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1 | P á g i n a  

Escritório: Correspondência: Telefone: 252 921 115 Quinta do Agrelo Apartado 6042 
Rua do Agrelo, 236 4774-909 Pousada de Saramagos Fax: 252 921 115 
4770-831 Castelões VNF geral@nunooliveiradasilva.pt www.nunooliveiradasilva.pt 

 

Administrador Judicial – Economista – Contabilista Certificado 

Exmo(a). Senhor(a) Doutor(a) Juiz de 

Direito do Juízo de Comércio de Vila 

Nova de Famalicão, da Comarca de 

Braga 

 
Juiz 4 
Processo nº 73/15.1T8VNF 

V/Referência:  
Data: 

Insolvência de “PLUSVAG – Investimentos, Lda” 
 

Nuno Rodolfo da Nova Oliveira da Silva, Economista com escritório na Quinta 

do Agrelo, Rua do Agrelo, nº 236, Castelões, em Vila Nova de Famalicão, contribuinte 

nº 206 013 876, Administrador da Insolvência nomeado no processo à margem 

identificado, vem requerer a junção aos autos do relatório a que se refere o artigo 155º do 

C.I.R.E., bem como o respectivo anexo (inventário). 

Mais informo que não foi elaborada a lista provisória de créditos prevista no artigo 

154º do CIRE, uma vez que vai ser junto aos autos a relação de credores a que alude o 

artigo 129º do CIRE. 

P.E.D. 
O Administrador da Insolvência 

Nuno Oliveira da Silva 

Castelões, 20 de novembro de 2017 
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I – Identificação do Devedor 

“Plusvag - Investimentos, Lda.”, sociedade comercial por quotas, com sede 

na Casa da Pedra, Lugar de Vila Meã, na freguesia de Bico, concelho de Amares, com o 

NIPC 507 816 951, tendo por objecto social a compra e venda de bens imóveis e 

investimentos mobiliários e imobiliários. 

A sociedade, constituída em 19 de Julho de 2006, encontra-se matriculada na 

Conservatória do Registo Comercial de Braga sob o número 507816951 e tem 

actualmente a seguinte estrutura societária: 

Sócios Valor da Quota 
Hernâni Vaz Antunes 149.500,00 € 
Hernâni Vaz Antunes 500,00 € 

Total 150.000,00 € 
 

A gerência da sociedade está atribuída a Hernâni Vaz Antunes desde 21 de 

Dezembro de 20071. A sociedade obriga-se pela assinatura de um gerente. 
 

Código de Acesso à Certidão Permanente: 0417-6103-5777 

II – Actividade do devedor nos últimos três anos e os seus 

estabelecimentos (alínea c) do nº 1 do artigo 24º do C.I.R.E.) 

O estabelecimento da sociedade insolvente localiza-se na sua sede social. 

A sociedade dedica-se à construção e venda de empreendimentos para habitação, 

comércio e indústria. De acordo com a gerência, a sociedade exerceu, nos seus primeiros 

anos de existência, uma actividade lucrativa e com êxito comercial, diferenciando-se no 

mercado imobiliário pela sua organização e know-how. 

                                                        
1 Anteriormente a esta data, a sociedade tinha a natureza jurídica de sociedade anónima, sendo que a 
Administração estava entregue a Hernâni Vaz Antunes 
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No entanto, face à crise económica e financeira que se instalou no nosso país em 

meados do ano de 2009, verificou-se uma retracção no sector da construção civil e no 

mercado imobiliário, afectando directa e negativamente a actividade da insolvente. 

Acresce que a sociedade se viu também impossibilitada de recorrer ao 

financiamento bancário para conseguir prosperar no mercado em que se insere. 

Observemos a informação contabilística disponível para os exercícios de 2014 a 

2016, a qual sustenta a explicação apresentada pela sociedade insolvente para as razões 

que a conduziram à actual situação de insolvência: 

Rubricas 2014 2015 Variação 2015/2014 2016 Variação 2016/2015 Variação 2016/2014 

Vendas e serviços prestados 0,00 €  0,00 €  0,00 €   0,00 €  0,00 €   0,00 €   

CMVeMC 0,00 €  0,00 €  0,00 €   0,00 €  0,00 €   0,00 €   

Fornecimentos e serviços externos 17 559,62 € 17 675,96 € 116,34 € 0,66% 12 974,34 € -4 701,62 € -26,60% -4 585,28 € -26,11% 

Gastos com pessoal 17 843,11 € 0,00 € -17 843,11 € -100,00% 0,00 € 0,00 €   -17 843,11 € -100,00% 

Provisões 12 255 000,00 € 0,00 € -12 255 000,00 € -100,00% 0,00 € 0,00 €   -12 255 000,00 € -100,00% 

Outros rendimentos e ganhos 0,00 € 38,76 € 38,76 € #DIV/0! 0,00 € -38,76 € -100,00% 0,00 €   

Outros gastos e perdas 3 057 222,22 €2 2 016,67 € -3 055 205,55 € -99,93% 2 127,94 € 111,27 € 5,52% -3 055 094,28 € -99,93% 

Resultado Operacional -15 362 016,85 € -34 099,13 € 15 327 917,72 € -99,78% -29 091,78 € 5 007,35 € -14,68% 15 332 925,07 € -99,81% 

Resultado antes de impostos -15 363 321,32 € -34 099,53 € 15 329 221,79 € -99,78% -29 092,34 € 5 007,19 € -14,68% 15 334 228,98 € -99,81% 

Resultado Líquido do Período -15 363 321,32 € -34 099,53 € 15 329 221,79 € -99,78% -29 092,34 € 5 007,19 € -14,68% 15 334 228,98 € -99,81% 

Activo 2 911 724,09 € 2 898 496,46 € -13 227,63 € -0,45% 2 884 485,65 € -14 010,81 € -0,48% -27 238,44 € -0,94% 

     Activos fixos tangíveis 64 616,02 € 51 979,75 € -12 636,27 € -19,56% 37 989,25 € -13 990,50 € -26,92% -26 626,77 € -41,21% 

     Investimentos financeiros 30,23 € 30,23 € 0,00 €   30,23 € 0,00 €   0,00 €   

     Inventários 2 846 299,91 € 2 846 299,91 € 0,00 €   2 846 299,91 € 0,00 €   0,00 €   

    Estado e outros Entes Públicos 500,22 € 0,00 € -500,22 € -100,00% 0,00 € 0,00 €   -500,22 € -100,00% 

     Diferimentos 0,00 € 20,31 € 20,31 € #DIV/0! 0,00 € -20,31 € -100,00% 0,00 €   

     Caixa e depósitos bancários 277,71 € 166,26 € -111,45 € -40,13% 166,26 € 0,00 €   -111,45 € -40,13% 

Passivo 5 700 486,20 € 5 721 358,10 € 20 871,90 € 0,37% 5 756 600,91 € 35 242,81 € 0,62% 56 114,71 € 0,98% 

    Financiamentos obtidos 5 647 500,53 € 690 182,17 € -4 957 318,36 € -87,78% 5 749 772,18 € 5 059 590,01 € 733,08% 102 271,65 € 1,81% 

    Fornecedores 262,12 € 2 936,49 € 2 674,37 € 1020,28% 105,58 € -2 830,91 € -96,40% -156,54 € -59,72% 

    Estado e outros Entes Públicos 50 845,24 € 0,00 € -50 845,24 € -100,00% 83,34 € 83,34 € #DIV/0! -50 761,90 € -99,84% 

    Accionistas/sócios 0,00 € 179 814,61 € 179 814,61 € #DIV/0! 0,00 € -179 814,61 € -100,00% 0,00 €   

   Financiamentos obtidos 0,00 € 4 847 514,18 € 4 847 514,18 € #DIV/0! 14,46 € -4 847 499,72 € -100,00% 14,46 € #DIV/0! 

    Outras contas a pagar 1 878,31 € 910,65 € -967,66 € -51,52% 6 625,35 € 5 714,70 € 627,54% 4 747,04 € 252,73% 

Capital Próprio -2 788 762,11 € -2 822 861,64 € -34 099,53 € 1,22% -2 872 115,26 € -49 253,62 € 1,74% -83 353,15 € 2,99% 

    Reservas 30 000,00 € 30 000,00 € 0,00 €   30 000,00 € 0,00 €   0,00 €   

    Resultados transitados 12 394 559,21 € -2 968 762,11 € -15 363 321,32 € -123,95% -3 023 022,92 € -54 260,81 € 1,83% -15 417 582,13 € -124,39% 

                                                        
2 Parte do valor relativo a “Outros gastos e perdas”, do exercício de 2014, corresponde a correcções relativas 
a períodos anteriores (Euros 3.039.507,75) 
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Como se verifica pelo quadro anterior, desde pelo menos o ano de 2014 que a 

sociedade apresenta um volume de negócios nulo e suporta apenas custos com o 

funcionamento da sociedade, acumulando avultados prejuízos - os resultados 

transitados até 2016 (inclusive) ascenderam a mais de 3 milhões de Euros negativos. 

 É possível também verificar que a sociedade apresenta um capital próprio 

negativo de Euros 2.872.115,26 em 2016, o que demonstra que a sociedade se encontra 

em falência técnica. 

Até ao momento não nos foram disponibilizados pelo contabilista da sociedade 

insolvente a informação relativa ao ano de 2017, no entanto acredita-se que a sociedade 

manteve a sua “inactividade”, não devendo apresentar resultados muito distintos daqueles 

apresentados nos anos transactos. 

Conforme já exposto, a principal causa para a sua insolvência deve-se ao facto de 

se ter instalado no nosso país uma crise económica e financeira que afectou o mercado 

onde a insolvente se insere. 

A este fundamento alia-se ainda o facto de que os principais imóveis propriedade 

da sociedade insolvente (um rústico e um misto) encontrarem-se localizados junto ao 

Centro Comercial Nova Arcada, em Braga, que abriu portas apenas em 17 de Março de 

20163. 

 Uma vez que a construção deste centro comercial esteve parada durante vários 

anos, os imóveis contíguos deixaram de ter valor durante este espaço temporal, o que 

consequentemente, levou à falta de interessados nos mesmos e a que a sociedade 

insolvente entrasse em incumprimento com as suas obrigações, pois não disponha de 

disponibilidades financeiras para tal (conforme se conclui pela apresentação de um 

volume de negócios nulo). 

Perante esta situação, a sociedade intentou um Processo Especial de 

Revitalização4 em Agosto de 2016, com o intuito de ser aprovado um plano de 

recuperação para pagamento das suas dívidas vencidas no momento. 

                                                        
3 De acordo com a informação pública disponível na internet, a construção deste centro comercial 
iniciou em 2006, sob o nome Dolce Vita Braga, tendo sido entregue a exploração do centro comercial 
à entidade Sonae Sierra em 2014. 
4 O Processo Especial de Revitalização correu termos sob o nº 5023/16.5T8VNF da Instância Central 
de Vila Nova de Famalicão – 2ª Secção de Comércio – J4 
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A sociedade posteriormente desistiu da apresentação do respectivo plano de 

revitalização, uma vez que não obteve concordância com o seu maior credor (o BANIF) 

quanto às condições propostas no plano. 

Nesse seguimento, foi decretada a insolvência da sociedade no âmbito do processo 

que pendia contra a devedora e que fora suspenso pela entrada do PER. 

III – Estado da contabilidade do devedor (alínea b) do nº 1 do artigo 155º do 

C.I.R.E.) 

A contabilidade da sociedade encontra-se processada até pelo menos o final do 

ano de 2016, tendo sido cumpridas as obrigações declarativas daí emergentes. 

Pelos documentos disponíveis, tudo indicia que a contabilidade da sociedade 

reflecte uma imagem verdadeira e apropriada da sua situação patrimonial e financeira. 

IV – Perspectivas futuras (alínea c) do nº 1 do artigo 155º do C.I.R.E.) 

A actividade da sociedade nos últimos anos tem gerado unicamente prejuízos, não 

exercendo o seu objecto social e encontrando-se numa situação de falência técnica. 

Acresce que, de acordo com a gerência da sociedade, não há interesse em propor 

aos credores um plano de recuperação que preveja a manutenção da sua actividade, uma 

vez que entende não ter capacidade para solver de imediato as suas dívidas e face à 

posição assumida pelo seu maior credor Banco Santander Totta, S.A. (por transmissão de 

créditos do BANIF) quanto às condições a serem propostas. 

Perante o que acima foi referido, deverão os credores deliberar no sentido do 

encerramento do estabelecimento da sociedade insolvente, reportando-o à data da 

sentença de declaração de insolvência, em 04 de Outubro de 2017, e, consequentemente 

deliberar a liquidação do seu activo. 

Castelões, 20 de Novembro de 2017 

O Administrador da Insolvência 

Nuno Oliveira da Silva 



7/10

Insolvência de “PLUSVAG - Investimentos, Lda.” 
Processo nº 73/15.1T8VNF da Comarca de Braga – Juízo de Comércio de Vila Nova de Famalicão – Juiz 4 

 

 
( A r t i g o  1 5 3 º d o  C . I . R . E . )  

 



8/10

Insolvência de “Plusvag - Investimentos, Lda.” 
Processo nº 73/15.1T8VNF da Comarca de Braga – Juízo de Comércio de Vila Nova de Famalicão – Juiz 4 

Inventário 
(artigo 153º do Código da Insolvência e da Recuperação das Empresas) 

Página 1 de 2 do Auto de Arrolamento 
 

Relação dos bens e direitos passíveis de integrarem a 
massa insolvente: 

A – Bens Imóveis 

Verba 1: Prédio rústico localizado no Lugar de Lamas, na freguesia de Dume, concelho de Braga, 

composto por terreno de cultivo, com área total de 35.000,00 m2. 
Descrito na 2ª Conservatória do Registo Predial de Braga sob o nº 1951 da freguesia de Dume e inscrito 
na matriz predial rústica sob o artigo 3489º da União de Freguesias de Real, Dume e Semelhe. 
Valor actual do imóvel1: Euros 4.388.460,00 

Verba 2: Prédio misto denominado de “Quinta de Lamas” e localizado no Lugar de Lamas, na 

freguesia de Dume, concelho de Braga; composto por casa e andar com cortes, coberto e suas 
dependências e logradouro com 500 m2 (com área total de 820,00 m2) e por terreno de cultivo com área 
total de 8.840,00 m2. 
Descrito na 2ª Conservatória do Registo Predial de Braga sob o nº 560 da freguesia de Dume e inscrito 
na matriz predial urbana sob o artigo 503º e na matriz predial rústica sob o artigo nº 3489º, ambos da 
União de Freguesias de Real, Dume e Semelhe. 
Valor actual do imóvel2: Euros 709.217,00 

B - Bens Móveis 

Verba Descrição da Verba Valor 

3 
Quota no valor nominal de 1500 RON (corresponde ao valor nominal de cerca de Euros 
324,06) na sociedade romena “Plusvag Investimentos SRL”, com o Codul Unic de Înregistrare 
(CUI) 21899350 e registada no Registo Comercial da Roménia sob o nº J29/1449/2007 

a) 

Total  

Notas: 

a) O signatário desconhece o valor actual desta quota, uma vez que não temos acesso à 
informação contabilística desta sociedade. 

                                                           
1 Este valor corresponde àquele que consta no Relatório de Peritagem efectuado pelo Eng. Luís 
Manuel de Oliveira Granja, junto aos autos em 12 de Maio de 2016 
2 Idem 
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b) No cadastro fiscal da sociedade insolvente constam ainda dois outros imóveis (prédios 
urbanos) como sendo sua propriedade; no entanto os mesmos foram adjudicados a 
Maria Alice Gomes Barata em 24 de Março de 2015 no âmbito de um processo de 
execução fiscal; perante este facto, o signatário não os incluiu neste Inventário. 

O Administrador da Insolvência 

Nuno Oliveira da Silva 

Castelões, 20 de Novembro de 2017 
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