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APOSTAMOS NA INOVAÇÃO  

E VALORIZAMOS A CONFIANÇA

“ Reforçámos o nosso compromisso de 

contribuir para a concretização dos Objetivos 

do Desenvolvimento Sustentável (ODS) e 

para a promoção de um futuro onde o cresci

mento económico possa estar alinhado com 

a responsabilidade am biental, a justiça social e a 

qualidade de vida das pessoas.” 

— CEO da ATM TOTAL

História

1991 
Fundação ATM

2005
Dinamização da Organização

Aquisição da carteira de clientes 
da sociedade de consultoria e 
engenharia  Engimais

Aquisição 
da ATM - 
Assistência 
Total em 
Manutenção 
pelo Grupo 
Efacec.

Integração da sociedade 
de conservação de 
infraestruturas  BCI

2016
Processo de Fusão

Processo de Fusão entre a 
própria ATM – Assistência Total 
em Manutenção e a EFACEC 
– Serviços de Manutenção e 
Assistência

1992 
Fundação dentro 
do Grupo Efacec da 
Unidade que viria a 
dar origem à Efacec 
SMA, como propulsora 
da atividade de 
manutenção.



05

31
Estrutura 

Suporte

150
Indústria

62
Energia

102
Terciário

Saúde
138

DESTAQUES

Missão
Ser um operador de 

manutenção de referência 

no mercado ibérico, 

operando principalmente 

nos segmentos de 

indústria, energia, saúde 

e terciário, privilegiando 

o estabelecimento de 

parcerias duradouras, 

baseadas na confiança 

mútua, sustentabilidade e 

criação de valor.

Visão
Ser o parceiro preferencial 

nos mercados onde atua, 

na concretização de 

soluções de manutenção 

inovadoras  

e diferenciadas.

Valores
A nossa cultura e os 

valores que constituem 

as suas raízes 

constituem o padrão 

de comportamento que 

devemos respeitar, honrar 

e expressar na gestão dos 

nossos negócios.

Quer em negócios 

consolidados, quer 

em projetos de futuro, 

COMPETÊNCIA, 

INOVAÇÃO e 

DESENVOLVIMENTO 

HUMANO são exigências 

da nossa conduta e 

condições imprescindíveis 

ao sucesso.

Colaboradores

Receitas EBITDA

31,2 985

483

M¤ Mil ¤

Saúde

Terciário
5,5 M¤

8,1 M¤

2,1  M¤

15,5 M¤

Indústria

Energia
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MENSAGEM DO CEO

> Valdemar Jorge Martins Mendes, CEO da ATM TOTAL 

Em 2019, estando atentos às tendências do sector da manu

tenção, alinhámos o nosso modelo de negócio com os desíg

nios nacionais ibéricos e europeus, e imperativamente imple

mentámos mudanças fundamentais para a sustentabilidade 

da organização. Reforçámos o nosso compromisso de contri

buir para a concretização dos Objetivos do Desenvolvimento 

Sustentável (ODS) e para a promoção de um futuro onde o cresci

mento económico possa estar alinhado com a responsabilidade am

biental, a justiça social e a qualidade de vida das pessoas.

A visão de futuro que queremos 

para a ATM, enquadrase com o 

desenvolvimento de estratégias 

e iniciativas inovadoras que defi

nem os caminhos para a susten

tabilidade da ATM em Portugal e 

Espanha.

O setor da manutenção desem

penha em Portugal e Espanha 

um papel importante na transição energética e no combate às alte

rações climáticas, e nós, comprometidos em criar um mundo mais 

sustentável, estamos no mercado ibérico junto dos nossos clientes 

com uma oferta que os apoia também neste desígnio da sustentabi

lidade, transição energética e transição digital.

A nossa estratégia resultou na criação em Portugal de novas áreas de 

negócio, o LABENS e a área de Sustentabilidade e Eficiência Energé

tica, que operam hoje no mercado com serviços de valor acrescenta

do prestados a alguns dos nossos clientes de referência.

A segurança é tema central e basilar para qualquer atividade econó

mica, a segurança energética, ambiental ou sanitária, são fatores que 

integram os objetivos de sustentabilidade de uma empresa. Com o 

LABENS, a ATM apresenta aos seus clientes a capacidade de atuar 

no âmbito da segurança sanitária, de forma muito especializado em 

“Queremos que a ATM, faça parte 

da sua história de sucesso e 

sustentabilidade.”
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salas limpas, e na análise e ensaio em diversos setores, saúde, farma

cêutico e serviços industriais. 

Consolidar e alavancar as atividades na gestão de energias renová

veis, apoiar a transição energética e descarbonização em território 

ibérico, ou na América Latina, são desígnios de investimento que 

participam na nossa estratégia de crescimento económico.

O desenvolvimento europeu de atividades emergentes no seio da 

transição energética e ação climática e ambiental, trazem oportuni

dades para a criação de novos serviços e produtos, e a ATM estará 

presente no mercado com oferta de soluções de manutenção e en

genharia para a indústria, edifícios, mobilidade, e gestão e eficiência 

de usos de energia, água e resíduos.

Acreditamos que a transição digital é essencial para a melhoria da 

nossa atividade, permitindo, ganhos de eficiência, e uma maior pro

ximidade e interação com o cliente. A transição para uma economia 

mais digital deverá ser encarada como uma oportunidade para servir 

melhor e oferecer ganhos económicos para todos. 

Acreditamos que as tecnologias digitais aliadas à capacidade huma

na, fazem todo o sentido num modelo integrador e inclusivo. Defen

demos que a transição digital oferecerá, aos técnicos de manuten

ção, informação que permitirá uma atividade preditiva, preventiva ou 

corretiva apoiada, e uma capacidade de gestão de ativos essencial 

para o sucesso e sustentabilidade da organização.

A indústria 4.0 é o exemplo disso. Incorporar na indústria e edifícios 

sensorização, interconexão e comunicação, oferece à operação um 

aumento de automação em processos e sistemas industriais. Para 

a manutenção e gestão de ativos, a indústria 4.0 oferece capacida

des aumentadas de monitorização e de gestão dos recursos, sendo 

um aliado da manutenção para garantir o máximo de operacionali

dade, o maior ciclo de vida dos equipamentos e, portanto, longevi

dade ao património.

A estratégia da ATM de incorporação de tecnologias digitais na ati

vidade da manutenção permite valorizar os ativos industriais e de 

edificado dos nossos clientes. Encaramonos, portanto, como par

ceiros para inovação.

Queremos que a ATM, faça parte da sua história de sucesso e sus

tentabilidade. 
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INTRODUÇÃO

A ATM – Assistência Total em Manutenção é a sociedade que 
utiliza como marca comercial ATM Manutenção Total e que 
resulta de um processo de fusão, concretizado em Março de 
2016, entre a própria ATM – Assistência Total em Manutenção 
e a Efacec – Serviços de Manutenção e Assistência.

História 

A ATM – Assistência Total em Manutenção SA, fundada em 18 de 

Março de 1991, foi das principais empresas de prestação de serviços 

de manutenção industrial em Portugal, participada do Grupo José 

de Mello, através da Subholding CUF SGPS. O cruzamento com o 

grupo EFACEC acontece a 17 de Fevereiro de 1992 quando foi fun

dada a EFACEC – Serviços de Manutenção e Assistência SA, sendo a 

unidade propulsora de manutenção do grupo EFACEC.

Em 2005, com o objetivo de conferir maior dimensão e maior impor

tância estratégica ao negócio da manutenção, a EFACEC concretizou 

um conjunto de operações envolvendo sociedades que integravam 

o Grupo José de Mello, nomeadamente a aquisição da ATM – Assis

tência Total em Manutenção, que fazia parte do universo de partici

pações CUF, a aquisição da carteira de clientes de uma sociedade 

de consultoria e engenharia, a Engimais, que fazia parte do universo 

de participações da José de Mello Imobiliária, e a integração de uma 

sociedade de conservação de infraestruturas, a BCI, que fazia parte 

do universo de participações Brisa.

A ATM – Assistência Total em Manutenção é a sociedade que utiliza 

como marca comercial ATM Manutenção Total e que resulta de um 

processo de fusão, concretizado em Março de 2016, entre a própria 

ATM – Assistência Total em Manutenção e a EFACEC – Serviços de 

Manutenção e Assistência.

1991 
Fundação ATM

2005
Dinamização da Organização

Aquisição da carteira de clientes 
da sociedade de consultoria e 
engenharia  Engimais

Aquisição 
da ATM - 
Assistência 
Total em 
Manutenção 
pelo Grupo 
Efacec.

Integração da sociedade 
de conservação de 
infraestruturas  BCI

2016
Processo de Fusão

Processo de Fusão entre a 
própria ATM – Assistência Total 
em Manutenção e a EFACEC 
– Serviços de Manutenção e 
Assistência

1992 
Fundação dentro 
do Grupo Efacec da 
Unidade que viria a 
dar origem à Efacec 
SMA, como propulsora 
da atividade de 
manutenção.
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SEDE PORTUGAL
Lisboa

CENTRO  
OPERACIONAL
Barreiro

SUCURSAL  
NORTE
Maia

DELEGAÇÃO  
NORTE

Gijón

SEDE ESPANHA
Madrid

Localização

A ATM está sediada em Lisboa, tendo uma delegação na Maia 

e área oficinal no Barreiro, mantém também uma parceria com 

a ATM Espanha sediada em Madrid e com área operacional 

parqueada em Gijón.

Sede Portugal

Rua D. Luis I, nº19 4º andar

1200149 Lisboa

T.: (+351) 210 334 500

Oficina

Parque Empresarial do Barreiro

Baía do Tejo, Rua 42, nº23

2830571 Barreiro

T.: (+351) 210 334 500

Delegação Norte

Via Norte Trade Center

Av. Dom Mendo, nº132, Sala 206

4470038 Maia

T.: (+351) 220 306 880
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Áreas de Negócio

A ATM é uma das maiores empresas de manutenção no segmento da indústria em Portugal e 

Espanha, contando com uma ampla gama de serviços integrados, suportados no conhecimento 

técnico nas áreas de eletricidade, mecânica, serralharia, soldadura, frio industrial, eletrónica 

industrial, instrumentação, automação, pneumática e hidráulica. Com uma forte presença em 

variados setores industriais, destacamse, entre outros, os segmentos do Oil & Gas, Pasta e Pa

pel, Adubos, Tratamento de Resíduos Químicos, Cimento, Automóvel, Indústrias Farmacêutica, 

Siderúrgica e Aeronáutica.

A ATM está presente no setor de energia elétrica, desde a produção à distribuição, contando 

com contratos relevantes na área da produção térmica, bem como nas energias renováveis, com 

destaque para as energias eólica e hídrica. Dispõe também de um serviço integrado (full service 

approach), suportado no conhecimento técnico nas áreas de eletricidade, mecânica, eletrónica 

industrial, instrumentação, inspeção e ensaios elétricos e automação, pneumática e hidráulica, o 

que constitui uma oferta de valor acrescentado para o cliente.

A ATM é o operador privado de manutenção líder em Portugal no setor da Saúde, com um con

ceito full service de manutenção, equipamento médico, infraestruturas e instalações técnicas, di

rigido a unidades de saúde públicas e privadas. Distinguese na área a partir do knowhow em 

eletrónica médica e soluções de engenharia específicas para o segmento hospitalar, incluindo, 

entre outros, energia, AVAC, redes de fluidos, gases medicinais, electromedicina, a que se juntam 

parcerias tecnológicas que visam alargar a oferta em áreas específicas. As atividades na área da 

Saúde englobam a instalação de sistemas e equipamentos, manutenção subsequente.

A ATM é também um operador privado de abrangência nacional no segmento terciário, fornecendo 

um serviço full service de manutenção, infraestruturas e instalações técnicas em edifícios de serviços 

e complexos desportivos, desenvolvendo desde o projeto, fornecimento, instalação e subsequente 

manutenção, até auditorias técnicas e soluções de eficiência energética. Neste âmbito, a ATM con

ta com soluções de engenharia para o setor da Defesa, nomeadamente refrigeração e instalações 

técnicas associados a radares militares, detendo a certificação NATO Secret, emitida pelo Gabinete 

Nacional de Segurança. A ATM dispõe ainda de competências específicas na área das Operações de 

Socorro e Emergência em Aeroportos.

A ATM está apostada no apoio à descarbonização, à economia circular e à transição energética 

como o caminho contínuo para a sustentabilidade energética, ambiental e económica. Integra na 

nova atividade de Eficiência Energética os seguintes grupos de serviços:

Serviços de Gestão de Energia: ISO 50001; Auditorias 

Energéticas, SGCIE, DL nº. 68/A, SCE; Apoio a can

didaturas PNEC2030, Fundos nacionais e europeus; 

Gestão da sustentabilidade e inovação.

Energias Renováveis: Centrais Solares, Parques so

lares, parques eólicos; projetos de gases verdes (hi

drogénio), biomassa e biogás. Projetos energéticos e 

economia circular.

Armazenamento de Energia: Soluções de armazena

mento energético; soluções de aplicação industrial 

e para edifícios de comércio e serviços.

Mobilidade Elétrica e Usos da energia: Soluções para 

carregamento elétrico em rede pública e privada; 

soluções de V2G e smart cities; soluções indus

triais; soluções para edifícios;

Em resultado do seu compromisso com a qualidade e o rigor, a ATM Manutenção Total, tem desde 

agosto/2019, o seu Laboratório de Ensaios (LabENS) acreditado pelo IPAC (Certificado Nº L0731). O 

LabENS realiza ensaios no âmbito das Salas Limpas (ISO/IEC 14644), Planos de Prevenção e Controlo 

da Legionella (Lei 52/2018), e avaliações técnicas de desempenho de infraestruturas para determinação 

das causas de anomalias complexas. Tem como clientes, grandes e pequenas entidades no setor hospi

talar, farmacêutico, serviços e industrial, em todo território nacional.
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50%50%

Grupo José 
de Mello

Têxtil Manuel 
Gonçalves

Modelo de Governo

A estrutura acionista da ATM  Manutenção Total é detida, em partes 

iguais, pelos grupos José de Mello e Têxtil Manuel Gonçalves, repre

sentado no organograma seguinte:

ADMINISTRAÇÃO 

(CEO)

Industria Energia Saúde Terciário
Eficiência 
Energética

LABENS

Desenvolvimento  
de Negócios

Áreas de Suporte

Financeira e Administrativa

Recursos Humanos

Compras e Procurement

Qualidade Ambiente e 
Segurança

Controlo e Gestão

Sistemas de Informação

Serviços Jurídicos

Comunicação e Imagem

A MGI Capital, 
SGPS, S.A.
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SUSTENTABILIDADE

A ATM pretende dar continuidade à boa prática de divulgar aos 
seus principais stakeholders o seu desempenho económico, 
social e ambiental, como tal publica este ano o seu segundo 
Relatório de Sustentabilidade da ATM  Assistência Total em 
Manutenção, S.A. (ATM), sendo referente ao exercício de 2019. 

A ATM, desde 2017 relata a sustentabilidade, publicandoa de 
forma integrada com o seu relatório e contas. Pretende dar 
continuidade à sua comunicação de sustentabilidade, dando 
a conhecer aos principais stakeholders o seu desempenho 
económico, social e ambiental. A ATM Assistência Técnica e 
Manutenção, S.A. (ATM)

A presente publicação visa reportar o desempenho da ATM, 
relativo ao período compreendido entre 1 de janeiro e 31 de 
dezembro de 2019. A abrangência da informação recolhida 
compreende os escritórios e armazéns da Maia, escritórios de 
Lisboa e Barreiro.

Valores da ATM

Código de Ética e Conduta

A ATM apresenta um Código de Conduta e Ética Profissional, ende

reçado aos colaboradores. Este Código tem por base sete valores 

que definem os deveres associados ao comportamento desejado 

para os seus Colaboradores, principalmente em situações de ausên

cia de outras regras ou instruções. O Código de Conduta e Ética 

Profissional inclui também direitos, que são decorrentes dos deveres 

dos órgãos sociais e chefias.

Código de Conduta e Ética

Qualidade, 
Ambiente e 
Segurança

Lealdade e 
Trabalho de Equipa

Comportamento 
Social

Integridade e 
Honestidade

Confidencialidade

Criatividade e 
Inovação

Responsabilidade 
e Parcimónia

1 2 3 4

5 6 7
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Gestão de Risco na ATM

Entre outros valores corporativos, a Precaução e a Prevenção estão 

intrincados nas políticas e estratégia da ATM. A organização tem o 

seguinte princípio de atuação:

Os riscos das operações da ATM são regularmente identificados e 

geridos com o envolvimento de todos os departamentos, fazendo 

parte das suas atividades quotidianas. De uma forma geral, existem 

responsáveis  Donos da Gestão Risco  que reportam as informa

ções para categorias superiores da organização, onde os riscos mais 

relevantes são endereçados para a Administração e para outras equi

pas especializadas. As responsabilidades envolvidas estão descritas 

na seguinte tabela:

A Gestão do Risco é uma com

ponente da estratégia da ATM, 

contando com iniciativas para 

mitigar ou eliminar os riscos 

inerentes à atividade da em

presa. Estas estratégias são 

usualmente descritas nos Rela

tórios Anuais da ATM. No senti

do de coordenar as atividades 

de Gestão do Risco da organi

zação, a ATM criou o seu siste

ma de controlo de risco. 

Gestão do Risco 

Tipo de Riscos (ou Oportunidades): Responsáveis da gestão:

ADMINISTRAÇÃO

EQUIPAS ESPECIALIZADAS

GESTORES DE PROJETO E DQAS

DIREÇÃO DE SISTEMAS DE 
INFORMAÇÃO

DIREÇÃO FINANCEIRA

DIREÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

DIREÇÃO DE COMUNICAÇÃO 
E IMAGEM 

DIREÇÃO JURÍDICA 

Económicos e Estratégicos

Grandes Projetos 

Tecnologia, Inovação e Mercados  

Sistemas de Informação

Financeiros

Outros temas de Recursos Humanos

Imagem e Reputação

Corrupção, práticas de negócio  
e conformidade legal

Cadeia de Valor

“Atuar de forma preventiva, gerindo os riscos, evitando 
a possibilidade de colapso de operações e planeando as 
situações de emergência e continuidade do negócio.”

A partir do conjunto de riscos identificados, existem exemplos de 

riscos que podem provocar uma interrupção do negócio (situações 

de emergência, situações de crise, entre outros exemplos). Como 

prevenção, a ATM toma em consideração as melhores práticas de 

Gestão da Continuidade de Negócio, incorporando na sua ativida

de as Normas ISO 9001, ISO 22301, ISO 22301, OSHAS 18001 e ISO 

14001 e NP 4492 para a elaboração de procedimentos. No âmbito 

do processo de planeamento estratégico, a gestão de topo analisa e 

aprova anualmente investimentos cujo foco incida na mitigação de 

riscos de continuidade de negócio.
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Plano Anticorrupção

No sentido de prevenir práticas de corrupção, suborno e extorsão, a 

ATM constituiu um Plano Anticorrupção da empresa, centrado nos 

valores corporativos de Ética, Integridade e Transparência. Neste 

sentido, a ATM estabeleceu princípios comportamentais relaciona

dos com a corrupção, suborno e extorsão para os seus colaborado

res e parceiros:

A elaboração deste documento teve por base os Princípios do Glo

bal Compact das Nações Unidas e UK Bribery Act 2010, um docu

mento de referência no combate à corrupção. O Princípio do Global 

Compact tratase de um código ético universal que invoca à adoção 

de um conjunto de Princípios no mundo empresarial, entre eles, o 

Princípio 10  As empresas devem combater a corrupção em todas 

as suas formas, inclusive extorsão e suborno – sendo especialmente 

relevante para o presente documento.  

A ATM dispõe de processos de gestão que estão previstos para 

alguns tipos de atividades  Comportamento global, Relação com 

Clientes, Relações com Fornecedores e Doações à Comunidade. 

Para cada uma, está definido o risco de incidência de práticas de 

corrupção, suborno e extorsão e estipulado um plano de ação, con

forme demonstra a tabela seguinte.

Adotar as melhores 
práticas de governo 
corporativo.

  Estabelecer relações 
éticas de parceria, mútuo 
benefício e cidadania 
com as diversas partes 
interessadas.

 Rejeitar qualquer tipo 
de corrupção (incluindo 
suborno e extorsão) no 
âmbito das atividades da 
ATM Manutenção Total.

  Procurar a exatidão e 
integridade em todas 
as informações sobre 
os produtos e serviços 
prestados  a parceiros, 
respeitando a privacidade 
das suas informações.

1 2

3 4
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Cadeia de Valor 

A ATM apresenta uma estratégia de atuação com 

soluções de manutenção verdadeiramente inova

doras, proporcionando uma oferta integrada de 

serviços nos vários segmentos em que desenvol

ve a sua atividade. Desta forma a ATM apresenta 

como grande foco a qualidade dos seus serviços, 

ambicionando a criação de valor para todos os 

seus stakeholders. A ATM procura aliar a experiên

cia acumulada à realidade dos clientes, tendo em 

conta vertentes como contratos com resultados, 

equipas flexíveis, manutenção proactiva, soluções 

inovadoras e criação de valor.

A ATM apoia o desenvolvimento sustentável atra

vés de parcerias com os seus fornecedores. Para 

tal, as aquisições da empresa são feitas segundo 

normas estabelecidas, que procuram respeitar os 

princípios de rigor, sustentabilidade, partilha de 

risco e aposta no desenvolvimento mútuo dos 

parceiros envolvidos nos negócios. Desta forma, 

todas as compras efetuadas pela ATM e pelos 

seus ACEs, quer se trate de produtos ou serviços, 

devem ser consideradas em harmonia com o que 

consta do documento “condições de compra”, que 

é parte integrante da política geral da empresa e, 

em particular, do Departamento de Compras.

Elemento Tipo de Risco Nível de Risco
Ações 
implementadas

Ações planeadas

Comportamento 
Global

Comportamentos 
irregulares

Elevado

Código de Conduta 
e Ética Pessoal 
(com compromisso 
escrito)

Implementação 
do mecanismo de 
denúncia (2017)

Avaliação de todos  
os riscos 
empresariais

Criação da função 
Auditoria Interna 
(2017)

Relação com 
Clientes

Pagamento de 
entretenimento / 
viagens

Elevado
Código de Conduta  
e Ética Pessoal

Implementação 
do mecanismo de 
denúncia (2017)

Pagamentos  
de facilitação

Elevado
Código de Conduta  
e Ética Pessoal

Implementação 
do mecanismo de 
denúncia (2017)

Relações com 
Fornecedores

Uso de 
subcontractors 
e agentes não 
cumpridores

Médio –––

Implementação de 
um Código de Ética 
partilhado com 
fornecedores (2017)

Doações à 
Comunidade

Atribuição de 
donativos com 
contrapartidas

Baixo

Análise e avaliação 
técnica de todos 
os pedidos de 
donativos  
ou patrocínios

–––

Contratos com 
Resultados

Criação  
de Valor

Equipas  
Flexíveis

Manutenção 
Proactiva

Soluções 
Inovadoras
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Certificação:

NP EN ISO 9001:2015

Certificação:

NP EN ISO 14001:2015

Certificação:

NP 4492:2010

Certificação, pelo Certif, 

do serviço de instalação, 

manutenção e assistência 

técnica de equipamentos 

fixos de refrigeração, ar 

condicionado e bombas 

de calor que contenham 

gases fluorados com efeito 

de estufa em conformidade 

com os Regulamentos (CE) 

842/2006 e 303/2008 e 

com o DecretoLei 56/2011

Certificações 

Por forma a garantir a qualidade, a ATM apresenta diversas certifi

cações e uma estreita relação com os seus fornecedores.

Outros Certificados e Licenças:

  Exercício da Atividade de Distribuição por 

Grosso de Dispositivos Médicos – Autorizado 

pelo INFARMED;

  Alvará de empreiteiro de obras públicas  

nº 45516PUB*;

  Entidade registada na ANPC ao abrigo 

da Portaria 773/2009 para a atividade de 

instalação e manutenção de produtos e 

equipamentos de SCIE;

  Credenciação NATO Secret emitida pelo 

Gabinete Nacional de Segurança;

  Empresa de serviços energéticos qualificada 

tipo II, pela Direção Geral de Energia e 

Geologia (DGEG) no âmbito do Despacho 

Normativo nº 15/2012;

  APSEI – Instalação manutenção e assistência 

técnica de sistemas fixos de proteção contra 

incêndio nº 082.E.GFEE.16

  Entidade Instaladora de Gás – 240/EI Tipo A

  Entidade Instaladora de Gás

  Instalação e manutenção de sistemas fixos 

de proteção contra incêndio contendo  

gases fluorados

Certificação:

 NP 4397:2008 | OHSAS 18001:2007
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Desempenho Económico

Em 2019, as receitas da atividade da ATM totalizaram 31.162 milha

res de euros, o que representa um decréscimo de 8,5% em relação 

a 2018. Em termos de custos, verificouse uma diminuição de 8,8% 

face ao ano transato, justificado pelo aumento para 13.896 milhares 

de euros de gastos com remunerações, e pela diminuição para 16.281 

milhares de euros dos custos operacionais, nos quais integram cus

tos de operações e de fornecedores. 

Decorrente da atividade em 2019, a ATM gerou uma maisvalia mo

netária de 0,985 milhões de euros.

EC1 Valor Económico Direto Gerado e Distribuido:

Milhares Euros

2019 2018 2017 2016

Valor económico direto gerado 31 162 33 824 33 638 33 935

 Receitas 31 162 33 824 33 638 33 935

Valor económico direto distribuído 30 177 32 843 33 102 33 033

 Remunerações 13 896 13 031 10 688 9 115

 Custos Operacionais 16 281 19 811 22 414 23 918

Valor económico direto Retido 985 981 536 902
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Impacte da ATM no Ambiente

ATM considera de extrema importância a componente ambiental, 

tendo para isso implementado e certificado um Sistema de Gestão 

Ambiental de acordo com a Norma ISO 14001:2015. Assim, a ATM 

assume o compromisso de respeitar o ambiente no desenvolvimen

to das suas atividades, produtos e serviços, utilizando práticas e 

medidas que assegurem a prevenção da poluição, a redução de im

pactes ambientais negativos, com vista à proteção do ambiente.

Estratégia de Sustentabilidade

A definição de uma estratégia de sustentabilidade energética e am

biental, permitem à ATM criar um caminho para a descarbonização 

e para a ação climática. Para além da redução de gases de efeito de 

estufa, a gestão de energia e eficiência energética contribuem para 

uma redução de custos associados aos consumos energéticos e, por

tanto, aumentam a competitividade económica da empresa. 

Em 2019, no âmbito da criação da nova área de eficiência energética, 

foram iniciados projetos para uma “ATM+Sustentável”. Os projetos 

incidiram na gestão do desempenho energético e hídrico das insta

lações, mas também na gestão do desempenho energético da frota 

ATM através da adesão ao MOVE+.

A adesão a esta cultura de sustentabilidade organizacional, para 

além dos benefícios internos, permite que a ATM se apresente no 

mercado em 2019 com uma oferta especializada de serviços de efi

ciência energética, sustentabilidade e inovação

Consumo de Energia

Em 2019, o consumo energético associado a edifícios e mobilidade 

na ATM foi de 10.060 Gj, correspondendo a 263 teps. Foram monito

rizadas fontes de energia como o gasóleo e gasolina da frota auto

móvel e a eletricidade consumida nos edifícios.

Os combustíveis fósseis, principalmente o gasóleo são a fonte ener

gética mais significativa dos consumos energéticos da ATM, repre

sentam cerca de 94% do consumo energético total da empresa. São, 

portanto, considerados como um uso muito significativo de energia 

que deverá ser gerido e monitorizado.

Eletricidade

Combustíveis Fósseis

2019

Distribuição percentual  

de consumos energéticos 

da ATM em 2019:
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Consumo de Energia Elétrica

Os consumos de eletricidade no global das instalações ATM em 2019, 

totalizaram 642 Gj, o que representa um acréscimo no consumo de 

eletricidade de 27% face ao ano anterior. 

No ano de 2019, o Barreiro foi a instalação que apresentou o maior 

aumento de consumo de eletricidade face aos registos do ano ante

rior. Esta instalação representou em 2019 cerca de 50% do total de 

consumos de eletricidade das instalações ATM.

SUSTENTABILIDADE

+27%

Lisboa Maia Barreiro

2017

393

115 44 234

506

266 63 177

642

263 57 322

2018 2019

Consumo Total de Eletricidade (Gj):

Consumos Anuais de Eletricidade nas Instalações ATM em Giga Joules:

Distribuição de Consumos de Energia Elétrica  

por Instalação no Último Triénio:

Consumo de Eletricidade

201720182019

Lisboa Maia Barreiro
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Consumo de Combustíveis

Relativamente ao consumo energético de combustíveis, em 2019 a fro

ta de veículos da ATM consumiu, no total dos combustíveis, gasóleo e 

gasolina, 9418 Gj de energia. Este valor representa um aumento global 

do consumo de combustíveis de 10% em relação ao ano anterior.

A frota da ATM é composta por 154 veículos, dos quais 137 estão afe

tos às atividades operacionais (indústria, energia, saúde e terciário). 

A grande maioria dos veículos é a gasóleo, e de categoria adequada 

às funções e perfis das atividades operacionais de manutenção.

Os consumos de gasóleo representam cerca de 99% do total de 

energia consumida em combustível para frota automóvel.

A ATM, no âmbito dos projetos de sustentabilidade (ATM + Susten

tável), iniciou no final de 2019 em parceria com a ADENE, a adesão a 

um programa pioneiro de gestão eficiente da mobilidade o MOVE+. 

A ATM pretende com o sistema de gestão do desempenho energé

tico da sua frota, criar indicadores e implementar boas práticas, de 

condução, manutenção e um plano de compromisso que inclua me

didas de melhoria e de transição energética da sua frota. 

10 676

Gasoleo: 10 6042

Gasoleo: 8 510

Gasoleo: 9 339

Gasolina: 69

Gasolina: 79

Gasolina: 34

8 578

9 481

Consumo de Combustíveis (Gj) da Frota ATM:

201720182019
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Consumo de Água

Os consumos totais de água em 2019 nas instalações ATM foram de 

990 m3, representam um aumento de 5% relativamente aos consu

mos de 2018. Os dados refletem um desvio de consumos de água no 

ano de 2017, nesse ano a ATM apenas conseguiu monitorizar o con

sumo de água nas instalações de Lisboa, refletindose num consumo 

não comparável no total.

Gasolina: 34

Consumo de Água (Gj):

328

328 (100%)

334 (36%)

225 (22%)

49 (5%)

46 (5%)

559 (59%)

719 (73%)

942

990

201720182019

Lisboa

Maia

Barreiro

Consumo Anual de Água nas Instalações ATM
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Emissões de CO2

No ano de 2019, decorrente do consumo de energia da organização, 

foram calculadas as emissões equivalentes de carbono. No total em 

2019, a ATM emitiu para a atmosfera 737 toneladas equivalentes de 

carbono. Os consumos de energia da frota automóvel, emissões de 

âmbito 1, representam a grande maioria de emissões carbónicas da 

organização, correspondem a cerca de 95% do total. As emissões 

de âmbito 2, relativas ao consumo de eletricidade da organização 

representam 3% total. Foram também contabilizadas as emissões de 

âmbito 3 na categoria de viagens de negócios, que correspondem a 

2% do valor total das emissões.

Emissões de CO2e (t CO2e)

737 

735

807

2017

2017

2018

2018

2019

2019

Fontes de Emissão de CO2 (%)

Âmbito 1 (Frota Automóvel)

Âmbito 2 (Consumo de Eletricidade)

Âmbito 3 (Viagens de Negócio) (2018+2019)

95%

86,4%
98% 

2% 10,9%3%

2,7% 

2% 
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Produção de Resíduos

No ano de 2019, a ATM produziu cerca de 29 toneladas de resíduos, 

dos quais 6,6 toneladas foram resíduos perigosos valorizados, e de 

22 toneladas foram resíduos não perigosos. Relativamente ao enca

minhamento e destino destes resíduos, 26,1 toneladas foram encami

nhadas para valorização por reciclagem e as restantes 2,6 toneladas 

foram encaminhadas para eliminação, por não existirem processos 

disponíveis para a sua valorização. A produção total de resíduos au

mentou 92% em relação ao ano anterior.

Produção, Tipologia e Encaminhamento  
de Resíduos no Último Triénio (t)

   

29
22

91%

95%

94%

14

35

7

1

13

15

48

(Não Perigosos)(Perigosos)

 Resíduos  
Reciclados (%)

201720182019
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Valorização do Capital Humano

A política de recursos humanos da ATM baseiase em três valores 

principais: 

• Competência : apostando na qualificação e valorização da expe

riência das suas Pessoas,

• Inovação : procura de novas oportunidades de negócio, parcerias 

e aposta em soluções de serviço alternativas, 

• Desenvolvimento Humano : o contributo de cada individuo é 

essencial para o sucesso coletivo, investindo na partilha de co

nhecimento entre equipas e no desenvolvimento profissional de 

cada colaborador.

Em 2019 continuámos a ter como eixo estratégico de RH, o desen

volvimento profissional dos colaboradores, continuando assim o tra

balho iniciado no ano anterior.

Colaboradores da ATM

A ATM, empresa com mais de 25 anos de história na área da Manu

tenção, apresenta como um dos seus maiores ativos os seus cola

boradores. Em 2019, a equipa da ATM contou com um total de 483 

colaboradores, sendo 9% dos colaboradores do género feminino e 

91% do género masculino. As tabelas seguintes caracterizam os cola

boradores por faixa etária, distribuição geográfica, categoria profis

sional e formação académica. Os valores subdivididos apresentados, 

caracterizam a empresa ATM e todas as empresas participadas, com 

a seguinte distribuição por áreas de negócio: EFAHB – Saúde, EFCPS 

– Indústria, EFAGO – Saúde e MCS – Energia.

Colaboradores
483

x43

9%91%

x440

Em 2019, a equipa da ATM 
contou com um total de 483 
colaboradores, sendo 9% dos 
colaboradores do género feminino 
e 91% do género masculino.

Caraterização dos Colaboradores

<30 3050 >50

44 259 180

Faixa Etária e Género

Distribuição do  
N° de Colaboradores  
pelas Empresas Participadas:

EFACPS

EFAHB

MCS

EFAGO
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Nível de Ensino dos Colaboradores:

100%Superior Secundário Básico

EFACPS

EFAHB

MCS

EFAGO

Distribuição Geográfica de Colaboradores por Categoria :

Lisboa

Barreiro

Funchal

Palmela

Porto 
Santo

Seixal

Setúbal

Vila 
Franca 
de Xira

Porto

Almada

Aveiro

OperacionalTécnico
Gestão  

e EquiparadosDireção Coordenação
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Contratações de trabalho

Relativamente ao tipo de contrato, em 2019, cerca de 20% dos co

laboradores da ATM apresentam um contrato a termo incerto, 30% 

têm um contrato a termo certo, e a maioria dos colaboradores, 50%, 

têm contratos sem termo.

Em termos de entrada e saída de colaboradores, a taxa de rotativida

de em 2019 foi de 10% e a taxa de novas contratações de 27%.

Termo Incerto

Termo Certo

Sem Termo
20%

30%

50%

Tipos de Contrato:

Rotatividade

Novas 
Contratações

10%

27%

Contratações e Rotatividade:
Entradas e Saídas de Colaboradores  
nas Empresas Participadas:

Entradas

+72 -43

+3

+1

+2

-3

-1

-2

+6 -8

+84
Saídas
-57

EFACPS

EFAHB

MCS

EFAGO
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Todos os colaboradores da ATM estão abrangidos por Acordos Co

letivos de trabalho, fruto da história da organização e das alterações 

organizacionais, sendo que existem 3 acordos. Para a generalida

de dos colaboradores encontrase em vigor o Contrato Coletivo de 

Trabalho da Construção, assinado entre a AECOPS – Associação de 

Empresas de Construção e Obras Públicas e Serviços e outras e a 

Federação dos Sindicatos da Indústria e Serviços – FETESE, já na ati

vidade de manutenção industrial está em vigor o Contrato Coletivo 

de Trabalho assinado entre a Fename (Federação de Associações de 

Empregadores: ANEME e AIN) e vários sindicatos do setor, aplicase 

ainda a um número reduzido de colaboradores o Contrato Coletivo 

entre a Associação Portuguesa das Empresas do Setor Elétrico e Ele

trónico e a FETESE.

Saúde e segurança no trabalho

Em 2019 ocorreram um total de 32 acidentes no trabalho, decorren

tes das atividades da ATM. Destes acidentes, 9 não apresentaram 

baixa médica. Não ocorreu qualquer acidente que culminasse numa 

baixa permanente ou em morte. No total, foram concedidos 281 dias 

de baixa por acidente de trabalho. 

Índice de Frequência : 23

Índice de Gravidade : 973

Índice de Duração : 32

Índice de Incidência : 55

281 
N° de dias concedidos de baixa  
por acidente de trabalho

Com baixa

Sem baixa

Número de Acidentes:
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Desenvolvimento Profissional

Em 2019 a ATM realizou diversos processos de recrutamento, ad

mitindo para funções distintas (técnicas, gestão e operacionais), 

promovendo ativamente uma política de recrutamento baseada na 

igualdade de género nas oportunidades de emprego.

Continuámos também, com o “Projeto INTEGRA”, a receber vários 

estagiários, decorrentes dos protocolos de colaboração celebrados 

no passado com vários Institutos, Escolas Profissionais e Universida

des, trocando experiências e promovendo aprendizagens aos jovens 

estagiários recebidos na organização, em contexto real de trabalho. 

Foram dinamizadas mais de 90 ações de formação com a partici

pação de 400 colaboradores. A empresa garantiu o aumento de 

competências técnicas e comportamentais para as várias áreas do 

negócio, nos segmentos da Indústria, Energia, Saúde e Terciário, re

forçando os conhecimentos das Pessoas nas áreas de Manutenção, 

Segurança, Climatização, Energia e Gases Fluorados. Este investi

mento preparou os colaboradores para os principais desafios que 

enfrentamos, particularmente no que respeita aos tecnológicos e 

técnicos, com os quais os prestadores de serviço, clientes e fornece

dores se deparam, nomeadamente na área da manutenção. 

Sendo o desenvolvimento pessoal e profissional dos colaborado

res essencial para o desenvolvimento da empresa, a ATM conti

nuou o projeto já iniciado em 2018 (ATeaM) e apostou, em 2019, na 

implementação do software de gestão de desempenho, Corners

tone. Com este projeto, a ATM promoveu a realização de um pro

tótipo com a participação de equipas das várias áreas de negócio, 

por forma a aproximar o programa de gestão às necessidades dos 

utilizadores e da empresa.

Foram também reforçados protocolos de colaboração com vários 

Institutos, Escolas Profissionais e Universidades, nomeadamente: 

a Escola Técnica do Litoral Alentejano, o Instituto Politécnico de 

Setúbal, o Instituto Superior de Engenharia de Coimbra e a Escola 

Superior Náutica Infante D. Henrique. Estes protocolos têm por 

objetivo dar a conhecer ao meio académico a realidade empresa

rial da Manutenção, trocando experiências e promovendo aprendi

zagens aos jovens estagiários recebidos na organização, em con

texto real de trabalho. 

No ano de 2019 foi ministrada formação aos colaboradores, perfa

zendo um total de 5027 horas. Cada colaborador teve em média 13 h 

horas de formação, e uma vez que foram discriminados o número 

efetivo de participantes nas formações (342 formandos), podemos 

determinar o número de horas médias de formação por cada parti

cipante de 12,56 horas.

Formandos 

5027 h 
N° de horas  

totais de formação

N° de horas de 
formação por 

colaborador

342

13 h
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Outra Informação

Ética e Responsabilidade Social

Na ATM estamos empenhados em apoiar a nossa comunidade, aju

dando e encorajando os nossos colaboradores a participar nas ações 

de Voluntariado do Grupo José de Mello, a que pertencemos. No 

Voluntariado o Grupo conta com mais de 300 voluntários. No dia 20 

de setembro, os voluntários juntaramse na AGROMAIS em Riachos, 

para fazer a recolha da produção de batatas que ficam nos campos, 

retomando uma prática conhecida como “RESTOLHO”. As batatas 

recolhidas, cerca de 3,5 toneladas, reverteram para famílias carencia

das apoiadas por instituições de solidariedade social, acompanhadas 

na sua atividade pelo Banco Alimentar da respetiva região.

A ATM também participou em projetos sociais como o “SER SOLI

DARIO”, e em ações de ajuda, como a “Arvore do Apadrinhamento” 

(Natal). Ainda nesta área, é de salientar que a empresa continuou a 

apoiar colaboradores em projetos de cariz social particular, nomea

damente na área da saúde. 
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38 Energia

39 Indústria

40 Saúde

41 Terciário
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Em 2019, na área da energia, manteve na generalidade a ativida

de de manutenção de subestações, postos de transformação e a 

manutenção global da Central Térmica de Sines (EDP).

Referenciase também todo o trabalho realizado no âmbito de 

pequenas intervenções em paragens programadas de instalações 

assim como trabalhos de reparação de sistemas elétrico em di

versos Clientes.

N° Colaboradores

62

2,1 M¤

Volume de Negócios

Sistemas de Gestão:

• Sistemas Informáticos de Manutenção

• Gestão continua de informação

• Software especializado para diferentes  

áreas de atuação

• Internet of Things – Controlo e registo 

de equipamentos/sistemas e respetivo 

funcionamento

A ATM tem largos anos de experiência 

no setor de energia elétrica, desde 

a produção à distribuição, contando 

com contratos relevantes na área da 

produção térmica, bem como nas 

energias renováveis, com destaque 

para a energia Eólica e Hídrica.

Eficiência Energética:

• Elaboração de Planos de 

Racionalização dos Consumos de 

Energia

• Gestão do Desempenho Energético 

com compromisso de resultados

Parques Eólicos:

• Manutenção preventiva em 

aerogeradores

• Manutenção corretiva em 

aerogeradores

• Inspeção de pás

• Manutenção de Postos de 

transformação  

e retificadores

• Controlo e Gestão Energética

• Equipas Especializadas

Em 2019, nos segmentos da INDÚSTRIA e ENERGIA, 

realizouse manutenção a:

8.600.000
m2

3838
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Soluções de Engenharia:

• Execução de projetos de engenharia 

pluridisciplinares

• Consultadoria, aconselhamento técnico  

e implementação de soluções

• Revampings de unidades industriais  

e edifícios

A ATM é uma das maiores empresas 

de manutenção no segmento da 

indústria em Portugal e Espanha, 

contando com uma ampla gama de 

serviços baseados em competências 

específicas.

Soluções de Manutenção  

Global On Site:

• Gestão integrada de instalações, 

incluindo a manutenção nas vertentes 

preventiva, preditiva e corretiva

• Condução de Instalações

• Serviços de Operação industrial

• Intervenções por chamada

• Equipas de prevenção

Empreitadas e Paragens:

• Empreitadas nas áreas de instalações 

especiais e ou industriais

• Incidência nas especialidades de 

AVAC, ITED, Eletricidade, Automação, 

Serralharia, Soldadura, Pneumática, 

Canalizações e Hidráulica

• Upgrade de Instalações e 

equipamentos e Remodelações 

variadas

• Manutenção BT, MT e AT

• Instalação e manutenção de 

analisadores

• Ensaios de Sincronismo

• Limpezas Industriais

O mercado da manutenção industrial e de energia compreende ativi

dades no modelo de contratos, empreitadas e paragens programadas, 

caracterizandose por uma ampla gama de serviços baseados em com

petências específicas nas especialidades de mecânica, construção sol

dada, eletricidade, eletrónica e instrumentação. 

As maiores empresas Clientes, com uma visão mais desenvolvida desta 

atividade, optam por um serviço integrado (full service approach) que 

integra as atividades operacionais numa ótica pluridisciplinar incluindo 

a Gestão e a Engenharia da Manutenção, permitindo para além de uma 

oferta de valor acrescentado para os Clientes, a possibilidade de fazer 

parte da cadeia de valor do parceiro Cliente.

O Mercado de manutenção a nível nacional é um mercado bastante 

competitivo com os Clientes praticando uma política de contratação as

sente em concursos por convite a parceiros de reconhecida capacidade 

e referências, sendo o critério de escolha o de melhor preço entre estes 

concorrentes. 

O mercado industrial e de energia assenta principalmente nos grandes 

clientes nomeadamente nas indústrias Química, Petroquímica, Naval, 

Cimento, Automóvel, Pasta e Papel, Farmacêutica, Siderúrgicas, Trata

mento de Resíduos, Produção de energia térmica, Hídrica, sendo merca

dos onde intervêm vários concorrentes nacionais e internacionais.

N° Colaboradores

150

15,5 M¤

Volume de Negócios

Concretizandose em:

16.320 8.430
Manutenções Preventivas Manutenções Corretivas
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N° Colaboradores

138

8,1 M¤

Volume de Negócios

40

Na área da Saúde, a Empresa manteve contratos de manutenção de 

infraestruturas e electromedicina com um grande número de hospi

tais públicos e privados e centros clínicos, destacandose, o Hospital 

de Braga, Hospital Garcia de Orta, Hospital de Vila Franca de Xira, 

ULSN Alentejo, Centro Hospitalar e Universitário do Algarve, Institu

to Oftalmológico Prof. Dr. Gama Pinto, S.A.M.S. – Hospital, Centros 

Clínicos e Residência Sénior, Residência sénior do Montepio Geral no 

Montijo, Uninefro, CUF Saúde  rede de Hospitais e Clínicas e vários 

hospitais e intervenções sem contrato anual associado.

Nesta área foram celebrados 2 novos contratos:

• Manutenção à rede de Gases Medicinais da Unidade Local de Saú

de do Alto Minho (2 Hospitais e 14 unidades de Saúde);

• Manutenção das instalações técnicas da OCP(7 centros de distri

buição da industria farmacêutica).

Continuouse a parceria com a Wassemburg com a manutenção aos sistemas 

de desinfeção e armazenamento de Endoscopia e Roche Sistemas de Diag

nósticos, Lda., com os sistemas de Laboratório no Hospital Garcia de Orta. 

Na vertente de projetos e obras, concluise a rede de emergência do 

Hospital Garcia de Orta, Iniciouse a obra de construção da Unidade Ci

rurgia de Ambulatório do Hospital do SAMS, iniciouse a remodelação 

da rede de água gelada do Hospital do SAMS, fezse todo o processo 

de arranque das instalações especiais e adaptações eléctricas de vários 

serviços clínicos do Hospital Cuf Descobertas II.

Conclusão do processo da acreditação das salas brancas, com a acre

ditação pelo IPAC do laboratório de ensaios da ATM pela norma NP EN 

ISSO/IEC 17025:2005, COM A acreditação Nºl077311.

40

Em 2019, nos segmentos da SAÚDE e TERCIÁRIO, 

realizouse manutenção a:

+500.000+320 +37.565
Instalações Equipamentosm2

A ATM é o operador privado  

líder no setor da saúde, com  

uma oferta integrada abrangente, 

incluindo facilities e sistemas 

médicos, e com uma presença 

relevante no mercado, contando 

com contratos multidisciplinares  

e de natureza integrada em 

grandes hospitais públicos e 

unidades privadas de saúde.

Auditorias Técnicas:

• Sistemas Elétricos, Climatização, 

Bombagens (Incêndio e Águas);

• Análise de Vibrometria;

• Análise Termografia;

• Alinhamento a Laser;

• Análise de Riscos;

• Responsabilidades técnicas;

• Planos de Melhoria com o intuito de 

aumentar a eficiência.

Manutenção Hospitalar:

• Instalação de equipamento  

instrumental médico e cirúrgico

• Manutenção preventiva e corretiva

• Gestão e Controlo de Manutenção 

Hospitalar

• Redes de gás

• Redes de ar comprimido

• Gases medicinais

• Equipas especializadas

• Assistência Técnica 24horas
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N° Colaboradores

102

5,5 M¤

Volume de Negócios

No setor terciário, a Empresa manteve e reforçou as principais ativi

dades de manutenção, ganhando os concursos que foram a mercado 

nos clientes, S.L. Benfica – Complexo Estádio, Benfica Campus e lojas 

de marca própria, NOS, Força Aérea Portuguesa e Contisystem.

No ano de 2019 a ATM consegui reforçar a relação com os seus clientes 

mas também iniciou novas parcerias destacandose a BRISA e EPAL.

Ainda no setor terciário a empresa reforçou a atividade de Operação 

de Socorro e Emergência nos Aeroportos do Funchal e Porto Santo, 

para o cliente ANA Aeroportos de Portugal, com a consolidação das 

equipas renovando até 2025.

Continuouse a parceria com a Huawei nos sistemas de Power.

Foi também desenvolvida uma atividade significativa no campo do 

projeto, fabrico e instalação de soluções de engenharia, destacan

dose para os radares militares da NATO, onde se destaca a constru

ção/fabrico de 14 equipamentos de climatização de precisão, 5 sis

temas de deteção com 4 sistemas de extinção automática a instalar 

num shelter de um radar militar da NATO.

Concretizandose em:

+55.270 +46.515
Manutenções Preventivas Manutenções Corretivas

ÁREAS OPERACIONAIS 

No setor Terciário, para além 

da experiência na condução e 

manutenção de instalações técnicas 

associadas a grandes edifícios, 

complexos desportivos, a ATM 

desenvolveu competências específicas 

no desenvolvimento de soluções de 

engenharia ao nível dos sistemas de 

energia e climatização.

AVAC e Climatização:

• Manutenção Preditiva,  

Preventiva e Corretiva

• Instalações de climatização,  

ventilação e de desenfumagem

• Instalações elétricas associadas

• Sistemas de Gestão Térmica

• Gestão Técnica Centralizada

• Frio Industrial e Comercial

• Limpeza de condutas

• Comando e Controlo

Operação de Socorro e Emergência:

• Operação de socorro e  

emergência em aeroportos

• Operação de socorro e  

emergência unidades industriais

• Formação continua

• Equipas especializadas
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28%

72%

2018

31,2 M

5,6 M

985

Volume de Receitas

Capital Próprio

EBITDA (Mil Euros)

(-3% face a 2018)

2019

Autonomia

Endividamento

ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES 

FINANCEIRAS

As demonstrações financeiras de 2019 da ATM – Assistência Total 

em Manutenção, SA integram as contas de 5 ACE’s consideradas 

como operações conjuntas, ponderada pelos interesses da Empre

sa nos agrupamentos.

A ATM – Assistência Total em Manutenção, SA desenvolve a sua 

atividade sobretudo no mercado nacional, cuja dinâmica continua 

afetada pela crise económica.

Durante o exercício de 2019, a ATM alcançou um volume de recei

tas de 31,2 milhões de euros representando um decréscimo de 7,7% 

face ao ano anterior.

O EBITDA registou um decréscimo de 3% face ao ano anterior, ten

do passado de 1.016.904 euros para 985.313 euros.

Do ponto de vista da situação financeira, o capital próprio ascende 

a 5,6 milhões de Euros, e o endividamento líquido atingiu no final 

do exercício um valor negativo de 2,1 milhões de Euros, isto é, o va

lor das disponibilidades adicionado dos empréstimos concedidos 

a empresas relacionadas é superior à dívida financeira bruta, em 

resultado da melhoria do Fundo de Maneio, sobretudo no que se 

refere à gestão das contas de Clientes. Em consequência, no final 

do ano a Empresa dispunha de um rácio de autonomia financeira de 

30%, 2 p.p. acima do valor do ano anterior, continuando a eviden

ciar uma estrutura financeira sólida. 

70%

30%
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Ao nível do financiamento, a dívida líquida constante da Demons

tração da Posição Financeira a 31 de dezembro de 2019 e 31 de 

dezembro de 2018 era a seguinte:

A maturidade da dívida bancária de médio e longo prazo prolonga

se até 2021. O rácio de Net Debt/EBITDA, calculado, foi de 2,3.

Euros

2019 2018  ∆ ¤  ∆ %

Dívida bancária 3 000 000 3 750 000 750 000 20%

Empréstimos Locaçoes financeiras 956 632 938 267 18 365 NA

Empréstimos de Entidades Relacionadas 0 17 933 17 933 100%

Disponibilidades 1 692 649 1 738 553 45 904 3%

Empréstimos a Entidades Relacionadas 4 389 523 4 436 920 47 397 1%

Divida financeira líquida -2 125 540 1 469 273 656 267 45%

Euros

2019 2018  ∆ ¤  ∆ %

NET DEBT 2 263 983 2 967 647 703 664 24%

   Dívida bancária 3 000 000 3 750 000 750 000 20%

   Empréstimos de Entidades Relacionadas 0 17 933 17 933 100%

   Empréstimos Locaçoes financeiras 956 632 938 267 18 365 0%

   Disponibilidades 1 692 649 1 738 553 45 904 3%

EBITDA 985 313 1 016 904 31 592 3%

Rácio Net Debt/EBITDA  2,30  2,00  0,30 15%
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Perspetivas para 2019 

No caminho que tem vindo a ser seguido, nomeadamente em 2019, a 

ATM, em termos de atividade, perspetiva uma estabilização de toda 

a sua situação recuperando de alguns projetos efetuados e definindo 

critérios de rentabilidade e de risco que nortearão a sua direção.

O ano de 2020 será certamente mais um ano importante para o cres

cimento e consolidação da ATM. Nesse sentido, prevêse que a aten

ção seja dedicada maioritariamente a:

  Recuperação da liderança no Mercado;

  Desenvolvimento de novas linhas de negócio;

  Otimização e rentabilização do negócio;

  Continuação da implementação de procedimentos suportados 

por novas soluções de sistemas de informação, com vista ao 

aumento da produtividade e da qualidade.

Com estas alterações perspetivase uma unidade de Manutenção 

muito mais forte e mais coesa com capacidade para enfrentar os 

desafios que se colocam.

Para que isto se possa concretizar, a ATM conta com o envolvimento 

e a capacidade de realização de todas as pessoas que compõem 

esta unidade, sobretudo através do compromisso dos seus colabo

radores e a confiança dos seus stakeholders.

Proposta de Aplicação  

de Resultados 

Tal como expresso na Demonstração Financeira, o resultado líquido 

do exercício de 2019 situouse em 232.620,39 euros.

O Conselho de Administração propõe à Assembleia Geral de Acionistas 

que este valor seja totalmente transferido para Resultados Transitados.

Outras Informações 

Durante o período económico não ocorreu qualquer aquisição ou 

alienação de ações próprias. Aliás a entidade não é detentora de 

quotas ou ações próprias.

O Conselho de Administração está a monitorizar de perto e com 

grande preocupação todos os desenvolvimentos relacionados com 

a pandemia do COVID19 e está a acompanhar cuidadosamente a 

posição das autoridades e organizações de saúde.

A ATM divulgou internamente um conjunto de medidas, instruções e 

recomendações que se consideram adequadas à fase atual da pro
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pagação do COVID19, complementadas por um plano de contin

gência que teve por base as orientações da Direção Geral de Saúde.

A empresa está a avaliar potenciais impactos do COVID 19 na sua ativi

dade económica, em função de uma avaliação de riscos, ainda em curso.

Não foram realizados negócios entre a sociedade e os seus adminis

tradores. Não lhes foram concedidos quaisquer empréstimos nem 

adiantamentos por conta de lucros.

A entidade não está exposta a riscos financeiros que possam provo

car efeitos materialmente relevantes na sua posição financeira e na 

continuidade das suas operações. As decisões tomadas pelo órgão 

de gestão assentaram em regras de prudência, pelo que entende 

que as obrigações assumidas não são geradoras de riscos que não 

possam ser regularmente suportados pela entidade.

Nos termos do art.º 21º do DecretoLei nº 411/91, informase que não exis

tem dívidas em mora ao Estado e à Segurança Social à data do Balanço.

Considerações Finais 

Expressamos os nossos agradecimentos a todos os que manifesta

ram confiança e preferência, em particular aos Clientes, Fornecedo

res e Instituições Financeiras, porque a eles se deve muito do cresci

mento e desenvolvimento das nossas atividades, bem como a razão 

de ser do nosso negócio.

Aos nossos Colaboradores deixamos uma mensagem de apreço pelo 

profissionalismo e empenho, os quais foram elementos fundamen

tais para a sustentabilidade da ATM.

Apresentase, de seguida as Demonstrações Financeiras relativas ao 

período findo, que compreendem o Balanço, a Demonstração de Re

sultados por naturezas, a Demonstração de Alterações do Capital 

Próprio, a Demonstração dos Fluxos de Caixa e o Anexo. 

Anexo ao Relatório do  
Conselho de Administração 

1.  Em cumprimento do estabelecido no artigo 447º 

do código das Sociedades Comerciais, declara

se que os membros dos órgãos de administração 

e de fiscalização, não são titulares de ações da 

Sociedade à data de 31 de dezembro de 2019.

2.  Nos termos do artigo 448º do Código  

das Sociedades Comerciais, informase que  

a MGI Capital, S.G.P.S., S.A. era detentora  

de 100% do capital da sociedade, à data de  

31 de dezembro de 2019.

Lisboa, 30 de abril de 2020

O Conselho de Administração :

Miguel Maria Pereira Vilardebó Loureiro

Luis Eduardo Brito Freixial de Goes

Valdemar Jorge Martins Mendes
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50 Demonstração da Posição Financeira

51 Demonstração de Resultados por Natureza

52 Demonstração do Rendimento Integral

53 Demonstração de Alterações no Capital Próprio

54 Demonstração dos Fluxos de Caixa

Todas as Demonstrações apresentadas referemse aos 
exercícios em 31 de dezembro de 2019 e 2018.

* As Notas subsequentes fazem parte integrante destas 
demonstrações financeiras
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Euro

Notas 2019 2018

ATIVO

ATIVO NÃO CORRENTE

Ativos Fixos Tangíveis 3 447 779 279 790

Ativos Fixos Intangíveis 4 23 483 19 167

Ativos Sob Direito de Uso 5 931 902 0

Investimentos Financeiros em Outras Empresas 6 250 250

Ativos por Impostos Diferidos 16 14 347 14 347

Total Ativo não corrente 1 417 762 313 554

ATIVO CORRENTE

Existências 9 1 600 1 464

Clientes e Acréscimo de Proveitos 7 10 912 900 11 882 253

Empréstimos a Entidades Relacionadas 24 4 389 523 4 436 920

Devedores e Custos Diferidos 8 609 932 657 024

Caixa e Equivalentes de Caixa 10 1 692 649 1 738 553

Total Ativo corrente 17 606 604 18 716 214

Total do Ativo 19 024 366 19 029 767

CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO

CAPITAL PRÓPRIO

Capital 11 950 000 950 000

Prémios de Emissão 11 4 291 400 4 291 400

Reserva Legal 263 945 263 945

Reservas e resultados acumulados 120 029 623 096

Resultado Líquido 232 620 492 716

Total do Capital Próprio 5 617 937 5 374 965

PASSIVO NÃO CORRENTE

Provisões 17 345 256 512 344

Dividas a instituições de crédito 12 2 250 000 3 000 000

Locações Financeiras 13 528 517 0

Passivos por Impostos Diferidos 16 722 722

Total Passivo não Corrente 3 124 495 3 513 066

PASSIVO CORRENTE

Dividas a instituições de crédito 12 750 000 750 000

Locações Financeiras 13 428 115 0

Empréstimos de Entidades Relacionadas 24 0 17 933

Fornecedores 14 5 412 833 5 679 896

Credores e Acréscimo de Custos 14 2 454 304 2 665 558

Imposto Sobre o Rendimento 14 115 467 298 201

Proveitos Diferidos 15 1 121 216 730 148

Total Passivo Corrente 10 281 934 10 141 736

Total do Capital Próprio e Passivo 19 024 366 19 029 767

Demonstração da Posição Financeira

Conselho de Administração :O Contabilista Certificado :
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Demonstração de Resultados por Natureza

Euros

Notas 2019 2018

Vendas e Prestação de Serviços 31 161 939 33 823 516

Variação de Produção 0 829 334

Fornecimentos e Serviços Externos 18.1 16 483 687 18 745 561

Custos com o Pessoal 13 896 116 13 031 367

Amortizações e depreciações 3,4 e 5 571 783 100 078

Provisões e Imparidade de activos 8,9,17 206 464 193 060

Outros custos operacionais 18.2 97 967 354 289

Outros proveitos operacionais 18.3 94 680 310 812

Resultado Operacional 413 530 880 639

Custos Financeiros (liq.) 19.1 65 443 54 655

Perdas/Ganhos em empresas associadas 19.2 0 36 188

Resultado antes de impostos 348 087 862 171

Imposto sobre o rendimento  Diferido 20 0 117 917

Imposto sobre o rendimento  Corrente 20 115 467 251 539

Resultado Liquido 21 232 620 492 716

Resultado líquido por acção

— Básico 21 1,22 2,59

— Diluído 21 1,22 2,59

Conselho de Administração :O Contabilista Certificado :
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Euros

Notas 2019 2018

Resultado Líquido (1) 232 620 492 716

Outro rendimento integral líquido do período  (2) 0 0

Rendimento integral total do período  (1)+(2) 232 620 492 716

Demonstração do Rendimento Integral

Conselho de Administração :O Contabilista Certificado :
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Euro

Notas 2019 2018

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Recebimentos de clientes 38 794 084 39 694 400

Pagamentos a fornecedores 20 809 726 23 159 770

Pagamentos ao pessoal 13 416 906 11 719 655

Fluxo gerado pelas operações 4 567 451 4 814 975

Pagamento / recebimento do imposto sobre o rendimento 4 999 39 965

Outros recebimentos / pagamentos relativos à actividade operacional 3 334 555 2 910 741

Fluxos das actividades operacionais   [1]  1 227 898 1 864 269

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

RECEBIMENTOS PROVENIENTES DE:

Activos tangiveis 0 0

Subsídios de investimento 10 998 0

Juros e proveitos similares 0 692

10 998 692

PAGAMENTOS RESPEITANTES A:

Activos tangiveis 172 676 129 823

Outros Activos 0 80 157

172 676 209 980

Fluxos das atividades de investimento   [2]  161 678 209 287

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

RECEBIMENTOS PROVENIENTES DE:

Empréstimos obtidos não correntes   0   0 

Empréstimos obtidos/concedidos correntes   0   0 

0 0

PAGAMENTOS RESPEITANTES A:

Empréstimos obtidos não correntes

Empréstimos obtidos/concedidos correntes 750 000 750 000

Outras Operações de Financiamento 0 326 395

Juros e custos similares 186 440 175 223

Juros e custos similares 175 684 0

1 112 123 1 251 618

Fluxos das actividades de financiamento [3] 1 112 123 1 251 618

Variação de caixa e seus equivalentes 45 904 403 364

Caixa e seus equivalentes no início do periodo 1 738 553 1 335 189

Caixa e seus equivalentes no fim do periodo 13 1 692 649 1 738 553

Demonstração dos Fluxos de Caixa 
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Conselho de Administração :O Contabilista Certificado :
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Informação Geral

A ATM – Assistência Total em Manutenção, S.A. (anteriormente 

denominada EFACEC Serviços de Manutenção e Assistência, S.A.), 

sociedade que integra o Grupo MGI, tem como objeto a prestação 

de serviços na área de gestão e manutenção de instalações téc

nicas de carácter público ou privado, exploração de concessões 

de serviços de utilidade pública e participação em empresas ou 

consórcios com objetos afins aos enunciados. 

A sociedade tem a sua sede no concelho de Lisboa, Portugal. No 

seio do Grupo MGI, a empresa integra a unidade de negócios de 

Manutenção.

Pela natureza da sua atividade, a ATM tem vários acordos con

juntos para a concretização de alguns dos contratos com os seus 

clientes. Por regra estes acordos assumem a forma jurídica de 

agrupamentos complementares de empresa (ACE´S), dos quais a 

sociedade detém entre 90% a 95% de quota participativa.

As contas dos ACE´s foram integradas linha a linha proporcional

mente à quota participativa em cada um. 

O perímetro está definido como se segue:

SOCIEDADE SEDE % PARTICIPAÇÃO

EFATM, ACE Lisboa 95,0%

EFAHB -  
Operação e Manutenção, ACE Lisboa 90,0%

EFAGO -  
Manutenção Hospitalar, ACE Lisboa 95,0%

EFACPS, ACE Barreiro 95,0%

MCS - Manutenção  
na Central de Sines, ACE Barreiro 90,0%

NOTAS ÀS DEMONSTRAÇÕES  

FINANCEIRAS

A informação financeira 

está apresentada em 

euros, salvo se indicado 

de forma diversa.

NOTA
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Resumo das Principais 

Políticas Contabilísticas 

1. Políticas Contabilísticas Adotadas

As principais políticas contabilísticas aplicadas na elaboração destas 

demonstrações financeiras estão descritas abaixo. Neste exercício, 

as políticas contabilísticas foram aplicadas de forma consistente nos 

períodos comparativos, exceto quanto às que resultam da adoção da 

IFRS 9 – Instrumentos Financeiros e IFRS 15 – Rédito de Contratos 

com Clientes.

1.1 Base de Preparação

As demonstrações financeiras da ATM foram preparadas de acordo 

com as Normas Internacionais de Relato Financeiro (IFRS) em vigor 

em 1 de janeiro de 2019, tal como adotadas na União Europeia.

As demonstrações financeiras foram preparadas tendo em conta a 

convenção do custo histórico, exceto os ativos financeiros e passivos 

financeiros, os quais se encontram contabilizados ao seu justo valor.

A preparação das demonstrações financeiras em conformidade com 

as Normas Internacionais de Relato Financeiro requer o uso de al

gumas estimativas contabilísticas importantes. Também requer que 

o órgão de gestão exerça o seu julgamento no processo de aplica

ção das políticas contabilísticas da empresa. As áreas envolvendo 

um maior grau de julgamento ou complexidade, ou as áreas onde 

as premissas e estimativas são significativas para as demonstrações 

financeiras estão divulgadas na Nota 2.

As normas, interpretações e revisões emanadas dos diversos órgãos 

que supervisionam a aplicação das Normas internacionais de Relato 

Financeiro – IASB, IASC, IFRIC e SIC – encontramse em baixo enun

ciadas, assim como as datas de aplicação, a aprovação pela União 

Europeia e os impactos esperados nas demonstrações financeiras.
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Descrição Alteração Data Efetiva

1. NOVAS NORMAS, ALTERAÇÕES ÀS NORMAS E INTERPRETAÇÕES EFETIVAS A 1 DE JANEIRO DE 2019

IFRS 16 – Locações Nova definição de locação. Nova contabilização dos contratos 
de locação para os locatários. Não existem alterações à 
contabilização das locações pelos locadores.

01/01/2019

IFRS 9 – Instrumentos financeiros Isenção à classificação de ativos financeiros ao custo 
amortizado para ativos financeiros com condições de pré
pagamento com compensação negativa.

01/01/2019

IAS 19 – Benefícios dos empregados Obriga a usar pressupostos atualizadas para o cálculo das 
responsabilidades remanescentes após atualização, corte ou 
liquidação de benefícios, com impacto na demonstração dos 
resultados, exceto quanto à diminuição de qualquer excesso 
enquadrado no âmbito do “asset ceiling”.

01/01/2019

IAS 28 – Investimentos em 
associadas e empreendimentos 
conjuntos

Clarificação quanto aos investimentos de longoprazo em 
associadas e empreendimentos conjuntos que não estão a ser 
mensurados através do método de equivalência patrimonial .

01/01/2019

Melhorias às normas 2015 – 2017 Clarificações várias: IAS 23, IAS 12, IFRS 3 e IFRS 11. 01/01/2019

IFRIC 23 – Incertezas sobre o 
tratamento de imposto sobre o 
rendimento

Clarificação relativa à aplicação dos princípios de 
reconhecimento e mensuração da IAS 12 quando há incerteza 
sobre o tratamento fiscal de uma transação, em sede de 
imposto sobre o rendimento.

01/01/2019

Descrição Alteração Data Efetiva

3. NORMAS (NOVAS E ALTERAÇÕES) QUE SE TORNAM EFETIVAS, EM OU APÓS  
1 DE JANEIRO DE 2020, AINDA NÃO ENDOSSADAS PELA U.E.

IFRS 3 – Concentrações de 
atividades empresariais

Alteração da definição de negócio. 01/01/2020

IFRS 9, IAS 39 e IFRS 7 – Reforma 
das taxas de juro de referência

Introdução de isenções à contabilidade de cobertura com o 
objetivo de que a reforma das taxas de juro referência não 
determine a cessação da contabilidade de cobertura.

01/01/2020

IFRS 17  Contratos de Seguro Nova contabilização para os contratos de seguro, contratos de 
resseguro e contratos de investimento com características de 
participação discricionária.

01/01/2021

Descrição Alteração Data Efetiva

2. ALTERAÇÕES ÀS NORMAS QUE SE TORNAM EFETIVAS, EM OU APÓS 1 DE JANEIRO DE 2020,  
JÁ ENDOSSADAS PELA U.E.

IAS 1 – Apresentação das 
demonstrações financeiras; IAS 8 – 
Políticas contabilísticas, alterações 
nas estimativas contabilísticas e 
erros 

Atualização da definição de material, na aplicação das normas 
às demonstrações financeiras como um todo.

01/01/2020

Estrutura concetual – Alterações na 
referência a outras IFRS

Alteração a algumas IFRS relativamente a referências cruzadas 
e esclarecimentos sobre a aplicação das novas definições de 
ativos / passivos e gastos / rendimentos.

01/01/2020
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a) Comparabilidade das Demonstrações Financeiras

As demonstrações financeiras são comparáveis face ao exercício 

anterior, exceto no que concerne à aplicação da IFRS 16.

Os impactos resultantes da adoção da IFRS 16 na sua data de aplica

ção inicial (1 de janeiro de 2019) podem ser analisados como se segue:

 Euros

 Saldos  a 31 
de dezembro 

de 2018

Remensurações Saldos a 1 
de janeiro 

de 2019

ATIVO

ATIVO NÃO CORRENTE

Ativos Sob Direito de Uso 0 935 205 935 205

Outros Ativos não Correntes 313 554 0 313 554

Total Ativo não corrente 313 554 935 205 1 248 759

ATIVO CORRENTE

Outros Ativos Correntes 18 716 214 0 18 716 214

Total Ativo Corrente 18 716 214 0 18 716 214

Total do Ativo 19 029 767 935 205 19 964 973

CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO

Total do Capital Próprio 5 374 965 0 5 374 965

PASSIVO NÃO CORRENTE

Locações Financeiras 0 558 963 558 963

Outros Passivos não Correntes 3 513 066 3 513 066

Total Passivo não Corrente 3 513 066 558 963 4 072 029

PASSIVO NÃO CORRENTE

Locações Financeiras 0 376 242 376 242

Outros Passivos Correntes 10 141 736 10 141 736

Total Passivo Corrente 10 141 736 376 242 10 517 978

Total do Capital Próprio e Passivo 19 029 767 935 205 19 964 973
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 Euros

Notas IFRS 16 IAS 17 Diferença

Vendas e Prestação de Serviços 31 161 939 31 161 939 0

Variação de Produção 0 0 0

Fornecimentos e Serviços Externos 18.1 16 483 687 16 956 539,52 472 852

Custos com o Pessoal 18.4 13 896 116 13 423 263,90 472 852

Amortizações e depreciações 3,4 e 5 571 783 571 783 0

Provisões e Imparidade de activos 8,9,17 206 464 206 464 0

Outros custos operacionais 18.2 97 967 97 967 0

Outros proveitos operacionais 18.3 94 680 94 680 0

Resultado Operacional 413 530 413 530 0

Custos Financeiros (liq.) 19.1 65 443 23 395 42 049

Perdas/Ganhos em empresas associadas 19.2 0 0 0

Resultado antes de impostos 348 087 390 135 -42 049

Imposto sobre o rendimento  Diferido 20 0 0 0

Imposto sobre o rendimento  Corrente 20 115 467 108 169 7 298

Resultado Liquido 21 232 620 281 967 -49 346

Caso a Empresa ainda aplicasse a IAS 17 em 31 de dezembro de 

2019, existiriam as seguintes diferenças na demonstração dos re

sultados:

A IAS 12 atualmente em vigor prevê na alínea a) do parágrafo 15 

que o reconhecimento inicial de um ativo ou de um passivo, que 

não afete o resultado contabilístico nem o resultado fiscal, usufrui 

de uma isenção no reconhecimento inicial do imposto diferido. Não 

estando ainda clarificado pelas autoridades fiscais portuguesas, 

qual o tratamento fiscal a atribuir às alterações decorrentes da apli

cação da IFRS 16, foi opção da empresa nesta data aplicar a isenção 

prevista pela IAS 12.
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 1.2  Ativos Tangíveis

Os ativos tangíveis são apresentados ao custo histórico, menos 

depreciação, incluindo todos os dispêndios diretamente atribuí

veis à aquisição dos bens.

Os custos subsequentes são incluídos na quantia escriturada do bem 

ou reconhecidos como ativos separados, conforme apropriado, so

mente quando é provável que benefícios económicos fluirão para a 

empresa e o custo possa ser mensurado com fiabilidade. Os demais 

dispêndios com reparações e manutenção são reconhecidos como 

custo no período em que são incorridos.

A depreciação dos ativos é calculada pelo método das quotas cons

tantes por duodécimos sobre o valor de custo ou de revalorização, 

de forma a alocar o seu custo ou valor reavaliado ao seu valor resi

dual, em função da sua vida útil estimada, como segue:

O processo de depreciação iniciase no mês seguinte àquele em que o 

bem entrou em funcionamento, de acordo com a sua vida útil estimada.

Os valores residuais dos ativos e as vidas úteis são revistas e ajustadas, 

se necessário, na data da Demonstração da posição financeira.

Se a quantia escriturada é superior ao valor recuperável do ativo, 

procedese imediatamente ao seu reajustamento para o valor recu

perável estimado (Nota 1.4).

Os ganhos e/ou perdas nas alienações ou abates são determinados 

pela diferença entre o seu valor líquido contabilístico e o seu valor 

de alienação ou abate, sendo neste último caso nulo e incluídos no 

Resultado do período.

RUBRICA ANOS

Edifícios e Outras Construções 25  50

Equipamento Básico 8  16

Equipamento de Transporte 4  5

Ferramentas e Utensílios 4  8

Equipamento Administrativo 4  6 
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 1.3  Ativos Intangíveis

Software 

O custo de aquisição de licenças de software é capitalizado e com

preende todos os custos incorridos para a aquisição e para colocar o 

software disponível para utilização. Esses custos são amortizados du

rante o período de vida útil estimada (não excedendo 5 anos).

Os custos associados ao desenvolvimento ou à manutenção de sof

tware são reconhecidos como gastos quando incorridos. Os custos 

diretamente associados à produção de software identificável e único 

controlado pela empresa e que irá, provavelmente, gerar benefícios 

económicos futuros superiores aos custos, para além de um ano, são 

reconhecidos como ativos intangíveis. Os custos diretos incluem os 

custos com pessoal no desenvolvimento do software e a quotaparte 

de gastos gerais relevantes.

Custos de desenvolvimento de software reconhecidos como ativos são 

amortizados durante a sua vida útil estimada (não excedendo 5 anos).

 1.4 Imparidade de Ativos Não Financeiros

Os ativos que não têm uma vida útil definida não estão sujeitos a amorti

zação, mas são objeto de testes de imparidade anuais. Os ativos sujeitos 

a amortização são revistos quanto a imparidade sempre que os eventos 

ou alterações nas circunstâncias indicarem que o valor pelo qual se en

contram escriturados possa não ser recuperável. Uma perda por impa

ridade é reconhecida pelo montante do excesso da quantia escriturada 

do ativo face ao seu valor recuperável. A quantia recuperável é a mais 

alta de entre o justo valor de um ativo menos os gastos para venda e o 

seu valor de uso. Para realização de testes de imparidade, os ativos são 

agrupados ao mais baixo nível no qual se possam identificar separada

mente fluxos de caixa (unidades geradoras de fluxos de caixa).

O valor recuperável de uma UGC é determinado com base nos cálculos 

do valor de uso. Esses cálculos utilizam projeções de fluxos de caixa 

baseadas em orçamentos financeiros aprovados pelo órgão de gestão, 

cobrindo um período de pelo menos 5 anos. 

As premissas têm vindo a ser utilizadas para a análise de cada UGC do 

segmento de negócio. O órgão de gestão determina a margem bruta 

orçada com base na performance passada e nas suas expectativas para 

o desenvolvimento do mercado. A taxa de crescimento média ponde

rada utilizada é consistente com as previsões incluídas nos relatórios do 

sector. As taxas de desconto utilizadas são antes de impostos e refletem 

riscos específicos relacionados com os segmentos relevantes.

 1.5  Investimentos Financeiros

Os investimentos financeiros em empresas do grupo, associadas e 

outras empresas são apresentados ao custo de aquisição.

A empresa verifica em cada data de fecho de exercício se existe 

evidência objetiva de imparidade de algum investimento financeiro. 

Se existir tal evidência, a perda acumulada, calculada pela diferença 
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entre o valor registado e o justo valor corrente, é reconhecida na 

demonstração dos resultados do período em que se verifica a impa

ridade (Nota 1.4).

 1.6 Existências

As existências são apresentadas ao mais baixo valor entre o custo e o 

valor líquido de realização. O custo é calculado utilizando o custo stan

dard (que não se desvia significativamente do custo real de produção). 

O custo de produtos acabados e produtos em curso de fabrico integra 

custos de matérias primas, mãodeobra direta, outros custos diretos e 

encargos gerais de fabrico (com base na capacidade de produção nor

mal). São excluídos os custos com empréstimos obtidos.

O valor líquido de realização corresponde ao preço de venda estimado 

no curso normal dos negócios, menos os custos variáveis de venda. O 

custo das existências inclui a transferência de capital próprio de qual

quer ganho ou perda classificada como cobertura de fluxos de caixa 

relacionada com a compra de matériasprimas.

 1.7 Ativos Financeiros

Valores a receber de clientes e outros devedores

A ATM aplicou a partir de 1 de janeiro de 2019 a nova norma IFRS 9 – 

“Instrumentos financeiros”, que substitui a IAS 39. A aplicação desta 

norma não impactou materialmente as demonstrações financeiras 

da Empresa.

As contas a receber de clientes e outros devedores são reconhecidas 

inicialmente ao seu valor nominal ou justo valor, quando diferente, 

deduzido de qualquer perda por imparidade. O ajustamento por im

paridade das contas a receber é estabelecido quando há evidência 

objetiva de que a empresa não receberá a totalidade dos montantes 

em dívida conforme as condições originais das contas a receber. O 

valor do ajustamento é a diferença entre o valor apresentado e o 

valor presente estimado dos fluxos de caixa futuros, descontado à 

taxa de juro efetiva. O valor do ajustamento é reconhecido na de

monstração de resultados.

Os valores a receber de clientes são desreconhecidos quando são 

transferidos para outra entidade substancialmente todos os riscos sig

nificativos e benefícios relacionados com os fluxos de caixa do ativo 

financeiro. Se a entidade mantém a sua exposição à variabilidade total 

do valor presente dos fluxos de caixa líquidos futuros associados ao 

ativo financeiro, não há lugar a desreconhecimento do ativo.

1.8 Caixa e equivalentes de caixa

A rubrica Caixa e Equivalentes de Caixa inclui valores em caixa, de

pósitos bancários e outros investimentos de curto prazo de liqui

dez elevada e com maturidades iniciais até 3 meses. Os descobertos 

bancários são apresentados na Demonstração da posição financeira, 

no passivo corrente, na rubrica Empréstimos.
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 1.9 Capital Social

As ações ordinárias são classificadas no capital próprio. 

Os custos incrementais diretamente atribuíveis à emissão de novas 

ações ou opções são apresentados no capital próprio como uma de

dução, líquida de impostos, das entradas de capital.

 1.10 Dívidas a Instituições de Crédito e Entidades 
Relacionadas

Os empréstimos obtidos são reconhecidos inicialmente ao seu valor 

nominal. Os empréstimos são subsequentemente apresentados ao 

custo amortizado. Qualquer diferença entre os recebimentos (líqui

dos de custos de transação) e o valor amortizado é reconhecida na 

demonstração de resultados ao longo do período do empréstimo, 

utilizando o método da taxa efetiva.

Os empréstimos obtidos são classificados no passivo corrente, exce

to se o Grupo possuir um direito incondicional de diferir a liquidação 

do passivo por, pelo menos, 12 meses após a data de fecho.

 1.11 Valores a Pagar a Fornecedores e Outros Credores

Os Valores a pagar a Fornecedores e outros credores são reconhe

cidos inicialmente pelo justo valor e subsequentemente mensurados 

pelo custo amortizado usando o método do juro efetivo. As con

tas de fornecedores são classificadas como passivos correntes, se o 

pagamento for devido no prazo de um ano ou menos (ou no ciclo 

operacional normal do negócio se maior). Se não, as contas de for

necedores são apresentadas como passivos não correntes.

 1.12 Imposto Sobre o Rendimento e Impostos Diferidos

Em 2019 a ATM integra o perímetro de consolidação fiscal da MGI Ca

pital SGPS, S.A., sendo a tributação efetuada de acordo com o Regime 

Especial de Tributação dos Grupos de Sociedades (Artigo 69º do Có

digo do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (CIRC).

O imposto sobre o rendimento da sociedade inclui o imposto corrente 

e o imposto diferido.

O imposto corrente é calculado com base na legislação fiscal vigen

te, ou substantivamente vigente, à data da demonstração da posição 

financeira. A gestão revê periodicamente a sua análise nesta matéria 

e reconhece provisões para contingências fiscais prováveis para os 

casos sob análise, assim como possíveis ajustamentos feitos pelas au

toridades fiscais. Estas provisões são constituídas pelo montante que 

se espera pagar às autoridades fiscais.

O imposto diferido é calculado com base na responsabilidade na de

monstração da posição financeira, sobre as diferenças temporárias 

entre os valores contabilísticos dos ativos e passivos e a respetiva 

base de tributação. Contudo, o imposto diferido não é registado se 

surgir através do reconhecimento inicial de um ativo ou de um pas

sivo, numa transação que não constitua concentração de atividades 
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empresariais que, à data da transação, não afete os rendimentos e 

custos, contabilísticos ou tributáveis. O imposto diferido é determina

do à luz das taxas (e legislação) vigente, ou substantivamente vigente 

à data de reporte, e que se esperam aplicar aquando da realização 

do imposto diferido ativo, ou liquidação do imposto diferido passivo.

Ativos por impostos diferidos sobre o rendimento são reconhecidos, 

apenas quando a existência de futuros rendimentos tributáveis é ex

pectável, sob os quais a diferença temporária possa ser utilizada.

Ativos e passivos por impostos diferidos são apresentados na de

monstração da posição financeira pelo seu valor líquido, quando exis

te o direito legal a compensar os ativos e passivos correntes por im

postos diferidos por esse valor. 

Os impostos diferidos são classificados como Corrente ou NãoCor

rente, de acordo com a apresentação dos valores de demonstração 

da posição financeira a que respeitam ou das respetivas diferenças 

temporárias serem revertidas a curto ou médio e longo prazo.

A taxa de imposto que serviu de base à determinação dos impostos 

diferidos incluídos nas Contas a 31 de dezembro de 2019 é a prevista 

na legislação para o exercício em curso – 21%, acrescida do valor má

ximo que a taxa de derrama pode assumir – 1,5% do lucro tributável.

1.13 Provisões

As provisões são registadas ao justo valor das despesas que se es

pera que venham a ocorrer de modo a liquidar a obrigação, uti

lizandose uma taxa préimposto que reflita o valor temporal do 

dinheiro, assim como os riscos específicos da obrigação, conforme 

atribuído pelo mercado. Não são reconhecidas provisões por per

das operacionais futuras.

A empresa reconhece provisões para contratos onerosos quando os 

custos a incorrer para satisfazer as obrigações contratuais assumidas 

excedem os benefícios económicos estimados, contrato a contrato, 

de acordo com estimativas dos responsáveis das obras/projetos.

A provisão por garantias é reconhecida quando os produtos ou ser

viços subjacentes são vendidos. A provisão é constituída utilizando 

informação histórica sobre a natureza, frequência e custo médio da 

reclamação.

 1.14  Reconhecimento do Rédito 

A ATM aplicou a partir de 1 de janeiro de 2018 a nova norma IFRS 15 

– “Rédito de Contratos com Clientes”, que substitui a IAS 18. A apli

cação desta norma não impactou materialmente as demonstrações 

financeiras da Empresa.

O rédito compreende o justo valor das vendas de bens e prestação 

de serviços, líquido de impostos e descontos comerciais e após eli

minação das vendas internas. 

As receitas são reconhecidas ao justo valor do montante recebido, 

ou a receber, pela venda de bens e serviços no decurso normal das 

atividades da empresa. As vendas são reconhecidas pelo valor líqui
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do do montante de imposto sobre o valor acrescentado, devoluções 

e descontos.

A empresa reconhece as receitas quando o seu montante é mensu

rável com fiabilidade, quando é provável que benefícios económi

cos futuros deem entrada na entidade e quando critérios específicos 

são cumpridos para cada uma das atividades da empresa, conforme 

descrito abaixo. A empresa baseia as suas estimativas em resultados 

históricos, tendo em consideração o tipo de cliente, assim como do 

tipo de transação e as suas características.

Prestação de Serviços

A prestação de serviços é reconhecida no período contabilístico no 

qual são prestados, com referência à fase de conclusão da transação 

à data de fecho de contas. Algumas das transações da empresa en

volvem a prestação de serviços cuja conclusão não consegue ser ra

zoavelmente estimada, nomeadamente no negócio de manutenção, 

cuja receita é reconhecida à medida que as despesas recuperáveis 

são reconhecidas.

Contratos Plurianuais

As receitas geradas por contratos que decorrem por períodos supe

riores a um ano são contabilizadas de acordo com o método de per

centagem de acabamento, com referência aos custos incorridos, en

trega parcial, ou outra abordagem que permita a estimação fiável dos 

custos de acabamento do trabalho.

Quando o montante faturado ao cliente é maior do que o determi

nado pelo método de percentagem de acabamento, é reconhecida 

uma receita diferida, representando uma responsabilidade para com 

cliente relativa ao trabalho a ser executado, que é registada na rúbri

ca “Proveitos diferidos” (Nota 13). Quando o montante faturado ao 

cliente é menor que o determinado pelo método da percentagem de 

acabamento é reconhecido um acréscimo de receita que é registado 

na rúbrica “Acréscimo de proveitos” (Nota 6).

Os custos contratuais incluem matériasprimas e materiais diretos, 

mãodeobra direta e também custos indiretos, distribuídos conforme 

especificado no contrato. Despesas com vendas e administrativas são 

registadas aquando da sua ocorrência. Alterações aos contratos ou a 

estimativas e previsões de custos e/ou proveitos e margens, decor

rentes da renegociação de condições com os clientes ou de produtivi

dade interna, são reconhecidas em resultados a partir do período em 

que ocorrem e atendendo aos respetivos graus de acabamento.

1.15 Locações

As locações são classificadas como locações operacionais se uma 

parcela significativa dos riscos e benefícios inerentes à posse for 

retida pelo locador. Os pagamentos efetuados em locações opera

cionais são refletidos na demonstração de resultados aquando da 

respetiva liquidação.

Locações de Ativos tangíveis onde a empresa tem substancialmente 
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todos os riscos e benefícios da propriedade são classificadas como 

locações financeiras. As locações financeiras são capitalizadas no 

início da locação pelo menor entre o justo valor do ativo locado e 

o valor presente dos pagamentos mínimos da locação. Cada paga

mento efetuado é segregado entre o passivo em dívida e o encargo 

financeiro, de forma a se obter uma taxa constante sobre a dívida em 

aberto. As obrigações da locação, líquidas de encargos financeiros 

são incluídas em Fornecedores. A parcela dos juros é levada a gas

tos financeiros no período da locação de forma a produzir uma taxa 

constante periódica de juros sobre a dívida remanescente em cada 

período. Os ativos tangíveis adquiridos através de locações financei

ras são depreciados pelo menor entre o período de vida útil do ativo 

ou o prazo da locação.

1.16 Subsídios 

Os subsídios recebidos são reconhecidos pelo seu justo valor quan

do existe uma segurança razoável que o subsídio será recebido e a 

empresa cumprirá as obrigações inerentes.

Os subsídios relativos à compra de ativos tangíveis são incluídos no 

Passivo nãocorrente como subsídios diferidos e são creditados na 

Demonstração dos Resultados numa proporcionalmente à vida útil 

de vida dos ativos correspondentes.

1.17 Distribuição de Dividendos

A distribuição de dividendos aos detentores do capital é reconheci

da como um passivo nas demonstrações financeiras da empresa no 

período em que os dividendos são aprovados em Assembleia Geral 

pelos acionistas.

1.18 Ativos e Passivos Contingentes

Os passivos contingentes em que a possibilidade de uma saída de 

fundos afetando benefícios económicos futuros seja apenas possí

vel, não são reconhecidos nas demonstrações financeiras, sendo di

vulgadas nas notas, a menos que a possibilidade de se concretizar a 

saída de fundos afetando benefícios económicos futuros seja remo

ta, caso em que não sejam objeto de divulgação. São reconhecidas 

provisões para passivos que satisfaçam as condições previstas na 

Nota 1.13.  

Ativos contingentes não são reconhecidos nas demonstrações finan

ceiras, mas são divulgadas no anexo às demonstrações financeiras 

quando é provável a existência de um benefício económico futuro.

1.19 Agrupamentos Complementares de Empresas

A norma internacional de contabilidade IFRS.11 define as regras 

de contabilização dos investimentos controlados conjuntamente. 

A norma qualifica estes investimentos como operações conjuntas 

(jointoperations) ou como empreendimentos conjuntos (jointven

tures), que se distinguem, sobretudo, por:
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• Existência ou não de uma entidade veículo separada

• Requisitos de unanimidade na tomada de decisões

• Apropriação dos ativos/passivos e dos proveitos/custos

A empresa procede anualmente a uma análise casuística dos 

contratos de todas as entidades em que mantém interesses. Nos 

casos em que os agrupamentos são classificados como opera

ções conjuntas, as suas contas são integradas linhaalinha, pro

porcionalmente à quota participativa em cada um; nos casos em 

que os agrupamentos são considerados empreendimentos con

juntos, os respetivos resultados são reconhecidos como resul

tados financeiros. A este respeito, a empresa optou pela utiliza

ção do método de equivalência patrimonial na valorização dos 

investimentos em associadas e empreendimentos conjuntos de 

acordo com a IAS 27.

1.20 Benefícios aos Empregados

Pensões

A totalidade dos colaboradores da empresa está abrangida unica

mente pelo regime geral de segurança social.

Remunerações Variáveis

As remunerações variáveis pagas aos empregados são registadas 

na demonstração de resultados do ano a que respeitam, na rubrica 

Custos com o Pessoal.

1.21 Eventos Subsequentes

Os eventos após a data da demonstração da posição financei

ra que proporcionem informação adicional sobre condições que 

existiam nessa data são refletidos nas demonstrações financeiras. 

Os eventos após a data da demonstração da posição financeira 

que proporcionem informação sobre condições que ocorram após 

a mesma data são divulgados no anexo às demonstrações finan

ceiras, se materiais.

1.22 Demonstração de Fluxos de Caixa

A demonstração de fluxos de caixa é preparada de acordo com o 

método direto. A empresa classifica ativos com maturidade com 

menos de três meses e para os quais o risco de variação do valor 

é insignificante em “Caixa e equivalentes de caixa”. 

A demonstração de fluxos de caixa é dividida por atividades ope

racionais, atividades de investimento e atividades de financiamen

to. As atividades operacionais incluem recebimentos de caixa de 

clientes e pagamentos a fornecedores, pessoal e outros pagamen

tos relacionados com a atividade operacional.

Os fluxos de caixa incluídos nas atividades de investimento in
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cluem aquisições e alienações de investimentos em subsidiárias, 

recebimentos de caixa e pagamentos decorrentes da compra e 

venda de ativos tangíveis e intangíveis.

As atividades de financiamento compreendem recebimentos e 

pagamentos de caixa relativos a capital próprio e empréstimos, 

incluindo descobertos bancários. Incluem ainda pagamentos rela

tivos a juros, dividendos e locações financeiras.

1.23 Gestão do Risco Financeiro

Não existem fatores significativos de risco financeiro, nomeada

mente em termos de atividades expostas ao risco cambial, ou con

centrações de risco de crédito significativas. Não são usados quais

quer instrumentos financeiros para cobrir este tipo de risco. 

2. Estimativas e Julgamentos Contabilísticos

A preparação das demonstrações financeiras exige que a gestão da 

empresa, efetue julgamentos e estimativas que afetam os montantes 

de proveitos, custos, ativos e passivos e divulgações à data das de

monstrações financeiras. 

Estas estimativas são determinadas pelos julgamentos da gestão da 

empresa, baseados: (i) na melhor informação e conhecimento de 

eventos presentes e em certos casos em relatos de peritos indepen

dentes (ii) nas ações que a empresa considera poder vir a desenvol

ver no futuro. Contudo, na data de concretização das operações, os 

seus resultados poderão ser diferentes destas estimativas.

As estimativas e as premissas que apresentam um risco significativo 

de originar um ajustamento material no valor contabilístico dos ati

vos e passivos no exercício seguinte são apresentadas abaixo

2.1 Rédito

A empresa utiliza o método da percentagem de acabamento na con

tabilização dos seus contratos plurianuais. A utilização da percenta

gem de acabamento exige a formulação de estimativas sobre o grau 

de construção e dos serviços executados até à data como uma pro

porção do total da construção e dos serviços a serem executados. A 

Gestão exerce julgamentos para determinar se os resultados de um 

contrato podem ser estimados com fiabilidade. A Gestão também faz 

estimativas do custo total dos serviços, ou em alguns casos, dos cus

tos totais do contrato, que são utilizados na determinação do valor 

recuperável dos contratos. As estimativas são continuamente revistas 

com base em alterações e informações relativas a cada contrato.

2.2 Justo Valor dos Ativos e Passivos Financeiros

Para determinação do justo valor de um ativo ou passivo financeiro, 

quando existe mercado ativo, é utilizado o preço de mercado. Quando 

não existe mercado ativo, o que se verifica nalguns dos ativos e pas

sivos financeiros da empresa, são utilizadas técnicas de avaliação do 

justo valor geralmente aceites, com base em pressupostos de mercado.
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 A empresa utiliza técnicas de avaliação para instrumentos financeiros 

não cotados como os derivados, instrumentos financeiros ao justo valor 

através de resultados, e ativos disponíveis para venda. Os métodos de 

avaliação que são usados mais frequentemente baseiamse nos mode

los de fluxos de caixa descontados e nos modelos de opções, incluindo, 

por exemplo, taxas de juro, taxas de câmbio, cotações de matérias pri

mas e curvas de volatilidade.

2.3 Imposto Sobre o Rendimento

A empresa reconhece passivos para liquidações adicionais de im

postos que possam resultar de revisões pelas autoridades fiscais. 

Quando o resultado final destas situações é diferente dos valores ini

cialmente registados, as diferenças terão impacto no imposto sobre 

o rendimento e nas provisões para impostos, no período em que tais 

diferenças se constatam.

Adicionalmente, a empresa reconhece ativos por impostos dife

ridos sobre prejuízos, na medida em que sejam esperados lucros 

tributáveis futuros.

Esta avaliação requer o uso de estimativas, podendo os lucros tri

butáveis futuros ser diferentes da avaliação realizada a cada data 

de fecho. A diferença terá impacto no imposto sobre o rendimento.

2.4 Reconhecimento de Provisões

A empresa revê periodicamente as obrigações decorrentes de even

tos passados que devem ser reconhecidos ou divulgados. A subjeti

vidade envolvida na determinação da probabilidade e montante de 

recursos internos necessários para cumprir as obrigações pode dar 

origem a ajustamentos significativos devidos a variações nas suposi

ções feitas, ou devido ao futuro reconhecimento de provisões ante

riormente divulgadas como passivos contingentes.

A Gestão exerce julgamentos consideráveis para determinar se exis

te uma obrigação presente como resultado de um evento passado, 

ou se é provável, na data das demonstrações financeiras, que de 

acontecimentos passados possam resultar saídas de recursos, e se 

o montante da obrigação pode ser estimado com fiabilidade. A em

presa revê periodicamente o estado desses processos recorrendo a 

aconselhamento, tanto interno como externo. Estas decisões estão 

sujeitas a alterações conforme novas informações estiverem dispo

níveis. O valor a provisionar pode mudar no futuro devido a novos 

desenvolvimentos nesta matéria em particular.

2.5 Ativos Tangíveis e Intangíveis

A vida útil de um ativo é o período durante o qual a sociedade espera 

que o mesmo ativo esteja disponível para uso e que deverá ser revis

to, no mínimo, no final de cada exercício

A determinação das vidas úteis dos ativos, o método de amortiza

ção/depreciação a ser aplicado e as perdas estimadas resultantes da 

substituição do equipamento antes do fim da vida útil devido à ob
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solescência tecnológica é fundamental na determinação do montan

te de amortização/depreciação a ser reconhecido na demonstração 

dos resultados para cada ano.

Estes pressupostos são com base nos melhores conhecimentos da 

gestão, e tendo em conta as melhores práticas adotadas por empre

sas semelhantes nos sectores em que a empresa opera.

2.6 Imparidade em Contas a Receber

O risco de crédito sobre os saldos das contas a receber é avaliado 

à data de fecho, tendo em conta o conhecimento do cliente e o seu 

perfil de risco. As contas a receber são ajustadas com base na ava

liação feita pela gestão dos riscos estimados de cobrança na data 

do encerramento, que podem diferir dos riscos incorridos efetivos. 
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3. Ativos Tangíveis

3.1 Movimentos Ocorridos no Período 

Os ativos tangíveis em 31 de dezembro de 2019 e 2018 e as altera

ções de valor verificadas em ambos os exercícios foram as seguintes:

Notas Relativas à Demonstração 

da Posição Financeira*

a 31 de dezembro de 

2019 e 31 de dezembro 

de 2018

*

Ano: 2019 Euros

Descrição
Edificios O. 

Construções
Equipamento  

Básico
Equipamento 

Transporte
Equipamento 

Administrativo
Outros  

Ativos Fixos
Ativos Fixos  

em Curso Total

SALDO NO INICIO  
DO PERIODO 97 831 13 643 25 764 18 049 86 180 38 323 279 790

VARIAÇÕES DO PERIODO 16 818 133 068 11 663 8 347 55 055 0 167 989

Total dos Aumentos 0 145 755 0 23 667 98 130 0 267 552

– Aquisições 0 145 755 0 23 667 98 130 0 267 552

Total das Diminuições 16 818 12 687 11 663 15 320 43 074 0 99 562

– Depreciações do Periodo 16 818 12 687 11 663 15 320 43 074 0 99 562

– Alienações / Abates 0 0 0 0 0 0 0

– Reversões de Imparidades 0 0 0 0 0 0 0

– Transferências 0 0 0 0 0 0 0

Regularizações 0 0 0 0 0 0 0

SALDO NO FIM DO PERIODO 81 013 146 711 14 101 26 396 141 236 38 323 447 779

Valor Bruto no Fim do Periodo 727 890 1 507 976 223 870 902 277 328 365 38 323 3 728 702

Depreciações Acumuladas  
no Fim do Periodo

646 877 1 361 265 209 770 875 881 187 130 0 3 280 923
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3.2  Revalorizações

Os edifícios e restantes ativos tangíveis da empresa foram revaloriza

dos em 1 de janeiro de 2004 utilizando os coeficientes de desvaloriza

ção monetária no âmbito do processo de transição para IFRS (IFRS 1). 

Em 31 de Dezembro de 2019 as revalorizações estavam totalmente rein

tegradas, pelo que os ativos tangíveis se apresentam ao custo histórico.

3.3 Garantias

Não existem ativos dados em garantia.

Ano: 2018 Euros

Descrição
Edificios O. 

Construções
Equipamento  

Básico
Equipamento 

Transporte
Equipamento 

Administrativo
Outros  

Ativos Fixos
Ativos Fixos  

em Curso Total

SALDO NO INICIO 
DO PERIODO 115 666 18 423 37 426 18 497 36 902 38 323 265 237

VARIAÇÕES DO PERIODO 17 835 4 781 11 663 448 49 279 0 14 552

Total dos Aumentos 0 7 465 0 11 277 92 958 0 111 700

– Aquisições 0 7 465 0 11 277 92 958 0 111 700

Total das Diminuições 17 835 146 591 25 859 26 515 54 247 0 271 048

– Depreciações do Periodo 17 835 8 004 11 663 10 692 28 883 0 77 078

– Alienações / Abates 0 138 587 14 197 15 822 25 363 0 193 970

– Reversões de Imparidades 0 0 0 0 0 0 0

– Transferências 0 0 0 0 0 0 0

Regularizações 0 134 345 14 197 14 790 10 568 0 173 900

SALDO NO FIM DO PERIODO 97 831 13 643 25 763 18 049 86 181 38 323 279 790

Valor Bruto no Fim do Periodo 727 890 1 362 221 223 870 878 524 230 236 38 323 3 461 064

Depreciações Acumuladas  
no Fim do Periodo

630 059 1 348 578 198 107 860 475 144 055 0 3 181 274
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Ano: 2019 Euros

Descrição I&D
Programas de 

Computador
Propriedade 

Industrial
Outros  

Ativos Fixos TOTAL

Valor Bruto no Início 0 69 000 0 330 69 330

Depreciações Acumuladas 0 49 833 0 330 50 163

SALDO NO INICIO DO PERIODO 0 19 167 0 0 19 167

VARIAÇÕES DO PERIODO 0 46 645 0 0 46 645

Total dos Aumentos 0 25 481 0 0 25 481

– Aquisições 0 25 481 0 0 25 481

Total das Diminuições 0 21 165 0 0 21 165

– Depreciações do Periodo 0 21 165 0 0 21 165

– Alienações / Abates 0 0 0 0 0

SALDO NO FIM DO PERIODO 0 23 483 0 0 23 483

Valor Bruto no Fim do Periodo 0 94 481 0 330 94 811

Depreciações Acumuladas no Fim do Periodo 0 70 998 0 330 71 328

4. Ativos Intangíveis

4.1 Movimentos Ocorridos no Período 

Os movimentos no ativo intangível em 2019 e 2018 e os respetivos 

valores no final de cada exercício foram os seguintes:
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5. Ativos Sob Direito de Uso

5.1 Movimentos Ocorridos no Período 

Os movimentos nos ativos sob direito de uso em 2019 foram os 

seguintes:

Ano: 2018 Euros

Descrição I&D
Programas de 

Computador
Propriedade 

Industrial
Outros  

Ativos Fixos TOTAL

Valor Bruto no Início 0 69.000 0 330 69.330

Depreciações Acumuladas 0 26.833 0 330 27.163

SALDO NO INICIO DO PERIODO 0 42.167 0 0 42.167

VARIAÇÕES DO PERIODO 0 23.000 0 0 23.000

Total dos Aumentos 0 0 0 0 0

– Aquisições 0 0 0 0 0

Total das Diminuições 0 23.000 0 0 23.000

– Depreciações do Periodo 0 23.000 0 0 23.000

– Alienações / Abates 0 0 0 0 0

SALDO NO FIM DO PERIODO 0 19.167 0 0 19.167

Valor Bruto no Fim do Periodo 0 69.000 0 330 69.330

Depreciações Acumuladas no Fim do Periodo 0 49.833 0 330 50.163

Ano: 2019 Euros

Descrição
Edificios O. 

Construções
Equipamento 

Transporte Total

 - SALDO NO INICIO DO PERIODO 426 258 508 997 935 254

 - VARIAÇÕES DO PERIODO -123 975 120 623 -3 352

Total dos Aumentos 0 447 703 447 703

– Aquisições 0 447 703 447 703

Total das Diminuições 123 975 327 081 451 056

– Depreciações do Periodo 123 975 327 081 451 056

– Alienações / Abates 0 0 0

SALDO NO FIM DO PERIODO 302 283 629 619 931 902

Valor Bruto no Fim do Periodo 426 258 956 700 1 382 958

Depreciações Acumuladas no Fim do Periodo 123 975 327 081 451 056
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6. Investimentos Financeiros

6.1 Ativos Financeiros Disponíveis para Venda

A empresa detém uma participação de 5% na sociedade Lexforum

porto, Lda., registada pelo valor nominal da sua quota, que é de 

250 euros.

7. Clientes e Acréscimo de Proveitos

O detalhe desta rubrica a 31 de dezembro de 2019 e 2018 é o seguinte:

O justo valor das contas a receber não difere do seu valor contabilístico.

Não há concentração de risco de crédito relativamente às contas a re

ceber de clientes e outros devedores, pois a empresa tem um número 

elevado de clientes.

Antiguidade dos saldos de clientes

Em 31 de Dezembro de 2019 e 2018, os valores a receber de clientes 

apresentavam a seguinte estrutura de antiguidade, tendo em conta 

as datas de vencimento dos saldos em aberto:

Euros

2019 2018

Clientes  Conta corrente 8 280 577 8 660 226

Clientes  Partes Relacionadas (Nota 24.1) 1 816 309 2 148 311

Clientes  Cobrança Duvidosa 621 285 660 661

Acréscimos de proveitos  contratos plurianuais 816 014 1 073 716

11 534 185 12 542 914

Perda por Imparidade das contas Clientes 621 285 660 661

Contas a Receber de Clientes - Líquido 10 912 900 11 882 253

        * Não Corrente 0 0

        * Corrente 10 912 900 11 882 253

Euros

2019 2018

Saldos Não Vencidos 7 686 394 7 727 739

Saldos Vencidos

         Até 90 dias 1 490 251 1 473 299

         De 90 a 360 dias 568 386 1 127 837

         Mais de 360 dias 973 140 1 140 323

3 031 776 3 741 460

Perda por Imparidade das contas Clientes 621 285 660 661

Acréscimos de proveitos  contratos plurianuais 816 014 1 073 716

Contas a Receber de Clientes - Líquido 10 912 900 11 882 253
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É entendimento da empresa que as perdas por imparidade estima

das em contas a receber se encontram adequadamente relevadas 

nas demonstrações financeiras e traduzem o risco real de perda.

8. Outros Devedores e Custos Diferidos 

O detalhe desta rubrica é o seguinte:

As rubricas incluídas nos saldos ativos com o Estado e Outros Entes 

públicos tinham em 31 de dezembro de 2019 e 31 de dezembro de 

2018, a seguinte decomposição:

Euros

2019 2018

Outros Devedores 0 0

Perdas por imparidade 0 0

Contas a receber de Outros Devedores - líquido 0 0

Contas a receber de Partes Relacionadas (Nota 24.1) 241 759 265 577

Outros Devedores - Ativos Financeiros IFRS 7 241 759 265 577

Outros Devedores não abrangidos pela IFRS 7 291 985 307 076

Estado e Outros Entes Públicos 76 187 84 370

Custos Diferidos 0 0

Total 609 932 657 023

        * Não Corrente 0 0

        * Corrente 609 932 657 023

Euros

2019 2018

Imposto sobre o Rendimento 50 674 80 370

Imposto sobre o Valor Acrescentado  
— a recuperar

25 513 4 000

Restantes impostos 0 0

Total 76 187 84 370
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9 . Existências

Esta rubrica decompõese da seguinte forma:

10. Meios Monetários

A rubrica “Caixa e depósitos bancários” compreende os valores de 

caixa, depósitos imediatamente mobilizáveis, aplicações de tesou

raria e depósitos a prazo com vencimento a menos de três meses e, 

para os quais, o risco de alteração de valor é insignificante. Em 31 de 

dezembro de 2019 e 2018, esta rubrica tem a seguinte composição:

Euros

2019 2018

Caixa 2 388 1 789

Depósitos à Ordem 1 659 396 1 705 899

Títulos Negociáveis 30 865 30 865

Total 1 692 649 1 738 553

11. Capital Social

O número de ações subscritas é de 190.000, com valor nominal de 5 

euros por ação. O capital subscrito encontrase totalmente realizado, 

e é detido a 100% pela MGI Capital SGPS.

12. Dívidas a Instituições de Crédito

Em dezembro de 2014 a empresa negociou com os principais bancos 

financiadores um empréstimo no valor de 6 milhões de euros, que se 

apresenta na demonstração da posição financeira do seguinte modo:

Euros

2019 2018

MatériasPrimas, Subsidiárias e de Consumo 1 600 1 464

Mercadorias 0 0

Produtos e Trabalhos em Curso 0 0

Ajustamentos 0 0

Total 1 600 1 464

Euros

2019 2018

NÃO CORRENTE

Empréstimos Bancários 2 250 000 3.000.000

Outros 0 0

CORRENTE

Empréstimos Bancários 750 000 750.000

Outros 0 0

Total 3 000 000 3.750.000
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Este financiamento foi contratado em condições de taxa de juro va

riável, indexada à Euribor 6m. A taxa de juro efetiva é de 4,3%.

O financiamento é reembolsável entre 2016 e 2021, com a seguinte 

distribuição:

O empréstimo tem uma cláusula de cumprimento do rácio de endivi

damento, definido pelo indicador Dívida financeira/EBITDA, que não 

deverá ultrapassar o valor 5. O rácio é observável nas contas de 31 de 

dezembro de 2015 e exercícios seguintes até ao reembolso integral.

O rácio de Net Debt/EBITDA, calculado para 2019 e 2018, foi de 2,30 

e 2,00 respetivamente.

Euros

< 1 ano 2-3 anos 4-5 anos > 5 anos Total

2019

Empréstimos bancários 750 000 2 250 000 0 0 3 000 000

Total Empréstimos 2019 750 000 2 250 000 0 0 3 000 000

2018

Empréstimos Bancários 750.000 3.000.000 0 0 3.750.000

Total Empréstimos 2018 750.000 3.000.000 0 0 3.750.000

Euros

2019 2018  ∆ ¤  ∆ %

Net Debt 2 263 983 2 029 380 234 603 12%

— Dívida Bancária 3 000 000 3 750 000 750 000 20%

—  Empréstimos de Entidades 
Relacionadas

0 17 933 17 933 100%

—  Empréstimos Locaçoes 
Financeiras

956 632 0 956 632 0%

— Disponibilidades 1 692 649 1 738 553 45 904 3%

EBITDA 985 313 1 016 904 -31 592 -3%

Rácio Net Debt/EBITDA  2,30  2,00  0,30 15%

NOTAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
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13. Passivo de Locação

O saldo da rubrica de Locações Financeiras decompõese conforme 

segue:

Euros

Descrição 2019

NÃO CORRENTE

Equipamento de Transporte 352 101

Edificios 176 416

Sub Total 528 517

CORRENTE

Equipamento de Transporte 295 146

Edificios 132 969

Sub Total 428 115

Total 956 632

14. Fornecedores, Credores e Acréscimos de Custo

 

Estas rubricas têm a seguinte decomposição:

Euro

2019 2018

Fornecedores  Conta Corrente 4 324 478 4 547 671

Fornecedores  Partes Relacionadas (Nota 24.2) 309 984 159 240

Fornecedores  Faturas em Receção e Conferência 778 371 972 984

Total 5 412 833 5 679 895

        * Não Corrente 0 0

        * Corrente 5 412 833 5 679 895
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As dívidas correntes a Fornecedores, quer de matériasprimas, sub

contratação ou outros serviços, quer de ativos fixos, são exigíveis 

quase integralmente num prazo de 90 dias, situação que reflete as 

normais condições negociadas com os Fornecedores da empresa.

O saldo da rubrica de Estado e Outros Entes Públicos decompõese 

conforme segue:

15. Proveitos Diferidos

O valor desta rubrica diz respeito à faturação diferida dos contratos 

de manutenção em curso no final do ano.

Euros

2018 2018

Proveitos Diferidos 1 121 216 730 148

Total 1 121 216 730 148

Os planos de faturação acordados com os clientes não respeitam es

tritamente os graus de realização dos trabalhos efetuados. A rubrica 

Euros

2019 2018

Outros Credores - Diversos 22 843 178 531

Outros Credores - Partes Relacionadas (Nota 24.2) 13 290 258 711

Outros Credores - Ativos Financeiros IFRS 7 36 133 437 242

Outros Credores diversos não abrangidos pela IFRS 7 2 287 4 349

Estado e Outros Entes Públicos 1 008 710 1 027 057

Acréscimos de custos 1 522 640 1 495 112

      Acréscimos de Custos - Custos com obras em curso 0 0

      Acréscimos de Custos - Remunerações a Liquidar 1 454 952 1 406 430

      Acréscimos de Custos - Juros a Liquidar 63 787 72 835

      Acréscimos de Custos - Outros 3 901 15 847

Total 2 569 770 2 963 759

        * Não Corrente 0 0

        * Corrente 2 454 304 2 665 558

        * Imposto sobre o rendimento 115 467 298 201

Euros

2018 2018

Imposto sobre o Rendimento 11 253 5 402

Imposto sobre o Valor Acrescentado - A pagar 611 401 628 392

Contribuições para a Segurança Social 259 839 257 342

Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares 122 292 134 279

Restantes impostos 3 925 1 642

Total 1 008 710 1 027 057

NOTAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
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de proveitos diferidos em 2019 e em 2018, inclui assim as faturas emi

tidas, mas ainda não reconhecidas pelo facto de os trabalhos ainda 

não se terem concretizado.

16. Impostos Diferidos

Os ativos e passivos por impostos diferidos são compensados se a 

empresa tiver um direito legalmente executável de compensar ati

vos por impostos correntes com passivos por impostos correntes e 

quando os impostos diferidos se referem à mesma autoridade fiscal. 

No final de 2019 o saldo decompunhase assim:

Euros

2019 2018

ATIVOS POR IMPOSTOS DIFERIDOS

      Recuperáveis a mais de 12 meses 14 347 14 347

      Recuperáveis dentro de 12 meses 0 0

 14 347 14 347

PASSIVOS POR IMPOSTOS DIFERIDOS

      Recuperáveis a mais de 12 meses 722 722

      Recuperáveis dentro de 12 meses 0 0

 722 722

Os ativos por impostos diferidos em 2019 tiveram o seguinte 

movimento:

Euros

Perdas por 
Imparidade 

Outros Total

EM 1 DE JANEIRO DE 2018 132 264 0 132 264

   Imputado a Resultados 117 917 0 117 917

   Diferenças de conversão 0 0 0

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 14 347 0 14 347

   Imputado a Resultados 0 0 0

   Diferenças de conversão 0 0 0

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 14 347 0 14 347

Os passivos por impostos diferidos relacionamse com as revaloriza

ções de ativos tangíveis, e são regularizados na medida das respeti

vas amortizações por contrapartida de resultados. A evolução foi a 

seguinte:
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Euros

Descrição Revalorização

EM 1 DE JANEIRO DE 2018 722

Imputado a Resultados: 0

Diferenças de conversão 0

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 722

Imputado a Resultados 0

Diferenças de conversão 0

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 722

17. Provisões para Riscos e Encargos

A provisão existente no final de 2019 ascendia a 345.256 euros, 

relacionada principalmente com perdas potencias em contratos 

de serviço.

Euros

Pensões Outros Riscos  
Encargos

Total

EM 1 DE JANEIRO DE 2018 63 766 255 653 319 419

Imputado a Resultados:

    * Provisões adicionais 0 376 165 376 165

    * Reversão de Provisões 0 183 240 183 240

    * Efeito de Fusão 0 0 0

    * Efeito Alteração de Perimetro 0 0 0

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 63 766 448 578 512 344

Imputado a Resultados:    

    * Provisões adicionais

    * Reversão de Provisões 0 84 266 84 266

    * Efeito Alteração de Perimetro 0 251 354 251 354

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 63 766 281 490 345 256

Não existe nenhum passivo contingente de carácter ambiental. Não 

foram identificados riscos que resultem na necessidade de constitui

ção de provisões. 

NOTAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
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18. Resultados Operacionais

 18.1  Fornecimentos e Serviços Externos 

Durante os períodos findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018, os 

principais fornecimentos e serviços externos, foram os seguintes:

 Euros

2019 2018

Subcontratos 8 444 130 9 820 428

Trabalhos Especializados 3 687 757 3 914 718

Outros Fornecimentos e Serviços 1 521 786 1 377 314

Conservação e Reparação 609 677 887 306

Rendas e Alugueres 388 582 865 037

Deslocações e Estadas 387 507 385 941

Ferramentas e Utensílios 351 066 371 662

Combustíveis 332 399 335 900

Transporte de Mercadorias 180 696 185 891

Outros Fluídos 114 223 120 368

Seguros 113 773 111 035

Despesas de Representação 72 515 58 870

Publicidade e Propaganda 67 091 56 885

Comunicações 58 974 56 129

Transportes de Pessoal 45 866 44 097

Limpeza, Higiene e Conforto 24 118 34 102

Honorários 21 629 29 093

Material de Escritório 17 503 22 718

Eletricidade 12 973 22 286

Contencioso e Notariado 11 351 20 161

Vigilância e Segurança 8 124 14 410

Artigos para Oferta 7 356 7 083

Água 3 728 3 443

Livros e Documentação Técnica 864 685

Total 16 483 687 18 745 561

Os FSE registraram um decréscimo significativo, por um lado asso

ciado á quebra na faturação, fica evidente na rubrica de subcontra

tos, e por outro lado pela aplicação da IFRS 16 onde verificamos esse 

impacto na rubrica de rendas e alugueres.

Notas à Demonstração  

dos Resultados*

a 31 de dezembro de 

2019 e 31 de dezembro 

de 2018

*



87

18.2  Outros Custos Operacionais

A rubrica de custos operacionais em 2019 está influenciada essen

cialmente por assunção de custos de anos anteriores.    

 18.3 Outros Proveitos Operacionais

Esta rubrica em 2019 inclui proveitos não recorrentes, relacionados 

com subsídios do estado para incentivo ao emprego , rappel comer

cial e ainda proveitos de anos anteriores.

18.4 Gastos com Pessoal

Esta rubrica têm a seguinte decomposição:

 Euros

2019 2018

Remunerações 10 999 926 10 199 337

Encargos Sobre as Remunerações 2 271 633 2 248 644

Seguros de Acidentes de Trabalho 153 812 107 737

Gastos de Ação Social 174 907 154 307

Outros Gastos com Pessoal 295 839 321 342

Total 13 896 116 13 031 367

Em dezembro de 2019 a ATM tinha 490 colaboradores no total e 

localizados em Portugal, em dezembro de 2018 o numero de colabo

radores era de 461 localizados em Portugal.

19. Resultados Financeiros 

19.1 Custos Financeiros - Líquidos 

 Euros

2019 2018

Juros Suportados 186 050 168 025

Juros Obtidos 178 736 179 199

Juros Líquidos 7 314 11 174

Ganhos / Perdas cambiais líquidas 0 0

Outros 58 129 65 829

Total 65 443 54 655

Da rubrica de juros suportados, 186.050 euros (168.025 euros em 

2018) referemse à remuneração dos empréstimos obtidos. Na ru

brica de juros obtidos, 178.736 euros referemse à remuneração de 

empréstimos concedidos à MGI Capital, SA.

NOTAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
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19.2 Perdas / Ganhos em Empresas Associadas 

 Euros

Descrição 2019 2018

Dividendos Recebidos 0 0

Integração de resultados de ACE's 0 36 188

Total 0 36 188

A integração de resultados de ACE’s diz respeito aos empreendi

mentos conjuntos (Nota 1.19), e teve os seguintes contributos por 

entidade:

 Euros

Descrição 2019 2018

SPORTSER, ACE 0 36 188

OMAP, ACE 0 0

EMA Setúbal Engenharia e Manutenção Industrial 0 0

Total 0 36 188

20. Imposto Sobre o Rendimento

As rubricas de impostos na demonstração de resultados em 2019 e 

2018 têm a seguinte composição:

 Euros

2019 2018

Imposto corrente 115 467 298 201

Imposto diferido (Nota 16) 0 117 917

Imposto do exercício 115 467 416 118

Imposto de exercícios anteriores 0 46 662

Total Imposto 115 467 369 456
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A reconciliação da taxa de imposto é a seguinte:

21. Resultado por Ação

Básico
O resultado básico por ação é calculado dividindo o lucro atribuível 

aos acionistas pelo número médio ponderado de ações ordinárias 

emitidas durante o ano, excluindo as ações ordinárias adquiridas 

pela empresa e detidas como ações próprias.

Euros

2019 2018

Lucro atribuível aos detentores do capital 232 620 492 716

Número médio ponderado  
das ações ordinárias emitidas 

190 000 190 000

Resultado básico por ação (euros por ação) 1,22 2,59

Diluído
O resultado diluído por ação é calculado ajustando o número médio 

ponderado de ações ordinárias em circulação para incorporar os efeitos 

da conversão de todas as ações ordinárias diluidoras potenciais. Dado 

que não existe qualquer obrigação convertível e opções sobre ações, o 

resultado diluído por ação é igual ao resultado básico por ação.

22. Dividendos por Ação

Em 2019, a Empresa não efetuou qualquer distribuição de dividen

dos aos seus acionistas. 

Euros

Descrição 2019 2018

Lucro/(prejuízo) antes de imposto 348 087 862 171

Diferenças permanentes 179 772 178 179

Diferenças temporárias 0

168 315 1 040 350

Reporte Fiscal Utilizado 0 0

Matéria Coletável 168 315 1 040 350

Taxa de Imposto 21,00% 35 346 21,00% 218 474

Encargo normal de imposto 35 346 218 474

Tributações autónomas + Derramas Municipal e Estadual 80 121 79 728

Outros 0 0

Derrama Estadual 0 0

Imposto do exercício 115 467 298 202

Taxa Efetiva 33,2% 34,6%

NOTAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
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23. Contigências

23.1 Garantias

A empresa possui passivos contingentes respeitantes a garantias 

bancárias. Não se espera que existam passivos significativos decor

rentes dos passivos contingentes. 

 Euros

2019 2018

Garantias 896 039 850 043

Outras Notas
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24. Transações com Partes Relacionadas

Foram efetuadas as seguintes transações com partes relacionadas 

(Empresas do grupo, Associadas e Participadas, Agrupamentos 

Complementares de Empresas, Acionistas e Administradores):

24.1 Saldos Finais Resultantes de Transações Comerciais  
e Financeiras

 Euros

2018 2018

DÍVIDAS DE PARTES RELACIONADAS:

 - Empresas do grupo   

Empréstimos Concedidos 4 389 523 4 436 920

Clientes e Acréscimo de Proveitos (Nota 7): 4 319 562 043

Devedores e Custos Diferidos (Nota 8): 225 554 249 372

 - Empresas Associadas   

Empréstimos Concedidos 0 0

Clientes e Acréscimo de Proveitos (Nota 7): 156 341 152 934

Outros Devedores e Custos Diferidos (Nota 8): 16 206 16 206

 - Acionistas   

Empréstimos Concedidos 0 0

Clientes e Acréscimo de Proveitos (Nota 7): 1 655 650 1 433 334

Devedores e Custos Diferidos (Nota 8): 0 0

Total 6 447 591 6 850 809

DÍVIDAS A PARTES RELACIONADAS:

 - Empresas do grupo   

Empréstimos Obtidos 0 17 933

Fornecedores (Nota 13): 0 0

Credores e Acréscimo de custos (Nota 13): 13 291 124 567

 - Empresas Associadas   

Empréstimos Obtidos 0 0

Fornecedores (Nota 13): 159 182 159 240

Outros Credores (Nota 13): 0 0

 - Acionistas   

Empréstimos Obtidos 0 0

Fornecedores (Nota 13): 150 802 0

Credores e Acréscimo de custos (Nota 13): 0 134 144

Total 323 274 435 884

Total Liquido 6 124 317 6 414 925

NOTAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
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Os empréstimos concedidos e obtidos com partes relacionadas, cor

rentes e não correntes, são remunerados em condições normais de 

mercado, tendo por base a Euribor como indexante.

24.2  Detalhe por Entidade dos Saldos com  
Partes Relacionadas

 Euros

Descrição 2019 2018

SALDOS:

 - Empresas do grupo   

MGI Capital, SGPS, SA  Empréstimos 4 389 523 4 389 523

MGI Capital, SGPS, SA  Corrente 216 766 808 290

MCS, ACE Empréstimos 8 459 44 609

MCS, ACE Corrente 0 242

EFACPS  Corrente 896 61

EFATM Empréstimos 0 2 788

EFAHB  Operação e Manutenção, ACE  
Empréstimos

13 291 124 567

EFAGO  Corrente 3 422 2 243

GEMP INVEST 0 17 933

Outros 328 578

 - Empresas Associadas   

Grupo EPS  Corrente 13 365 9 899

 - Acionistas   

Têxtil Manuel Gonçalves  Corrente 10 383 10 660

Grupo José de Mello  Corrente 1 494 465 1 288 530

Total 6 124 317 6 414 924

24.3 Compromissos e Contingências

Não existe quaisquer compromissos de compra ou passivos contin

gentes relacionados com partes relacionadas.

24.4 Remunerações do Conselho de Administração

Durante o exercício de 2019 não foram pagas quaisquer remunera

ções ao Conselho de Administração.
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25. Acordos Conjuntos

A Empresa tem várias participações em Agrupamentos Complemen

tares de Empresas (ACE’s). Estas entidades prestam serviços de ma

nutenção decorrentes de contratos firmados com clientes. 

No quadro seguinte divulgase informação relativa a ativos, capital 

próprio, proveitos e resultados de cada um dos acordos conjuntos, 

incluindo não só os que se encontram integrados nas contas da Em

presa em 2019 e 2018, mas também as jointventures, que relevam 

apenas o resultado (Nota 19.2).

Euros

Descrição Sede % Método Ativos Capital 
Próprio

Proveitos 
Totais

Resultado 
Liquido

ACORDOS CONJUNTOS

31 de Dezembro de 2019

EFATM, ACE Barreiro 95,0% Integral 0 0 0 0

EFAHB  Operação e Manutenção, ACE Oeiras 90,0% Integral 942 463 615 174 1 612 311 248 879

EFAGO  Manutenção Hospitalar, ACE Barreiro 95,0% Integral 455 933 71 575 1 346 989 71 575

EFACPS, ACE Barreiro 95,0% Integral 487 940 247 046 902 607 80 936

OMAP  Operação e Manutenção para o 
SETOR dos ADUBOS, ACE

Barreiro 90,0% Equivalência 
Patrimonial

0 0 0 0

MCS  Manutenção na Central de Sines, 
ACE

Barreiro 90,0% Integral 722 597 188 125 1 901 173 188 125

SPORTSER  Serviços Manutenção 
Eletrromecânica, ACE

Lisboa 90,0% Equivalência 
Patrimonial

0 0 0 0

EMA Setúbal  Engenharia e Manutenção 
Industrial

Setúbal 5,2% Equivalência 
Patrimonial

330 256 0 330 256 0

31 de dezembro de 2018

EFATM, ACE Barreiro 95,0% Integral 56 790 199 2 122 262 29 598

EFAHB  Operação e Manutenção, ACE Oeiras 90,0% Integral 2 065 219 1 683 896 1 596 488 366 294

EfacecManvia  Manutenção Hospitalar, 
ACE

Barreiro 60,0% Equivalência 
Patrimonial

1 210 0 0 0

EFAGO  Manutenção Hospitalar, ACE Barreiro 95,0% Integral 401 581 92 660 1 342 516 92 660

EFACPS, ACE Barreiro 95,0% Integral 600 042 376 919 1 028 496 281 057

OMAP  Operação e Manutenção para o 
SETOR dos ADUBOS, ACE

Barreiro 90,0% Equivalência 
Patrimonial

22 129 0 0 0

MCS  Manutenção na Central de Sines, 
ACE

Barreiro 90,0% Integral 1 012 337 96 046 1 854 918 41 684

SPORTSER  Serviços Manutenção 
Eletrromecânica, ACE

Lisboa 90,0% Equivalência 
Patrimonial

67 158 67 158 34 114 20 209

EMA Setúbal  Engenharia e Manutenção 
Industrial

Setúbal 5,2% Equivalência 
Patrimonial

2 212 554 0 2 212 554 0

NOTAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
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Empreendimentos Conjuntos

Os montantes seguintes representam a quotaparte do Grupo nos 

ativos, passivos, património líquido, vendas e resultados das opera

ções conjuntas, e estão incluídos na Demonstração da posição finan

ceira e na Demonstração dos resultados.

 Euros

 2019 2018

ATIVO

Ativo não corrente 0 0

Ativo corrente 0 81 084

 0 81 084

PASSIVO

Passivo não corrente 0 0

Passivo corrente 0 20 642

 0 20 642

CAPITAL PRÓPRIO

Reservas e Resultados Transitados 0 42 254

Proveitos 0 48 703

Custos 0 12 515

RESULTADO LIQUIDO 0 36 188

Os valores constantes dos indicadores seguintes correspondem às 

contas sociais das entidades, expressas em euros, antes da aplicação 

das taxas de integração.

26. Honorários Pagos aos Auditores

Nos exercícios de 2019 e 2018, a empresa contratou serviços com a 

Sociedade de Revisores Oficiais de Contas PricewaterhouseCoopers 

& Associados, pelos quais pagou os seguintes honorários:

 Euros

Descrição 2019 2018

Auditoria e Revisão de contas 12 069 12 833

Serviços de consultoria 2 875 8 375

Total 14 944 21 208

27. Eventos Subsequentes

O Conselho de Administração está a monitorizar de perto e com 

grande preocupação todos os desenvolvimentos relacionados com 

a pandemia do COVID19 e está a acompanhar cuidadosamente a 

posição das autoridades e organizações de saúde.

A ATM divulgou internamente um conjunto de medidas, instruções e 

recomendações que se consideram adequadas à fase atual da pro
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pagação do COVID19, complementadas por um plano de contin

gência que teve por base as orientações da Direção Geral de Saúde.

A esta data, os efeitos desta situação no nível de prestação de ser

viços da Empresa não são materialmente relevantes. Embora tenha

mos notado redução de atividade em alguns dos nossos clientes, que 

naturalmente afetam a nossa prestação de serviços de manutenção, 

tivemos noutros clientes aumento da procura dos nossos serviços. 

Dada a incerteza associada à duração no tempo e à magnitude dos 

seus efeitos na economia portuguesa, os impactos futuros são ainda 

incertos e, consequentemente, não são quantificáveis de forma fiável. 

No entanto o Conselho de Administração tem vindo  a avaliar os 

potenciais impactos do COVID19 na sua atividade económica, em 

função de uma avaliação de riscos, ainda em curso.

Em termos de financiamento, consideramos a esta data termos dis

poníveis as linhas de financiamento necessárias à continuação da 

nossa atividade.

Assim, a esta data, estimase que os efeitos desta situação não afe

tarão a continuidade das operações, assim como os compromissos 

financeiros assumidos. 

Lisboa, 30 de abril de 2020

O Contabilista Certificado :

Rui Miguel dos Santos Veloso

O Conselho de Administração :

Miguel Maria Pereira Vilardebó Loureiro

Luis Eduardo Brito Freixial de Goes

Valdemar Jorge Martins Mendes

NOTAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
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Relatório e Parecer do Fiscal Único 
 
 
Senhores Acionistas, 
 
Nos termos da lei e do mandato que nos conferiram, apresentamos o relatório sobre a atividade 
fiscalizadora desenvolvida e damos parecer sobre o relatório de gestão e as demonstrações 
financeiras apresentados pelo Conselho de Administração da ATM – Assistência Total em 
Manutenção, S.A. (a Entidade) relativamente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019. 
 
No decurso do exercício acompanhámos, com a periodicidade e a extensão que considerámos 
adequada, a atividade da Entidade. Verificámos a regularidade da escrituração contabilística e da 
respetiva documentação bem como a eficácia do sistema de controlo interno, apenas na medida em 
que os controlos sejam relevantes para o controlo da atividade da Entidade e apresentação das 
demonstrações financeiras e vigiámos também pela observância da lei e dos estatutos. 
 
Como consequência do trabalho de revisão legal efetuado, emitimos a respetiva Certificação Legal 
das Contas, em anexo. 
 
No âmbito das nossas funções verificámos que: 
 
i) a demonstração da posição financeira, a demonstração dos resultados por naturezas, a 
demonstração do rendimento integral, a demonstração das alterações no capital próprio, a 
demonstração de fluxos de caixa e as correspondentes notas anexas permitem uma adequada 
compreensão da situação financeira da Entidade, dos seus resultados, do rendimento integral, das 
alterações no capital próprio e dos fluxos de caixa; 
 
ii) as políticas contabilísticas e os critérios valorimétricos adotados são adequados; 
 
iii) o relatório de gestão é suficientemente esclarecedor da evolução dos negócios e da situação 
da Entidade evidenciando os aspetos mais significativos; 
 
iv) a proposta de aplicação de resultados não contraria as disposições legais e estatutárias 
aplicáveis. 
 
Nestes termos, tendo em consideração as informações recebidas do Conselho de Administração e 
Serviços e as conclusões constantes da Certificação Legal das Contas, somos do parecer que: 
 
i) seja aprovado o relatório de gestão; 
 
ii) sejam aprovadas as demonstrações financeiras; 
 
iii) seja aprovada a proposta de aplicação de resultados. 
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Finalmente, desejamos expressar o nosso agradecimento ao Conselho de Administração e a todos os 
colaboradores da Entidade com quem contactámos, pela valiosa colaboração recebida. 
 
 
30 de junho de 2020 
 
 
PricewaterhouseCoopers & Associados 
– Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Lda. 
representada por: 
 
 
 
Rui Jorge dos Anjos Duarte, R.O.C. 
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Certificação Legal das Contas 
 
Relato sobre a auditoria das demonstrações financeiras  
 
Opinião 
 
Auditámos as demonstrações financeiras anexas da ATM – Assistência Total em Manutenção, S.A., 
que compreendem a demonstração da posição financeira em 31 de dezembro de 2019 (que 
evidencia um total de 19.024.366 euros e um total de capital próprio de 5.617.937 euros, incluindo um 
resultado líquido de 232.620 euros), a demonstração de resultados por natureza, a demonstração do 
rendimento integral, a demonstração de alterações no capital próprio e a demonstração dos fluxos de 
caixa relativas ao ano findo naquela data, e as notas anexas às demonstrações financeiras que 
incluem um resumo das políticas contabilísticas significativas. 
 
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras anexas apresentam de forma verdadeira e 
apropriada, em todos os aspetos materiais, a posição financeira da ATM – Assistência Total em 
Manutenção, S.A. em 31 de dezembro de 2019 e o seu desempenho financeiro e fluxos de caixa 
relativos ao ano findo naquela data de acordo com as Normas Internacionais de Relato Financeiro 
(IFRS) tal como adotadas na União Europeia. 
 
Bases para a opinião 
 
A nossa auditoria foi efetuada de acordo com as Normas Internacionais de Auditoria (ISAs) e demais 
normas e orientações técnicas e éticas da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas. As nossas 
responsabilidades nos termos dessas normas estão descritas na secção “Responsabilidades do 
auditor pela auditoria das demonstrações financeiras” abaixo. Somos independentes da Entidade nos 
termos da lei e cumprimos os demais requisitos éticos nos termos do código de ética da Ordem dos 
Revisores Oficiais de Contas. 
 
Estamos convictos de que a prova de auditoria que obtivemos é suficiente e apropriada para 
proporcionar uma base para a nossa opinião. 
 
Responsabilidades do órgão de gestão pelas demonstrações financeiras 
 
O órgão de gestão é responsável pela: 
 
a) preparação de demonstrações financeiras que apresentem de forma verdadeira e apropriada 
a posição financeira, o desempenho financeiro e os fluxos de caixa da Entidade de acordo com as 
Normas Internacionais de Relato Financeiro (IFRS) tal como adotadas na União Europeia; 
 
b) elaboração do relatório de gestão nos termos legais e regulamentares aplicáveis; 
 
c) criação e manutenção de um sistema de controlo interno apropriado para permitir a 
preparação de demonstrações financeiras isentas de distorção material devido a fraude ou erro; 
 
d) adoção de políticas e critérios contabilísticos adequados nas circunstâncias; e 
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e) avaliação da capacidade da Entidade de se manter em continuidade, divulgando, quando 
aplicável, as matérias que possam suscitar dúvidas significativas sobre a continuidade das atividades. 
 
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras 
 
A nossa responsabilidade consiste em obter segurança razoável sobre se as demonstrações 
financeiras como um todo estão isentas de distorções materiais devido a fraude ou erro, e emitir um 
relatório onde conste a nossa opinião. Segurança razoável é um nível elevado de segurança, mas 
não é uma garantia de que uma auditoria executada de acordo com as ISAs detetará sempre uma 
distorção material quando exista. As distorções podem ter origem em fraude ou erro e são 
consideradas materiais se, isoladas ou conjuntamente, se possa razoavelmente esperar que 
influenciem decisões económicas dos utilizadores tomadas com base nessas demonstrações 
financeiras. 
 
Como parte de uma auditoria de acordo com as ISAs, fazemos julgamentos profissionais e mantemos 
ceticismo profissional durante a auditoria e também: 
 
a) identificamos e avaliamos os riscos de distorção material das demonstrações financeiras, 
devido a fraude ou a erro, concebemos e executamos procedimentos de auditoria que respondam a 
esses riscos, e obtemos prova de auditoria que seja suficiente e apropriada para proporcionar uma 
base para a nossa opinião. O risco de não detetar uma distorção material devido a fraude é maior do 
que o risco de não detetar uma distorção material devido a erro, dado que a fraude pode envolver 
conluio, falsificação, omissões intencionais, falsas declarações ou sobreposição ao controlo interno; 
 
b) obtemos uma compreensão do controlo interno relevante para a auditoria com o objetivo de 
conceber procedimentos de auditoria que sejam apropriados nas circunstâncias, mas não para 
expressar uma opinião sobre a eficácia do controlo interno da Entidade; 
 
c) avaliamos a adequação das políticas contabilísticas usadas e a razoabilidade das estimativas 
contabilísticas e respetivas divulgações feitas pelo órgão de gestão; 
 
d) concluímos sobre a apropriação do uso, pelo órgão de gestão, do pressuposto da 
continuidade e, com base na prova de auditoria obtida, se existe qualquer incerteza material 
relacionada com acontecimentos ou condições que possam suscitar dúvidas significativas sobre a 
capacidade da Entidade para dar continuidade às suas atividades. Se concluirmos que existe uma 
incerteza material, devemos chamar a atenção no nosso relatório para as divulgações relacionadas 
incluídas nas demonstrações financeiras ou, caso essas divulgações não sejam adequadas, modificar 
a nossa opinião. As nossas conclusões são baseadas na prova de auditoria obtida até à data do 
nosso relatório. Porém, acontecimentos ou condições futuras podem levar a que a Entidade 
descontinue as suas atividades; 
 
e) avaliamos a apresentação, estrutura e conteúdo global das demonstrações financeiras, 
incluindo as divulgações, e se essas demonstrações financeiras representam as transações e 
acontecimentos subjacentes de forma a atingir uma apresentação apropriada; 
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f) comunicamos com os encarregados da governação, entre outros assuntos, o âmbito e o 
calendário planeado da auditoria, e as conclusões significativas da auditoria incluindo qualquer 
deficiência significativa de controlo interno identificada durante a auditoria. 
 
A nossa responsabilidade inclui ainda a verificação da concordância da informação constante do 
relatório de gestão com as demonstrações financeiras. 
 
Relato sobre outros requisitos legais e regulamentares 
 
Sobre o relatório de gestão 
 
Dando cumprimento ao artigo 451.º, n.º 3, al. e) do Código das Sociedades Comerciais, somos de 
parecer que o relatório de gestão foi preparado de acordo com os requisitos legais e regulamentares 
aplicáveis em vigor, a informação nele constante é concordante com as demonstrações financeiras 
auditadas e, tendo em conta o conhecimento e apreciação sobre a Entidade, não identificámos 
incorreções materiais.  
 
 
30 de junho de 2020 
 
 
PricewaterhouseCoopers & Associados  
- Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Lda. 
representada por: 
 
 
 
Rui Jorge dos Anjos Duarte, R.O.C. 
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