.291

- Despesas Bancarias

14.372

3.205

- Outros

10.177

8.788

Gastos e perdas em inv. não financeiros

24.140

101.526

Outros gastos e perdas

11.330

8.877

- Quotas

4.482

4.342

- Donativos

4.418

2.000

- Outros

2.430

2.535

93.326

133.686

Outros rendimentos e ganhos
Rendimentos e ganhos nos restantes ativos financeiros

- Outros

Outros gastos e perdas
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26. JUROS E OUTROS RENDIMENTOS
		 SIMILARES/JUROS E GASTOS SIMILARES
Em 31 de dezembro de 2017 e 2016 decompõem-se como segue:
31 de Dezembro de 2017

31 de Dezembro de 2016

289

21

289

21

Juros suportados

350.589

285.527

- Emprestimos Bancários

241.131

194.941

91.074

42.978

4.487

5.597

13.897

42.011

Outros gastos e perdas de financiamento

159.279

149.249

- Comissões Bancárias Factoring

147.504

133.354

11.776

15.895

509.868

434.776

509.580

434.755

Juros e rendimentos similares obtidos
Juros obtidos

Juros e gastos similares suportados

- Juros Factoring
- Juros Leasing
- Outros

- Comissões Bancárias Emprest/Outros

Outros gastos e perdas de financiamento
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27. PARTES RELACIONADAS
27.1 EMPRESAS DO GRUPO:
Noesis GLOBAL SGPS, SA
Fracção do Capital Detido: 100,00%
Valor nominal da participação: €650.000,00
Valor da participação a 31/12/2017: €6.966.313

27.2 TRANSACÇÕES COM PARTES RELACIONADAS:
Noesis GLOBAL SGPS, SA
Aquisição de serviços de gestão no valor de €240.000. A Noesis Global, SGPS, S.A. prestou serviços
de gestão, assessoria e consultoria.

27.3 SALDOS COM PARTES RELACIONADAS:
Saldos

Nota

31 de Dezembro de 2017

31 de Dezembro de 2016

Acionistas / Sócios
Noesis SGPS, S. A.

11

326.928

326.928

Eclogues SGPS, S. A.

11

(26.928)

(26.928)

Noesis SGPS, S. A.

12

474.200

562.152

Eclogues SGPS, S. A.

12

2.186.774

2.167.696

Noesis (Netherlands) Consultancy B.V.

9

206.979

2.606

Noesis Consult. Prog. Sistemas, LT

12

336.612

20.162

15

(1.000.000)

(1.000.000)

2.504.564

2.052.615

Contas a receber

Capital Próprio
Noesis SGPS, S. A.

A Eclogues, SGPS, S. A. detém 55,2% do Capital Próprio da Noesis Global, SGPS, S.A., a qual, por sua vez,
é detentora de 100 % do Capital Próprio da Noesis Portugal, S.A.
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28. COMPROMISSOS
Em 31 de dezembro de 2017 a Noesis Portugal, S. A. dispunha de diversos equipamentos básicos
e de transporte em regime de locação operacional, sendo as responsabilidades como locatária, relativa
às rendas não vencidas representadas pelos seguintes bens:

Montante

Objeto

Valor
contabilístico

Depreciações
acumuladas

Valor líquido
contabilístico

90.000

Veículo Mat 00-QC-50

90.000

45.000

45.000

CGD

135.000

Veículo Mat 02-QL-61

135.000

60.750

74.250

CGD

24.990

Veículo Mat 41-RZ-02

24.990

10.412

14.578

Novo Banco

83.954

Mobiliário Escritório

83.954

41.977

41.977

Novo Banco

53.782

Mobiliário Escritório

53.782

26.891

26.891

387.726

185.030

202.696

Entidade
Banco Popular

387.726

29. BENEFÍCIOS DOS EMPREGADOS
Os benefícios de curto prazo dos empregados incluem salários, ordenados, complementos de trabalho
nocturno, retribuições eventuais por trabalho extraordinário, prémios de produtividade, subsídio de
alimentação subsídio de férias e Natal e quaisquer outras retribuições adicionais decididas pontualmente
pela Administração.
As obrigações decorrentes dos benefícios a curto prazo são reconhecidas como gastos no período em que
os serviços são prestados, numa base não descontada por contrapartida do reconhecimento de um passivo
que se extingue com o pagamento respectivo.
De acordo com a legislação laboral aplicável, o direito a ferias e subsídio de férias relativo ao período,
por este coincidir com ano civil vence-se a 31 de dezembro de cada ano, sendo somente pago durante
o período seguinte, pelo que os gastos correspondentes encontram-se reconhecidos como benefícios
a curto prazo e tratados e acordo com anteriormente referido.
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30. DIVULGAÇÕES EXIGIDAS POR DIPLOMAS LEGAIS
Honorários totais faturados no exercício findo em 2017 pelo Revisor Oficial de Contas relacionadas com
a Revisão legal das contas anuais ascenderam a €10.800.

Lisboa, 31 de Março de 2018

O Contabilista Certificado

A Administração
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NOESIS PORTUGAL, CONSULTADORIA
SISTEMAS INFORMATICOS, SA
Balanço em 31 de dezembro de 2017
NOTAS

31 de Dezembro de 2017

31 de Dezembro de 2016

ATIVO
ATIVO NÃO CORRENTE
Ativos fixos tangíveis

3, 4

570.993

550.369

Ativos intangíveis

3, 5

495.023

260.166
206.352

Participações financeiras:
- Equivalência Patrimonial

6

44.362

- Outros Investimentos

7

102.816

69.423

1.213.195

1.086.310

ATIVO CORRENTE
Inventários

880.727

901.334

Clientes

3, 9

8

8.034.706

5.546.193

Estado e outros entes públicos

3, 10

508.970

8.970

11

326.928

326.928
5.051.157

Accionistas/Sócios
Outras contas a receber

3, 12

3.837.314

Diferimentos

3, 13

432.618

219.675

1.092.919

1.333.961

15.114.182

13.388.218

16.327.376

14.474.528

650.000

650.000

900.000

900.000

Caixa e depósitos bancários

14
TOTAL DO ATIVO

CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO
CAPITAL PRÓPRIO
Capital realizado

15

Prémios de emissão
Reservas legais

15

130.000

130.000

Outras reservas

15

1.195.839

631.480

Resultado líquido do exercício

15

579.940

541.303

3.455.779

2.852.783

TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO
PASSIVO
Passivo Não Corrente
Provisões

16

27.416

27.416

Financiamentos obtidos

17

2.648.895

3.087.667

Passivo Corrente
Fornecedores

3

3.156.238

2.151.322

Estado e outros entes públicos

3, 17

2.088.031

2.088.489

Accionistas/sócios

6, 11

26.928

26.928

17

3.318.221

2.383.452

Outras contas a pagar

3, 18

1.578.847

1.856.472

Diferimentos

3, 13

27.021

-

10.195.286

8.506.663

TOTAL DO PASSIVO

12.871.597

11.621.745

TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO E DO PASSIVO

16.327.376

14.474.528

Financiamentos obtidos
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NOESIS PORTUGAL, CONSULTADORIA
SISTEMAS INFORMATICOS, SA
Demonstração dos resultados por naturezas em 31 de dezembro de 2017
RENDIMENTOS E GASTOS

NOTAS

31 de Dezembro de 2017

31 de Dezembro de 2016

Vendas e serviços prestados

19

31.495.840

28.354.608

Custo Mercadorias Vendidas

20

(1.016.874)

(972.596)

Ganhos ou Perdas imputados de subsídiarias,
associadas e empreend. conjuntos

6

(161.990)

(83.271)

Trabalhos para a própria entidade

21

379.940

0

Fornecimentos e serviços externos

22

(8.955.334)

(8.434.329)

Gastos com o pessoal

23

(20.452.151)

(17.179.354)

Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)

24

(274.624)

0

Outros rendimentos e ganhos

25

643.237

18.502

Outros gastos e perdas

25

(93.326)

(133.686)

1.564.719

1.569.874

(292.539)

(301.699)

1.272.180

1.268.175

RESULTADOS ANTES DE DEPRECIAÇÕES,
GASTOS DE FINANCIAMENTO E IMPOSTOS
Gastos/reversões de depreciação e de amortização

3, 4, 5

RESULTADOS OPERACIONAL (ANTES
DE FINANCIAMENTO E IMPOSTOS)
Juros e rendimentos similares obtidos

26

289

21

Juros e gastos similares suportados

26

(509.868)

(434.776)

762.601

833.420

RESULTADOS OPERACIONAL ANTES DE IMPOSTOS
Imposto sobre o rendimento

3

(182.661)

(292.117)

RESULTADO LIQUIDO DO PERÍODO

15

579.940

541.303
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NOESIS PORTUGAL, CONSULTADORIA
SISTEMAS INFORMATICOS, SA
Demonstração de Fluxos de Caixa para o período findo em 31 de Dezembro de 2017
Unidade Monetária: EURO

RUBRICAS

NOTAS

PERÍODOS
2017

2016

FLUXOS DE CAIXA DAS ACTIVIDADES OPERACIONAIS
Recebimentos de clientes

35.234.651

27.730.524

Pagamentos a fornecedores

(9.531.436)

(8.634.263)

(19.402.464)

(17.179.354)

6.300.751

1.916.907

Pagamentos ao pessoal
TOTAL DO ATIVO
Pagamento/Recebimento do imposto sobre o rendimento
Outros recebimentos/pagamentos
FLUXOS DE CAIXA DAS ACTIVIDADES OPERACIONAIS (1)

(197.962)

(435.150)

(5.742.179)

(1.396.588)

360.610

85.168

(83.295)

(435.056)

FLUXOS DE CAIXA DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO
PAGAMENTOS RESPEITANTES A:
Ativos fixos tangíveis
Investimentos financeiros
Outros ativos

(41.812)

(25.276)

(379.940)

-

RECEBIMENTOS PROVENIENTES DE:
Ativos fixos tangíveis
Juros e rendimentos similares
FLUXOS DE CAIXA DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO (2)

-

60.027

289

21

(504.759)

(400.284)

13.761.662

2.113.206

FLUXOS DE CAIXA DAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO
RECEBIMENTOS PROVENIENTES DE:
Financiamentos obtidos
Realizações de capital e outros instrumentos de capital próprio

0

-

Cobertura de prejuízos

0

-

Doações

0

-

Outras operações de financiamento

0

-

Financiamentos obtidos

(13.176.467)

(821.629)

Juros e custos similares

(682.089)

(434.776)

Dividendos

0

-

Reduções de capital e outros instrumentos de capital próprio

0

-

Outras operações de financiamento

0

-

(96.894)

856.800

(241.042)

541.684

RECEBIMENTOS PROVENIENTES DE:

FLUXOS DE CAIXA DAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO (3)
Variações de caixa e seus equivalentes ( 1 + 2 + 3 )
Efeito das diferenças de câmbio

0

0

Caixa e seus equivalentes no início do período

1.333.961

792.277

Caixa e seus equivalentes no fim do período

1.092.919

1.333.961

Variações de caixa e seus equivalentes (Saldo final-Saldo inicial)

(241.042)

541.684
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NOESIS PORTUGAL, CONSULTADORIA
SISTEMAS INFORMATICOS, SA
Demonstração de Fluxos de Caixa para o período findo em 31 de Dezembro de 2017
CAPITAL
DESCRIÇÃO

NOTAS

Prémios
de emissão

Capital realizado

SALDO EM 1 DE JANEIRO DE 2016

650.000

900.000

0

0

0

0

Saldo em 31 de Dezembro de 2016

650.000

900.000

Saldo em 1 de Janeiro de 2017

650.000

900.000

0

0

0

0

0

0

650.000

900.000

Alterações no período
- Outras alterações reconhecidas no capital próprio

Resultado líquído do período
Resultado integral
Operações com detentores de capital no período

Alterações no período
- Outras alterações reconhecidas no capital próprio

Resultado líquído do período
Resultado integral
Operações com detentores de capital no período

Saldo em 31 de Dezembro de 2017
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Unidade Monetária: EURO

PRÓPRIO ATRIBUÍDO AOS DETENTORES DO CAPITAL DA EMPRESA-MÃE

Reservas legais

Resultado líquido
do período

Outras reservas

TOTAL DO CAPITAL
PRÓPRIO

Total

110.000

68.955

474.192

2.203.147

2.203.147

20.000

562.525

(474.192)

108.333

108.333

20.000

562.525

(474.192)

108.333

108.333

541.303

541.303

541.303

67.111

649.636

649.636

0

0

0

0

0

130.000

631.480

541.303

2.852.783

2.852.783

130.000

631.480

541.303

2.852.783

2.852.783

0

564.359

(541.303)

23.057

23.057

0

564.359

(541.303)

23.057

23.057

579.940

579.940

579.940

38.638

602.997

602.997

0

0

0

0

0

130.000

1.195.839

579.940

3.455.779

3.455.779

57

RELATÓRIO E CONTAS 2017

Certificação Legal
das Contas

58

PORTUGAL | BÉLGICA | BRASIL | IRLANDA | HOLANDA | USA

