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RELATÓRIO DE GESTÃO  

 

EXERCÍCIO DE 2020 

Nos termos da Lei e dos Estatutos, o Gerente da empresa ANTÓNIO MARQUES - SOCIEDADE 
CORRETORA DE SEGUROS, S.A. torna público o Relatório de Gestão referente ao exercício 
de 2019. 

 

ATIVIDADE EMPRESARIAL  

A atividade da empresa em 2020 teve um crescimento em relação ao ano anterior, confirmando 
que o rumo de uma mais que continuada aposta em nichos específicos de mercado que nos 
continua a dar boas margens de retorno e que em simultâneo também tem servido para contrariar 
a contínua descida dos prémios de seguros generalistas e do próprio entorno do mercado 
segurador agravado pela pandemia que se fez sentir em Portugal resultante da COVID19. 

 

RECURSOS HUMANOS 

Mantivemos o mesmo número de colaboradores o que constitui ser um fator suficiente para 
podermos assegurar devidamente os serviços prestados aos nossos clientes. 

 

COMERCIAL  

Nesta matéria as coisas não têm sofrido alteação e nesse sentido temos mantido o mesmo fio 
condutor. À semelhança dos últimos anos, continuou a verificar-se uma descida dos preços 
praticados pelo mercado que não a empresa no que diz respeito aos seguros de massas e 
generalistas, acompanhando uma tendência que não ocorre apenas em Portugal. Como 
consequência do ocorrido, praticamente mantivemos a descontinuação este tipo de seguros. 
Contudo a comercialização de seguros do ramo de Caução, e que, atendendo ao seu particular 
grau de especialização e à continuação atual de alguma dificuldade em obter este tipo de seguro 
no mercado português embora tenham continuado a surgir novos operadores, a par das 
continuadas debilidades demonstradas neste campo pela banca permitiu-nos continuar a 
incrementar as vendas ao longo de todo o exercício e que nos permite continuar a acalentar a 
continuação de muito boas perspetivas futuras.  

 

COMUNICAÇÂO E IMAGEM  

Dentro do mercado que pretendemos abordar, continuamos a dar particular importância à 
comunicação através da utilização do correio eletrónico em conjunto com ferramentas que fazem 
parte das novas tecnologias para divulgarmos os produtos e serviços que são disponibilizados pela 
nossa empresa, designadamente as redes sociais. Também mantemos a nossa página web, 
procurando constantemente modernizá-la, introduzindo na mesma um que está disponível 24 
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horas por dia 7 dias por semana e que utiliza o recurso á Inteligência Artificial. No âmbito de 
protocolos que estabelecemos com a Associação Regional dos Industriais de Construção e Obras 
Públicas de Leiria – ARICOP, com a Associação dos Industriais da Construção de Edifícios – 
AICE e com a AICOPA, associação empresarial dos industriais e obras públicas com sede na 
Região Autónoma dos Açores, tendo para o efeito levado a cabo campanhas publicitárias e 
redigido artigos de opinião nas revistas de publicação regular que estas entidades detêm, e tendo 
realizado com as duas primeiras ações de divulgação junto dos seus associados.  

 

RESPONSABILIDADE AMBIENTAL  

Procuramos contribuir para a reversão do processo do chamado “aquecimento global”. Nesse 
sentido, utilizamos no nosso escritório material de natureza reciclável, aproveitamento das águas, 
energia solar, lâmpadas e equipamentos de baixo consumo energético, uso de modernas 
ferramentas tecnológicas no intuito de reduzir deslocações de média e longa distâncias. 

 

RESPONSABILIDADE SOCIAL  

Concedemos no ano de 2020 estágios curriculares no âmbito de um Protocolo que temos 
estabelecido com a ESCE-IPS e estágios do Programa PEJENE, relacionado com um Protocolo 
que igualmente estabelecemos com a Fundação da Juventude, contribuindo deste modo para que 
ocorra uma efetiva ligação do tecido empresarial com a escola, auxiliando os jovens na preparação 
da sua futura vida ativa laboral. 

 

INVESTIMENT O 

No decurso do exercício de 2020 não ocorreram investimentos de vulto que mereçam especial 
menção. 

 

ANÁLISE ECONÓMICA E FINANCEIRA 

 

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS 

O resultado operacional, antes de gastos de financiamento e impostos, atingiu o valor de EUR 
40.682,99. 

O exercício de 2020 foi influenciado pelo acréscimo de cerca de 22% no volume de negócios, 
passando de EUR 300.726,26 em 2019 para EUR 366.619,50 no ano a que se reporta o presente 
relatório. 

ESTRUTURA PERCENTUAL : 

 
Fornecimentos e serviços externos…………………………... 73,79% 
Gastos com pessoal………………………………………………….. 13,53% 
Outros gastos …..……………………………………………………… 1,13% 

Gastos/reversões de depreciação e de amortização... 0,45% 
Juros e gastos similares suportados………………………….. 0,19% 
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ESTRUTURA DO BALANÇO  
A Estrutura do Balanço pode ser observada no quadro seguinte: 

 
2020      2019 

Vendas e serviços prestados ………………. 366.619,50 € 300.726,26 € 

Resultados antes de Impostos ……………. 39.981,19 € 4.784,49 € 

Resultado Líquido ………………………………. 31.359,97 € 2.712,80 € 

Ativo corrente ……………………………………. 68.373,40 € 220.128,52 € 

Ativo não corrente ……………………………… 71.384,21 € 72.925,22 € 

Total do Ativo …………………………………….. 139.757,61 € 293.053,74 € 

Total do Capital Próprio ……………………… 101.575,04 € 70.215,07 € 

Total do Passivo …………………………………. 38.182,57 € 222.838,67 € 

Total do Capital Próprio e do Passivo …. 139.757,61 € 293.053,74 € 

 

APLICAÇÃO DE RESULTADOS  

Propõe-se que o Resultado do Exercício vá para Reserva Legal. 

 

PERSPETIVAS FUTURAS 

Mesmo persistindo contrariar as tendências que o mercado aponta e que é a desintermediação que 
ocorre no nosso setor e o exponencial aumento da concorrência nos seus diversos canais de 
distribuição, com particular recurso às novas tecnologias, vamos continuar a procurar no decorrer 
do exercício de 2021 o enfoque na procura de nichos muito específicos de mercado que por serem 
diferenciadores perante aquilo que os competidores oferecem, se nos afiguram de bastante mais 
rentáveis. A transformação digital que perspetivamos se continue a implementar no próximo 
exercício irá assumir-se de muito importante no desenvolvimento da nossa organização. 

 

FACTOS RELEVANTES  

Após o termo do exercício e até à presente data, não ocorreu nenhum facto relevante à nossa 
empresa que mereça especial menção. 

 

NOTA FINAL  

Às entidades e fornecedores que nos honraram com a sua preferência, agradecemos a confiança 
depositada que constituiu importante incentivo pelos esforços por todos nós desenvolvidos. 

A todos os nossos colaboradores que contribuíram para o desempenho da empresa, com o seu 
profissionalismo e dedicação, o administrador deseja expressar o seu agradecimento. 

 

Setúbal, 13 de abril de 2021         

 O Administrador Único,           

 
 António Marques 
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