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1. Mensagem do Presidente do 
Conselho de Administração

A todos os stakeholders,

Nesta primeira oportunidade de me dirigir a to-
dos os stakeholders da Cerealis (acionistas e 
orgãos sociais, colaboradores, clientes, forne-
cedores, comunidades onde está inserida a sua 
atividade e autoridades) quero, em nome dos 
novos acionistas, reafirmar que:

- Somos conscientes do legado empresarial que 
as famílias fundadoras desenvolveram ao longo 
de mais de um século.

- Estamos reconhecidos pelo valor que a cul-
tura centrada no consumidor e na alimentação 
saudável tem para o valor das suas marcas em 
Portugal e na Lusofonia.

- Estamos cientes da ética prevalente na empre-
sa, sublinhando aqui as relações com os cola-
boradores.

- Reconhecemos a cidadania da empresa e o 
seu envolvimento com as comunidades locais 
onde está inserida.

E por isso estamos conscientes da grande res-
ponsabilidade que temos perante todos as par-
tes interessadas quando nos propomos iniciar 
um processo de transformação que leve a em-
presa para um novo patamar de crescimento e 
desenvolvimento.

Desde que assumimos funções em final de Se-
tembro, iniciámos um conjunto de discussões 
internas e projetos de desenvolvimento organi-
zativo com o propósito de fomentar uma gestão 
mais participada e mais empreendedora. Ainda 
estamos a dar os primeiros passos, mas estou 
encorajado com os sinais e iniciativas que te-
mos observado.

A autonomia, o empreendedorismo, a ambição 
e o profissionalismo das equipas de gestão são 

elementos indispensáveis para que a empresa 
se possa aventurar por novas avenidas de cres-
cimento. Nesse sentido o Conselho de Adminis-
tração tem promovido, para além das alterações 
organizativas, um conjunto de ações para revi-
talizar os processos de suporte ao desenvolvi-
mento de recursos humanos e estabelecer as 
métricas e os incentivos que permitam alinhar 
a gestão estratégica e operacional com a ambi-
ção empresarial.

O exercício de 2021, no rescaldo do confinamen-
to global forçado pela pandemia do COVID-19, 
foi marcado por consideráveis estrangulamen-
tos nas cadeias de abastecimento, por escas-
sez e aumentos de preço de matérias primas, e 
por uma disrupção nunca vista dos preços de 
energia motivada por decisões promotoras da 
transição energética, que aumentaram a depen-
dência energética da Europa num momento de 
grande instabilidade geo-política.

Os resultados do exercício, que foram decep-
cionantes, espelham as dificuldades referidas e 
também, possivelmente, a instabilidade dos pro-
cessos de decisão interna durante a aquisição 
da empresa. Estou confiante que a calibração 
feita no final do ano a alguns processos de deci-
são e uma maior responsabilidade das equipas 
de gestão pelos resultados venha a inverter a 
tendência observada em 2021.

Quero deixar aqui expresso o agradecimento 
do Conselho de Administração a todos os co-
laboradores da Cerealis pela capacidade de 
lidar com a incerteza que um processo de alie-
nação sempre acarreta, agravada por todos os 
desafios internos e externos que se nos coloca-
ram durante a pandemia, garantindo sempre o 
abastecimento exemplar dos nossos clientes e 
o bem estar dos consumidores.
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Agradecemos aos nossos clientes pelo seu 
apoio continuado e pela forma como nos arti-
culámos durante os dificeis momentos da pan-
demia e do seu rescaldo. Compromete-mo-nos 
a continuar a investir em inovação de processos 
e produtos para que melhor possamos contri-
buir para o seu sucesso empresarial. A todos 
os consumidores que nos honram com a sua 
preferência quero deixar uma mensagem de 
compromisso de que continuaremos a centrar 
os nossos esforços no desenvolvimento de ali-

mentos saudáveis e nutricionais que contribuam 
para o seu bem-estar.

Um agradecimento final é devido aos membros 
dos orgãos sociais que cessaram as suas fun-
ções no passado dia 29 de setembro pela sua 
dedicação à empresa.

Maia, 24 de Fevereiro de 2022
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2. Mensagem do Administrador 
Delegado

O ano de 2021 foi o ano da instabilidade e da 
volatilidade. Após um ano tragicamente marca-
do pela pandemia COVID-19 o ano iniciou com 
expetativas de que os seus efeitos fossem pau-
latinamente sendo acomodados, quer na saúde 
pública, quer na economia e na sociedade. Tal 
não foi o caso, foi um ano de continuidade e de 
incertezas com forte impacto na indústria. A 
pandemia voltou a estar presente ao longo de 
todo o ano com surtos mais ou menos acen-
tuados e os mercados, que vinham de um cres-
cendo de tensões resultantes de desequilíbrios 
entre a oferta e procura que se foram instalando 
nas cadeias de abastecimento, viram aqueles 
desequilíbrios agravarem-se e traduzirem-se 
em subidas de preços nunca vistas, nomeada-
mente no último quadrimestre do ano. 

Aquela subida foi transversal a quase todas as 
categorias da cadeia de abastecimento da Ce-
realis: os trigos, os materiais de embalagem, a 
energia, os transportes e em valores de percen-
tagem altíssimas, sendo particularmente acen-
tuadas na segunda metade do exercício. 

Paralelamente, vivemos um ano de fortes varia-
ções da procura, com altos e baixos, provoca-
dos pelas mudanças recorrentes nas medidas 
de confinamento, com impactos nos comporta-
mentos económicos e sociais dos consumido-
res. Deve ainda mencionar-se as  sistemáticas 
situações de isolamento profilático das equipas 
da Cerealis, com ausências recorrentes  e pro-
longadas de vários grupos de colaboradores, 
com impactos nas eficiências aos vários níveis 
da organização.

O tempo da passagem de preços para os nos-
sos clientes não acompanhou a rapidez e di-
mensão daquelas subidas, o que impactou for-
temente nas margens de contribuição de todas 
as famílias de produtos comercializadas pela 

Cerealis. O efeito que daí resultou foi de uma 
descida abruta do EBITDA que ficou ligeiramen-
te acima dos 12 milhões de euros, um dos níveis 
mais baixo dos últimos anos. Estou certo de ter 
sido um movimento de descida de valor circuns-
tancial que os números de 2022 irão corrigir, re-
sultado da capacidade de retificação dos pre-
ços de venda e de uma aposta muito forte na 
eficiência das operações. 

Durante o ano que agora terminou concluiu-se 
a venda por parte dos acionistas das famílias 
Amorim e Lage da totalidade do capital social 
às famílias Moreira da Silva e Silva Domingues. 
Foi uma operação que exigiu muita dedicação e 
suporte de equipas internas e que se prolongou 
durante uma grande parte do exercício, tendo 
sido fechada em 29 de setembro. 

Foram 102 anos de gestão sob uma orientação 
de duas famílias que geriram a empresa desde 
a sua fundação e que transmitiram um forte pa-
trimónio tangível e intangível que são um impor-
tante suporte para a continuidade do percurso 
de crescimento e rentabilidade da Cerealis. 

Os desafios que se estão a viver nas organi-
zações, especificamente nas dos “Consumer 
Goods”, são imensos. Todo o mundo nutricio-
nal, os impactos da sustentabilidade e da im-
periosidade da circularidade da utilização dos 
recursos, a demografia, a evolução do comércio 
e as tensões nas cadeias de abastecimento são 
temas muito impactantes nas opções estratégi-
cas das organizações, que levantam grandes 
desafios e oportunidades que a Cerealis quer 
“agarrar” e a partir deles alavancar o seu cres-
cimento, nacional e internacional. 

Estamos em crer que a forte aposta dos novos 
acionistas da Cerealis neste contexto tão de-
safiante, suportado numa dinâmica de envolvi-
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mento e responsabilização das equipas, será 
alavancada em curvas de crescimento e desen-
volvimento que reforçarão o posicionamento da 
Cerealis no panorama agroalimentar Europeu. 

 Maia, 24 de Fevereiro de 2022
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3. Modelo de Governo

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: 

Carlos António Rocha Moreira da Silva Presidente

Rui Manuel de Amorim Silva de Sousa Vogal e Administrador – Delegado 

Francisco José Mestre Mira da Silva Domingues Vogal

Pedro Miranda Moreira da Silva Vogal

Rita Mestre Mira da Silva Domingues Vogal

MESA DA ASSEMBLEIA-GERAL:

Carlos Lucena Presidente

Tiago Sampaio 1º Secretário

Cristina Maria Rodrigues da Rocha Gonzalez Bernardo 2º Secretário

CONSELHO FISCAL: 

Daniel Bessa Fernandes Coelho Presidente

Óscar José Alçada Quinta Vogal

Manuel Joaquim Gomes Ortigão de Oliveira Vogal

Sandra Helena Pinto de Sousa Pereira Suplente           

COMISSÃO DE REMUNERAÇÕES: 

Carlos António Rocha Moreira da Silva Presidente 

Francisco José Mestre Mira da Silva Domingues Vogal 

Rita Mestre Mira da Silva Domingues Vogal 

3.1. Órgãos sociais 

ROC:

Deloite & Associados, SROC S.A.

Rep. por Miguel Nuno Machado Canavarro Fontes

MANDATOS:  
Triénio 2020 – 2022

DATA DA DELIBERAÇÃO:
29 de setembro de 2021
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O novo modelo de organização assenta na cria-
ção de uma direção executiva com reporte ao 
Conselho de Administração. Àquela direção re-
portam duas Unidades de Negócio:

-  UN Produtos Alimentares,  focada nos negó-
cios de “business to consumer”;

-  UN Farinhas  focada no negócio “business to 
business”;

e um conjunto de direções de suporte à gestão 
do negócio, conforme se pode ver no quadro ao 
lado.

Aquele modelo de organização promove a agi-
lidade, eficácia e empreendedorismo assente 
nas Unidades de Negócio dotadas da capaci-
dade de decisão e com a responsabilidade da 
gestão de recursos que lhes são confiados.

3.2. Novo Organograma – 1 novembro

No final do ano de 2021 realizou-se a operação 
de Fusão por incorporação da Cerealis Interna-
cional – Comércio de Cereais e Derivados, SA 
(doravante Cerealis Internacional) na Cerealis 
Produtos Alimentares, SA, mediante a transfe-
rência global do património da primeira para 
esta última.

A operação de fusão integrou-se numa estra-
tégia global de reorganização e simplificação 
da estrutura do grupo de empresas onde as 
Sociedades Participantes se integravam – o 

Grupo Cerealis –, grupo que tem na sociedade 
“CEREALIS - SGPS, S.A.”, a holding de topo que 
detinha a totalidade das participações sociais 
da Cerealis Produtos Alimentares e da Cerealis 
Internacional.

A organização dos mercados ditos de exporta-
ção (fora da Ibéria) passou  a ser  dividida em 
Mercados Europeus e Mercados de Países Ter-
ceiros, com sinergias das equipas comerciais e 
de suporte. A equipa de trading de commodi-
ties, anteriomente integrada na Cerealis Inter-

3.3. Fusão CI | CPA
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nacional, centralizou-se na Cerealis SGPS, pres-
tando os serviços de assessoria às Unidades de 
Negócio de forma transversal

Todos os direitos e obrigações da Cerealis In-
ternacional foram assumidos pela Cerealis Pro-
dutos Alimentares, tendo todos os contratos e 
responsabilidades transitado para esta socie-
dade sem qualquer percalço.   

Com esta operação, os Conselhos de Adminis-
tração das sociedades intervenientes pretende-
ram  reduzir os custos operacionais no âmbito 
da prossecução das atividades sociais levadas 
a cabo por cada uma das Sociedades Partici-
pantes, bem como implementar uma política de 
gestão integrada, numa tentativa de simplifica-
ção e racionalização da estrutura societária.

Nesse sentido, o ato de concentração teve como 
objetivos:

a. Simplificar o modelo organizacional da Ce-

realis, eliminando uma estrutura societária 
que contém sobreposições administrativas 
e burocráticas, designadamente duplicação 
de obrigações declarativas fiscais, contabi-
lidades, assembleias gerais, membros dos 
órgãos sociais, etc.;

b. Eliminar a duplicação de custos adminis-
trativos, burocráticos e fiscais inerentes à 
manutenção das sociedades CEREALIS 
PRODUTOS ALIMENTARES e da CEREALIS 
INTERNACIONAL, totalmente desnecessá-
rios;

c. Promover a unidade e racionalização da 
gestão e a desburocratização do grupo ju-
rídico-económico, e consequentemente au-
mentar a sua competitividade; e

d. Rentabilizar as potencialidades de recursos 
humanos existentes. 

A Cerealis considera essencial a existência e 
divulgação de um Código de Ética e Conduta 
Comercial para todas as Empresas do Grupo e 
para todos os colaboradores. Estamos confian-
tes de que todos os colaboradores da Cerealis 
têm vindo a comportar-se de forma ética. Con-
tudo, com a criação deste Código de Ética, os 
princípios, valores e condutas considerados ne-
cessários a todos os colaboradores e membros 
da organização são estabelecidos de forma cla-
ra e transparente.

Esperamos que estas regras se tornem um ver-
dadeiro código de conduta e contribuam para o 
reforço da imagem e do papel da Cerealis como 
Grupo de referência na indústria agroalimentar, 
assim como para reforçar os laços entre todas 
as partes interessadas, ou seja, acionistas, co-
laboradores, clientes, fornecedores, parceiros 
sociais, instituições públicas e a comunidade 
em geral.

3.4. Comunicação do novo Código de Ética 
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4. Tendências |  Desafios

A alimentação é a base determinante para uma 
vida saudável, promovendo bem-estar e o equi-
líbrio essencial. Neste sentido, a maior preocu-
pação por uma alimentação nutricionalmente 
equilibrada e saudável é cada vez mais um tema 
central para os consumidores e, consequente-
mente para a indústria alimentar.

Apesar de ser uma temática transgeracional, 
todos os estudos demonstram uma maior cons-
ciência das gerações mais novas, incluindo-se 
neste universo a trilogia mágica da saúde e do 
bem-estar físico e emocional.

Assim, a procura de alternativas mais saudáveis 
e convenientes, tem vindo a ganhar uma maior 
preponderância, destacando-se alguns movi-
mentos com impactos significativos na indústria 
alimentar.  

A revolução veggie 

Segundo o recente estudo da Lantern – The 
Green Revolution 2021, o fenómeno veggie (ter-
mo que designa a soma de vegans, vegetaria-

nos e flexitarianos) em Portugal não foi alterado 
pela pandemia, continuando com um cresci-
mento imparável. Em 2021 registou-se um cres-

cimento de 33% face a 2019, atingindo quase 
250.000 novos veggies. O número total de adul-
tos que segue uma dieta eminentemente vegetal 
em Portugal já é superior a 1 milhão de pessoas.

Todos os estudos internacionais conhecidos 
reforçam estes dados registados no mercado 
português.

A redução de açúcar

O alinhamento entre as entidades oficiais (OMS, 
DGS, …) com a indústria alimentar, tem vindo a 
contribuir para a disseminação de uma mensa-
gem importante que visa a redução do consumo 
do açúcar por parte da população. 

Simultaneamente, a indústria alimentar tem res-
pondido com programas muito exigentes de re-
novação dos seus portefólios, quer seja pela via 
da reformulação dos seus produtos existentes, 
quer através do lançamento de novos produtos 
com uma redução significativa do teor de açú-
car, ou com zero teores de açúcares adiciona-
dos, dando assim um contributo decisivo para 
a necessária redução das taxas de ingestão do 
açúcar.  

A este movimento e esforço da indústria, os 

4.1. Nutrição
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consumidores têm vindo a responder com um 
aumento significativo da procura, redimensio-
nando totalmente este mercado.  

O consumo de proteína

Inicialmente mais procurada por uma popula-
ção com uma atividade física mais intensa, hoje, 
o consumo de proteína tornou-se uma tendên-
cia alimentar mais generalizada. 

Em geral, a indicação de ingestão diária de pro-
teína é de 15% a 20% do valor calórico total ou 
0,8g a 1g/kg de peso/dia. Por exemplo, uma pes-
soa que pesa cerca de 60kg necessita ingerir 
algo entre 48 e 60 gramas de proteína por dia. 
No entanto, aspetos como a prática de atividade 
física, idade e estado de saúde podem interferir 
nas necessidades diárias de ingestão de pro-
teína.

Mais uma vez, a indústria alimentar tem vindo 
a enfrentar este desafio com programas de 
inovação que procuram ir ao encontro de uma 
necessidade inicialmente de um nicho mas que, 
ano a ano tem vindo a tornar-se cada vez mais 
massificada.

Os cereais integrais

A Organização Mundial de Saúde defende que 
a ingestão de 25 a 29 gramas de fibra por dia 

resulta numa redução de 15% a 30% do risco 
de diabetes, doenças cardíacas e cancro do in-

testino. O mesmo estudo da OMS sugere que 
o consumo mais elevado poderá trazer ainda 
maiores benefícios.

É neste sentido que a indústria alimentar tem 
vindo a trabalhar, reforçando o leque de oferta 
de produtos com maior teor de fibras, ou mes-
mo, em vários casos, como na categoria de ce-
reais de pequeno-almoço, incorporando os ce-
reais integrais como o primeiro ingrediente.

A Nutrição na Cerealis

Na Cerealis, a nutrição é uma área crítica que 

tem vindo a dar suporte às equipas de inovação 
no desenvolvimento de produtos inovadores à 
base de cereais que devem contribuir para uma 
alimentação saudável e equilibrada. 

Na Cerealis acompanhamos a evolução das ten-
dências alimentares, oferecendo soluções de 
alimentação que ajudam a promover o bem-es-
tar dos nossos consumidores, contribuindo as-
sim para uma dieta completa, variada e rica em 
nutrientes. A sensibilização dos consumidores e 
da comunidade para a importância de uma die-
ta variada e equilibrada, tem sido um compro-
misso assumido pela Cerealis. 

Enquadrado neste compromisso destacamos 
os principais esforços e resultados:

1. Redução de açúcar na categoria de cereais 
de pequeno-almoço.

    Nos últimos 5 anos, a Cerealis reduziu em 22% 
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o consumo de açúcar. Foram – 510 toneladas 
de açúcar consumidas (mais de 100 milhões 
de pacotes de açúcar retirados nos nossos 
cereais de pequeno-almoço).

2. Redução de sal na categoria de cereais de 
pequeno-almoço.

 Nos últimos 5 anos retiramos 27 toneladas de 

sal dos nossos cereais de pequeno-almoço. 
Uma redução de 38%.

3. Disseminação de informação séria e credível

 Investimos no serviço de informação e acon-
selhamento através do Centro de Nutrição de 
cada uma das plataformas das nossas mar-
cas, na divulgação de dicas nas suas pági-
nas online, na promoção de uma plataforma 
dedicada à nutrição para desportistas na pá-

gina online da Milaneza, na utilização do Sof-
tware Movelife aplicado no extenso conjunto 
de receitas das marcas, facilitando assim a 
classificação nutricional da receita depois de 
concluída, assim como da divulgação de do-
cumentação técnica de suporte à promoção 
de boas práticas alimentares. 

4. Promoção de uma cultura nutricional interna

 Procuramos assegurar que a nutrição faz par-
te da nossa cultura interna, acreditando que 
conhecimento nutricional contribui para o de-
senvolvimento e melhor qualidade de vida dos 
nossos colaboradores. É neste sentido que a 

nutrição faz parte do plano de formação geral 
interno. Simultaneamente, na Cerealis dispo-
nibilizamos um programa de apoio nutricional 
gratuito a todos os colaboradores.

Sustentabilidade é um conceito que hoje se enun-
cia com caráter de urgência e como condição es-
sencial para a resiliência do planeta, das socieda-
des e dos negócios. 

Um enfoque na sustentabilidade é muito mais do 
que garantir a licença para operar, é assegurar a 
continuidade do negócio e a aceitação por parte 
dos mais exigentes mercados, dos nossos clien-
tes e dos nossos consumidores, protegendo a re-
putação das marcas e posicionando com solidez 
as empresas neste universo competitivo.

O nosso contributo

Na Cerealis enquadramos a sustentabilidade 
numa visão abrangente e holística do conceito, 
selecionando três pilares que interagem entre si:

SOCIAL – ECONÓMICO – AMBIENTAL

4.2. Sustentabilidade 

i
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Na Cerealis estamos atentos e comprometidos 
com as novas questões nutricionais da alimen-
tação e impactos ambientais que a produção de 
alimentos implica. Com marcas de referência 
que fazem parte da preferência dos portugue-
ses, assumimos o desafio que somos chamados 
a cumprir: o de continuarmos a inovar para criar 
produtos que venham ao encontro do melhor 
conhecimento nutricional e das necessidades 
de uma sociedade muito diversa e dinâmica, 
que se quer saudável, obtidos através de uma 
cadeia de fornecimento que permita mitigar a 
pressão negativa que a produção dos alimen-
tos coloca nos ecossistemas, com embalagens 
que garantam a segurança alimentar, com a me-
nor pegada de carbono possível e, por fim mas 
não menos importante, recicláveis e garantidas 
as premissas da segurança alimentar, cada vez 
mais com componentes reciclados. Para isso, 
prestamos particular atenção a cinco grandes 
temas que marcam o setor agroalimentar e 
guiam a atuação da Cerealis:

• As tendências que ditam o futuro da alimen-
tação;

• A importância dos processos industriais 
avançados;

• Os desafios urgentes das alterações climá-
ticas;

• O diálogo e parcerias com todas as partes 
interessadas;

• Os objetivos do Desenvolvimento Sustentá-
vel que marcam a agenda 2030.

Nunca estes desígnios assumiram um carácter 
tão coletivo como agora. Para o alcançar exis-
tem duas palavras que se interligam: coopera-
ção e inspiração. Consideramos que o contri-
buto da Cerealis para a sociedade só poderá 
ser alavancado através da cooperação com to-
dos os nossos parceiros. Os grandes desafios 
conquistam-se com a inspiração que nasce de 
muitas fontes. Desde logo com os nossos for-
necedores, as associações, universidades e, 
claro, com os nossos clientes e consumidores, 
aos quais nos sentimos ligados pela preferência 

pelas nossas marcas, motivando-nos diariamen-
te a criar e a apresentar as melhores soluções 
para a sua alimentação.

As alterações climáticas

Um dos maiores desafios do setor agroalimen-
tar é o de responder ao aumento da população 
mundial de uma forma saudável e sustentável 
sem colocar em causa os ecossistemas, procu-
rando uma resposta na criação de sistemas de 
produção e consumo que não comprometam o 
equilíbrio dos solos, que reduzam a pegada de 
carbono e que utilizem recursos de modo efi-
ciente. 

É neste sentido que a Cerealis tem vindo a con-
tribuir para o aumento da produção e consumo 
de cereais com origens em Portugal, tendo lan-
çado uma gama de massas da Nacional exclusi-
vamente com trigo duro alentejano. 

É também neste âmbito que a Cerealis tem vin-
do a apostar na utilização de cacau, derivados, 
óleos e gorduras certificadas, aumentando sig-
nificativamente, ano após ano, a % de utilização 
de cacau UTZ e óleos e gorduras RSPO.

Na área dos transportes temos vindo a colocar 
as nossas energias na redução das emissões 
de CO2, tendo para isso contribuído o incre-
mento das operações de backhauling com os 
nossos principais clientes. 

Sendo a área das embalagens uma preocupa-
ção central, a Cerealis participa ativamente no 
Pacto Português para os Plásticos, tendo vindo 
a desenvolver um programa muito exigente que 
aborda esta temática em dois eixos prioritários: 

• Eficácia – garantir elevados padrões de se-
gurança alimentar.

• Biodegradabilidade – garantir a utilização 
de embalagens de plástico 100% reciclá-
veis, aumentando a incorporação de plásti-
co reciclado de pré-consumo nas embala-
gens finais. 
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Objetivos do Desenvolvimento Sus-
tentável

Os 17 Objetivos do Desenvolvimento Susten-
tável (ODS) e a Agenda 2030 das Nações Uni-
das lançam as prioridades do desenvolvimento 
global para 2030, estabelecendo um quadro de 
ação de combate dos problemas sociais, eco-
nómicos e ambientais mais prementes a nível 
mundial. 193 países assinaram o acordo em 
2015, comprometendo-se a mobilizar esforços 
para intervir em áreas que afetam a vida de to-
dos os cidadãos do mundo e daqueles que ain-
da estão para vir.

Enquanto agentes sociais e económicos funda-
mentais, as empresas têm um papel crítico no 
alcance dos ODS. São por isso, chamadas a as-
sumir o compromisso de, nas suas atividades, 
contribuírem ativamente para alcançar as metas 
estabelecidas.

A alimentação é uma das áreas consideradas 
críticas para a população global e para o plane-
ta, devido às alterações climáticas e ao acesso 
de toda a população a alimentos seguros e em 
quantidade suficiente, face aos modelos de pro-
dução alimentar hoje mais comuns. Por isso, ao 
setor agroalimentar apresentam-se um conjunto 
nuclear de ODS, relacionados com estes desa-
fios, que têm reflexo na agenda de prioridades 
para sustentabilidade da Cerealis.

A Cerealis contribui para os Objeti-
vos do Desenvolvimento Sustentável, 
selecionando 4 dos 17 objetivos e 
implementando um conjunto de ativi-
dades relacionadas.

Integrado na Missão do Grupo, este é um obje-
tivo central que orienta todo o desenvolvimento 
da Cerealis como empresa agroalimentar res-
ponsável.

Na Cerealis sabemos que tudo o que somos e 
tudo o que fazemos será a soma de pequenos 
grandes detalhes, a soma de muitas pessoas. 
Porque tudo conta, cada pessoa, cada ideia, 
porque ... na Cerealis cada grão conta.

Olhamos o futuro com otimismo, implementan-
do um plano de investimento e de parcerias que 
visam o reforço da dignidade do trabalho e sus-
tentabilidade económica do Grupo.

Queremos continuar a crescer sustentadamen-
te conscientes da responsabilidade que temos 
pelos impactos diretos e indiretos do que com-
pramos (matérias-primas), e que produzimos 
(nossas marcas e produtos). Neste sentido, in-
corporamos planos de ação que procuram pro-
mover o consumo e a produção responsável. 
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Há um consenso generalizado e praticamente 
universal que a pandemia acelerou a transfor-
mação digital das organizações. Em 2021, as 
pressões para a digitalização dos processos 
de negócio das organizações continuaram em 
virtude da consolidação de práticas de traba-
lho remotas e híbridas, que haviam surgido re-
pentinamente em 2020 decorrentes da pande-
mia COVID-19 e dos confinamentos inerentes. 
São mudanças estruturais que colocam vários 
desafios às organizações nos domínios das efi-
ciências e eficácias das plataformas digitais, da 
qualificação das Pessoas e da cibersegurança.

Em 2021, a Cerealis prosseguiu com o seu pro-
grama de transformação digital, dando continui-
dade à implementação de diversas ferramentas 
tecnológicas que potenciam melhoria da efi-
ciência e robustez dos processos de negócio 
das várias empresas do Grupo, garantindo fácil 

acesso à informação produzida por forma a po-
tenciar a adequada tomada de decisão.

Assim, e no que se refere especificamente à te-
mática da digitalização de processos, destaca-
-se a dinamização das seguintes iniciativas:

• Conclusão da implementação de software 
de planeamento e sequenciamento opera-
cional, devidamente integrado com o nosso 
ERP, que permitiu a adoção de novas prá-
ticas com vista a aumentar a utilização e a 
produtividade das fábricas;

• Conclusão da implementação de um siste-
ma de informação desenvolvido à medida 
com vista a digitalizar o processo de de-
senvolvimento de produto end-to-end (SET), 
desde a criação do projeto à sua homolo-
gação industrial, passando pela definição 

4.4. Digitalização

A inovação é uma área absolutamente estraté-
gica na Cerealis.

A nossa abordagem incorpora três principais 
pilares: 

 • Inovar para fazer melhor

 • Inovar para acrescentar valor

 • Inovar para crescer

Na Cerealis colocamos as nossas energias e 
conhecimento para que possamos fazer cada 
vez melhor. Fazer melhores produtos, fazer pro-
dutos nutricionalmente mais equilibrados, mais 
saborosos, industrialmente mais eficientes e 
que, naturalmente, respondam às tendências 
do mercado. Inovamos também para acrescen-
tar valor. Acrescentar valor ao longo da cadeia 
de abastecimento, assim como valor nutricional 
nos produtos que desenvolvemos, tendo muito 
claro que só conseguimos crescer se inovarmos 
permanentemente. 

Desenvolvimento da cultura de inovação

Na Cerealis consideramos fundamental o de-
senvolvimento de uma cultura organizacional 
com foco na inovação. Uma cultura transversal 
que potencie o capital interno existente e que 
vá muito para além das paredes de um departa-
mento especializado em inovação.

Co-Inovação

Na Cerealis estamos fortemente empenhados 
em explorar projetos de co-inovação com par-
ceiros dos mais diversos quadrantes – Univer-
sidades, Associações, Clusters, Centros de I&D, 
Colabs e Indústria.  A partilha de conhecimento 
e o desafio permanente são autênticas alavan-
cas de desenvolvimento que poderão resultar 
não só apenas em inovação disruptiva, mas 
também em grande potencial incremental, de 
negócio e know-how.

4.3. Inovação 
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Nestes últimos dois anos o mundo sofreu mu-
danças significativas, sendo que as pessoas, as 
suas prioridades e as suas expectativas muda-
ram com ele, algo que se refletiu igualmente no 
ambiente empresarial. 

O ano de 2021, à semelhança de 2020, foi mar-
cado por um mercado de trabalho de elevada 
complexidade e constantes desafios.

As palavras “Resiliente” e “Desafiante” foram 
pelo segundo ano consecutivo as mais escolhi-
das pelos empregadores e profissionais para 
descrever este período.

2021, na continuidade de 2020, trouxe grandes 
desafios na gestão das equipas, que num am-
biente pandémico ainda tão instável e comple-
xo, levou a que as áreas operacionais estives-
sem em constante pressão, lutando contra as 

ausências dos seus recursos humanos em cada 
vaga tão inconstante e sempre mantendo o foco 
no compromisso de abastecer o mercado com 
bens essenciais ao quotidiano dos Portugueses. 

À semelhança de outras companhias, depara-
mo-nos com algumas dificuldades críticas na 
gestão de recursos humanos neste exercício: 
atração e retenção dos melhores, rotatividade 
e absentismo.

Já no final do ano, e na sequência da mudan-
ça de acionistas, foram revisitados os pressu-
postos da nossa estrutura organizativa, que foi 
redesenhada nos termos descritos no capítulo 
3.2 deste relatório.  A dinâmica que dai resulta 
tem que ser trabalhada e merecerá atenção da 
gestão de Pessoas no ano de 2022.

4.5. Organização do trabalho

de especificações, o que potenciou a mo-
dernização dos processos de controlo de 
qualidade, rastreabilidade e resposta a não 
conformidades;

• Implementação de novas funcionalidades 
nos sistemas de gestão de armazenagem e 
transportes, fomentando a otimização dos 
processos internos, o incremento de produ-
tividade e redução de custos operacionais;

• Implementação de sistema de informação 
de suporte aos processos realizados no 
chão-de-fábrica num dos nossos centros 
de produção, digitalizando registos críticos 
para a organização, recorrendo à integra-
ção com os equipamentos fabris. 

No que se refere à gestão de dados e informa-
ção, dinamizou-se a implementação de novas 
práticas analíticas, incluindo a redefinição de 
indicadores de performance, visando o acesso 
simplificado e democrático à monitorização da 

performance do grupo nas vertentes comercial, 
logística, produtiva e financeira, através das fer-
ramentas de business intelligence. 

Relativamente à gestão de operações e ciber-
segurança, salienta-se que, para suportar as ini-
ciativas acima referidas, a Cerealis prosseguiu 
e deu continuidade a investimentos na moder-
nização da infraestrutura tecnológica, visando 
a sua contínua otimização de performance, au-
mento de resiliência, mitigação de risco e refor-
ço das redundâncias e práticas de continuidade 
de negócio. Realça-se ainda a dinamização das 
atividades desenvolvidas no que se refere à de-
finição e implementação de políticas com vista 
ao reforço da cibersegurança, à redefinição da 
arquitetura de comunicações, à gestão e segre-
gação de redes corporativas e industriais e à 
gestão de operações e administração de siste-
mas e servidores.





Cadeia de   
abastecimento | Mercados5





33

5. Cadeia de
abastecimento | Mercados

A inflação de custos é um fator crítico com im-
pactos ao longo de toda a cadeia de abasteci-
mento. De forma geral, os preços subiram du-
rante o ano, mas a tendência acentuou-se de 
forma vertiginosa a partir de junho. O índice de 
preços de Commodities alimentares da FAO su-
biu mais de 28% em 2021. 

A existência de stocks e contratações anteci-
padas limitaram parte desta inflação. Ainda as-
sim as despesas em 2021 com matérias-primas, 
soft Commodities e energia, ascenderam a 129 
milhões de euros, em forte subida face a 2020, 
com os impactos principais  nas matérias-pri-
mas e energia.

Importante frisar a necessidade de garantir, de 

forma regular e consistente, níveis de elevada 
qualidade das matérias-primas e soft commo-
dities / matérias subsidiárias, condição sine 
qua non para atingir os padrões de elevada 
exigência definidos para os produtos do gru-
po. Desafio redobrado em 2021, com os distúr-
bios na cadeia de abastecimento associados à 
crise pandémica, para além dos impactos dos 
eventos extremos provocados pelas alterações 
climáticas. Acresce ainda uma regulamentação 
europeia que evolui tendencialmente no sentido 
de impor restrições  e limites mais apertados, 
não só no domínio das commodities agrícolas 
como na própria logística de transporte, o que 
se traduz em custos adicionais ao longo de toda 
a fileira.

5.1. Impactos na Cerealis da inflação das Matérias Primas | Soft Commodities | Energia 



34

   

Matérias-primas

Trigo duro

Uma colheita muito fraca na América do Norte, 
com seca, incêndios e temperaturas record em 
várias zonas no Canadá, levou a subidas muito 
fortes dos preços, que mais do que duplicaram 
a partir de junho.  

Na Europa, a colheita foi razoável para as áreas 
semeadas, mas insuficiente para compensar o 
colapso de rendimentos na América do Norte. 
Neste contexto, o trigo duro em Córdoba arran-
cou o ano a 280€/ton., em agosto já cotava a 

430€/ton. e em dezembro próximo dos 530€/ton., 
níveis não registados desde 2007. 

O ano termina com uma subida substancial dos 
custos dos trigos duros, em particular no último 
trimestre. O mercado da sêmea, ao ter uma su-
bida de preços muito menos pronunciada e len-
ta, colocou pressão adicional nas margens do 
negócio, e necessidade de subidas de preços 
de venda bem acima das subidas da matéria-
-prima de base. 

Trigo mole

O principal benchmark do mercado de trigos 
europeu, o MATIF, subiu cerca de 23% face a 
2020, com parte substancial dos aumentos a 
ocorrerem no segundo semestre do ano. O ín-
dice FAO para o trigo mole subiu mais de 23%. 
Apesar da produção mundial record, o merca-
do incorporou mais uma redução de stocks de 
trigo nos grandes exportadores, com procura 
muito robusta e economias em aceleração após 
a paralisação pandémica de 2020. A situação 
internacional de alta tensão nos preços tem 

sido agravada pela tomada de posições prote-
cionistas, como é o caso da Rússia - o maior 
exportador - , com imposição de várias medidas 
de limitação às exportações, a par de políticas 
de maior retenção dos agricultores em várias 
regiões, na sequência de investimentos em ca-
pacidade de armazenagem (nomeadamente na 
região do Mar Negro). 

Na realidade, a inflação nos preços “fábrica” 
dos trigos moles acabou por ser muito superior 

CAD
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à registada no benchmark bolsista, com os ní-
veis acima da média histórica dos prémios de 
qualidade (particularmente nos trigos de mais 
alta proteína, os mais afetados pela escassez 
mundial na oferta), e os preços dos fretes marí-
timos dos navios “coasters”, utilizados no trans-
porte de cereais no comércio intra-europeu, a 
mais do que duplicarem. O atraso significativo 
das colheitas em França, e Europa em geral, 
veio agravar ainda mais a situação de custos.

O Grupo Cerealis tem vindo a trabalhar de for-
ma sustentada com os produtores locais de 
cereais, com vários exemplos de iniciativas e 
projetos de fileira de trigo duro e trigo mole: 
clube dos cereais de qualidade, lista de varie-
dades recomendadas, lançamento e promoção 

de produtos (massas, farinhas) com a marca ce-
reais do Alentejo (rastreabilidade, certificação, 
produção integrada). Em 2021, os consumos de 
cereais nacionais representaram 3% do total, 
valor que acreditamos com bom potencial para 
crescer, e alinhado  com a estratégia europeia 
“from farm to fork”, que tem como objetivo al-
cançar um sistema alimentar justo, saudável e 
ecológico. O muito elevado risco geopolítico e 
as disrupções nas cadeias de abastecimento 
(alterações climáticas, efeitos crise pandémica), 
alertam para a utilidade e urgência de medidas 
orientadas para a fileira dos cereais em Portu-
gal,  potencialmente conducentes à subida sus-
tentada da  percentagem de aprovisionamento 
de cereais nacionais de qualidade. 

Soft Commodities/Matérias 
subsidiárias

Esta categoria de despesa é crítica para o ne-
gócio dos produtos alimentares, e não fugiu à 
tendência inflacionista do ano 2021, com desta-
que para os aumentos nos óleos vegetais (índice 
FAO +74%) e açúcares (índice FAO +37%), num 
contexto de redução dos stocks mundiais. Fo-
ram tomadas várias medidas de diversificação 

de fornecimentos, reforço sempre que possível 
do peso das cadeias de abastecimento locais, 
e aumento do peso da contratação assente em 
políticas de sustentabilidade certificadas (como 
por exemplo, e  face a 2020, a subida de 3 p.p. 
nas compras de óleo de palma RSPO e 2 p.p. no 
cacau UTZ.
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Energia

Esta foi a categoria com evolução mais inflacio-
nista. A eletricidade no mercado diário OMIE 
atingiu um valor médio durante o ano de 2021 
de 112€/MWh, em alta de 230% e 134% respeti-
vamente face aos 34€/MWh registados em 2020 
(ano fortemente afetado pela pandemia), e 48€/
MWh em 2019. Este aumento em 2021 foi sobre-
tudo determinado pela situação no mercado do 
gás (matéria-prima essencial para as centrais 
de ciclo combinado, que marcaram frequente-
mente o custo marginal de produção de equi-
líbrio de mercado, ou mesmo que outra tecno-
logia marque o preço, aplicado o conceito de 
custo de oportunidade), bem como pelos eleva-
dos preços das licenças de emissão de CO2, 
que iniciaram o ano a níveis próximos de 33€/ton 
e em dezembro atingiram os 80€/ton em média.  

O gás natural medido pelo benchmark Dutch 
TTF (futuros mensais negociados na ICE), regis-
tou um preço médio de 39 €/MWh, mais de 4x e 
2,5x superior aos valores médios de 2020 (9,4) e 
2019 (15,3), respetivamente. 

É importante realçar vários períodos em 2021. 
O primeiro trimestre com os preços mais baixos 
do ano e a refletir stocks confortáveis, mas em 
forte baixa com o inverno frio no hemisfério nor-
te e constrangimentos na oferta. O segundo e 
terceiro trimestres já com preços substancial-
mente mais altos, em resultado da procura mui-
to forte de gás LNG na Ásia e América do Sul, a 
par de limitações na oferta de LNG e na produ-
ção gás na Europa. O grande choque ocorre no 
quarto trimestre , com preços médios na ordem 
dos 80 €/MWh, com a redução fortíssima dos 
fluxos de gás da Rússia para a Europa (1/3 na 
rota “Yamal”), mantendo-se os fatores “bullish” 
já registados nos trimestres anteriores.

Com um consumo anual de 47 GWh (eletricida-
de) e 45 GWh (gás natural), a rubrica de energia 
tem um peso relevante na estrutura de custos 
do grupo Cerealis, muito amplificado pelo con-
texto descrito de fortíssima pressão inflacionis-
ta. Destaque ainda para o facto de 72% da ener-
gia consumida em 2021 ter garantia de origem 
de fonte renovável.
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As embalagens são um elemento fundamental 
dos nossos produtos pois garantem a seguran-
ça alimentar, promovem a redução do desperdí-
cio alimentar, contribuem para a eficiência logís-
tica e fornecem informação ao consumidor.

As nossas embalagens são constituídas princi-
palmente por derivados de plástico (polipropile-
no e polietileno) e papel (cartão, cartolina).

No que se refere aos derivados de plástico, o 
ano foi caracterizado por se terem atingido 
máximos de preços históricos, e por uma vo-
latilidade acima do que se tinha observado no 
passado. O ano de 2021 arranca com uma for-
te subida de 15% face a dezembro de 2020, e 
com as mais relevantes petroquímicas mundiais 
produtoras de resinas plásticas versáteis, como 
polipropileno, compostos de polipropileno e po-
lietileno, a declararem força maior para a que-
bra de contratos, colocando toda a cadeia de 
abastecimento sob pressão, não só do ponto de 
vista de preço mas também sob ameaça de es-
cassez e falha de material.

Este fenómeno decorre de um conjunto de fato-
res, que todos combinados criaram um efeito de 
tempestade perfeita:

 • Em consequência da pandemia do CO-
VID-19, que levou à diminuição do consumo 
de combustível devido aos confinamentos 

que motivou a paragem de refinarias e que 
por sua vez condicionaram o abastecimento 
dos derivados de petróleo às petroquími-
cas;

 • Escassez de transporte marítimo e condi-
cionamento dos portos;

 • Nevão que ocorreu no Texas e que forçou 
a paragem não planeada de várias instala-
ções produtivas por um tempo superior ao 
planeado.

Este enquadramento criou pânico generalizado, 
traduzindo-se numa escalada de preços que 
durou até junho, atingindo níveis de mais 80% 
face a dezembro de 2020.

Para o 2º semestre do ano era expectável uma 
correção desses aumentos, em virtude da re-
toma da normalidade quotidiana e do trabalho, 
associada à existência das vacinas COVID-19. 
Esta correção verificou-se muito ligeiramente no 
terceiro  trimestre, mas foi rapidamente inverti-
da no final do ano atendendo à conjuntura eco-
nómica inflacionista prevista para 2022 e pelas 
tensões geopolíticas mundiais.

No que se refere ao papel, de modo análogo ao 
plástico, o ano começa com aumentos na ordem 
dos 10%. 

5.2. Impactos na Cerealis da inflação dos Materiais de embalagens
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Este aumento deveu-se a um elevado ritmo da 
procura no mercado nacional e internacional 
motivada pelo crescimento do comércio online 
e do consequente impacto no número de caixas 
de cartão movimentadas, complementado pelo 
aumento da procura no mercado asiático, pelas 
dificuldades no transporte internacional acima 
descritas e pela redução das taxas de recicla-
gem e reutilização.

Este contexto provocou um sentimento de 
apreensão nos mercados, com notícias e amea-
ças de escassez de papel. Neste sentido, ape-
sar de não ter existido uma subida tão repentina 

como aquela que se verificou para os plásticos, 
a subida dos derivados do papel foi progres-
siva, gradual e constante ao longo do ano, tal 
como se pode observar pela evolução dos índi-
ces relativos aos principais componentes que a 
Cerealis utiliza.

Chegamos ao final do ano com um acréscimo 
dos preços na ordem do 60% face a 2020, com 
a expectativa de que o cenário está longe de es-
tabilizar, pelo que se perspetiva a escalada con-
tínua dos preços e os riscos de rutura iminente 
das cadeias de abastecimento.

Fatores que influenciam o aumento dos custos dos derivados do papel
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No vigésimo primeiro ano de consolidação de contas das empresas que fazem parte do Grupo Cerealis, 
o quadro das empresas consolidadas é o seguinte:

EMPRESA Participação (%)

 Cerealis S.G.P.S., S.A. Mãe

 Cerealis – Produtos Alimentares, S.A. 100

 Cerealis – Moagens, S.A. 100

 Europasta, SE 33,3

A consolidação fiscal do Grupo está ao abrigo do Regime Especial de Tributação dos Grupos de Sociedades 
– RETGS – previsto nos artigos 69º a 71º do código do IRC.

6. Atividade

6.1. Perímetro de consolidação
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Produtos Alimentares

Vendas de 130,4 milhões de euros, 2,9% acima 
do ano anterior.

No ano de 2020, os longos confinamentos vivi-
dos contribuíram para aumentar o consumo nos 
lares tendo-se refletido em fortes níveis de ven-
das.  

Em 2021 já não se verificaram  compras compul-
sivas, uma vez que foi retomada a normalidade 
nos abastecimentos. Os confinamentos tiveram 
impacto negativo nas categorias de bolachas e 
cereais, com quebras dos valores de mercado 
e com vendas abaixo do ano anterior. No entan-
to, relativamente a 2019, a Cerealis manteve um 
crescimento nas várias categorias de produtos. 

As categorias que globalmente foram mais afe-
tadas foram as Farinhas, que depois dos eleva-
dos crescimentos em 2020 sofreram um decré-
cimo, em especial nas exportações para África.

O fenómeno mais importante, que afetou várias 
indústrias, foi a já referida inflação dos custos 
que impactou o ano inteiro, mas que acelerou 
em grande escala desde junho de 2021.  

A elevada inflação nos custos das matérias-pri-
mas e energia teve um forte impacto no exer-
cício 2021 e consequentemente nos preços de 
venda, atirando a categoria de massas e de 
farinhas, no final do ano, para níveis de preços 
históricos.

Massas alimentícias 

Mercado caiu 6% em volume e 2,3% em valor.

Cerealis mantem as vendas nos 64 milhões de 
euros. 

Depois do forte ano de 2020, em que o merca-
do cresceu 9% em volume e 16% em valor, em 

2021 o mercado de massas caiu 6% em volume 
e 2,3% em valor. A Cerealis conseguiu defender 
a sua quota no mercado, mantendo as vendas 
nos 64 M€. 

Paralelamente, o elevado aumento de custos no 
trigo duro, energia e embalagens foi o grande 
protagonista do exercício desta categoria, fa-
zendo com que no final do ano se assistisse a 
aumentos de preços sem precedente.

Neste contexto difícil, as marcas da Cerealis 
ganharam peso internamente, assim como no 
mercado, com uma quota em volume de 36,4% e 
44,1% em valor (Nielsen).

Farinhas de Usos Culinários 

Mercados externos conduzem a uma perda de 
vendas. 

Apesar da forte queda de vendas desta cate-
goria em 2021, sem os confinamentos do ano 
anterior, a Cerealis no mercado interno cresce 
as suas vendas de farinhas em 10%.  

No entanto, nos mercados externos, em especial 
nos Africanos, assiste-se a uma queda impor-
tante das vendas de menos 35%, gerada pela 
crise económica nesses mercados e dificuldade 
de obtenção de contentores.

A Nacional deu continuidade ao seu processo 
de renovação do portefólio e aumento da pene-
tração no mercado português, e manteve a quo-

6.2. Vendas
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ta de mercado nos 13,4% do mercado em valor*. 
*Quota valor em Portugal - Fonte: Nielsen Homescan / Aimia 2021

Cereais de Pequeno-Almoço 

Mercado caiu 7% em volume e 5% em valor.

Nacional cresceu 1%, ganhando quota de mer-
cado

O mercado de cereais caiu por toda a Europa, 
depois do crescimento que tinha tido no ano an-
terior. 

A Cerealis no global perdeu menos que o mer-
cado, com vendas de 30 milhões de euros em 
cereais, mais de 2 milhões de euros que em 
2019.

A marca Nacional manteve o seu dinamismo no 
mercado, reforçando a sua quota em volume e 
em valor para 4,3%*.

*Fonte: Nielsen | Market Track YTD Semana 52 2021

Bolachas

Mercado caiu 7% em volume e vendas da Ce-
realis acompanham o mercado.

Nacional cresceu 5% em volume

Foi uma das categorias que mais perdeu em 
FMCG, afetada negativamente pelos confina-
mentos, fecho das escolas e consequentes alte-
rações de consumo.

As vendas no global da Cerealis acompanha-
ram a perda de vendas do mercado. 

No entanto, a marca Nacional cresceu 5% em 

volume e em valor, muito pelos mercados exter-
nos.

A marca Nacional manteve a sua performance 
estável no mercado, representa 1,9% do merca-
do em valor e 1,5% em volume. 

O valor das vendas de Bolachas foi de 7,5 mi-
lhões de euros. 

Farinhas Industriais

Vendas Cerealis caíram 7,4% em volume e au-
mentaram 3,8% em valor.

O mercado português de farinhas industriais 
continuou condicionado pelas várias medidas 
relativas à pandemia da COVID-19 o que impe-
diu a normal atividade dos nossos clientes.

Por outro lado, houve reforço das quantidades 
de farinha espanhola a entrar em todos os ca-
nais com uma oferta muito agressiva em preço.

A juntar a isto o mercado de exportação tam-
bém teve uma grande retração, nomeadamente 
Angola - o principal mercado da Cerealis -  na 
sequência da crise petrolífera e imposição de 
taxas importação, mas também  devido ao au-
mento da capacidade instalada localmente e 
consequente  menor importação de farinha.

No que diz respeito ao mercado de sêmeas, e 
mesmo com a diminuição de atividade de alguns 
clientes, foi notória uma melhoria em alguns pe-
ríodos do exercício também pela escassez e 
fortes subidas de preços das matérias-primas 
concorrentes.

Neste cenário de retração, as vendas da Cerea-
lis Moagens, diminuíram 7,4% em volume, mas 
aumentaram 3,8% em valor, tendo atingido apro-
ximadamente 312 mil Ton e 99 milhões de euros.         
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A marca implementou um exercício com base 
em 3 eixos estratégicos:

1. Inovação

2. Especialista

3. Bem-estar 

Centrando a sua atividade nos meios Digitais, 
no Ponto de Venda, Mass Media e Ativação da 
Marca, mantendo a sua essência - Alimenta a 
Imaginação, consolidando-se como nutricional-
mente responsável.

6.3. Marketing

Novos produtos

Foram lançados 4 novos produtos em 2021.

Março – Alargamento da gama sabores. Lança-
mento do linguine com cogumelos.

Abril – Desenvolvimento da gama WOK. Lança-
mento do Bulgur Wok.

Maio – Enquadrado na gama étnica, lançamento 
do macarronete com alga kombu. Um novo pro-
duto que responde às mais recentes tendências 
de consumo e bem-estar.

Dezembro – Edição limitada de Aletria de Natal. 
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Campanhas 

Maio – Natura 
“Sabe bem ser saudável”
Campanha outdoor, imprensa, digital, e-com-
merce e ponto de venda.

Julho | Agosto – Bulgur Wok 
Campanha 100% digital

Novembro - Gama Sabores
TV, Digital e Ponto de Venda

Focus Ponto de Venda

Durante o exercício de 2021, a Milaneza imple-
mentou um plano intenso de comunicação e 
destaque no ponto de venda.
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Trigo-Duro Alentejano100%

Após o ano pandémico de 2020, a Nacional re-
cuperou um conjunto de projetos de inovação, 

resultando num exercício com uma forte dinâ-
mica de lançamentos.

Novos produtos

Fevereiro - Renovação das massas integrais Na-
cional, agora com alfarroba.

Abril – Alargamento da gama Zero com os no-
vos Cereais Linha e bolachas mini cookies sem 
açúcar adicionado.

Julho – Lançamento da gama + PROT com Gra-
nola e Papas de Aveia ricos em proteína.

Julho – Edição especial Cookie XL 

Setembro – Farinha de Centeio

Novembro – Formato promocional (esparguete 
+ 10%)

Dezembro – Lançamento da gama Alentejo.  
100% trigo-duro alentejano. 
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6.4.1. Fábricas

Produtos Alimentares

O volume de produção de massas, bolachas e 
cereais de pequeno-almoço em 2021 foi inferior 
ao de 2020, conforme se observa na tabela in-
fra:

Apesar dos vários dias de baixa de colaborado-
res por infeção COVID-19 , as equipas soube-
ram sempre reorganizar-se mantendo a capaci-
dade de produção exigida pelo mercado. 

O escrupuloso cumprimento das normas inter-
nas de higiene e contenção da pandemia, bem 
como o bom trabalho de base efetuado ao longo 
do ano, anteciparam eventuais problemas e  im-
pediram ruturas por falta de recursos humanos.

A nível de eficiência (OEE), o ano ficou sobretu-
do marcado por uma estabilização do indicador, 
sendo o ponto a destacar uma campanha mais 
exigente na qualidade do trigo com impacto na 
extração da Semolaria.

Foram também lançados vários programas e es-
tudos relacionados com a digitalização de pro-
cessos e procedimentos, bem como renovação 
e mitigação de obsolescências críticas.

Farinhas

Foram produzidas cerca de 240.000 toneladas 
de farinhas, menos 10% do que ano anterior.

Em 2021 a operação industrial da Cerealis Moa-
gens teve uma redução de atividade nas suas fá-
bricas, tendo sido produzidas cerca de 240.000 
toneladas de farinhas o que ficou aquém das 
265.000 toneladas produzidas em 2020 e do re-

corde de produção de 296.000 toneladas obtido 
em 2019. Tal redução deveu-se essencialmente 
à redução do volume de exportações, motiva-
do pelo aumento da oferta local e consequente 
aumento das barreiras à importação em Angola 
(nosso principal cliente) e retração da procura 
interna motivada pela crise pandémica.

Também as dificuldades provocadas pela es-
cassez e preços de matérias-primas, bem como 
as dificuldades da cadeia de abastecimento, fi-
zeram do ano de 2021 um exercício complexo 
com impacto ao nível da regularidade e eficiên-
cia da operação fabril.

Com algumas interrupções, provocadas pela 
pandemia, continuaram os esforços na revisão 
e alargamento da implementação da melhoria 
contínua nas diversas áreas das fábricas espe-
rando-se para o início de 2022 a conclusão des-
te processo e retoma dos níveis de eficiência de 
produtividade e eficiência pré-pandemia.

6.4.2. Logistica & planeamento

O ano de 2021 ficou marcado pela incerteza e 
volatilidade da procura, a iniciar-se com novos 
confinamentos e consequentes aumentos da 
procura de massas e farinhas tendo havido, no 
início do segundo semestre, uma estabilização 
ao nível do consumo, que voltou a aumentar no 
último trimestre. Foram sentidas dificuldades no 
aprovisionamento de materiais de embalagem e 
matérias subsidiárias, dado que a escassez de 
algumas matérias-primas e o desequilíbrio de 
fluxos de importação e exportação impactaram 
no nível de serviço dos nossos fornecedores, 
provocando falhas nas quantidades entregues 
e dilatando prazos de entrega. Neste enquadra-
mento, o Planeamento foi sendo adaptado, com 
o objetivo de minimizar estes impactos nas efi-
ciências das linhas de produção e no abasteci-
mento dos nossos produtos ao mercado.

A escassez de matérias-primas impactou tam-
bém o setor da madeira e, consequentemente, 
as paletes pool que utilizamos na nossa ativida-

6.4. Operações 

MASSAS BOLACHAS
C. PEQUENO

ALMOÇO

PRODUÇÃO 
2021 75.709 

82.902 
PRODUÇÃO 

2020

3.026 

3.255 

16.736 

17.820 
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de, com um aumento significativo desta rubri-
ca, também pela redução do número de paletes 
disponíveis e em circulação na cadeia de abas-
tecimento.

Na ótica da sustentabilidade foi promovida uma 
maior ênfase na otimização das quantidades 
transportadas e no desenvolvimento das pa-
recerias existentes no backhauling, e ainda, a 
criação de novas parcerias nesta solução, con-
siderando também o aumento dos preços dos 
combustíveis, com impacto na área dos Trans-
portes. Esta área foi também impactada pela 
legislação que entrou em vigor em setembro, 
alterando a responsabilidade do processo de 
descarga de mercadorias, havendo a necessi-
dade de redefinição deste processo com Forne-
cedores e Clientes.

A Gestão de Armazéns foi marcada pela varia-
bilidade dos volumes a rececionar, preparar e 
expedir, em consonância com a oscilação de 
Recursos Humanos disponíveis, devido à pan-
demia.

Na Cerealis Moagens, foi finalizada a implemen-
tação do modelo logístico de entrega de fari-
nhas aos nossos clientes do canal tradicional, 
iniciado em 2019, com o arranque da operação 
do último armazém avançado para suporte à ex-
pedição do Centro de Produção do Porto. Esta 
iniciativa para além de ter permitido racionalizar 
os meios empregues na operação de expedi-
ção, irá permitir melhorar o nível de serviço e 
satisfação dos clientes.

6.4.3. Serviço de apoio ao Cliente

O Serviço ao Cliente foi também impactado pela 
volatilidade da procura, com elevada variação 
dos volumes de encomendas a processar. Nos 
períodos em que se registaram mais falhas de 
nível de serviço, aumentou a exigência e agili-
dade na gestão dos stocks disponíveis. Os re-
quisitos dos Clientes aumentaram, no que se 
refere à antecipação do envio da informação 
da satisfação das encomendas. A alteração da 
legislação das descargas foi também acompa-
nhada e monitorizada pelo Serviço ao Cliente, 
em conjunto com a distribuição e os clientes. A 
escassez de contentores para carga de enco-
mendas para exportação implicou uma gestão 
de encomendas e definição de datas de carga 
com os clientes muito rigorosa.

A contínua necessidade de ajustar os preços 
dos produtos vendidos, colocou desafios ao ní-
vel da logística e planeamento na satisfação dos 
picos de procura, tendo o serviço de apoio ao 
cliente da Cerealis Moagens um papel prepon-
derante na gestão da relação com os nossos 
clientes de forma que todos ficassem com as 
suas necessidades satisfeitas sem constrangi-
mentos de maior.
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No ano de 2021 renovou-se a certificação da 
IFS com nível de Higher Level ( >95%) em todos 
os centros de produção, 

Evolução dos resultados da IFS nos últimos 
anos e Centros de Produção:

Manteve-se todas as certificações tais como 
Halal, Kosher, Biologica, Certis, RSPO, UTZ.

Ao todo ocorreram 65 inspeções e auditorias. 
As auditorias de clientes são mais frequentes na 
Cerealis Produtos Alimentares e são da grande 
distribuição. Na generalidade das auditorias de 
cliente a Cerealis obtém uma classificação de 
fornecedor do nível mais elevado, mas nota-se 
um crescente nível de exigência  nas auditorias 
de alguns clientes, tais como Jerónimo Martins 
e Lidl, sobretudo em questões relacionadas 
com infraestruturas.

Nem todas estas auditorias e inspeções têm 
pontuação, pelo que não é possível demonstrar 

a evolução de resultados das mesmas. Estamos 
a implementar em 2022 uma classificação das 
não conformidades das auditorias e inspeções 
de forma a ter um indicador e acompanhar a 
evolução.

Nos 2 últimos anos, o número de auditorias de 
clientes reduziu devido à pandemia. Assim, é  
expectável que no ano de 2022 seja efetuado 
um maior número de auditorias/visitas/inspe-
ções.

A alteração de legislação Europeia com respei-
to a segurança alimentar é cada vez mais fre-
quente e exigente, o que obriga a mais análises 
externas de custo elevado, relacionados com 
pesticidas, micotoxinas, alergénios, entre ou-
tros.

Os alertas RASF (de segurança alimentar) são 
cada vez mais frequentes, o que leva a uma exi-
gência dos clientes de maior controlo e evidên-
cias de conformidade.

Estes dois fatores implicam uma tendência no 
aumento de custos de análises externas, que a 
Cerealis tem tentado negociar com os clientes, 

6.5. Qualidade | Segurança

MAIA TROFA LISBOA PORTO COIMBRA
2019 97.39 96.37 96.35 97.65 98.15
2020 97.33 98.19 97.61 97.48 96.51
2021 95.90 96.96 96.46 97.19 96.22
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e fazer uma análise de risco de forma a  reduzir 
ao máximo esse aumento.

O índice de frequência de acidentes tem vindo 
a reduzir em todos os centros de produção ao 
longo dos últimos anos, conforme se pode veri-
ficar na tabela abaixo.

Índice de Frequência de acidentes (nº de aci-
dentes com baixa / horas trabalhadas)

Em 2021 ocorreu um acidente com nível de gra-
vidade elevado no centro de produção Maia 2.

Na Trofa, o valor de índice de gravidade elevado 

deve-se a um acidente que ocorreu em 2020, 
mas a baixa prolongou-se por 2021. 

Índice de gravidade de acidentes (nº de dias 
perdidos por acidentes com baixa/ horas traba-
lhadas)

 

Verifica-se que os colaboradores estão mais 
participativos na identificação de ações de me-
lhoria e de maior colaboração na implementa-
ção de ações. 

No Dia Nacional de Prevenção e Segurança no 
Trabalho, foi dinamizada uma formação para os 
colaboradores e a entrega de um manual com 
“As Regras de Ouro de Segurança Cerealis” 

MAIA TROFA LISBOA PORTO COIMBRA
2019 23 79 23 12 0
2020 14 51 14 11 0
2021 21 15 0 0 0

MAIA TROFA LISBOA PORTO COIMBRA
2019 1150 943 39515 175 0
2020 312 631 497 127 0
2021 574 336 129 0 0
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Estrutura de Recursos Humanos

O constante e crescente aumento da concor-
rência nos nossos setores de atividade, quer 
nacional, quer internacional, obrigam a níveis 
de produtividade cada vez mais elevados, exi-
gindo uma permanente otimização de todos os 
recursos. 

Ciente deste desafio, durante 2021 a Cerealis 
empenhou-se em trabalhar o tema da gestão de 
recursos humanos com foco na eficiência.

A Cerealis terminou o ano com 626 colaborado-
res, menos 50 colaboradores do que no período 
homólogo. 

Destaca-se a fusão por incorporação da Cerea-
lis Internacional  - Comércio de Cereais e De-
rivados, SA na Cerealis Produtos Alimentares 
S.A no final de 2021, um dos passos da reestru-
turação organizacional também visível no novo 
organigrama do Grupo e que tem o objetivo de 
simplificar a estrutura societária e de integrar 
nas Unidades de Negócio a responsabilidade 
pelas exportações.

Pirâmide Etária e Antiguidade Média 
dos Colaboradores do Grupo

Consequência do aumento do nível de rotação 
de pessoal, nos últimos 5 anos o Grupo Cerealis 
manteve a idade média dos seus colaboradores 
em 41 anos.

O escalão etário dos 31 aos 40 anos, continua a 
ser o que concentra a maioria dos trabalhado-
res, representando 34% do total.

No que concerne aos anos de antiguidade, a 
antiguidade média no Grupo Cerealis foi de 11,1 
anos, inferior face a 2016 devido à já referida 
rotatividade crescente de colaboradores.  

Na Cerealis Produtos Alimentares e na Cerealis 
SGPS a antiguidade média é de 10 anos e na 
Cerealis Moagens de 13, reduzindo exponen-
cialmente nesta última em 4,8 anos.

6.6. Pessoas
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Evolução positiva do nível de habili-
tações dos Colaboradores do Grupo

Nos últimos 5 anos regista-se um reforço do ní-
vel médio de habilitações dos colaboradores.

Destaque para o decréscimo substancial de 
existência de colaboradores no Grupo com es-
colaridade inferior ao 3º Ciclo do Ensino Básico, 
uma tendência que se tem verificado nos últi-
mos anos.

Índice de Absentismo 

A taxa de absentismo no Grupo Cerealis em 
2021 foi de 7,39%, em linha com o ano de 2020. 

Continuamos durante 2021 a sentir um enorme 
número de ausências relacionado com a situa-
ção pandémica em Portugal, nomeadamente 
faltas por:

• Encerramentos de estabelecimentos de   
 ensino; 

• Isolamentos profiláticos; 

• Baixas por Infeção COVID-19 ou sintomas 
equivalentes.

Contudo, este ano o número de horas de falta 
referentes a ausências por COVID-19 diminuiu 
(menos cerca de 7500 horas), o que significa 
que, em média, os colaboradores do Grupo fal-
taram mais por outros motivos do que em 2020, 
facto que deixa alguma preocupação e que 
pode colocar em causa as tendências de au-
sências para 2022.

O quadro seguinte tipifica os motivos do absen-
tismo no Grupo durante este exercício.



53

É visível que os motivos predominantes de falta 
se prendem com as baixas por doença (56%), 
seguindo-se motivos relacionados com a paren-
talidade (licença parental – 11%, gravidez de 
risco – 10%, Assistência ao agregado familiar 
– 8%).

Dinamização Cultura Interna

Apesar da conjuntura em que vivemos e de nos 
ser pedido para respeitar o distanciamento so-
cial e trabalhar com toda a segurança tentamos 
na Cerealis celebrar todos os momentos espe-

ciais com os nossos colaboradores. 

Em conjunto com a Direção de Marketing foram 
dinamizadas diversas atividades, nomeadamen-
te:

- Divulgação dos Novos Produtos das Nossas 
Marcas Milaneza e Nacional através da oferta 
de produtos aos colaboradores para poderem 
experimentar em primeira mão as nossas no-
vidades e serem embaixadores junto das suas 
famílias e amigos.

- Atividades de Team building que promovem a 
atividade física e ao ar livre com a inscrição gra-
tuita no Trail do Carlos Sá no Gerês e na Serra 
da Arga.

- Dia 16 de Outubro celebramos o Dia Mundial 
de Pão com distribuição de um “pão Cerealis” 
pelos colaboradores. 

- Festejamos juntos o Dia Mundial das Massas, 
com a oferta de uma massa da Gama Sabores 
e desafiamos todos os colaboradores a alimen-
tarem a sua imaginação e apresentarem a sua 
melhor receita. As duas receitas que mais im-
pressionaram o Chefe Milaneza ganharam um 
prémio especial. 

- Conhecemos o Carro do José Pedro Fontes.

- E deliciamo-nos com um pacote de Cookies XL 
no Dia da Bolacha.
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Com um investimento total de 3,1 milhões de eu-
ros, o investimento em ativos fixos tangíveis foi 
de 2.918 milhares de euros e de 194 mil euros 
em intangíveis. Foi um ano de consolidação dos 
investimentos passados, de afinação de proce-
dimentos e processos.

6.7.  Investimentos
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O exercício de 2021 foi muito desafiado pela 
gestão das consequências da pandemia CO-
VID-19 que reativou inesperadamente e em 
grande escala. As medidas governamentais fo-
ram muito restritivas no que respeita ao isola-
mento e circulação das pessoas, com grandes 
dificuldades para manter a indústria a funcionar. 

As coberturas longas que estavam garantidas 
permitiram manter os contratos de fornecimen-
to que estavam em vigor quando a escalada de 
preços de matérias-primas e subsidiárias des-
poletou, em meados no ano, tendo sido feito um 
esforço, não totalmente conseguido, de aumen-
tar os preços de venda que assegurassem mar-
gens na parte final do ano, já impactadas por 
compras a novos preços. 

A Europasta atingiu vendas de 58 mil toneladas 
de massas dispersas pelos vários mercados da 
região, sendo 42% na República Checa, 27% na 
Polónia e 12% na Eslováquia. É um volume de 
vendas muito interessante, fazendo da Europas-
ta um dos fabricantes de referência da região. 
Em termos de preços, continuam claramente 
abaixo do desejado, em particular nos contra-
tos das marcas de distribuição que represen-
tam 74% das vendas.

O EBITDA manteve-se aos níveis do ano ante-
rior, cerca de 3 milhões de euros, estando be-
neficiado em euros, pela valorização da coroa 
checa.  O gráfico ao lado ilustra a consolidação 
ocorrida no EBITDA nos últimos anos, sendo 
desejável que o aumento da eficiência das ope-
rações, consequência dos investimentos ocorri-
dos e de reengenharia de processos contribua 

para uma melhoria substancial deste indicador 
de referência tão importante e que está abaixo 
dos standards de mercado.  

A empresa foi capaz de assegurar o seu plano 
de investimentos, que foi de cerca de 500 mil 
euros. A empresa está num estado de arte tec-
nológico que lhe permite responder a desafios 
quantitativos e qualitativos que venham a ser 
colocados pelo mercado.

6.8.  Europasta



56

ADIPA - ASSOCIAÇÃO DOS DISTRIBUIDORES 
DE PRODUTOS ALIMENTARES

AEP - ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE PORTU-
GAL

AFLOC - ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE PRO-
DUTORES DE FLOCOS DE CEREAIS

APEF - ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DAS EM-
PRESAS FAMILIARES

APIM - ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DA IN-
DÚSTRIA DE MOAGEM E MASSAS

APQ - ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA PARA A 
QUALIDADE

CNE - CENTRO NACIONAL DE EMBALAGEM

CODIPOR - ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE 
IDENTIFICAÇÃO E CODIFICAÇÃO DE PRODU-
TOS

COTEC PORTUGAL - ASSOCIAÇÃO EMPRESA-
RIAL PARA A INOVAÇÃO

EGP - UNIVERSITY OF PORTO BUSINESS 
SCHOOL

6.9. Representações

FIPA - FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS PORTU-
GUESAS AGRO-ALIMENTARES

FUNDAÇÃO A.E.P.

FUNDAÇÃO DA BATALHA DE ALJUBARROTA

FUNDAÇÃO DA CASA DA MÚSICA

FUNDAÇÃO DE SERRALVES

INTEGRALAR

IPO - INTERNATIONAL PASTA ORGANIZATION

INEGI - INSTITUTO DE ENGENHARIA MECÂNI-
CA E GESTÃO INDUSTRIAL

PACTO PORTUGUÊS PARA OS PLÁSTICOS

SEMOULIERS - UNION DES ASSOCIATIONS 
DES SEMOULIERS DES PAYS DE L’UE

SOCIEDADE PONTO VERDE

UN.A.F.P.A. UNION DES ASSOCIATIONS DE FA-
BRICANTS DE PÂTES ALIMENTAIRES DE L’UE

A Cerealis manteve a representação nas seguintes Associações e Instituições:



57

O ano de 2022 iniciou-se com a consolidação 
dos preços em alta, mantendo-se a pressão dos 
diferentes custos de fatores. A elaboração do 
orçamento para este exercício que agora se ini-
cia foi feita já sob o novo modelo organizacio-
nal com um forte envolvimento e compromisso 
por parte das Unidades de Negócio e das áreas 

de suporte. A prossecução dos objetivos dese-
nhados no orçamento estará presente todos os 
dias e pese o ambiente instável em que nos mo-
vemos, o exercício está desenhado com muita 
assertividade e com ambição de retoma dos va-
lores de rentabilidade recorrentes dos últimos 
anos.

6.10.  Factos relevantes ocorridos após o termo do período e perspetivas para 2022
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7. Resultados Consolidados

No quadro seguinte apresenta-se um conjunto 
de indicadores que refletem a evolução da ati-
vidade, em termos consolidados, pelo conjunto 

de empresas que fazem parte do perímetro de 
consolidação do Grupo Cerealis.

7.1. Indicadores de exploração

Indicadores de Exploração 2019 2020 2021 Var 21/20(%)

Produção Total 208 455 211 774 210 301 (0,7%)
Vendas e Prestação de Serviços 208 271 210 451 209 857 (0,3%)
Vendas para mercados externos 32 724 25 493 26 727 4,8%
Margem Bruta 76 787 78 308 69 856 (10,8%)
Margem Bruta (%) 36,8% 37,0% 33,2% (10,2%)
Fornecimentos Serviços Externos 40 132 38 252 39 893 4,3%
Gastos com Pessoal 19 091 19 062 18 427 (3,3%)
Gastos com Depreciações 10 550 10 306 9 108 (11,6%)
Imparidade dívidas a receber 6 81 100 23,0%
Resultados Operacionais (antes de gastos financiamentos e impostos) 8 113 11 130 2 862 (74,3%)
Gastos de Financiamentos 222 108 82 (24,2%)
Resultados antes de impostos 7 894 11 023 2 782 (74,8%)
Imposto do Exercício (2 866) 1 386 (1 067) (177,0%)
Provisão Extraordinária para IRC de Exercícios Anteriores (*) - 3 309 - (100,0%)
Resultado Líquido Recorrente (antes de provisão extraord. para IRC) 10 760 9 637 3 849 (60,1%)
Resultado Líquido (após provisão extraordinária para IRC) 10 760 6 328 3 849 (39,2%)
Cash Flow Operacional 18 669 21 516 12 070 (43,9%)
Cash Flow Operacional (excluindo custos e proveitos não recorrentes) 18 669 21 516 12 354 (42,6%)
V.A.B. 37 702 40 609 30 499 (24,9%)

(*) Em 2013, ao abrigo do RERD (regime excecional de regularização de dividas), as empresas Cerealis Moagens e 
Cerealis-Produtos Alimentares liquidaram o imposto no valor de 3.309 mil euros, mantendo o seu valor em ativo, por 
considerar tratar-se de um imposto não devido. Em novembro de 2020 o tribunal fiscal do Porto, teve um entendimento 
diferente e indeferiu aquela nossa pretensão, decisão da qual a Administração da empresa entendeu recorrer. Embo-
ra crentes da razão que nos assiste, por uma questão de prudência, decidiu-se constituir esta provisão extraordinária 
para IRC, que contabilisticamente onera os resultados líquidos, embora do ponto de vista de tesouraria não tenha 
qualquer impacto.

As vendas registaram uma redução de 0,3% em 
relação ao ano anterior, que não foi compensa-
da pelos aumentos de preços de venda que se 
verificaram.

A margem bruta absoluta ascendeu a 69.856 

milhares de euros, que representou uma redu-
ção de cerca de 8.450 milhares de euros, menos 
10,8% em termos absolutos e menos 3,8 pontos 
percentuais que o ano anterior. Este facto decor-
reu do desequilíbrio entre a evolução exponen-
cial e repentina dos custos das matérias-primas 

K euros
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e a incapacidade de transferir para o mercado 
aumentos de preço que os compensassem.

Os custos de funcionamento (fornecimentos e 
serviços externos e gastos com o pessoal) ti-
veram um acréscimo de 1,8% relativamente ao 
ano anterior.

Para este efeito contribuiu um acréscimo de 
4,3% nos fornecimentos e serviços externos, 
quase exclusivamente devido ao aumento dos 
preços de energia, e uma redução de 3,3% nos 
gastos com pessoal, apesar de termos incorrido 
em custos extraordinários com indemnizações 
devido a movimentos de racionalização de es-
trutura operacionalizados.

As imparidades em Clientes, em termos líquidos 
foram de 100 mil euros, que num ano tão difí-
cil para alguns segmentos de mercado que a 
Cerealis serve, representam um valor pouco ex-
pressivo relativamente à dimensão das vendas, 
refletindo uma assertiva política de gestão de 
crédito.

As depreciações foram inferiores em 11,6%, 
cerca de 1.200 mil euros relativamente ao ano 
anterior.

Como consequência da redução da dívida ao 
longo dos últimos anos, os custos de financia-
mento foram de 82 milhares de euros, represen-
tando 0,04% das vendas.

Os Resultados Operacionais foram de 2.862 mi-
lhares de euros, menos 74,3% do que no ano 
anterior.

O resultado antes de impostos foi de 2.782 mi-
lhares de euros, inferior em 74,8% ao ano tran-
sato, menos cerca de 8.200 milhares de euros.

O Cash-Flow Operacional consolidado foi de 
12.070 mil euros, inferior em 43.,9% relativa-
mente ao ano anterior. Representa cerca de 
5,8% do volume de negócios, inferior em cerca 
de 4,5 pontos percentuais face ao ano anterior. 
De salientar que, excluindo custos e proveitos 
não recorrentes ocorridos em 2021, inerentes 
à transação ocorrida, alienação de ativos não 
afetos e às indemnizações incorridas devido à 
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Os rácios económicos e financeiros continuam 
a situar-se em níveis de segurança muito eleva-
dos, permitindo que o Grupo encare programas 
de desenvolvimento futuros com conforto.

A contribuir para este resultado esteve um con-
texto macroeconómico de baixas taxas de juro, 
que complementado com a manutenção das 
melhores relações com os nossos parceiros do 
sector bancário, possibilitou obter níveis de ser-
viço da dívida historicamente baixos.

Por outro lado, os meios libertos têm permitido 
amortizar a dívida consolidada ao longo dos úl-
timos anos, atingindo em 2021 um valor pratica-

mente de zero (6 mil euros).

De salientar que no final do ano as disponibi-
lidades ascendiam a cerca de 2 milhões de 
euros, contribuindo para uma robusta situação 
económico-financeira.

A rentabilidade recorrente dos Capitais Pró-
prios em 2021 foi de 3,5%, muito penalizada 
pelos resultados de exploração, tal como acima 
descrito. 

No quadro seguinte resumem-se os principais 
indicadores do balanço consolidado do Grupo.

 

7.2. Resultados Económico – financeiros

Indicadores Económicos e Financeiros 2019 2020 2021 Var 21/20 (%)

Capitais Própios 105 624 107 443 111 160 3,5%

Activo Total 153 831 155 037 151 042 (2,6%)

Autonomia Financeira (cap. próprio/ativo líquido) 68,7% 69,3% 73,6% 6,2%

Capitais Permanentes 107 960 107 869 111 543 3,4%

Ativos (imob. líquido) 77 081 69 874 63 933 (8,5%)

Cobertura Investim. (cap. permanentes / investimentos) 140,1% 154,4% 174,5% 13,0%

Dívida Remunerada 13 572 2 209 6 (99,7%)

Passivo Total 48 207 47 594 39 882 (16,2%)

Liquidez Geral (Act. Corr. / Pass. Corr.) 1,63 1,89 2,37 25,0%

Solvabilidade (Cap. Próprios / Passivo Total) 219,1% 225,7% 278,7% 23,5%

Rentab. Cap. Próprios (antes prov. extraord. IRC) 10,2% 9,0% 3,5% (61,4%)

Rentab. Cap. Próprios (após prov. extraord. IRC) 10,2% 5,9% 3,5% (41,2%)

reestruturação organizacional, o cash-flow ope-
racional ascenderia a 12.354 mil euros. 

O resultado líquido recorrente de 2021 foi de 
3.849 mil euros, menos 60,1% do que o ano de 
2019. 

De salientar que em 2021, os resultados líquidos 
são superiores aos resultados antes de imposto 
devido ao reconhecimento de proveitos ineren-
tes aos benefícios fiscais, que apresentam valo-
res superiores aos da matéria coletável de IRC. 

K euros
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7.3.  Demonstrações financeiras consolidadas

ATIVO Notas 31 de dezembro de 2021 31 de dezembro de 2020

ATIVO NÃO CORRENTE:

Ativos fixos tangiveis 9 58 168 899 63 274 563

Propriedades de investimento 11 896 591 909 469

Ativos intangíveis 12 570 663 834 883

Participações financeiras - método da equivalência
patrimonial 7 e 13 1 836 035 1 859 334
Participações financeiras - método da equivalência
patrimonial - Goodwill 7 e 13 2 298 119 2 872 648

Participações financeiras - outros métodos 13 5 499 5 524

Accionistas/sócios

Outros investimentos financeiros 13 157 557 117 214

Empresas participadas 32 - 17 972

Ativos por impostos diferidos 14 2 074 209 863 524

Ativos não correntes detidos para venda 11 - -

Total do ativo não corrente 66 007 572 70 755 131

ATIVO CORRENTE:

Existências - -

Inventários 15 29 085 176 31 738 759

Contas a receber de accionistas

Clientes 46 247 884 41 542 577

Adiantamentos a fornecedores

Estado e outros entes públicos 22 6 953 193 6 256 967

Adiantamentos a fornecedores

Empresas participadas 32 - -

Outros créditos a receber 16 289 904 337 334

Diferimentos 17 402 764 503 777

Activos financ. detidos para negociação

Outros ativos financeiros 69 59

Caixa e depósitos bancários 4 2 055 910 3 902 339

Total do ativo corrente 85 034 900 84 281 812

TOTAL DO ATIVO 151 042 472 155 036 943

BALANÇO CONSOLIDADO 

CEREALIS - SGPS, S.A.          
BALANÇOS CONSOLIDADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020
(Montantes expressos em Euros)
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CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO Notas 31 de dezembro de 2021 31 de dezembro de 2020

CAPITAL PRÓPRIO

Capital subscrito 18 12 500 000 12 500 000

Reserva legal 18 2 500 000 2 500 000

Reservas livres 87 723 160 83 832 999

Outras reservas 3 575 774 1 172 028

Resultados transitados - -

Ajustamentos em activos financeiros - participações financeiras - -

Excedentes de revalorização 18 2 205 499 2 206 875

Ajustamentos em ativos financeiros 18 (1 193 074) (1 097 074)

107 311 359 101 114 828

Resultado líquido consolidado do exercício 3 848 888 6 327 785

111 160 247 107 442 613

Interesses que não controlam - -

Total do capital próprio 111 160 247 107 442 613

PASSIVO
PASSIVO NÃO CORRENTE:

Provisões 19 3 352 666 3 427 666

Financiamentos obtidos 20 - 6 170

Responsabilidades por benefícios pós-emprego 19 383 068 420 068

Passivos por impostos diferidos 14 199 181 210 051

Total do passivo não corrente 3 934 915 4 063 955

PASSIVO CORRENTE:

Fornecedores 29 730 993 34 887 757

Adiantamentos de clientes - -

Estado e outros entes públicos 22 1 014 138 1 064 319

Instrumentos financeiros derivados

Accionistas/sócios

Empresas participadas 32 - 83 418

Financiamentos obtidos 20 6 171 2 203 061

Outras dividas a pagar 21 5 184 946 5 285 998

Diferimentos 23 11 062 5 822

Outros passivos financeiros 3.18 - -

Passivos n correntes detidos p/venda

Total do passivo corrente 35 947 310 43 530 375

Total do passivo 39 882 225 47 594 330

Total do capital próprio e do passivo 151 042 472 155 036 943

O Anexo faz parte integrante do balanço consolidado em 31 de dezembro de 2021.

O Contabilista Certificado                                                         

Sérgio Miguel Bastos Oliveira

O Conselho de Administração 

Carlos António Rocha Moreira da Silva
Presidente      

Francisco José Mestre Mira da Silva Domingues
Vogal                                                                                                   

Pedro Miranda Moreira da Silva
Vogal

Rita Mestre Mira da Silva Domingues
Vogal

Rui Manuel de Amorim Silva e Sousa
Vogal e Administrador-Delegado
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O Anexo faz parte integrante do balanço consolidado em 31 de dezembro de 2021.

O Contabilista Certificado                                                         

Sérgio Miguel Bastos Oliveira

O Conselho de Administração 

Carlos António Rocha Moreira da Silva
Presidente      

Francisco José Mestre Mira da Silva Domingues
Vogal                                                                                                   

Pedro Miranda Moreira da Silva
Vogal

Rita Mestre Mira da Silva Domingues
Vogal

Rui Manuel de Amorim Silva e Sousa
Vogal e Administrador-Delegado

DEMONSTRAÇÕES CONSOLIDADAS DOS RESULTADOS POR NATUREZAS 

CEREALIS - SGPS, S.A.          
DEMONSTRAÇÕES CONSOLIDADAS DOS RESULTADOS POR NATUREZAS DOS EXERCÍCIOS FINDOS 
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020
(Montantes expressos em Euros)

RENDIMENTOS E GASTOS Notas 31 dezembro 2021 31 dezembro 2020

Vendas e serviços prestados 24 209 856 630 210 450 643

Subsídios à exploração 37 932 57 681

Ganhos / (perdas) imputados de subsidiárias e associadas 7 e 13 763 917 132 947

Variação nos inventários da produção 15 444 230 1 323 419

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas 15 (140 422 767) (133 466 014)

Fornecimentos e serviços externos 25 (39 892 708) (38 251 880)

Gastos com o pessoal 26 (18 426 571) (19 062 326)

Imparidade de dívidas a receber ((perdas) / reversões) 28 (99 845) (81 272)

Provisões (aumentos / reduções) 19 37 000 108 349

Aumentos / (Reduções) de justo valor 6 018 1 284

Outros rendimentos 29 1 032 735 1 741 318

Outros gastos 30 (1 366 630) (1 518 945)

Resultado antes de depreciações,
gastos de financiamento e impostos 11 969 941 21 435 204

Gastos de depreciação e de amortização 27 (9 107 896) (10 305 523)

Resultado operacional
(antes de gastos de financiamento e impostos) 2 862 045 11 129 681

Juros e rendimentos similares obtidos 31 1 201 520

Juros e gastos similares suportados 31 (81 530) (107 569)

Resultado antes de impostos 2 781 716 11 022 632

Impostos sobre o rendimento do exercício 14 1 067 172 (4 694 847)

Resultado líquido consolidado do exercício 3 848 888 6 327 785

Resultado líquido consolidado do exercício atribuível a:

Detentores do capital da Empresa-mãe 3 848 888 6 327 785

Interesses que não controlam - -

3 848 888 6 327 785

Resultado por ação básico 1,540 2,531
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Resultado 
Excedentes líquido

Interesses Total do

Capital Reserva Reservas Outras Resultados de consolidado
que não capital

Notas subscrito legal livres reservas transitados revalorização do exercício Total controlam próprio

Posição em 1 de janeiro de 2021 12 500 000 2 500 000 83 832 999 1 172 028 - 2 206 875 (1 097 074) 6 327 785 107 442 613 - 107 442 613

Alterações no exercício:

Aplicação do resultado líquido consolidado do exercício anterior:

  Transferência para reservas livres - - 3 070 641 - 3 257 144 - - (6 327 785) - - -

  Transferências - - 854 910 2 403 746 (3 257 144) (1 512) - - - - -

Passivos por impostos diferidos associados a excedentes de revalorização - - (136) - - 136 - - - - -

Reconhecimento de subsídos ao investimento 29 - - (45 489) - - - - - (45 489) - (45 489)

Reconhecimento de subsídos ao investimento - passivos por impostos diferidos 14 - - 10 235 - - - - - 10 235 - 10 235

Efeitos de aplicação do Método de Equivalência Patrimonial 13 - - - - - - (96 000) - (96 000) - (96 000)

12 500 000 2 500 000 87 723 160 3 575 774 - 2 205 499 (1 193 074) - 107 311 359 - 107 311 359

Resultado líquido consolidado do exercício 3 848 888 3 848 888 - 3 848 888

Resultado integral 3 848 888 111 160 247 - 111 160 247

12 500 000 2 500 000 87 723 160 3 575 774 - 2 205 499 (1 193 074) 3 848 888 111 160 247 - 111 160 247

Posição em 31 de dezembro de 2021 12 500 000 2 500 000 87 723 160 3 575 774 - 2 205 499 (1 193 074) 3 848 888 111 160 247 - 111 160 247

Capital próprio atribuido aos detentores do capital da Empresa mãe

Ajustamentos em 
ativos financeiros

DEMONSTRAÇÃO CONSOLIDADA DAS ALTERAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO 

CEREALIS - SGPS, S.A.          
DEMONSTRAÇÃO CONSOLIDADA DAS ALTERAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO NOS EXERCÍCIOS FIN-
DOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 31 DE DEZEMBRO 2020
(Montantes expressos em Euros)

Resultado 
Excedentes líquido

Interesses Total do

Capital Reserva Reservas Outras Resultados de consolidado
que não capital

Notas subscrito legal livres reservas transitados revalorização do exercício Total controlam próprio

Posição em 1 de janeiro de 2021 12 500 000 2 500 000 83 832 999 1 172 028 - 2 206 875 (1 097 074) 6 327 785 107 442 613 - 107 442 613

Alterações no exercício:

Aplicação do resultado líquido consolidado do exercício anterior:

  Transferência para reservas livres - - 3 070 641 - 3 257 144 - - (6 327 785) - - -

  Transferências - - 854 910 2 403 746 (3 257 144) (1 512) - - - - -

Passivos por impostos diferidos associados a excedentes de revalorização - - (136) - - 136 - - - - -

Reconhecimento de subsídos ao investimento 29 - - (45 489) - - - - - (45 489) - (45 489)

Reconhecimento de subsídos ao investimento - passivos por impostos diferidos 14 - - 10 235 - - - - - 10 235 - 10 235

Efeitos de aplicação do Método de Equivalência Patrimonial 13 - - - - - - (96 000) - (96 000) - (96 000)

12 500 000 2 500 000 87 723 160 3 575 774 - 2 205 499 (1 193 074) - 107 311 359 - 107 311 359

Resultado líquido consolidado do exercício 3 848 888 3 848 888 - 3 848 888

Resultado integral 3 848 888 111 160 247 - 111 160 247

12 500 000 2 500 000 87 723 160 3 575 774 - 2 205 499 (1 193 074) 3 848 888 111 160 247 - 111 160 247

Posição em 31 de dezembro de 2021 12 500 000 2 500 000 87 723 160 3 575 774 - 2 205 499 (1 193 074) 3 848 888 111 160 247 - 111 160 247

Capital próprio atribuido aos detentores do capital da Empresa mãe

Ajustamentos em 
ativos financeiros

O Anexo faz parte integrante do balanço consolidado em 31 de dezembro de 2021.

O Contabilista Certificado                                                         

Sérgio Miguel Bastos Oliveira

O Conselho de Administração 

Carlos António Rocha Moreira da Silva
Presidente      

Francisco José Mestre Mira da Silva Domingues
Vogal                                                                                                   

Pedro Miranda Moreira da Silva
Vogal

Rita Mestre Mira da Silva Domingues
Vogal

Rui Manuel de Amorim Silva e Sousa
Vogal e Administrador-Delegado
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FLUXOS DE CAIXA DAS
ATIVIDADES OPERACIONAIS: Notas

Recebimentos de clientes 206 100 118 213 149 380
Pagamentos a fornecedores (183 022 630) (172 511 680)
Pagamentos ao pessoal (10 198 409) (10 092 715)

Caixa gerada pelas operações 12 879 079 30 544 985

(Pagamento) / recebimento do imposto sobre o rendimento (668 999) 490 150
Outros recebimentos / (pagamentos) (9 161 087) (10 334 496)

Fluxos das atividades operacionais [1] 3 048 993 20 700 639

FLUXOS DE CAIXA DAS
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO:

Pagamentos respeitantes a:

Ativos fixos tangíveis e intangíveis (3 587 528) (3 587 528) (4 872 801) (4 872 801)

Recebimentos provenientes de:

Ativos fixos tangíveis 51 791 25 980
Investimentos financeiros 4 683 539 295 572
Outros ativos 75 483 -
Juros e rendimentos similares 23 47
Dividendos - 810 836 7 748 329 347

Fluxos das atividades de investimento [2] (2 776 693) (4 543 454)

FLUXOS DE CAIXA DAS
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO:

Recebimentos provenientes de: 

Financiamentos obtidos - - 195 057 195 057

Pagamentos respeitantes a:

Financiamentos obtidos (2 203 061) (11 550 000)
Juros e gastos similares (51 491) (111 787)
Dividendos 18 - (2 254 552) (2 455 841) (14 117 627)

Fluxos das atividades de financiamento [3] (2 254 552) (13 922 570)

Variação de caixa e seus equivalentes [4]=[1]+[2]+[3] (1 982 252) 2 234 615

Efeito das diferenças de câmbio 135 823 (22 758)

Caixa e seus equivalentes no início do exercício 4 3 902 339 1 690 482

Caixa e seus equivalentes no fim do exercício 4 2 055 910 3 902 339

2021 2020

DEMONSTRAÇÕES CONSOLIDADA DOS FLUXOS DE CAIXA 

CEREALIS - SGPS, S.A.          
DEMONSTRAÇÕES CONSOLIDADA DOS FLUXOS DE CAIXA DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM
31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020
(Montantes expressos em Euros)

O Contabilista Certificado                                                         

Sérgio Miguel Bastos Oliveira

O Conselho de Administração 
Carlos António Rocha Moreira da Silva
Presidente      
Francisco José Mestre Mira da Silva Domingues
Vogal                                                                                                   
Pedro Miranda Moreira da Silva
Vogal
Rita Mestre Mira da Silva Domingues
Vogal
Rui Manuel de Amorim Silva e Sousa
Vogal e Administrador-Delegado
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7.4.  Anexos às demonstrações financeiras

1. NOTA INTRODUTÓRIA

Cerealis - SGPS, S.A. (“Empresa” ou “Empresa-
-mãe”) é uma sociedade anónima, foi constituí-
da em 1919 e tem a sua sede social em Águas 
Santas, na Maia.

A Cerealis - SGPS, S.A. encabeça um grupo de 
empresas (“Grupo Cerealis” ou “Grupo”) consti-
tuído pelas seguintes subsidiárias e associadas:

Cerealis – Produtos Alimentares, S.A. Maia

Cerealis – Moagens, S.A. Maia

Europasta, SE República Checa

A atividade do Grupo consiste na produção e 
comercialização de massas alimentícias, bola-
chas, farinhas, flocos de cereais, moagem de 
cereais, comercialização de farinhas e importa-
ção e exportação de cereais e produtos deriva-
dos. O Grupo desenvolve a sua atividade produ-
tiva essencialmente nas instalações industriais 
localizadas na Maia, Trofa, Porto (Freixo), Coim-
bra e Lisboa. 

Durante o exercício de 2010, o Grupo adquiriu 
uma participação financeira correspondente a 
25% do capital da sociedade Europasta, SE, so-
ciedade sedeada na República Checa e que se 
dedica igualmente à produção e comercializa-
ção de massas alimentícias e farinhas. No exer-
cício de 2014, o Grupo aumentou a sua partici-
pação para 33,33% através da sua subsidiária 
Cerealis - Produtos Alimentares, S.A..

As demonstrações financeiras consolidadas 
anexas são apresentadas em Euros, dado que 
esta é a divisa utilizada preferencialmente no 
ambiente económico em que o Grupo opera. 
As transações realizadas em moeda estrangei-
ra são incluídas nas demonstrações financeiras 
consolidadas de acordo com a política descrita 
na Nota 3.13.

Estas demonstrações financeiras consolidadas 
foram aprovadas pelo Conselho de Administra-
ção. Contudo, as mesmas estão ainda sujeitas 
a aprovação pela Assembleia Geral de Acio-

nistas, nos termos da legislação comercial em 
vigor em Portugal. O Conselho de Administra-
ção entende que estas demonstrações financei-
ras consolidadas refletem de forma verdadeira 
e apropriada as operações da Empresa e das 
suas subsidiárias, bem como a sua posição con-
solidada, desempenho financeiro e fluxos de 
caixa consolidados. 

2. REFERENCIAL CONTABILÍSTICO DE PRE-
PARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINAN-
CEIRAS

As demonstrações financeiras consolidadas 
anexas foram preparadas no quadro das dispo-
sições legais em vigor em Portugal, em confor-
midade com o Decreto-Lei nº 158/2009, de 13 
de julho, alterado pelo Decreto-Lei n.º 98/2015 
de 02 de junho e de acordo com a Estrutura 
Conceptual, Normas Contabilísticas e de Relato 
Financeiro (“NCRF”) e Normas Interpretativas 
(“NI”) do Sistema de Normalização Contabilís-
tica aplicáveis ao exercício findo em 31 de de-
zembro de 2021.

3. PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS

As principais políticas contabilísticas adotadas 
na preparação das demonstrações financeiras 
consolidadas anexas são as seguintes:

3.1 Bases de apresentação

As demonstrações financeiras consolidadas 
anexas foram preparadas no pressuposto da 
continuidade das operações, a partir dos livros 
e registos contabilísticos das empresas incluí-
das na consolidação (Nota 6), mantidos de 
acordo com os princípios contabilísticos geral-
mente aceites nos países de cada subsidiária 
e associada, tendo sido ajustados, no processo 
de consolidação, de modo a que as demonstra-
ções financeiras consolidadas estejam de acor-
do com as Normas Contabilísticas e de Relato 
Financeiro do Sistema de Normalização Conta-
bilística.

O Conselho de Administração procedeu à ava-
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liação da capacidade de o Grupo operar em 
continuidade, tendo por base toda a informação 
relevante, factos e circunstâncias, de natureza 
financeira, comercial ou outra, incluindo acon-
tecimentos subsequentes à data de referência 
das demonstrações financeiras consolidadas, 
disponível sobre o futuro. Em resultado da ava-
liação efetuada, o Conselho de Administração 
concluiu que o Grupo dispõe de recursos ade-
quados para manter as atividades, não haven-
do intenção de cessar as atividades no curto 
prazo, pelo que considerou adequado o uso do 
pressuposto da continuidade das operações 
na preparação das demonstrações financeiras 
consolidadas.

3.2 Concentrações de atividades empresa-
riais e princípios de consolidação 

 a) Princípios de consolidação

As demonstrações financeiras consolidadas 
anexas incorporam as demonstrações financei-
ras da Empresa e das entidades por si contro-
ladas (as suas subsidiárias). Entende-se existir 
controlo quando a Empresa tem o poder de 
definir as políticas financeiras e operacionais 
de uma entidade, de forma a obter benefícios 
derivados das suas atividades, normalmente as-
sociado ao controlo, direto ou indireto, de mais 
de metade dos direitos de voto. A existência e o 
efeito de direitos de voto potenciais que sejam 
correntemente exercíveis ou convertíveis são 
considerados na avaliação do controlo que a 
Empresa detém sobre uma entidade.

As subsidiárias são incluídas nas demonstra-
ções financeiras consolidadas através do mé-
todo de consolidação integral, desde a data 
em que a Empresa assume o controlo sobre as 
suas atividades financeiras e operacionais e até 
ao momento em que esse controlo cessa. 

Os resultados das subsidiárias adquiridas ou 
alienadas durante o exercício são incluídos na 
demonstração consolidada dos resultados des-
de a data da sua aquisição ou até à data da sua 
alienação.

Todas as transações e saldos entre subsidiárias 

e entre a Empresa e suas subsidiárias, assim 
como os rendimentos e gastos resultantes das 
referidas transações e saldos são integralmente 
anulados no processo de consolidação. Ganhos 
ou perdas não realizados são também elimina-
dos, sendo estas últimas consideradas como 
um indicador de imparidade para o ativo trans-
ferido.

O capital próprio e o resultado líquido das sub-
sidiárias correspondentes a interesses de ter-
ceiros (que não controlam) nas mesmas são 
apresentados separadamente no balanço con-
solidado e na demonstração consolidada dos 
resultados, respetivamente, na rubrica “Interes-
ses que não controlam”. Em 31 de dezembro de 
2021 e 2020 não existiam “Interesses que não 
controlam”, porquanto as empresas subsidiá-
rias são integralmente detidas pela Empresa-
-mãe.

 b) Investimentos financeiros em empresas 
associadas 

Uma empresa associada é uma entidade rela-
tivamente à qual o Grupo tem influência signi-
ficativa e que não é nem uma subsidiária, nem 
uma empresa conjuntamente controlada. Por 
influência significativa entende-se o poder de 
participar nas decisões relativas às políticas 
financeiras e operacionais da associada, sem 
que tal resulte em controlo ou controlo conjunto 
por parte do Grupo.

Os investimentos financeiros em empresas as-
sociadas são registados pelo método da equi-
valência patrimonial. De acordo com o método 
da equivalência patrimonial, as participações 
financeiras em empresas associadas são regis-
tadas inicialmente pelo seu custo de aquisição 
e posteriormente ajustadas em função das alte-
rações verificadas, após a aquisição, na quota-
-parte do Grupo no resultado líquido e nas va-
riações do rendimento integral das associadas. 
Os resultados do Grupo incluem a parte que lhe 
corresponde nos resultados das associadas. Os 
dividendos recebidos das associadas são con-
tabilizados como uma redução da participação 
financeira.



71

O excesso do custo de aquisição face ao justo 
valor de ativos e passivos identificáveis de cada 
associada na data de aquisição é reconhecido 
como goodwill (Nota 3.2.d)) sendo este apre-
sentado numa linha separada do balanço. Caso 
o diferencial entre o custo de aquisição e o justo 
valor dos ativos e passivos líquidos adquiridos 
seja negativo, o mesmo é reconhecido como um 
rendimento do exercício.

É feita uma avaliação dos investimentos em 
associadas quando existem indícios de que o 
ativo possa estar em imparidade, sendo regista-
das como gastos na demonstração consolidada 
dos resultados, as perdas por imparidade que 
se demonstre existir.

Quando a proporção do Grupo nos prejuízos 
acumulados da associada excede o valor pelo 
qual o investimento se encontra registado, o 
investimento é relatado por valor nulo, exceto 
quando o Grupo tenha assumido compromis-
sos de cobertura de prejuízos da associada. 
Se posteriormente a associada relatar lucros, o 
Grupo retoma o reconhecimento da sua quota-
-parte nesses lucros somente após a sua parte 
nos lucros igualar a parte das perdas não reco-
nhecidas.

Os ganhos não realizados em transações com 
associadas são eliminados proporcionalmente 
ao interesse do Grupo nas mesmas, por contra-
partida da correspondente rubrica do investi-
mento. 

As perdas não realizadas são similarmente eli-
minadas, mas somente até ao ponto em que a 
perda não resulte de uma situação em que o ati-
vo transferido esteja em imparidade. 

 c) Concentrações de atividades empresa-
riais

As aquisições de subsidiárias e de negócios 
são registadas utilizando o método da compra. 
O correspondente custo da concentração é de-
terminado como o agregado, na data da aquisi-
ção, de: (a) justo valor dos ativos entregues ou 
a entregar; (b) justo valor de responsabilidades 
incorridas ou assumidas; (c) justo valor de ins-

trumentos de capital próprio emitidos pelo Gru-
po em troca da obtenção de controlo sobre a 
subsidiária; e (d) custos diretamente atribuíveis 
à aquisição.

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

Os ativos, passivos e responsabilidades contin-
gentes da subsidiária ou negócio adquirido que 
satisfazem as condições de reconhecimento 
definidas na NCRF 14 são reconhecidos ao seu 
justo valor na data da aquisição. 

O excesso do custo da concentração relativa-
mente ao justo valor da participação do Grupo 
nos ativos identificáveis adquiridos é registado 
como goodwill. Se o custo de aquisição for in-
ferior ao justo valor dos ativos líquidos da sub-
sidiária adquirida, a diferença é reconhecida 
diretamente na demonstração consolidada dos 
resultados.

Na eventualidade da contabilização inicial de 
uma aquisição não estar concluída no final do 
período de relato em que a mesma ocorreu, o 
Grupo relata montantes provisórios para os 
itens cuja contabilização não está concluída. 
Tais montantes provisórios são passíveis de 
ajustamento durante um prazo de 12 meses a 
contar da data da aquisição.

A aquisição de interesses numa entidade já 
controlada é tratada como uma transação com 
os detentores de capital (não dá origem ao re-
conhecimento de ganhos em resultados, nem ao 
reconhecimento de goodwill). De igual forma, a 
alienação de interesses sem perda de controlo 
é considerada uma transação com detentores 
de capital sem efeitos em resultados.

Quando é adquirido controlo numa entidade 
relativamente à qual já eram detidos interesses 
(sem controlo), a participação financeira ante-
riormente detida é, no momento do registo da 
concentração, mensurada a justo valor, sendo a 
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correspondente diferença registada de imedia-
to em resultados.

 d) Goodwill

O goodwill é mensurado como o excesso do 
custo da concentração de atividades empre-
sariais relativamente ao interesse adquirido no 
justo valor líquido dos ativos, passivos e passi-
vos contingentes identificáveis reconhecidos na 
sequência da concentração, sendo este apre-
sentado numa linha separada no balanço con-
solidado.

O goodwill é reconhecido como um ativo na 
data em que é adquirido controlo. Subsequen-
temente, o goodwill é amortizado por um perío-
do correspondente à sua vida útil estimada. Na 
eventualidade de essa vida útil ser indefinida, o 
goodwill deve ser amortizado num prazo de 10 
anos, sendo, contudo, sujeito a testes de impa-
ridade sempre que existirem indícios de impa-
ridade. 

Para efeitos de testes de imparidade, o goodwill 
é imputado às unidades geradoras de caixa ad-
quiridas ou às unidades geradoras de caixa já 
detidas pelo Grupo que beneficiam das siner-
gias resultantes da operação de concentração. 
As unidades geradoras de caixa às quais foi 
imputado o goodwill são sujeitas a testes de 
imparidade na eventualidade de existir alguma 
indicação de que a unidade possa estar em im-
paridade. Se a quantia recuperável da unidade 
geradora de caixa for inferior à corresponden-
te quantia escriturada, a perda por imparidade 
daí resultante é inicialmente imputada à quan-
tia escriturada do goodwill, sendo a parte re-
manescente imputada proporcionalmente aos 
restantes ativos da unidade geradora de caixa. 
Perdas por imparidade imputadas ao goodwill 
não podem ser objeto de reversão subsequente. 

 e) Conversão de demonstrações financei-
ras de entidades estrangeiras 

São tratadas como entidades estrangeiras as 
que operando no estrangeiro, têm autonomia 
organizacional, económica e financeira e que 
elaborem as suas demonstrações financeiras 

utilizando para o efeito uma moeda funcional 
distinta do Euro.

Os ativos e passivos das demonstrações finan-
ceiras de entidades estrangeiras são converti-
dos para Euros utilizando as taxas de câmbio 
existentes à data do balanço consolidado. Os 
rendimentos, gastos e fluxos de caixa dessas 
demonstrações financeiras são convertidos 
para Euros utilizando a taxa de câmbio média 
verificada no exercício. A diferença cambial 
resultante da conversão é registada no capital 
próprio na rubrica “Diferenças de conversão de 
demonstrações financeiras”, incluída na rubrica 
“Ajustamentos em ativos financeiros”.

O goodwill e os ajustamentos de justo valor re-
sultantes da aquisição de entidades estrangei-
ras são tratados como ativos e passivos dessa 
entidade adquirida e transpostos para Euros de 
acordo com a taxa de câmbio à data do balanço 
consolidado.

Sempre que uma entidade estrangeira é aliena-
da, a reserva de conversão cambial acumulada 
no capital próprio é reconhecida na demonstra-
ção consolidada dos resultados como um gan-
ho ou perda da alienação.

No exercício de 2021 as cotações utilizadas 
para conversão para Euros das demonstrações 
financeiras das empresas estrangeiras do Gru-
po foram as seguintes:

3.3 Ativos fixos tangíveis

Os ativos fixos tangíveis são inicialmente re-
gistados ao custo de aquisição ou produção, o 
qual inclui o custo de compra e quaisquer cus-
tos diretamente atribuíveis às atividades neces-
sárias para colocar os ativos na localização e 
condição necessárias para operarem da forma 
pretendida. Posteriormente, o custo de aquisi-
ção ou produção é deduzido de depreciações 
acumuladas e eventuais perdas por imparidade 
acumuladas.

Moeda

Coroa Checa (CZK)

Taxa histórica

25,505 

Data do balanço

24,858 

Taxa média

25,640 
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As depreciações são calculadas, após o mo-
mento em que o bem se encontra em condições 
de ser utilizado, de acordo com o método das 
quotas constantes, em conformidade com o pe-
ríodo de vida útil estimado para cada grupo de 
bens. 

As taxas de depreciação utilizadas correspon-
dem aos seguintes períodos de vida útil estima-
da:

As vidas úteis e método de depreciação dos 
vários bens são revistos anualmente. O efeito 
de alguma alteração a estas estimativas é re-
conhecido prospectivamente na demonstração 
consolidada dos resultados.

As despesas de manutenção e reparação (dis-
pêndios subsequentes) que não são suscetíveis 
de gerar benefícios económicos futuros adicio-
nais são registadas como gastos no período em 
que são incorridas.

O ganho (ou a perda) resultante da alienação 
ou abate de um ativo fixo tangível é determina-
do como a diferença entre o justo valor do mon-
tante recebido na transação ou a receber e a 
quantia escriturada do ativo e é reconhecido em 
resultados no período em que ocorre o abate ou 
a alienação.

3.4 Locações

As locações são classificadas como financeiras 
sempre que os seus termos transferem subs-
tancialmente todos os riscos e benefícios asso-
ciados à propriedade do bem para o locatário. 
As restantes locações são classificadas como 
operacionais. A classificação das locações é 
feita em função da substância e não da forma 
do contrato.

Os ativos adquiridos mediante contratos de lo-
cação financeira, bem como as corresponden-

tes responsabilidades, são registados no início 
da locação pelo menor de entre o justo valor 
dos ativos e o valor presente dos pagamentos 
mínimos da locação.

Os pagamentos de locações financeiras são re-
partidos entre encargos financeiros e redução 
da responsabilidade, por forma a ser obtida 
uma taxa de juro constante sobre o saldo pen-
dente da responsabilidade.

Os pagamentos de locações operacionais são 
reconhecidos como gasto numa base linear 
durante o período da locação. Os incentivos re-
cebidos são registados como uma responsabili-
dade, sendo o montante agregado dos mesmos 
reconhecido como uma redução do gasto com a 
locação, igualmente numa base linear.

3.5 Propriedades de investimento

As propriedades de investimento compreen-
dem, essencialmente, imóveis detidos para ob-
ter rendas ou valorizações do capital (ou am-
bos), não se destinando ao uso na produção ou 
fornecimento de bens ou serviços ou para fins 
administrativos ou para venda no curso ordiná-
rio dos negócios. 

As propriedades de investimento são inicial-
mente mensuradas ao custo (que inclui custos 
de transação) ou ao “custo considerado” re-
sultante de reavaliações efetuadas por entida-
des independentes na data de transição para 
o atual normativo contabilístico (1 de janeiro de 
2010). Subsequentemente, as propriedades de 
investimento são mensuradas de acordo com o 
modelo do custo (sujeitas a depreciação e per-
das por imparidade, se aplicável).

Os custos incorridos relacionados com proprie-
dades de investimento em utilização nomea-
damente, manutenções, reparações, seguros e 
impostos sobre propriedades são reconhecidos 
como um gasto no período a que se referem. 

As beneficiações ou benfeitorias em proprie-
dades de investimento relativamente às quais 
existem expectativas de que irão gerar benefí-
cios económicos futuros adicionais para além 

Bem Anos

Edifícios e outras construções 10 a 50
Equipamento básico 4 a 20
Equipamento de transporte 4 a 14
Equipamento administrativo 3 a 10
Outros activos fixos tangíveis 4 a 14
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do inicialmente estimado são capitalizadas na 
rubrica “Propriedades de investimento”.

3.6 Ativos não correntes detidos para venda e 
unidades operacionais descontinuadas

Os ativos não correntes e os grupos para aliena-
ção são classificados como detidos para venda 
quando a sua quantia escriturada for essencial-
mente recuperada através de uma venda e não 
através do seu uso continuado. Considera-se 
que esta condição se verifica apenas quando a 
venda é altamente provável e o ativo não corren-
te ou grupo para alienação está disponível para 
venda imediata nas suas condições presentes. 
A correspondente venda deve estar concluída 
no prazo de um ano a contar da data da classi-
ficação do ativo não corrente ou do grupo para 
alienação como disponível para venda.

Quando o Grupo está comprometido com um 
plano de venda de uma subsidiária que envolva 
a perda de controlo sobre a mesma, todos os 
ativos e passivos dessa subsidiária são classifi-
cados como detidos para venda, desde que se 
cumpram os requisitos referidos no parágrafo 
anterior, ainda que a Empresa retenha algum 
interesse que não controla na subsidiária após 
a venda.

Os ativos não correntes e os grupos para alie-
nação classificados como detidos para venda 
são mensurados ao menor de entre a sua quan-
tia escriturada antes da classificação e o seu 
justo valor menos os custos para vender. Adi-
cionalmente, tais ativos não são sujeitos a de-
preciação.

3.7 Ativos intangíveis

Intangíveis adquiridos separadamente

Os ativos intangíveis adquiridos separadamente 
são registados ao custo, deduzido de amortiza-
ções e perdas por imparidade acumuladas. 

Intangíveis gerados internamente – dispên-
dios de pesquisa e desenvolvimento

Os dispêndios com atividades de pesquisa são 
registados como gastos no período em que são 

incorridos. 

É reconhecido um ativo intangível gerado inter-
namente resultante de dispêndios com ativida-
des de desenvolvimento de um projeto apenas 
se forem cumpridas e demonstradas todas as 
seguintes condições:

• Existe viabilidade técnica para concluir o in-
tangível a fim de que o mesmo esteja disponível 
para uso ou para venda;

• Existe intenção de concluir o intangível e de o 
usar ou vender;

• Existe capacidade para usar ou vender o in-
tangível;

• O intangível é suscetível de gerar benefícios 
económicos futuros;

• Existe disponibilidade de recursos técnicos e 
financeiros adequados para concluir o desen-
volvimento do intangível e para o usar ou ven-
der;

• É possível mensurar com fiabilidade os dis-
pêndios associados ao intangível durante a sua 
fase de desenvolvimento.

O montante inicialmente reconhecido do ati-
vo intangível gerado internamente consiste na 
soma dos dispêndios incorridos após a data em 
que são cumpridas as condições atrás descri-
tas. Quando não são cumpridas tais condições, 
os dispêndios incorridos na fase de desenvolvi-
mento são registados como gastos do período.

Os ativos intangíveis gerados internamente são 
registados ao custo deduzido de amortizações 
e perdas por imparidade acumuladas.

Amortização de intangíveis 

As amortizações são reconhecidas numa base 
linear durante a vida útil estimada dos ativos 
intangíveis. As vidas úteis e método de amorti-
zação dos vários ativos intangíveis são revistos 
anualmente. O efeito de alguma alteração a es-
tas estimativas é reconhecido na demonstração 
consolidada dos resultados prospectivamente.
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Em 31 de dezembro de 2021 e 2020 os ativos 
intangíveis correspondiam essencialmente a 
software e a respetiva estimativa de vida útil é 
de 3 anos.

3.8 Imparidade de ativos fixos tangíveis e in-
tangíveis, excluindo goodwill

Em cada data de relato é efetuada uma revisão 
das quantias escrituradas dos ativos fixos tangí-
veis e intangíveis do Grupo com vista a determi-
nar se existe algum indicador de que os mesmos 
possam estar em imparidade. Se existir algum 
indicador, é estimada a quantia recuperável dos 
respetivos ativos a fim de determinar a exten-
são da perda por imparidade (se for o caso). 
Quando não é possível determinar a quantia 
recuperável de um ativo individual, é estimada 
a quantia recuperável da unidade geradora de 
caixa a que esse ativo pertence.

A quantia recuperável do ativo ou da unidade 
geradora de caixa consiste no maior de entre 
(i) o justo valor deduzido de custos para vender 
e (ii) o valor de uso. Na determinação do valor 
de uso, os fluxos de caixa futuros estimados são 
descontados usando uma taxa de desconto an-
tes de impostos que reflita as expectativas do 
mercado quanto ao valor temporal do dinheiro 
e quanto aos riscos específicos do ativo ou da 
unidade geradora de caixa relativamente aos 
quais as estimativas de fluxos de caixa futuros 
não tenham sido ajustadas.

Sempre que a quantia escriturada do ativo ou 
da unidade geradora de caixa for superior à 
sua quantia recuperável, é reconhecida uma 
perda por imparidade. A perda por imparidade 
é registada de imediato na demonstração con-
solidada dos resultados na rubrica “Perdas por 
imparidade”, salvo se tal perda compensar um 
excedente de revalorização registado no capital 
próprio. Neste último caso, tal perda será trata-
da como um decréscimo daquela revalorização. 

A reversão de perdas por imparidade reco-
nhecidas em exercícios anteriores é registada 
quando existem evidências de que as perdas 
por imparidade reconhecidas anteriormente já 

não existem ou diminuíram. A reversão das per-
das por imparidade é reconhecida na demons-
tração consolidada dos resultados na rubrica 
“Reversões de perdas por imparidade”. A rever-
são da perda por imparidade é efetuada até ao 
limite da quantia que estaria reconhecida (líqui-
da de amortizações) caso a perda não tivesse 
sido registada. 

3.9 Imposto sobre o rendimento

O imposto sobre o rendimento do exercício re-
gistado na demonstração consolidada dos re-
sultados corresponde à soma dos impostos cor-
rentes com os impostos diferidos. Os impostos 
correntes e os impostos diferidos são regista-
dos em resultados, salvo quando os impostos 
diferidos se relacionam com itens registados 
diretamente no capital próprio. Nestes casos os 
impostos diferidos são igualmente registados 
no capital próprio. 

O imposto corrente a pagar é baseado no lucro 
tributável do exercício das várias entidades in-
cluídas no perímetro de consolidação. O lucro 
tributável difere do resultado contabilístico, uma 
vez que exclui diversos gastos e rendimentos 
que apenas serão dedutíveis ou tributáveis em 
outros exercícios, bem como gastos e rendimen-
tos que nunca serão dedutíveis ou tributáveis. 
Adicionalmente, a Empresa e as suas subsidiá-
rias (Nota 6) são tributadas em conformidade 
com o Regime Especial de Tributação dos Gru-
pos de Sociedades (“RETGS”).

Os impostos diferidos referem-se às diferenças 
temporárias entre os montantes dos ativos e 
passivos para efeitos de relato contabilístico e 
os respetivos montantes para efeitos de tributa-
ção, bem como a prejuízos fiscais reportáveis e 
a créditos fiscais não utilizados.

Os passivos por impostos diferidos são reco-
nhecidos para todas as diferenças temporárias 
tributáveis. 

São reconhecidos ativos por impostos diferi-
dos para as diferenças temporárias dedutíveis. 
Porém, tal reconhecimento unicamente se veri-
fica quando existem expectativas razoáveis de 
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lucros fiscais futuros suficientes para utilizar 
esses ativos por impostos diferidos, ou dife-
renças temporárias tributáveis que se revertam 
no mesmo período de reversão das diferenças 
temporárias dedutíveis. Em cada data de relato 
é efetuada uma revisão desses ativos por im-
postos diferidos, sendo os mesmos ajustados 
em função das expectativas quanto à sua utili-
zação futura. 

Os ativos e os passivos por impostos diferidos 
são mensurados utilizando as taxas de tributa-
ção que se espera estarem em vigor à data da 
reversão das correspondentes diferenças tem-
porárias, com base nas taxas de tributação (e 
legislação fiscal) que estejam formalmente emi-
tidas na data de relato.

A compensação entre ativos e passivos por im-
postos diferidos apenas é permitida quando: 
(i) o Grupo tem um direito legal de proceder à 
compensação entre tais ativos e passivos para 
efeitos de liquidação; (ii) tais ativos e passivos 
se relacionam com impostos sobre o rendimen-
to lançados pela mesma autoridade fiscal e (iii) 
o Grupo tem a intenção de proceder à compen-
sação para efeitos de liquidação.

3.10 Inventários

Os inventários são registados ao menor de entre 
o custo e o valor líquido de realização. O valor lí-
quido de realização representa o preço de ven-
da estimado deduzido de todos os custos esti-
mados necessários para concluir os inventários 
e para efetuar a sua venda. Nas situações em 
que o valor de custo é superior ao valor líquido 
de realização, é registado um ajustamento (per-
da por imparidade) pela respetiva diferença. As 
variações do exercício nas perdas por impari-
dade de inventários são registadas na rubrica 
de resultados “Custo das mercadorias vendidas 
e das matérias consumidas”.

As mercadorias e as matérias-primas, subsidiá-
rias e de consumo encontram-se valorizadas ao 
custo médio de aquisição. Os produtos acaba-
dos e intermédios, bem como os produtos em 
curso encontram-se valorizados ao custo de 

produção (inclui o custo das matérias-primas 
incorporadas, mão-de-obra direta e os gastos 
gerais de fabrico).

3.11 Ativos e passivos financeiros

Os ativos e os passivos financeiros são reco-
nhecidos no balanço quando o Grupo se torna 
parte das correspondentes disposições contra-
tuais, sendo utilizado para o efeito o previsto na 
NCRF 27 – Instrumentos financeiros.

Os ativos e os passivos financeiros são classi-
ficados nas seguintes categorias: (i) ao custo 
ou custo amortizado e (ii) ao justo valor com as 
alterações reconhecidas na demonstração con-
solidada dos resultados.

 (i) Ao custo ou custo amortizado

São classificados na categoria “ao custo ou 
custo amortizado” os ativos e os passivos finan-
ceiros que apresentem as seguintes caracterís-
ticas:

 • Sejam à vista ou tenham uma maturida  
 de definida; e

 • Tenham associado um retorno fixo ou   
 determinável; e

 • Não sejam um instrumento financeiro   
 derivado ou não incorporem um   
 instrumento financeiro derivado.

O custo amortizado é determinado através do 
método do juro efetivo. A taxa de juro efetiva é 
a taxa que desconta exatamente os pagamen-
tos ou recebimentos futuros estimados durante 
a vida esperada do instrumento financeiro na 
quantia líquida escriturada do ativo ou passivo 
financeiro.

Nesta categoria incluem-se, consequentemente, 
os seguintes ativos e passivos financeiros:

 a) Clientes e outras dívidas de terceiros

Os saldos de clientes e de outras dívidas de 
terceiros são registados ao custo amortizado 
deduzido de eventuais perdas por imparidade. 
Usualmente, o custo amortizado destes ativos 
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financeiros não difere do seu valor nominal.

Os saldos de clientes e de outras dívidas de ter-
ceiros são sujeitos a testes de imparidade em 
cada data de relato. Tais ativos financeiros en-
contram-se em imparidade quando existe uma 
evidência objetiva de que, em resultado de um 
ou mais acontecimentos ocorridos após o seu 
reconhecimento inicial, os seus fluxos de caixa 
futuros estimados são afetados. Os principais 
indicadores de imparidade a considerar são os 
seguintes:

 • Antiguidade das contas a receber com   
  prazo superior a 180 dias; e

 • Clientes em processo de contencioso.

 b) Caixa e depósitos bancários

Os montantes incluídos na rubrica “Caixa e de-
pósitos bancários” correspondem aos valores 
de caixa, depósitos bancários e depósitos a 
prazo e outras aplicações de tesouraria vencí-
veis a menos de três meses e para os quais o 
risco de alteração de valor é insignificante e que 
são imediatamente convertíveis em numerário.

Estes ativos são mensurados ao custo amortiza-
do. Usualmente, o custo amortizado destes ati-
vos financeiros não difere do seu valor nominal. 

 c) Outros ativos financeiros

Os outros ativos financeiros, que incluem par-
ticipações financeiras minoritárias são regista-
dos ao custo amortizado deduzido de perdas 
por imparidade acumuladas.

Estes ativos financeiros são sujeitos a testes de 
imparidade em cada data de relato. Tais ativos 
encontram-se em imparidade quando existe 
uma evidência objetiva de que, em resultado de 
um ou mais acontecimen-tos ocorridos após o 
seu reconhecimento inicial, os seus fluxos de 
caixa futuros estimados são afetados.

 d) Fornecedores e outras dívidas a tercei-
ros

Os saldos de fornecedores e de outras dívidas 
a terceiros são registados ao custo amortizado. 

Usualmente, o custo amortizado destes passi-
vos financeiros não difere do seu valor nominal.

 e) Financiamentos obtidos

Os financiamentos obtidos são registados no 
passivo ao custo amortizado.

Eventuais despesas incorridas com a obtenção 
desses financiamentos, designadamente comis-
sões bancárias, assim como os encargos com 
juros e despesas similares, são reconhecidas 
pelo método do juro efetivo em resultados do 
exercício ao longo do período de vida desses 
financiamentos. As referidas despesas incorri-
das, enquanto não estiverem reconhecidas, são 
apresentadas a deduzir à rubrica “Financia-
mentos obtidos”.

(ii) Ao justo valor com as alterações reconhe-
cidas na demonstração dos resultados

Todos os ativos e passivos financeiros não clas-
sificados na categoria “ao custo ou custo amor-
tizado” são classificados na categoria “ao justo 
valor com as alterações reconhecidas na de-
monstração consolidada dos resultados”.

Tais ativos e passivos financeiros são mensura-
dos ao justo valor, sendo as variações no mes-
mo registadas em resultados nas rubricas “Per-
das por reduções de justo valor” e “Ganhos por 
aumentos de justo valor”. 

Nesta categoria incluem-se, consequentemente, 
os seguintes ativos financeiros:

 a) Participações financeiras em entidades 
que não sejam subsidiárias, empresas con-
juntamente controladas e associadas 

Estas participações financeiras são mensura-
das ao justo valor, sendo as variações no respe-
tivo justo valor registadas em resultados, exceto 
quando dizem respeito a entidades cujos instru-
mentos de capital próprio não são negociados 
publicamente (ações não cotadas em bolsa) e 
cujo justo valor não possa ser determinado com 
fiabilidade, caso em que as mesmas são mensu-
radas ao custo deduzido de perdas por impari-
dade acumuladas.
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 b) Ativos e passivos financeiros detidos 
para negociação

São considerados ativos ou passivos finan-
ceiros detidos para negociação os que sejam 
adquiridos ou incorridos, essencialmente, com 
a finalidade de venda ou liquidação no curto 
prazo ou que façam parte de uma carteira de 
instrumentos financeiros geridos como um todo 
e que apresentem evidência de terem recente-
mente proporcionado lucros reais. Estes ativos 
e passivos são mensurados ao justo valor com 
as variações no respetivo justo valor registadas 
em resultados. Os instrumentos financeiros de-
rivados são, por definição, considerados ativos 
ou passivos financeiros detidos para negocia-
ção.

Imparidade de ativos financeiros

Os ativos financeiros classificados na categoria 
“ao custo ou custo amortizado” são sujeitos a 
testes de imparidade em cada data de relato. 
Tais ativos financeiros encontram-se em impari-
dade quando existe uma evidência objetiva de 
que, em resultado de um ou mais acontecimen-
tos ocorridos após o seu reconhecimento ini-
cial, os seus fluxos de caixa futuros estimados 
são afetados. 

Para os ativos financeiros mensurados ao custo 
amortizado, a perda por imparidade a reconhe-
cer corresponde à diferença entre a quantia es-
criturada do ativo e o valor presente dos novos 
fluxos de caixa futuros estimados descontados 
à respetiva taxa de juro efetiva original.

Para os ativos financeiros mensurados ao custo, 
a perda por imparidade a reconhecer corres-
ponde à diferença entre a quantia escriturada 
do ativo e a melhor estimativa do justo valor do 
ativo.

As perdas por imparidade são registadas em 
resultados na rubrica “Perdas por imparidade” 
no período em que são determinadas. 

Subsequentemente, se o montante da perda por 
imparidade diminui e tal diminuição pode ser ob-
jetivamente relacionada com um acontecimento 

que teve lugar após o reconhecimento da per-
da, esta deve ser revertida por resultados. A re-
versão deve ser efetuada até ao limite da quan-
tia que estaria reconhecida (custo amortizado) 
caso a perda não tivesse sido inicialmente re-
gistada. A reversão de perdas por imparidade é 
registada em resultados na rubrica “Reversões 
de perdas por imparidade”. Não é permitida a 
reversão de perdas por imparidade registadas 
em investimentos em instrumentos de capital 
próprio (mensurados ao custo).

Desreconhecimento de ativos e passivos fi-
nanceiros

O Grupo desreconhece ativos financeiros ape-
nas quando os direitos contratuais aos seus flu-
xos de caixa expiram, ou quando transfere para 
outra entidade os ativos financeiros e todos os 
riscos e benefícios significativos associados à 
posse dos mesmos.

 São desreconhecidos os ativos financeiros 
transferidos relativamente aos quais o Grupo 
reteve alguns riscos e benefícios significativos, 
desde que o controlo sobre os mesmos tenha 
sido cedido. 

O Grupo desreconhece passivos financeiros 
apenas quando a correspondente obrigação 
seja liquidada, cancelada ou expire.

3.12 Subsídios e outros apoios de entidades 
públicas

Os subsídios do Governo apenas são reconhe-
cidos quando existe uma certeza razoável de 
que o Grupo irá cumprir com as condições de 
atribuição dos mesmos e de que os mesmos 
irão ser recebidos.

Os subsídios do Governo associados à aquisi-
ção ou produção de ativos não correntes são 
inicialmente reconhecidos no capital próprio, 
sendo subsequentemente imputados numa 
base sistemática (proporcionalmente às depre-
ciações/amortizações dos ativos subjacentes) 
como rendimentos do exercício durante as vidas 
úteis dos ativos com os quais se relacionam. No 
caso de se relacionarem com ativos não depre-
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ciáveis, são mantidos no capital próprio, exceto 
na parte necessária para compensar eventuais 
perdas por imparidade nos referidos ativos.

Outros subsídios do Governo são, de uma forma 
geral, reconhecidos como rendimentos de uma 
forma sistemática durante os períodos necessá-
rios para os balancear com os gastos que é su-
posto compensarem. Subsídios do Governo que 
têm por finalidade compensar perdas já incorri-
das ou que não têm custos futuros associados 
são reconhecidos como rendimentos do perío-
do em que se tornam recebíveis.

3.13 Transações e saldos em moeda estran-
geira

As transações em moeda estrangeira (moeda 
diferente da moeda funcional do Grupo) são 
registadas às taxas de câmbio das datas das 
transações. Em cada data de relato, as quantias 
escrituradas dos itens monetários denominados 
em moeda estrangeira são atualizadas às taxas 
de câmbio dessa data. As quantias escrituradas 
dos itens não monetários registados ao justo 
valor denominados em moeda estrangeira são 
atualizadas às taxas de câmbio das datas em 
que os respetivos justos valores foram determi-
nados. As quantias escrituradas dos itens não 
monetários registados ao custo histórico deno-
minados em moeda estrangeira não são atuali-
zadas.

As diferenças de câmbio resultantes das atua-
lizações atrás referidas são registadas na de-
monstração dos resultados do período em que 
são geradas.

As diferenças de câmbio apuradas na data de 
recebimento ou pagamento dos saldos em moe-
da estrangeira e as resultantes das atualizações 
atrás referidas são registadas na demonstração 
consolidada dos resultados do período em que 
são geradas atendendo à natureza das transa-
ções associadas.

3.14 Provisões, passivos contingentes e ati-
vos contingentes

São reconhecidas provisões apenas quando o 

Grupo tem uma obrigação presente (legal ou 
implícita) resultante dum acontecimento pas-
sado, é provável que para a liquidação dessa 
obrigação ocorra uma saída de recursos e o 
montante da obrigação possa ser razoavelmen-
te estimado.

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

As provisões são revistas na data de relato e 
são ajustadas de modo a refletirem a melhor es-
timativa a essa data.

As obrigações presentes que resultam de con-
tratos onerosos são registadas e mensuradas 
como provisões. Existe um contrato oneroso 
quando o Grupo é parte integrante das dispo-
sições de um contrato ou acordo, cujo cumpri-
mento tem associados custos que não é pos-
sível evitar, os quais excedem os benefícios 
económicos derivados do mesmo.

É reconhecida uma provisão para reestrutu-
ração quando o Grupo desenvolveu um plano 
formal detalhado de reestruturação e iniciou a 
implementação do mesmo ou anunciou as suas 
principais componentes aos afetados pelo mes-
mo. Na mensuração da provisão para reestrutu-
ração são apenas considerados os dispêndios 
que resultam diretamente da implementação 
do correspondente plano, não estando, conse-
quentemente, relacionados com as atividades 
correntes do Grupo.

Os passivos contingentes não são reconhecidos 
nas demonstrações financeiras consolidadas, 
sendo divulgados sempre que a possibilidade 
de existir uma saída de recursos englobando 
benefícios económicos não seja remota. Os ati-
vos contingentes não são reconhecidos nas de-
monstrações financeiras consolidadas, sendo 
divulgados quando for provável a existência de 
um influxo económico futuro de recursos.

3.15 Benefícios pós-emprego
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Planos de benefícios definidos

O Grupo, por via da sua subsidiária Cerealis – 
Produtos Alimentares, S.A., assumiu em exercí-
cios anteriores compromissos de conceder aos 
seus empregados prestações pecuniárias a tí-
tulo de complementos de pensões de reforma 
(por velhice ou invalidez). Estes compromissos 
foram eliminados em exercícios anteriores, sen-
do que à data atual apenas beneficiam de tais 
complementos de pensões de reforma ex-fun-
cionários que se encontram reformados, não 
existindo qualquer empregado no ativo que be-
neficie de tal plano.

Estes compromissos configuram um plano de 
benefício definido, estando o pagamento de tais 
complementos a cargo do Grupo, estando cons-
tituído um passivo na rubrica “Responsabilida-
des por benefícios pós-emprego” nas demons-
trações financeiras consolidadas anexas para 
fazer face aos mesmos. 

A fim de estimar as suas responsabilidades pelo 
pagamento das referidas prestações, o Grupo 
segue o procedimento de obter de dois em dois 
anos cálculos atuariais dessas responsabilida-
des (apuradas por entidade especializada in-
dependente), determinadas de acordo com o 
“Projected Unit Credit Method”. As responsabi-
lidades por pensões de reforma reconhecidas 
à data de balanço representam o valor presen-
te dos benefícios futuros ajustados de ganhos 
ou perdas atuariais e/ou responsabilidades por 
serviços passados não reconhecidos.

3.16 Rédito

O rédito é mensurado pelo justo valor da con-
traprestação recebida ou a receber. O rédito a 
reconhecer é deduzido do montante estimado 
de devoluções, descontos e outros abatimentos. 
O rédito reconhecido não inclui Imposto sobre 
o Valor Acrescentado (“IVA”) e outros impostos 
liquidados relacionados com a venda.

O rédito proveniente da venda de bens é reco-
nhecido quando todas as seguintes condições 
são satisfeitas:

• Todos os riscos e vantagens associados 
à propriedade dos bens foram transferidos 
para o comprador;

• O Grupo não mantém qualquer controlo 
sobre os bens vendidos;

• O montante do rédito pode ser mensu-
rado com fiabilidade;

• É provável que benefícios económicos 
futuros associados à transação fluam para 
o Grupo; e

• Os custos incorridos ou a incorrer com 
a transação podem ser mensurados com 
fiabilidade.

O rédito proveniente da prestação de serviços 
é reconhecido com referência à fase de acaba-
mento da transação/serviço à data de relato, 
desde que todas as seguintes condições sejam 
satisfeitas:

• O montante do rédito pode ser mensu-
rado com fiabilidade;

• É provável que benefícios económicos 
futuros associados à transação fluam para 
o Grupo;

• Os custos incorridos ou a incorrer com 
a transação podem ser mensurados com 
fiabilidade;

• A fase de acabamento da transação/
serviço à data de relato pode ser mensura-
da com fiabilidade.

O rédito de juros é reconhecido utilizando o 
método do juro efetivo, desde que seja provável 
que benefícios económicos fluam para o Grupo 
e o seu montante possa ser mensurado com fia-
bilidade.

O rédito proveniente de dividendos deve ser re-
conhecido quando for estabelecido o direito de 
o Grupo receber o correspondente montante.
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3.17 Encargos financeiros com empréstimos 
obtidos

Os encargos financeiros relacionados com em-
préstimos obtidos são geralmente reconhecidos 
como gastos à medida que são incorridos, de 
acordo com o princípio da especialização de 
exercícios.

Os encargos financeiros de empréstimos obti-
dos relacionados com a aquisição, construção 
ou produção de ativos elegíveis são capitaliza-
dos, sendo parte integrante do custo do ativo.

3.18 Instrumentos financeiros derivados e 
contabilidade de cobertura

O Grupo contrata alguns instrumentos financei-
ros derivados (swaps de taxa de juro e forwards 
cambiais) para cobrir os riscos a que se encon-
tram expostas as suas operações de financia-
mento, essencialmente resultantes de variações 
nas taxas de juro, bem como as suas operações 
de aquisições de cereais em divisas, resultantes 
de variações nas taxas de câmbio.

Os instrumentos financeiros derivados são re-
gistados inicialmente pelo seu justo valor na 
data em que são contratados. Em cada data de 
relato são remensurados ao justo valor, sendo o 
correspondente ganho ou perda de remensura-
ção registado de imediato em resultados, salvo 
se tais instrumentos forem designados como 
instrumentos de cobertura. 

Quando forem designados como instrumen-
to de cobertura, o correspondente ganho ou 
perda de remensuração deve ser registado em 
resultados quando a posição coberta afetar re-
sultados.

Um instrumento financeiro derivado com um 
justo valor positivo é reconhecido como um 
ativo financeiro na rubrica “Outros instrumen-
tos financeiros – Derivados”. Um instrumento 
financeiro derivado com um justo valor negativo 
é reconhecido como um passivo financeiro na 
rubrica “Outros instrumentos financeiros – De-
rivados”. 

Um instrumento financeiro derivado é apresen-
tado como não corrente se a sua maturidade 
remanescente for superior a 12 meses e não for 
expectável a sua realização ou liquidação no 
prazo de 12 meses.

Contabilidade de cobertura

O Grupo designa como instrumento de cober-
tura determinados instrumentos financeiros (es-
sencialmente instrumentos financeiros deriva-
dos), no âmbito de operações de cobertura dos 
riscos de variação de taxa de juro e variação de 
taxa de câmbio.

Os critérios para a aplicação das regras de con-
tabilidade de cobertura são os seguintes:

• Adequada documentação da operação 
de cobertura;

• O risco a cobrir é um dos riscos descri-
tos na NCRF 27 – Instrumentos financeiros;

• É esperado que as alterações no justo 
valor ou fluxos de caixa do item coberto, 
atribuíveis ao risco a cobrir, sejam pratica-
mente compensadas pelas alterações no 
justo valor do instrumento de cobertura. 

3.19 Juízos de valor críticos e principais fon-
tes de incerteza associadas a estimativas

Na preparação das demonstrações financeiras 
consolidadas anexas foram efetuados juízos de 
valor e estimativas e utilizados diversos pres-
supostos que afetam as quantias relatadas de 
ativos e passivos, assim como as quantias rela-
tadas de rendimentos e gastos do período.

As estimativas e os pressupostos subjacentes 
foram determinados com base no melhor co-
nhecimento existente à data de aprovação das 
demonstrações financeiras consolidadas dos 
eventos e transações em curso, assim como na 
experiência de eventos passados e/ou corren-
tes. 

Contudo, poderão ocorrer situações em perío-
dos subsequentes que, não sendo previsíveis 
à data de aprovação das demonstrações finan-
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ceiras consolidadas, não foram consideradas 
nessas estimativas.

 As alterações às estimativas que ocorram pos-
teriormente à data das demonstrações finan-
ceiras consolidadas serão corrigidas de forma 
prospetiva. 

Por este motivo e dado o grau de incerteza as-
sociado, os resultados reais das transações em 
questão poderão diferir das correspondentes 
estimativas. 

Os principais juízos de valor e estimativas efe-
tuadas na preparação das demonstrações fi-
nanceiras consolidadas anexas foram os se-
guintes:

 a) Vidas úteis dos ativos fixos tangíveis, ati-
vos intangíveis e propriedades de investimento;

 b) Análises de imparidade das participações 
financeiras em associadas (incluindo goodwill) 
e de ativos fixos tangíveis, ativos intangíveis e 
propriedades de investimento;

 c) Registo de imparidade aos valores do ati-
vo, nomeadamente, inventários e contas a rece-
ber;

 d) Registo de provisões;

 e) Reconhecimento e recuperabilidade de 
ativos por impostos diferidos associados a cré-
ditos fiscais; e

 f) Cálculo das responsabilidades associadas 
ao plano de benefícios pós-emprego.

3.20 Acontecimentos subsequentes

Os acontecimentos após a data do balanço 
consolidado que proporcionem informação 
adicional sobre condições que existiam à data 
do balanço consolidado (“adjusting events” ou 
acontecimentos após a data do balanço que 
dão origem a ajustamentos) são refletidos nas 
demonstrações financeiras consolidadas.

 Os eventos após a data do balanço consolidado 
que proporcionem informação sobre condições 
que ocorram após a data do balanço consolida-

do (“non adjusting events” ou acontecimentos 
após a data do balanço que não dão origem a 
ajustamentos) são divulgados nas demonstra-
ções financeiras consolidadas, se forem consi-
derados materiais.

4. FLUXOS DE CAIXA

Para efeitos da demonstração consolidada dos 
fluxos de caixa, caixa e seus equivalentes inclui 
numerário, depósitos bancários imediatamente 
mobilizáveis (de prazo inferior ou igual a três 
meses) e aplicações de tesouraria no mercado 
monetário, líquidos de descobertos bancários e 
de outros financiamentos de curto prazo equi-
valentes. Caixa e depósitos bancários em 31 de 
dezembro de 2021 e 2020 detalha-se conforme 
se segue:

Com a venda da participação detida na subsi-
diária Sociedade Imobiliária Paradense SA, a 
empresa deu entrada em caixa em setembro de 
2021, um montante de 683.539 euros.

5. ALTERAÇÕES DE POLÍTICAS CONTABILÍS-
TICAS E CORREÇÕES DE ERROS 

No exercício findo em 31 de dezembro de 2021 
não se verificaram alterações de políticas con-
tabilísticas, não ocorreram alterações de esti-
mativas contabilísticas nem foram identificados 
erros materiais que devessem ser corrigidos.

31.12.2021 31.12.2020

Numerário 12 126 7 770

Depósitos bancários
imediatamente mobilizáveis 2 043 784 3 894 569

2 055 910 3 902 339
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6. INVESTIMENTOS EM SUBSIDIÁRIAS

Subsidiárias

Em 31 de dezembro de 2021 e 2020 a Empresa 
detinha as seguintes subsidiárias:

As entidades subsidiárias detidas pelo Grupo 
a 31 de dezembro de 2021 foram incluídas nas 
demonstrações financeiras consolidadas pelo 
método de consolidação integral. 

Em 2021 a participação financeira detida pelo 
Grupo na subsidiária Sociedade Imobiliária Pa-
radense, S.A., foi alienada, tendo gerado uma 
mais-valia contabilística no montante de, apro-
ximadamente, 68.000 Euros (Notas 8 e 13). No 
exercício findo em 31 de dezembro de 2020 as 
demonstrações financeiras daquela subsidiária 
não foram incluídas na consolidação pelo mé-
todo da consolidação integral em virtude da 
imaterialidade dessa subsidiária. Até à data da 
sua alienação, o investimento financeiro naque-

la subsidiária encontrava-se registado nas de-
monstrações financeiras consolidadas de acor-
do com o método da equivalência patrimonial 
(Nota 13).

Adicionalmente, no exercício de 2021 a entida-
de Cerealis – Produtos Alimentares, S.A. incor-
porou por fusão a sociedade Cerealis Interna-
cional – Comércio de Cereais e Derivados, S.A. 
(Nota 8).

Em 31 de dezembro de 2021 e 2020 os princi-
pais indicadores financeiros das subsidiárias 
eram como segue: 

Subsidiária Sede
31.12.2021 31.12.2020

Cerealis - Produtos Alimentares, S.A. Águas Santas (Maia) 100,00% 100,00%
Cerealis - Moagens, S.A. Águas Santas (Maia) 100,00% 100,00%
Cerealis Internacional - Comércio de Cereais e Derivados, S.A. Águas Santas (Maia) - 100,00%
Sociedade Imobiliara Paradense, S.A. Águas Santas (Maia) - 99,67%

Percentagem de participação

31.12.2021

Capital Resultado Capital Resultado
Ativo Passivo próprio líquido próprio líquido

Cerealis - Produtos Alimentares, S.A. 101 987 709 23 654 853 78 332 856 3 811 906 75 098 458 5 547 091
Cerealis - Moagens, S.A. 53 899 356 30 621 030 23 278 326 (590 075) 23 868 401 537 481
Cerealis Internacional, S.A. - - - - 2 553 747 168 109
Sociedade Imobiliara Paradense, S.A. - - - - 201 690 4 973

31.12.2020
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7. INVESTIMENTOS EM ASSOCIADAS

Em 31 de dezembro de 2021 o Grupo tinha os 
seguintes investimentos financeiros em associa-
das:

Resultado
Capital Total de líquido do  % Valor de Proporção Variação

Sede Ativo Passivo próprio rendimentos exercício detida balanço no resultado cambial

Europasta, SE Rep. Checa 27 823 889 21 388 908 6 434 981 50 427 481 821 173 33,33% 4 134 154 273 725 (96 000)

Efeito no grupo

Os montantes acima evidenciados respeitantes 
às demonstrações financeiras da associada Eu-
ropasta, SE, com referência a 31 de dezembro 
de 2021, foram convertidos para Euros, com 
base na taxa de câmbio EUR/CZK divulgada na 
Nota 3.2.e).

Em 31 de dezembro de 2021 o valor de balanço 
referente à Europasta, SE inclui: (i) o montante 
de 1.385.341 Euros relativo à apropriação do ca-

pital próprio daquela associada; (ii) o montante 
de 2.298.119 Euros relativo ao goodwill apurado 
aquando da aquisição da associada e que está 
a ser amortizado por um período de 10 anos 
(Notas 13 e 27); e (iii) o montante de 450.694 
Euros relativo a prestações suplementares rea-
lizadas durante o exercício de 2013 (Nota 13).

8. ALTERAÇÕES NO PERÍMETRO DE
CONSOLIDAÇÃO

No exercício de 2021 ocorreram as seguintes 
alterações no perímetro de consolidação:

 a) Saída do perímetro da Sociedade Imobi-
liária Paradense, S.A., por alienação (Notas 
6 e 13); 

 b) A Cerealis – Produtos Alimentares, S.A. 
incorporou por fusão a sociedade Cerealis 

Internacional – Comércio de Cereais e De-
rivados, S.A. com efeitos contabilísticos e 
fiscais reportados a 1 de janeiro de 2021 
(Nota 6). Esta incorporação por fusão não 
produziu qualquer efeito nas demonstra-
ções financeiras consolidadas em 31 de de-
zembro de 2021.

No exercício de 2020 não ocorreram quaisquer 
alterações no perímetro de consolidação.
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9. ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS

Durante os exercícios findos em 31 de dezem-
bro de 2021 e 2020 os movimentos ocorridos 
na quantia escriturada dos ativos fixos tangíveis, 

bem como nas respetivas depreciações acumu-
ladas e perdas por imparidade acumuladas, fo-
ram conforme segue:

Os “ativos fixos tangíveis em curso” em 31 de 
dezembro de 2021 dizem essencialmente res-
peito às benfeitorias em curso nas instalações 
produtivas de Lisboa, Porto e Trofa.

Os aumentos e transferências ocorridas nos 
exercícios de 2021 e 2020 nas rubricas “Edifí-
cios e outras construções”, correspondem es-
sencialmente a remodelações dos edifícios da 
fábrica da Trofa e Maia.

Os aumentos e transferências no exercício de 
2021 e 2020 na rubrica “Equipamento básico” 
correspondem à aquisição de diversos equipa-
mentos produtivos com maior relevância nos 
centros produtivos de Lisboa, Porto e Trofa.

Vidas úteis e depreciação

As depreciações do exercício de 2021 no mon-
tante de 8.057.457 Euros (9.136.967 Euros em 
2020), foram registadas na rubrica “Gastos de 
depreciação e amortização” (Nota 27).

Edifícios e Ativos fixos
Terrenos e outras Equipam. Equipam. Equipam. Outros ativos tangíveis

31.12.2020 recursos naturais construções básico de transporte administ. fixos tangíveis em curso Total

Ativos
Saldo inicial 8 062 642 79 056 113 143 495 003 2 160 622 3 832 395 2 748 971 805 186 240 160 932
Aumentos - - - 206 336 91 258 3 300 3 671 888 3 972 782
Alienações e abates - - (703 797) (382 455) (15 447) - (4 550) (1 106 249)
Transferências - 221 845 2 282 751 940 9 932 98 634 (2 629 298) (15 196)
Saldo final 8 062 642 79 277 958 145 073 957 1 985 443 3 918 138 2 850 905 1 843 226 243 012 269

De pre c ia ç õe s a c umula da s e
pe rda s por impa rida de
Saldo inicial 64 440 58 006 311 105 841 321 1 691 064 3 406 053 2 671 841 - 171 681 030
Depreciações do exercício - 1 913 055 6 817 660 204 056

(714 944) (348 688) (1 080 291)(15 448) (1 211)
174 970 27 226 - 9 136 967

Alienações e abates - - -
Saldo final 64 440 59 919 366 111 944 037 1 546 432 3 565 575 2 697 856 - 179 737 706

Ativos l íqu idos 7 998 202 19 358 592 33 129 920 439 011 352 563 153 049 1 843 226 63 274 563

Edifícios e Ativos fixos
Terrenos e outras Equipam. Equipam. Equipam. Outros ativos tangíveis

31.12.2021 recursos naturais construções básico de transporte administ. fixos tangíveis em curso Total

Ativos

Saldo inicial 8 062 642 79 277 958 145 073 957 1 985 443 3 918 138 2 850 905 1 843 226 243 012 269

Aumentos - - 3 644 325 271 36 353 - 2 594 905 2 960 173

Alienações e abates (916) - (12 879) (499 984) - - (6 175) (519 954)

Transferências - 119 418 3 795 125 - 39 953 - (3 917 277) 37 219

Saldo final 8 061 726 79 397 376 148 859 847 1 810 730 3 994 444 2 850 905 514 679 245 489 707

De pre c ia ç õe s a c umula da s e

pe rda s por impa rida de

Saldo inicial 64 440 59 919 366 111 944 037 1 546 432 3 565 575 2 697 856 - 179 737 706

Depreciações do exercício - 1 904 124 5 727 637 226 247 169 991 29 458 - 8 057 457

Outras variações - - - - - -14 175 14 175

Alienações e abates - - (12 879) (475 651) - - - (488 530)

Saldo final 64 440 61 823 490 117 658 795 1 297 028 3 749 741 2 727 314 - 187 320 808

Ativos l íqu idos 7 997 286 17 573 886 31 201 052 513 702 244 703 123 591 514 679 58 168 899
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10. LOCAÇÕES

Locações financeiras

Em 31 de dezembro de 2021 e 2020 o Grupo 
apresenta os seguintes bens em regime de lo-
cação financeira (Nota 20):

31.12.2020

Amortiz./ perdas Quantia Quantia 
Custo imp. acumuladas escriturada escriturada

Equipamento de transporte 27 874 21 704 6 170 6 170
27 874 21 704 6 170 6 170

31.12.2021

11. PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO 

Durante os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 os movimentos ocorridos na quantia 
escriturada das propriedades de investimento, bem como nas respetivas depreciações acumuladas e 
perdas por imparidade acumuladas, foi o seguinte:

"Rua do Grilo"

31.12.2021 Terrenos Edifícios Total

Ativos
Saldo inicial 546 308 875 379 1 421 687
Saldo final 546 308 875 379 1 421 687

De pre c ia ç õe s a c umula da s e
perdas por imparidade

Saldo inicial - 512 218 512 218
Depreciações do exercício - 12 878 12 878

Saldo final - 525 096 525 096

Ativos l íqu idos 546 308 350 283 896 591

"Rua do Grilo"
31.12.2020 Terrenos Edifícios Total

Ativos
Saldo inicial 546 308 875 379 1 421 687

Saldo final 546 308 875 379 1 421 687

De pre c ia ç õe s a c umula da s e
pe rda s por impa rida de

Saldo inicial - 499 339 499 339
Depreciações do exercício - 12 879 12 879

Saldo final - 512 218 512 218

Ativos l íqu idos 546 308 363 161 909 469
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Em 31 de dezembro de 2021 e 2020 o balan-
ço consolidado inclui propriedades de inves-
timento no montante líquido de 896.591 Euros 
e 909.469 Euros, respetivamente, referentes a 
ativos imobiliários que compreendem imóveis 
detidos na Rua do Grilo, em Lisboa, cujas de-
preciações dos exercícios de 2021 e 2020 nos 
montantes de 12.878 e 12.879 Euros, respetiva-
mente, foram registadas na rubrica “Gastos de 
depreciação e amortização” (Nota 27).

As propriedades de investimento em 31 de de-
zembro de 2021 e 2020 estão registadas em 
conformidade com o modelo do custo (“custo 
considerado”, em conformidade com avaliação 
efetuada por entidade especializada indepen-
dente - Primeyield, Consultadoria e Avaliação 
Imobiliária, Lda., reportada à data de transição 

para o SNC, 1 de janeiro de 2010).

O Conselho de Administração entende que o 
valor pelo qual as propriedades de investimento 
se encontram refletidas nas demonstrações fi-
nanceiras consolidadas em 31 de dezembro de 
2021 não difere substancialmente do seu res-
petivo justo valor. O Grupo aufere rendas pelo 
aluguer de parcelas das propriedades de inves-
timento detidas.

Adicionalmente, as propriedades de investimen-
to são depreciadas de acordo com o método 
linear durante as seguintes vidas úteis estima-
das:

Edifícios e outras construções 50 anos

12. ATIVOS INTANGÍVEIS

Durante os exercícios findos em 31 de dezem-
bro de 2021 e 2020 os movimentos ocorridos na 
quantia escriturada dos ativos intangíveis, bem 

como nas respetivas amortizações acumuladas 
e perdas por imparidade acumuladas, foram 
conforme segue:

As amortizações do exercício de 2021 no mon-
tante de 463.030 Euros (581.147 Euros em 2020) 

foram registadas na rubrica “Gastos de depre-
ciação e amortização” (Nota 27).

Ativos
Projectos Programas Propriedade intangíveis

31.12.2021 de desenvolv. computador industrial em curso Total

Ativos

Saldo inicial 232 469 5 143 774 15 267 49 546 5 441 056

Aumentos - 63 615 - 97 165 160 780

Transferências e abates - 60 857 - (22 625) 38 232

Saldo final 232 469 5 268 246 15 267 124 086 5 640 068

Amortiza ç õe s a c umula da s e
pe rda s por impa rida de

Saldo inicial 232 469 4 370 520 3 184 - 4 606 173

Amortizações do exercício - 461 504 1 526 - 463 030

Outros - 202 - - 202

Saldo final 232 469 4 832 226 4 710 - 5 069 405

Ativos líquidos - 436 020 10 557 124 086 570 663

Ativos
Projectos Programas Propriedade intangíveis

31.12.2020 de desenvolv. computador industrial em curso Total

Ativos
Saldo inicial 232 469 4 879 640 15 267 145 841 5 273 217
Aumentos - 82 022 - 79 842 161 864
Transferências e abates - 182 112 - (176 137) 5 975
Saldo final 232 469 5 143 774 15 267 49 546 5 441 056

Amortiza ç õe s a c umula da s e
pe rda s por impa rida de

Saldo inicial 232 469 3 790 900 1 657 - 4 025 026
Amortizações do exercício - 579 620 1 527 - 581 147
Saldo final 232 469 4 370 520 3 184 - 4 606 173

Ativos l íqu idos - 773 254 12 083 49 546 834 883
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13. PARTICIPAÇÕES FINANCEIRAS

Durante os exercícios findos em 31 de dezem-
bro de 2021 e 2020 os movimentos ocorridos 
nas rubricas “Participações financeiras – méto-

do da equivalência patrimonial”, “Participações 
financeiras – método da equivalência patrimo-
nial – goodwill” e “Participações financeiras – 
outros métodos” foram conforme segue:

Método da equiv.
31.12.2021 equiv. patrimonial Goodwill Custo Total

Pa rtic ipa ç õe s f ina nc e ira s

Saldo inicial 1 859 334 2 872 648 22 982 4 754 964

Aplicação método equivalência patrimonial-capital proprio (96 000) - (96 000)

Aplicação método equivalência patrimonial-resultado líquido 763 917 - -

-

763 917

Alienações (691 216) - (25) (691 241)

Amortização do exercício do Goodwill (Nota 27) - (574 529) - (574 529)

Saldo final 1 836 035 2 298 119 22 957 4 157 111

Pe rda s por impa rida de  a c umula da s

Saldo inicial - - 17 458 17 458

Saldo final - - 17 458 17 458

Ativos l íqu idos 1 836 035 2 298 119 5 499 4 139 653

Método da equiv.
31.12.2020 equiv. patrimonial Goodwill Custo Total

Participações financeiras

Saldo inicial 2 771 565 3 447 178 141 288 6 360 031

Aplicação método equivalência patrimonial-capital proprio (1 045 178) - (1 045 178)

Aplicação método equivalência patrimonial-resultado líquido 132 947 - - 132 947

Alienações - - (118 306) (118 306)

Amortização do exercício do Goodwill (Nota 27) - (574 530) -

-

(574 530)

Saldo final 1 859 334 2 872 648 22 982 4 754 964

Perdas por imparidade acumuladas

Saldo inicial - - 17 458 17 458

Saldo final - - 17 458 17 458

Ativos líquidos 1 859 334 2 872 648 5 524 4 737 506

Participações Financeiras – Método da Equi-
valência Patrimonial - Goodwill

A partir do exercício de 2016, na sequência do 
Decreto-Lei n.º 98/2015 de 2 junho, o goodwill 
relativo a investimentos contabilizados pelo mé-
todo da equivalência patrimonial passou a ser 
apresentado nas demonstrações financeiras 
consolidadas separadamente da quantia escri-
turada do investimento (parágrafo 52 da NCRF 
13), devendo esse goodwill ser amortizado, nos 
termos da NCRF 6, no período da sua vida útil 
(ou em 10 anos, caso a sua vida útil não possa 
ser estimada com fiabilidade).

Em 31 de dezembro de 2021 o valor que consta 
na rubrica do balanço “Participações financei-
ras - método da equivalência patrimonial – goo-
dwill” diz respeito à transferência do valor inicial 
do goodwill relativo ao investimento na partici-
pada Europasta, SE no valor bruto de 5.745.297 
Euros, líquido de amortizações acumuladas no 
montante de 3.447.178 Euros.

Adicionalmente, o valor de balanço em 31 de 
dezembro de 2021 e 2020 e os efeitos decor-
rentes da aplicação do método da equivalência 
patrimonial podem ser resumidos, por entidade, 
como segue:
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No exercício findo em 31 de dezembro de 2021 
a rubrica da demonstração consolidada dos re-
sultados por naturezas “Outros rendimentos” 
inclui um rendimento no montante de, aproxi-
madamente, 68.000 Euros relativo à mais-valia 
contabilística gerada na alienação da participa-
ção financeira detida na Sociedade Imobiliária 
Paradense, S.A. (Notas 6, 8 e 29).

Em 31 de dezembro de 2021 e 2020 o valor de 
balanço referente à associada Europasta, SE in-

clui o montante de 450.694 Euros de prestações 
suplementares realizadas durante o exercício 
de 2013.

Outros investimentos financeiros

A rubrica do ativo não corrente “Outros inves-
timentos financeiros”, corresponde a contribui-
ções para o Fundo de Compensação do Traba-
lho.

31.12.2021 Efeito no resultado líquido Efeito no capital próprio Valor de balanço

Sociedade Imobiliária Paradense, S.A. 490 192 - -

Europasta, SE - Participação financeira 273 725 (96 000) 1 385 341

Europasta, SE - Goodwill - - 2 298 119

Europasta, SE - Prestações suplementares - - 450 694

763 917 (96 000) 4 134 154

31.12.2020 Efeito no resultado líquido Efeito no capital próprio Valor de balanço

Sociedade Imobiliária Paradense, S.A. 4 957 (1 045 178) 201 024

Europasta, SE - Participação financeira 127 990 - 1 207 616

Europasta, SE - Goodwill - - 2 872 648

Europasta, SE - Prestações suplementares - - 450 694

132 947 (1 045 178) 4 731 983
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14. IMPOSTOS SOBRE O RENDIMENTO

A Empresa encontra-se sujeita a IRC à taxa de 
21%, que pode ser incrementada até a um mon-
tante máximo de 1,5% pela Derrama Municipal, 
resultando numa taxa de imposto agregada, no 
limite, de 22,5%.

Adicionalmente, os lucros tributáveis são sujei-
tos a derrama estadual conforme segue:

- 3% para lucros tributáveis entre 1.500.000 
Euros e 7.500.000 Euros;

- 5% para lucros tributáveis entre 7.500.000 
Euros e 35.000.000 Euros;

- 7% para lucros tributáveis superiores a 
35.000.000 Euros.

O imposto sobre o rendimento do exercício é 
calculado com base no Regime Especial de Tri-
butação dos Grupos de Sociedades (“RETGS”), 
o qual inclui as empresas do Grupo Cerealis 
com sede em Portugal (Nota 6).

Nos termos do artigo 88º do Código do Impos-
to sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas 
(“CIRC”), a Empresa encontra-se igualmente su-
jeita a tributação autónoma sobre um conjunto 

de encargos às taxas previstas no artigo men-
cionado.

De acordo com a legislação em vigor, as decla-
rações fiscais estão sujeitas a revisão e corre-
ção por parte das autoridades fiscais durante 
um período de quatro anos (cinco anos para a 
Segurança Social), exceto quando tenha havido 
prejuízos fiscais, tenham sido concedidos bene-
fícios fiscais, ou estejam em curso inspeções, 
reclamações ou impugnações, casos estes em 
que, dependendo das circunstâncias, os pra-
zos são alargados ou suspensos. Deste modo, 
as declarações fiscais das empresas do Grupo 
dos anos de 2018 a 2021 poderão vir ainda ser 
sujeitas a revisão.

O Conselho de Administração entende que as 
eventuais correções resultantes de revisões/
inspeções por parte das autoridades fiscais 
àquelas declarações de impostos não terão um 
efeito significativo nas demonstrações financei-
ras consolidadas em 31 de dezembro de 2021 
e 2020.

O gasto / (rendimento) com impostos sobre o 
rendimento nos exercícios findos em 31 de de-
zembro de 2021 e 2020 é detalhado conforme 
se segue:

31.12.2021 31.12.2020

Resultados antes de impostos 2 781 716 11 022 632
Taxa nominal de imposto 21% 21%
Imposto calculado 584 160 2 314 753
Derrama estadual 55 752 230 316
Derrama municipal 51 436 163 138
Tributações autónomas 92 711 96 586
Benefícios fiscais - SIFIDE (967 736) (974 736)
Benefícios fiscais - RFAI (706 886) (1 526 504)
Ajustam.de impostos s/rendimento de anos anteriores - 3 308 840
Outros efeitos, líquidos (176 609) 1 082 454
Impostos sobre o rendimento do exercício (1 067 172) 4 694 847

O detalhe da rubrica “Impostos sobre o rendi-
mento do exercício” nos exercícios findos em 31 

de dezembro de 2021 e 2020 é como segue:

31.12.2021 31.12.2020

Imposto corrente do exercício 608 084 2 773 970
Impostos diferidos (1 211 320) (749)
Benefícios fiscais - SIFIDE (231 968) (847 147)
Benefícios fiscais - RFAI (231 968) -
Ajustam.de impostos s/rendimento de anos anteriores - 3 308 840
Outros efeitos - (540 067)

(1 067 172) 4 694 847
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Nos exercícios de 2021 e 2020, as empresas 
do Grupo incorreram em despesas de Investi-
gação e Desenvolvimento (“I&D”) suscetíveis 
de serem elegíveis para efeitos da obtenção de 
benefícios fiscais ao abrigo do Sistema de In-
centivos Fiscais em Investigação e Desenvolvi-
mento Empresarial II (“SIFIDE”), nos termos da 
legislação aplicável. Deste modo, o Grupo apre-
senta recorrentemente candidaturas à Comis-
são Certificadora para os Incentivos Fiscais à 
I&D Empresarial, de forma a obter a declaração 
comprovativa de que as atividades realizadas 
corresponderam efetivamente a ações de I&D, 
relativamente às subsidiárias Cerealis - Moa-
gens, S.A. e Cerealis - Produtos Alimentares, 
S.A..

A Comissão Certificadora ainda não emitiu a 
sua decisão na certificação de um montante de 
despesas de I&D, relativas ao ano de 2020, no 
montante de 2.800.345 Euros e relativamente à 
atribuição de um crédito fiscal de 948.611 Eu-
ros, tendo, contudo, aquele montante de crédi-
tos fiscais sido reconhecido no exercício findo 
em 31 de dezembro de 2021 como ativos por 
impostos e parcialmente utilizado em 2021 por 
dedução à coleta em sede de IRC apurada. É 
expectativa do Conselho de Administração que, 
tendo em consideração a natureza das des-

pesas e ações de I&D em causa, bem como o 
histórico de aprovação das candidaturas sub-
metidas em exercícios anteriores, a estimativa 
considerada e submetida à Comissão Certifi-
cadora será aprovada sem correções material-
mente relevantes.

Adicionalmente, em exercícios anteriores o Gru-
po beneficiou do incentivo fiscal “RFAI”, previsto 
no Decreto-Lei nº 162/2014 de 31 de outubro, 
o qual permite deduzir até à concorrência de 
50% da coleta uma percentagem do investimen-
to realizado em ativos fixos tangíveis e/ou ativos 
intangíveis, desde que cumpridas determinadas 
condições vertidas na referida legislação. Quan-
do a dedução não possa ser efetuada integral-
mente por insuficiência de coleta, a importância 
ainda não deduzida pode sê-lo nas liquidações 
dos 10 períodos de tributação seguintes, até 
à concorrência da coleta de IRC apurada em 
cada um dos períodos de tributação.

Adicionalmente, a rubrica “Ajustamentos relati-
vos ao imposto de anos anteriores” correspon-
de à contrapartida da provisão constituída no 
exercício de 2020 relativamente no processo 
fiscal em sede de IRC dos anos de 2004 a 2009, 
em resultado da evolução que o mesmo teve du-
rante o ano de 2020 (Notas 19 e 22).

Impostos diferidos

O detalhe dos ativos e passivos por impostos 
diferidos em 31 de dezembro de 2021 e 2020, 

de acordo com as diferenças temporárias que 
os geraram, é conforme se segue:

Em 31 de dezembro de 2021 os ativos por im-
postos diferidos relativos a “Benefícios fiscais” 
detalham-se conforme se segue:

31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020

Reavaliações não aceites fiscalmente - - 124 848 125 483
Subsídios ao investimento - - 74 333 84 568
Benefícios fiscais 2 074 209 863 524 - -

2 074 209 863 524 199 181 210 051

Ativos por impostos diferidos Passivos por impostos diferidos

Caducidade 31.12.2021

Benefícios fiscais - SIFIDE - 2020 2028 735 767
Benefícios fiscais - RFAI - 2018 2028 947 621
Benefícios fiscais - RFAI - 2019 2029 390 821

2 074 209
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O movimento ocorrido nos ativos e passivos por 
impostos diferidos nos exercícios findos em 31 
de dezembro de 2021 e 2020 foi como se segue:

Ativos por 
impostos 
diferidos

Passivos por 
impostos 
diferidos

Ativos por 
impostos 
diferidos

Passivos por 
impostos 
diferidos

Saldo inicial 863 524 210 051 2 540 067 345 581
Efeito em resultados:

Reavaliações não aceites fiscalmente - (635) - (749)
Benefícios fiscais - SIFIDE / CFEI 735 768 - - -
Benefícios fiscais - RFAI 474 917 - (1 676 543) -

1 210 685 (635) (1 676 543) (749)
Efeito em capital próprio:

Reavaliações não aceites fiscalmente - - - -

Subsídios ao investimento - (10 235) - (134 781)

- (10 235) - (134 781)

Saldo final 2 074 209 199 181 863 524 210 051

31.12.2021 31.12.2020

15. INVENTÁRIOS 

Em 31 de dezembro de 2021 e 2020, os inven-
tários do Grupo eram detalhados conforme se 
segue: 

Quantia Perdas por Quantia Quantia Perdas por Quantia
bruta imparidade líquida bruta imparidade líquida

Mercadorias 565 628 - 565 628 598 520 - 598 520
Matérias-Primas, subsidiárias e de consumo 21 326 689 - 21 326 689 24 407 954 - 24 407 954
Produtos acabados e intermédios 7 040 163 - 7 040 163 6 662 323 - 6 662 323
Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos 152 695 - 152 695 69 962 - 69 962

29 085 176 - 29 085 176 31 738 759 - 31 738 759

31.12.2021 31.12.2020

Em 31 de dezembro de 2021 existiam existên-
cias/inventários à guarda de terceiros corres-
pondentes a aproximadamente, 17.549 tonela-
das no valor de, aproximadamente, 5,79 milhões 
de Euros (2,57 milhões de Euros em 31 de de-
zembro de 2020). Tais inventários consistiam, 
essencialmente, em cereais armazenados em 
silos pertencentes a operadores logísticos. 

Adicionalmente, em 31 de dezembro de 2021 
o Grupo tinha contratadas compras de cereais 

num total de, aproximadamente, 50,88 milhões 
de Euros (14,82 milhões de Euros em 31 de de-
zembro de 2020).

Custo das mercadorias vendidas e das maté-
rias consumidas e variação dos inventários 
de produção

O custo das mercadorias vendidas e das ma-
térias consumidas reconhecido nos exercícios 
findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 é 
detalhado conforme se segue:

MP, subsid.
31.12.2021 Mercadorias consumo Total

Saldo inicial 598 520 24 407 954 25 006 474
Compras 4 652 639 134 238 211 138 890 850
Regularizações (21 809) (1 560 430) (1 582 239)
Saldo final 565 628 21 326 690 21 892 318
Custo das merc. vendidas e das mat. consumidas 4 663 722 135 759 045 140 422 767
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MP, subsid.
31.12.2020 Mercadorias consumo Total

Saldo inicial 501 321 15 870 992 16 372 313
Compras 4 182 645 139 540 639 143 723 284
Regularizações (8 137) (1 614 972) (1 623 109)
Saldo final 598 520 24 407 954 25 006 474
Custo das merc. vendidas e das mat. consumidas 4 077 309 129 388 705 133 466 014

As regularizações em “Matérias primas, sub-
sidiarias e consumo” respeitam a materiais de 
economato e paletes que na sua aquisição en-
tram diretamente para stock, sendo transferidos 
aquando do seu consumo para fornecimentos e 
serviços externos.

A variação dos inventários da produção dos 
exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 
2020 é detalhada conforme se segue:

Produtos
31.12.2021 acabados Subprodutos Total

Saldo inicial 6 662 323 69 962 6 732 285
Regularizações (16 343) - (16 343)
Saldo final 7 040 163 152 695 7 192 858
Variação dos inventários da produção 361 497 82 733 444 230

Produtos
31.12.2020 acabados Subprodutos Total

Saldo inicial 5 382 114 50 705 5 432 819
Regularizações 23 953 - 23 953
Saldo final 6 662 323 69 962 6 732 285
Variação dos inventários da produção 1 304 162 19 257 1 323 419

16. OUTROS CRÉDITOS A RECEBER

Em 31 de dezembro de 2021 e 2020 a rubrica 
“Outros créditos a receber” apresentava a se-
guinte composição:

Quantia Quantia 
Quantia Imparidade escriturada Quantia Imparidade escriturada

bruta acumulada líquida bruta acumulada líquida

Pessoal 6 713 - 6 713 5 387 - 5 387
Devedores diversos 283 191 - 283 191 331 947 - 331 947

289 904 - 289 904 337 334 - 337 334

31.12.2021 31.12.2020

17. DIFERIMENTOS ATIVOS

Em 31 de dezembro de 2021 e 2020 a rubrica 
do ativo corrente “Diferimentos” apresentava a 
seguinte composição:

Em 31 de dezembro de 2021 e 2020 o montante 
registado na rubrica “Fornecimentos e serviços 
de terceiros” respeita essencialmente a gastos 

a reconhecer de seguros e serviços de assis-
tência informática. 

31.12.2021 31.12.2020

Fornecimentos e serviços de terceiros 354 787 393 089
Seguros com o Pessoal 38 718 107 619
Outros rendimentos diferidos 9 259 3 069

402 764 503 777
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18. INSTRUMENTOS DE CAPITAL PRÓPRIO

No decurso do ano de 2021 a totalidade das 
ações da Empresa foram adquiridas pelas so-
ciedades Teak Capital, B.V. e Tangor Capital, 
S.A..

Em 31 de dezembro de 2021 o capital subscri-
to da Empresa é representado por 2.500.000 
ações totalmente subscritas e realizadas de va-
lor nominal de 5 Euros cada. Os detentores do 
capital com mais de 20% do capital subscrito e 
realizado são como segue:

 Teak Capital, B.V. 50%

 Tangor Capital, S.A. 50%

Reserva legal:

De acordo com a legislação comercial em vi-
gor, pelo menos 5% do resultado líquido anual 
se positivo, tem de ser destinado ao reforço da 
reserva legal até que esta represente 20% do 
capital. Esta reserva não é distribuível a não ser 
em caso de liquidação da Empresa, mas pode 
ser utilizada para absorver prejuízos depois de 
esgotadas as outras reservas, ou incorporada 
no capital.

Excedentes de revalorização:

O Grupo procedeu em anos anteriores à revalo-
rização dos seus ativos fixos tangíveis ao abrigo 
da legislação aplicável, nomeadamente:

 • Decreto-Lei nº 430/78, de 27 de dezembro

 • Decreto-Lei nº 219/82, de 2 de junho

 • Decreto-Lei nº 399-G/84, de 28 de dezembro

 • Decreto-Lei nº 118-B/86, de 27 de maio

 • Decreto-Lei nº 111/88, de 2 de abril

 • Decreto-Lei nº 49/91 de 25 de janeiro

 • Decreto-Lei nº 264/92, de 24 de novembro

 • Decreto-Lei nº 31/98, de 11 de fevereiro

Dividendos:

Relativamente ao exercício findo em 31 de de-
zembro de 2020, não foram atribuídos em 2021 
aos acionistas quaisquer dividendos. Os divi-
dendos referentes ao exercício findo em 31 de 
dezembro de 2019 atribuídos aos acionistas em 
2020 ascenderam, de acordo com a delibera-
ção da Assembleia Geral realizada em 4 de ju-
nho de 2020, a 3.000.000 Euros.

Ajustamentos em ativos financeiros:

Esta rubrica é respeitante à aplicação do mé-
todo de equivalência patrimonial nas participa-
das (Notas 7 e 13). De acordo com a legislação 
vigente em Portugal, os rendimentos e outras 
variações patrimoniais positivas reconhecidos 
em consequência da utilização do método da 
equivalência patrimonial apenas relevam para 
poderem ser distribuídos aos acionistas quan-
do sejam realizados. A legislação vigente em 
Portugal estabelece ainda que a diferença entre 
o resultado apropriado pela aplicação do méto-
do da equivalência patrimonial e o montante de 
dividendos pagos ou deliberados referentes às 
mesmas participações seja equiparada a reser-
va legal.
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19. BENEFÍCIOS DOS EMPREGADOS E PRO-
VISÕES

Benefícios pós-emprego – planos de benefí-
cios definidos

O Grupo, por via da sua subsidiária Cerealis – 
Produtos Alimentares, S.A., assumiu em exer-
cícios anteriores o compromisso de conceder 
aos seus empregados prestações pecuniárias a 
título de complementos de reforma. Tal comple-
mento foi descontinuado em exercícios anterio-
res, facto pelo qual em 31 de dezembro de 2021 
e 2020, não existiam quaisquer empregados no 
ativo que possam beneficiar de tais compromis-
sos, existindo apenas reformados como benefi-
ciários (56 reformados em 31 de dezembro de 
2021 com uma idade média de 86 anos). Por 
este facto, e porque a tendência das responsa-
bilidades é a de diminuição, o Grupo tem vindo 
a seguir o procedimento de obter um estudo 
atuarial em cada dois anos.

A avaliação atuarial (efetuada de acordo com 
o Projected Unit Credit Method) mais recente 
do valor presente da obrigação de benefícios 
definidos foi efetuada, com referência a 31 de 
dezembro de 2021, pela entidade Mercer (Por-
tugal), Lda. O valor presente da obrigação de 
benefícios definidos e o custo dos serviços cor-
rentes e dos serviços passados relacionados 
foram mensurados através do método da unida-
de de crédito projetada.

Os principais pressupostos seguidos na avalia-
ção atuarial atrás referida foram os seguintes: 

O Grupo mantém em 31 de dezembro de 2021 
um passivo, registado na rubrica do balanço 
consolidado “Responsabilidades por benefícios 

pós-emprego”, no montante de 383.068 Euros 
para fazer face às responsabilidades derivadas 
daquele plano (420.068 Euros em 31 de dezem-
bro de 2020).

No decurso dos exercícios findos em 31 de de-
zembro de 2021 e 2020 foram reconhecidos na 
demonstração consolidada dos resultados na 
rubrica “Gastos com o pessoal” os montantes 
de 68.748 Euros e 111.958 Euros, respetivamen-
te (Nota 26), relacionados com o plano de bene-
fícios acima referido. Adicionalmente, a rubrica 
“Provisões” da demonstração consolidada dos 
resultados do exercício findo em 31 de dezem-
bro de 2021 inclui a reversão do passivo para 
estes “Benefícios pós-emprego” no montante 
de 37.000 Euros em virtude da redução de res-
ponsabilidades apurada com base no estudo 
atuarial obtido com referência a 31 de dezem-
bro de 2021.

Provisões

No exercício findo em 31 de dezembro de 2020 
o Grupo constituiu uma provisão no montante 
de 3.308.840 Euros para fazer face a um pro-
cesso judicial em curso, que teve em novembro 
de 2020 uma primeira decisão desfavorável ao 
Grupo (Nota 22). É entendimento do Conselho 
de Administração, suportada no parecer dos 
seus consultores legais, que a provisão cons-
tituída reflete adequadamente as eventuais res-
ponsabilidades que possam advir da resolução 
do processo referido.

No exercício findo em 31 de dezembro de 2021 
o Grupo reclassificou o montante de 75.000 Eu-
ros reconhecido na rubrica “Provisões” para a 
rubrica “Outros Devedores”.

31.12.2021
Taxa de desconto 2%
Taxa esperada de crescimento das pensões 0%
Tábua de Mortalidade TV 88/90
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20. PASSIVOS FINANCEIROS

Financiamentos obtidos

Os financiamentos obtidos em 31 de dezembro 
de 2021 e 2020 são detalhados conforme se se-
gue:

Corrente Não corrente Corrente Não corrente

Papel comercial - - 2 000 000 -
Locações financeiras (Nota 10) 6 171 - 8 004 6 171
Outros empréstimos - - 195 057 -

6 171 - 2 203 061 6 171

31.12.2021 31.12.2020
Montante utilizado Montante utilizado

Em 31 de dezembro de 2021 a rubrica “Loca-
ções financeiras” diz respeito a um contrato de 
locação financeira.

Os empréstimos obtidos acima referidos ven-
cem juros a taxas de mercado.

21. OUTRAS DÍVIDAS A PAGAR

Em 31 de dezembro de 2021 e 2020 a rubrica 
“Outras dívidas a pagar” apresentava a seguin-
te composição:

A rubrica “Fornecimentos e serviços externos e 
outros credores diversos” respeita, essencial-
mente, a credores por acréscimos de gastos 
relacionados com os contratos comerciais ce-
lebrados com clientes (incluindo descontos de 
rappel) e fornecimentos de energia.

31.12.2021 31.12.2020

Fornecedores de investimentos 361 858 625 729
Férias, subsídio de férias e outros montantes a liquidar ao pessoal 2 235 913 2 851 101
Fornecimentos e serviços externos e outros credores diversos 2 587 175 1 809 168

5 184 946 5 285 998
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Imposto reclamado – RERD

Em dezembro de 2013 o Grupo aderiu ao Re-
gime Excecional de Regularização de Dívidas 
de natureza fiscal (“RERD”), previsto pelo De-
creto-Lei n.º 151-A/2013, tendo sido liquidado o 
montante global de 3.494.251 Euros referente a 
processos de IRC de 2004 a 2009 que envolve-
ram a Empresa e duas empresas subsidiárias, 
os quais foram objeto de impugnação judicial. 
Este valor foi registado como uma conta a rece-
ber nas empresas participantes no Regime Es-
pecial de Tributação de Sociedades (“RETGS”) 
como segue: (i) Cerealis - SGPS, S.A. (185.410 
Euros); (ii) Cerealis – Moagens, S.A. (1.844.268 
Euros); e (iii) Cerealis - Produtos Alimentares, 
S.A. (1.464.572 Euros).

Em novembro de 2020 o Grupo foi notificado da 
sentença proferida pelo Tribunal Administrativo 
e Fiscal do Porto (“TAF”) que julgou parcialmen-
te procedente o seu pedido, dando razão relati-
vamente ao tema dos encargos financeiros, mas 
julgando improcedente a parcela respeitante 
a uma menos-valia declarada. Apesar das difi-
culdades associadas à matéria de facto dada 
como não provada, é entendimento do Conse-
lho de Administração que este processo poderá 
ainda ter um desfecho diferente. Neste sentido, 

foi apresentado em dezembro de 2020 um re-
curso ordinário da sentença, contestando a de-
cisão de improcedência na parcela respeitante 
ao tema da menos-valia declarada.

Paralelamente, entendeu o Conselho de Ad-
ministração ainda no exercício findo em 31 de 
dezembro de 2020, constituir uma provisão de 
igual valor ao ativo reconhecido (Notas 14 e 19).

Imposto reclamado – IRC 2010

O Grupo apresentou em exercícios anteriores 
uma impugnação judicial peticionando a anula-
ção da liquidação adicional de IRC 2010. Está 
em causa a desconsideração da declaração de 
substituição apresentada em 2013 e dos bene-
fícios fiscais por dedução à coleta aí inscritos.

A liquidação destes montantes de impostos não 
prejudica a contestação destas liquidações jun-
to da Autoridade Tributária, por via dos proces-
sos de impugnação judicial em curso, e recupe-
ração dos montantes liquidados.

Dado ser entendimento do Conselho de Ad-
ministração que o desfecho destes processos 
será favorável ao Grupo, estes valores foram re-
conhecidos como uma conta a receber.

Ativo Passivo Ativo Passivo

 Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas 5 683 682 - 5 119 414 - 
 Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares - 236 121 - 184 926
 Imposto sobre o Valor Acrescentado 1 269 511 463 565 1 137 553 541 026
 Contribuições para a Segurança Social - 314 452 - 338 367

6 953 193 1 014 138 6 256 967 1 064 319

31.12.2021 31.12.2020

31.12.2021 31.12.2020
Imposto reclamado - Regime Excepcional de regularização de dívidas (RERD) 3 494 251 3 494 251
Imposto reclamado - IRC 2010 561 999 561 999
Pagamentos por conta e Pagamentos especiais por conta 1 682 773 1 310 613
Retenções na fonte geradas no âmbito do RETGS 9 458 12 275
Apuramento de imposto do ano corrente (64 799) (259 724)

5 683 682 5 119 414

22. ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS

Em 31 de dezembro de 2021 e 2020 as rubricas 
“Estado e outros entes públicos” apresentavam 
a seguinte composição: 

Em 31 de dezembro de 2021 e 2020 a rubrica 
“Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Co-

letivas” pode ser desagregada como segue:
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23. DIFERIMENTOS PASSIVOS

Em 31 de dezembro de 2021 e 2020 a rubrica 
do passivo corrente “Diferimentos” apresentava 
a seguinte composição:

24. RÉDITO

O rédito reconhecido pelo Grupo nos exercícios 
findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 é 
detalhado conforme se segue: 

25. FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS

A rubrica “Fornecimentos e serviços externos” 
nos exercícios findos em 31 de dezembro de 
2021 e 2020 é detalhada conforme se segue

26. GASTOS COM O PESSOAL

A rubrica “Gastos com o pessoal” nos exercí-
cios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 
é detalhada conforme se segue:

31.12.2021 31.12.2020

Rendimentos a reconhecer 11 062 5 822

11 062 5 822

31.12.2021 31.12.2020

Venda de bens 209 856 630 210 450 643
Prestação de serviços - -

209 856 630 210 450 643

31.12.2021 31.12.2020

Trabalhos especializados 2 253 148 2 091 635
Publicidade e propaganda 12 850 139 14 131 749
Conservação e reparação 2 585 967 2 593 488
Energia e fluidos 9 109 737 5 763 422
Transporte de mercadorias 9 955 370 10 466 649
Outros fornecimentos e serviços 3 138 347 3 204 937

39 892 708 38 251 880

31.12.2021 31.12.2020

Remunerações dos órgãos sociais 1 170 299 1 613 617
Remunerações do pessoal 11 628 564 12 097 760
Benefícios pós-emprego:

Benefícios definidos (Nota 19) 68 748 111 958
Indemnizações 631 758 297 939
Encargos sobre remunerações 2 958 011 3 016 245
Seguros de ac. trabalho e doenças prof. 353 942 291 420
Gastos de ação social 419 072 401 058
Outros 1 196 177 1 232 329

18 426 571 19 062 326
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27. GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO

A decomposição da rubrica “Gastos de depre-
ciação e de amortização” nos exercícios findos 
em 31 de dezembro de 2021 e 2020 é conforme 
se segue:

28. IMPARIDADES DE DÍVIDAS A RECEBER

Os movimentos das “Perdas por imparidade 
acumuladas” nos exercícios findos em 31 de 
dezembro de 2021 e 2020 são detalhados como 
segue:

Nos anos de 2021 e 2020 procedeu-se ao desre-
conhecimento de créditos incobráveis de acor-
do com o estipulado no Despacho do SEAF XXI 
n.º 97/2016, de 12 de maio de 2016, tendo sido 
utilizadas as perdas por imparidade que haviam 
sido constituídas em exercícios anteriores.

31.12.2021 31.12.2020
Ativos fixos tangíveis (Nota 9) 8 057 457 9 136 967
Propriedades de investimento (Nota 11) 12 878 12 878
Part. financeiras - MEP - Goodwill (Nota 13) 574 529 574 530
Ativos intangíveis (Nota 12) 463 030 581 147

9 107 896 10 305 523

Saldo Aumentos/ Saldo
31.12.2021 inicial Reversões final

Dívidas de terceiros
Clientes 1 136 281 99 845 (380 385) 855 741
Outros devedores - - -

-

75 000 75 000
1 136 281 99 845 (380 385) 75 000 930 741

Utilizações Transferencias

Saldo Aumentos/ Saldo
31.12.2020 inicial Reversões final

Dívidas de terceiros
Clientes 1 187 552 81 272 (132 543) 1 136 281

1 187 552 81 272 (132 543) 1 136 281

Utilizações
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29. OUTROS RENDIMENTOS

A composição da rubrica “Outros rendimentos” 
nos exercícios findos em 31 de dezembro de 
2021 e 2020 é conforme se segue:

30. OUTROS GASTOS

A composição da rubrica “Outros gastos” nos 
exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 
2020 é conforme se segue:

31. RESULTADOS FINANCEIROS

Os gastos de financiamento reconhecidos no 
decurso dos exercícios findos em 31 de dezem-
bro de 2021 e 2020 são detalhados conforme 
se segue: 

Os juros obtidos e outros rendimentos similares 
reconhecidos no decurso dos exercícios findos 
em 31 de dezembro de 2021 e 2020 são deta-
lhados conforme se segue: 

31.12.2021 31.12.2020

Rendimentos suplementares:
Outros rendimentos suplementares 574 651 611 219

Descontos de pronto pagamento obtidos 58 855 67 744
Recuperação de dívidas a receber 48 626 1 649
Rendimentos e ganhos nos restantes activos financeiros 67 806 190 857
Rendimentos e ganhos em investimentos não financeiros 218 161 65 493
Imputação de subsídios para investimentos 45 489 599 025
Outros não especificados 19 147 205 331

1 032 735 1 741 318

31.12.2021 31.12.2020

Impostos 101 061 108 987
Descontos de pronto pagamento concedidos 1 097 586 1 181 548
Perdas em inventários - 310
Donativos 87 826 75 538
Quotizaçoes 50 913 81 778
Gastos e perdas em investimentos não financeiros 6 333 10 092
Outros não especificados 22 911 60 692

1 366 630 1 518 945

Juros suportados
Financiamentos bancários 2 727 5 872
Papel comercial 9 951 49 300
Outros juros 11 779 24 457 8 795 63 967

Serviços bancários/Outros Gastos 57 073 43 602
81 530 107 569

31.12.2021 31.12.2020

Juros obtidos
Depósitos em instituições de crédito 30 63
Outros 1 171 457

1 201 520

31.12.2021 31.12.2020
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32. PARTES RELACIONADAS 

32.1 Saldos com partes relacionadas

Em 31 de dezembro de 2021 não existem saldos 
nem ocorreram transações com partes relacio-
nadas.

Em 31 de dezembro de 2020 o Grupo apresen-
tava os seguintes saldos com partes relaciona-
das:

33. NÚMERO MÉDIO DE PESSOAL

Durante os exercícios findos em 31 de dezem-
bro de 2021 e 2020 o número médio de traba-
lhadores ao serviço do Grupo foi de 629 e 644, 
respetivamente.

34. GARANTIAS PRESTADAS

Em 31 de dezembro de 2021 o detalhe das ga-
rantias bancárias prestadas pelo Grupo Cerea-
lis é o seguinte:

32.2 Empréstimos com partes relacionadas

Em 31 de dezembro de 2020 o balanço con-
solidado inclui um empréstimo no montante de 
17.972 Euros à subsidiária Sociedade Imobiliá-
ria Paradense, S.A. (consolidada pelo método 
da equivalência patrimonial).

Contas a Contas a
receber correntes pagar correntes

31.12.2020

Sociedade Imobiliária Paradense, S.A. 17 972 83 418
17 972 83 418

Entidade Natureza Montante

Direção Geral Contribuições e Impostos Processos fiscais impugnados 2 183
Administração do Porto de Lisboa Utilização terreno do beato 4 407



102

35. ACONTECIMENTOS APÓS A DATA DE RE-
PORTE DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEI-
RAS CONSOLIDADAS

Não ocorreram quaisquer factos ou eventos 
subsequentes à data de reporte das demons-
trações financeiras consolidadas que devessem 
ser registados ou divulgados nas demonstra-
ções financeiras consolidadas em 31 de dezem-
bro de 2021.

O Contabilista Certificado                                                         

Sérgio Miguel Bastos Oliveira

O Conselho de Administração 

Carlos António Rocha Moreira da Silva
Presidente      

Francisco José Mestre Mira da Silva Domingues
Vogal                                                                                                   

Pedro Miranda Moreira da Silva
Vogal

Rita Mestre Mira da Silva Domingues
Vogal

Rui Manuel de Amorim Silva e Sousa
Vogal e Administrador-Delegado
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7.5. Certificação legal das contas 

RELATO SOBRE A AUDITORIA DAS DEMONS-
TRAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS

Opinião

Auditámos as demonstrações financeiras con-
solidadas anexas da Cerealis - SGPS, S.A. (a 
Entidade) e suas subsidiárias (o Grupo), que 
compreendem o balanço consolidado em 31 de 
dezembro de 2021 (que evidencia um total de 
151.042.472 Euros e um total de capital próprio 
de 111.160.247 Euros, incluindo um resultado 
líquido de 3.848.888 Euros), a demonstração 
consolidada dos resultados por naturezas, a de-
monstração consolidada das alterações no ca-
pital próprio e a demonstração consolidada dos 
fluxos de caixa relativas ao ano findo naquela 
data, e as notas anexas às demonstrações fi-
nanceiras consolidadas que incluem um resu-
mo das políticas contabilísticas significativas. 
Em nossa opinião, as demonstrações financei-
ras consolidadas anexas apresentam de forma 
verdadeira e apropriada, em todos os aspetos 
materiais, a posição financeira consolidada da 
Cerealis - SGPS, S.A. em 31 de dezembro de 
2021 e o seu desempenho financeiro e fluxos 
de caixa consolidados relativos ao ano findo 
naquela data de acordo com as Normas Con-
tabilísticas e de Relato Financeiro adotadas em 
Portugal através do Sistema de Normalização 
Contabilística. 

Em nossa opinião, as demonstrações financei-
ras consolidadas anexas apresentam de forma 
verdadeira e apropriada, em todos os aspetos 
materiais, a posição financeira consolidada da 
Cerealis - SGPS, S.A. em 31 de dezembro de 
2021 e o seu desempenho financeiro e fluxos 
de caixa consolidados relativos ao ano findo 
naquela data de acordo com as Normas Con-
tabilísticas e de Relato Financeiro adotadas em 
Portugal através do Sistema de Normalização 
Contabilística.

Bases para a opinião

A nossa auditoria foi efetuada de acordo com 
as Normas Internacionais de Auditoria (ISA) 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 “Respon-
sabilidades do auditor pela auditoria das de-
monstrações financeiras consolidadas” abaixo. 
Somos independentes das entidades que com-
põem o Grupo nos termos da lei e cumprimos 
os demais requisitos éticos nos termos do có-
digo 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 e do 
órgão de fiscalização pelas demonstrações 
financeiras consolidadas 

O órgão de gestão é responsável pela:

- preparação de demonstrações financeiras 
consolidadas que apresentem de forma ver-
dadeira e apropriada a posição financeira, o 
desempenho financeiro e os fluxos de caixa 
do Grupo de acordo com as Normas Con-
tabilísticas e de Relato Financeiro adotadas 
em Portugal através do Sistema de Normali-
zação Contabilística;

- elaboração do relatório de gestão nos ter-
mos legais e regulamentares;

- criação e manutenção de um sistema de 
controlo interno apropriado para permitir a 
preparação de demonstrações financeiras 
isentas de distorções materiais devido a 
fraude ou a erro; 

- adoção de políticas e critérios contabilísti-
cos adequados nas circunstâncias; e

- avaliação da capacidade do Grupo de se 
manter em continuidade, divulgando, quan-
do aplicável, as matérias que possam susci-
tar dúvidas significativas sobre a continui-
dade das atividades. 

O órgão de fiscalização é responsável pela su-
pervisão do processo de preparação e divulga-
ção da informação financeira do Grupo.
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Responsabilidades do auditor pela auditoria das 
demonstrações financeiras consolidadas

A nossa responsabilidade consiste em obter segu-
rança razoável sobre se as demonstrações finan-
ceiras consolidadas como um todo estão isentas de 
distorções materiais devido a fraude ou a erro, e 
emitir um relatório onde conste a nossa opinião. Se-
gurança razoável é um nível elevado de segurança 
mas não é uma garantia de que uma auditoria exe-
cutada de acordo com as ISA detetará sempre uma 
distorção material quando exista. As distorções po-
dem ter origem em fraude ou erro e são conside-
radas materiais se, isoladas ou conjuntamente, se 
possa razoavelmente esperar que influenciem de-
cisões económicas dos utilizadores tomadas com 
base nessas demonstrações financeiras.

Como parte de uma auditoria de acordo com as 
ISA, fazemos julgamentos profissionais e mante-
mos ceticismo profissional durante a auditoria e 
também:

- identificamos e avaliamos os riscos de dis-
torção material das demonstrações financei-
ras consolidadas, devido a fraude ou a erro, 
concebemos e executamos procedimentos de 
auditoria que respondam a esses riscos, e ob-
temos prova de auditoria que seja suficiente e 
apropriada para proporcionar uma base para a 
nossa opinião. O risco de não detetar uma dis-
torção 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, fal-
sas declarações ou sobreposição ao controlo 
interno;

- obtemos uma compreensão do controlo inter-
no relevante para a auditoria com o objetivo de 
conceber procedimentos de auditoria que se-
jam apropriados nas circunstâncias, mas não 
para expressar uma opinião sobre a eficácia do 
controlo interno do Grupo;

- avaliamos a adequação das políticas conta-
bilísticas usadas e a razoabilidade das estima-
tivas contabilísticas e respetivas divulgações 
feitas pelo órgão de gestão;

- concluímos sobre a apropriação do uso, pelo 
órgão de gestão, do pressuposto da continui-
dade e, com base na prova de auditoria obtida, 
se existe qualquer incerteza material relacio-
nada com acontecimentos ou condições que 
possam suscitar dúvidas significativas sobre 
a capacidade do Grupo para dar continuidade 
às suas atividades. Se concluirmos que exis-
te uma incerteza material, devemos chamar a 
atenção no nosso relatório para as divulgações 
relacionadas incluídas nas demonstrações fi-
nanceiras ou, caso essas divulgações não se-
jam 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 o Grupo descontinue as 
suas atividades;

- avaliamos a apresentação, estrutura e conteú-
do global das demonstrações financeiras con-
solidadas, incluindo as divulgações, e se essas 
demonstrações financeiras representam as 
transações e acontecimentos subjacentes de 
forma a atingir uma apresentação apropriada;

- obtemos prova de auditoria suficiente e apro-
priada relativa à informação financeira das en-
tidades ou atividades dentro do Grupo para ex-
pressar uma opinião sobre as demonstrações 
financeiras consolidadas. Somos responsáveis 
pela orientação, supervisão e desempenho da 
auditoria do Grupo e somos os responsáveis fi-
nais pela nossa opinião de auditoria;

- comunicamos com os encarregados da go-
vernação, entre outros assuntos, o âmbito e o 
calendário planeado da auditoria, e as conclu-
sões significativas da auditoria incluindo qual-
quer deficiência significativa de controlo inter-
no identificado durante a auditoria.

A nossa responsabilidade inclui ainda a verificação 
da concordância da informação constante do rela-
tório de gestão com as demonstrações financeiras 
consolidadas.
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RELATO SOBRE OUTROS REQUISITOS LE-
GAIS E REGULAMENTARES

Sobre o relatório de gestão 

Dando cumprimento ao artigo 451º, nº 3, al. e) 
do Código das Sociedades Comerciais, somos 
de parecer que relatório de gestão foi prepara-
do de acordo com os requisitos legais e regula-
mentares aplicáveis em vigor, a informação nele 
constante é concordante com as demonstra-

ções financeiras auditadas e, tendo em conta o 
conhecimento e apreciação sobre o Grupo, não 
identificámos incorreções materiais.

Porto, 24 de fevereiro de 2022

Deloitte & Associados, SROC S.A. 
Representada por

Miguel Nuno Machado Canavarro Fontes




