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Peça Processual entregue por via electrónica na data e hora indicadas junto da assinatura electrónica do 
subscritor (cfr. última página), aposta nos termos previstos na Portaria n.º 280/2013, de 26 de Agosto

MANDATÁRIO SUBSCRITOR

Nome: Ilídia Mendes

Morada: Avenida D. Nuno Álvares Pereira, 25, 1.º

Localidade: Sala 101- Ed. Sobarcol I I I

Código Postal: 4750-324 Barcelos

Telefone: 253816522 Fax: 253816522 Email: ilidiamendes-6555p@adv.oa.pt

Cédula: 6555P

NIF: 214891690

Notificações entre Mandatários nos termos do artigo 221º C.P.C.

Nome: João Ribeiro

Notificado por via Electrónica

Nome: A. Oliveira da Silva

Notificado por via Electrónica

Nome: Rodrigo Ferreira

Notificado por via Electrónica

Nome: António C. Lencastre

Notificado por via Electrónica

Nome: Rafael Fernandes

Notificado por via Electrónica

Nome: Miguel Trepa

Notificado por via Electrónica

Nome: Filipe Basto

Notificado por via Electrónica

Nome: A. Ramos Lopes

Notificado por via Electrónica

Nome: Hugo Mendes

Notificado por via Electrónica

Nome: Raquel Fernandes Fonseca

Notificado por via Electrónica

Nome: J. Paulo Sousa Grilo

Notificado por via Electrónica

Nome: João Araújo

Notificado por via Electrónica

Nome: Paulo Araújo Dias

Notificado por via Electrónica

Nome: Patrícia Almeida Costa

Notificado por via Electrónica

Nome: Maria Mabilda Matos

Notificado por via Electrónica

Nome: José Ribeiro Teixeira

Notificado por via Electrónica

Nome: Pinto Viana

Notificado por via Electrónica

Nome: Marcello D´orey

Notificado por via Electrónica

Nome: Lúcia de Freitas

Notificado por via Electrónica
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Notificado por via Electrónica

Nome: Cláudia Almeida Silva

Notificado por via Electrónica

Nome: Miguel Torrinha

Notificado por via Electrónica

Nome: Cláudio Carvalho

Notificado por via Electrónica

Nome: Gouveia Falcão

Notificado por via Electrónica

Nome: Pedro Miguel Ferreira

Notificado por via Electrónica

Nome: Ilídio Leitão

Notificado por via Electrónica

Nome: Luís Mariano de Castro

Notificado por via Electrónica

Nome: Sónia Azevedo

Notificado por via Electrónica

Nome: Raquel Rodrigues dos Santos

Notificado por via Electrónica

Nome: Mário Dinis Salgado

Notificado por via Electrónica

Nome: Joana Telles de Abreu

Notificado por via Electrónica

Nome: Joana Pereira

Notificado por via Electrónica

Nome: Luis Coutinho

Notificado por via Electrónica

Nome: Luis Cerquinho da Fonseca

Notificado por via Electrónica

Nome: Andreia Lima Carneiro

Notificado por via Electrónica

Nome: Luis Cameirao

Notificado por via Electrónica

Nome: José de Athayde de Tavares

Notificado por via Electrónica

Nome: Mário Reis

Notificado por via Electrónica

Nome: Sandra Barros Silva

Notificado por via Electrónica

Nome: Cátia Cruz

Notificado por via Electrónica

Nome: Sérgio Laranjeira

Notificado por via Electrónica

Nome: Álvaro Matos Martins

Notificado por via Electrónica
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Nome: Carla do Vale

Notificado por via Electrónica

Nome: Luis Miguel Sequeira

Notificado por via Electrónica

Nome: Sousa Pinto

Notificado por via Electrónica

Nome: Paulo Sá

Notificado por via Electrónica

Nome: Isabel Alçada

Notificado por via Electrónica

Nome: Nicola Machado

Notificado por via Electrónica

Nome: Ana Costa Gomes

Notificado por via Electrónica

Nome: João Lopes

Notificado por via Electrónica

Nome: Elsa Sá Carneiro

Notificado por via Electrónica

Nome: Sónia Faria Correia

Notificado por via Electrónica

Nome: Carlos Alberto Cardoso

Notificado por via Electrónica

Nome: Luis Sepúlveda Cantanhede

Notificado por via Electrónica

Nome: Tiago Madureira

Notificado por via Electrónica

Nome: Feliciano Costa

Notificado por via Electrónica

Nome: Tiago Garcia Soares

Notificado por via Electrónica

Nome: Paula Crisóstomo

Notificado por via Electrónica
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Ilídia Mendes  

    Advogada  

Responsabilidade Limitada 

  

Avª D.Nuno Alvares Pereira,nº25,1ºandar, sala 101, 4750-324BarcelosTel.Fax 253816522 

 
 

Proc:510/19.6t8VNF 

Juiz 2 

 

     Exmo. Senhor 

     Dr. Juiz de Direito do Tribunal 

     Judicial da Comarca de BRAGA 

     Juízo de Comércio de V.N. Famalicão 

 

 

   Têxteis Luís Simões SA, devedora nos autos supra identificados; 

 

   Vem requerer a junção aos autos do plano de revitalização, em 

cumprimento do disposto no artº17º-F nº1 do CIRE. 

 

     E. Deferimento 

A Advogada, 

Ilídia Mendes 
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TÊXTEIS LUÍS SIMÕES, S.A. 
PLANO DE RECUPERAÇÃO 
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I – Identificação do Devedor 

 

“Têxteis Luís Simões, S.A.”, sociedade comercial anónima, com sede social na Rua 

do Rio, nº 327, freguesia de Manhente, concelho de Barcelos, com o NIPC 500 921 830, tendo por 

objecto social a indústria de acabamentos têxteis, tinturaria e estamparia. 

A sociedade, constituída em 28 de Janeiro de 1980, encontra-se matriculada na 

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos sob o número 500 921 830 e tem actualmente 

um capital social, integralmente realizado, de Euros 55.000,00, correspondente a 1.100.000 

acções nominativas com o valor nominal de Euros 0,05 cada. 

O Conselho de Administração para o quadriénio 2014/2019 tem actualmente a seguinte 

composição: 

a) Presidente – Maria de Lurdes Bogas Oliveira 

b) Vogal – Luís Manuel Barros Marques 

Tem como fiscal único Borda Rodrigues & Associado, SROC - representado por José 

Manuel Borda Rodrigues (ROC nº 508). 

Código da certidão permanente: 0700-4283-1209 
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II – Actividade do devedor 

Ao longo dos anos a “Têxteis Luís Simões, S.A.” soube desenhar a sua estratégia 

comercial e produtiva acompanhando a evolução do mercado, tendo iniciado há vários anos a 

aposta na internacionalização, com sucesso, fruto da sua aposta na qualidade e prontidão, sempre 

com o máximo de profissionalismo. 

Na verdade, a empresa sempre manteve uma aposta em novas tecnologias, 

nomeadamente na estamparia digital, de forma a dar uma resposta eficaz a todos os pedidos dos 

clientes, a par da estamparia convencional, tinturaria e acabamento, respeitando sempre as 

questões ambientais presentes no ecossistema. 

Os resultados deste dinamismo consubstanciaram-se no crescimento sustentado do 

volume de negócios e da estabilidade financeira da empresa e a consolidação da marca TÊXTEIS 

LUÍS SIMÕES como sinónimo de qualidade, profissionalismo e rigor. 

Pela excelência do seu trabalho, a “Têxteis Luís Simões, S.A.” tornou-se num reconhecido 

player no mercado onde actua. 

Não obstante este dinamismo, o certo é que não se pode ignorar que o sector têxtil, neste 

século, tem sido assolado por diversas crises e os períodos de bonança não têm sido propriamente 

prolongados no tempo. 

Com efeito, após atingir um pico em 2001, a entrada da China na OMC – Organização 

Mundial do Comércio, o alargamento a Leste e a crise financeira global atiraram a indústria têxtil 

e de vestuário "ao tapete". Só um ano antes da intervenção externa é que o sector começou a 

recuperar os principais indicadores. 

Ora, na sequência da crise económica de 2007-2008 que se fez sentir a nível global, atenta 

a crise financeira internacional precipitada pela insolvência do banco de investimento norte-

americano Lehman Brothers, situação que arrastou outras instituições financeiras, num processo 

que ficou conhecido como a "crise do subprime", associado ao crédito hipotecário, o sector foi 

fortemente fustigado e também a empresa não escapou incólume a toda esta conjuntura. 

Nessa ocasião o Eurostat deu nota de que o PIB da Zona do Euro teve uma queda de 

1,5% no quarto trimestre de 2008, em relação ao trimestre anterior; o que correspondeu à maior 

contracção da história da economia da zona euro. 

A conjuntura de profunda recessão económica que marcou indelevelmente a última 

década, por todos reconhecida e que atingiu de forma particularmente severa as empresas cuja 
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actividade está maioritariamente dependente da procura interna e na União Europeia, obviamente 

reflectiu-se e ainda se faz sentir na actividade da “Têxteis Luís Simões, S.A.”. 

Nessa senda, a empresa viu-se na contingência de se apresentar a Juízo, em Fevereiro 

de 2012, a requerer a respectiva declaração de insolvência, sendo que ainda não existia o regime 

jurídico do processo especial de revitalização; processo esse que correu termos pelo Tribunal 

Judicial de Barcelos, 1.º Juízo Cível de Barcelos, sob o processo nº 416/12.0TBBCL, tendo o 

mesmo sido declarado encerrado em virtude do trânsito em julgado da decisão de homologação 

do plano de insolvência. 

A empresa logrou manter-se em laboração, assegurando a generalidade dos postos de 

trabalho, e com um nível de actividade considerável, mas, não obstante, o certo é que a retoma 

que se fez sentir nos tempos mais recentes ainda não conduziu a economia ao dinamismo 

anteriormente verificado. 

Por outro lado, a insolvência de diversas empresas do sector que ciclicamente se continua 

a verificar e que acaba por se reflectir negativamente nas actividades das demais, com a retracção 

junto dos fornecedores, banca, entre outros, conduziu a que a tesouraria da empresa fosse 

afectada e começasse a entrar em incumprimento com alguns fornecedores, vendo-se a mesma, 

assim, na necessidade de recorrer ao presente Processo Especial de Revitalização (PER). 

A viabilidade de recuperação da empresa é sentida pelos credores, com quem já foram 

encetadas negociações conducentes à revitalização, conforme declaração assinada para o efeito 

por um dos principais credores. 

III – Contexto da actividade 

A conjuntura de profunda recessão económica que marcou indelevelmente a última 

década, por todos reconhecida e que atingiu de forma particularmente severa as empresas cuja 

actividade está maioritariamente dependente da procura do mercado europeu, obviamente 

reflectiu-se e ainda se faz sentir na actividade da “Têxteis Luís Simões, S.A.”. 

O sector têxtil foi, conforme supra aludido, fortemente fustigado, e a “Têxteis Luís Simões, 

S.A.”, não obstante ter assistido e aguentado a insolvência de alguns clientes, foi conseguindo 

manter um nível de actividade que, conjugado com a implementação de uma política de redução 

significativa dos custos, lhe permitiu assegurar a sua existência. As medidas de racionalidade 

económico-financeira que permitiam a viabilidade empresarial da “Têxteis Luís Simões, S.A.” 
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foram consubstanciadas num plano de insolvência que continha as necessárias providências 

sobre o passivo; o plano foi aprovado por uma maioria expressiva dos seus credores, 

compreendendo, contudo, um conjunto de condicionantes e pressupostos que não se verificaram 

e, bem assim, verificaram-se outros condicionalismos que não eram expectáveis ou do controlo 

directo ou exclusivo da empresa. 

Por outro lado, não obstante a retoma que se têm verificado nos últimos tempos, o certo 

é que o sector têxtil, face à internacionalização do mesmo e interligação e interdependência entre 

os diversos operadores, não está imune, bem pelo contrário, a um conjunto de factores não só 

económicos, como igualmente geopolíticos, mas que condicionam o seu desenvolvimento. 

Nesse sentido, é reconhecido pelos operadores do sector têxtil e do vestuário a existência 

de diversos factores que condicionam as perspectivas de crescimento, desde as questões 

tarifárias e as medidas de protecção do mercado que foram introduzidas pela administração 

Trump, à instabilidade no sector financeiro e das finanças públicas, a própria indefinição quanto 

ao processo de saída do Reino Unido da União Europeia designado de Brexit, factores que tem 

conduzido a uma retracção no sector. 

Por outro lado, não se pode descurar que o apoio da Banca tornou-se mais restrito, 

exigindo maior esforço financeiro às empresas, o que, face ao longo período de recessão, não 

permitiu a desejada sustentabilidade. 

Não se pode igualmente ignorar que as perspectivas para os tempos mais recentes se 

mantém algo voláteis, pois, como resulta da actualidade, até o próprio processo BREXIT se 

encontra envolto num manto de total incerteza e que se mostra contraproducente a investimentos 

de médio e longo prazo, de que qualquer sector carece; o que não deixa de condicionar o toda a 

economia e o sector em particular, sendo quase certo que 2019 já será um ano de retracção. 

Em face do contexto supra aludido, a “Têxteis Luís Simões, S.A.”, não obstante ter mantido 

o seu volume de negócios estável, não logrou ainda atingir um nível que lhe permita libertar meios 

suficientes para fazer face a todas as suas obrigações, até porque, conforme supra, não existe 

facilidade na obtenção de crédito, seja bancário, seja junto de fornecedores, que lhe permita ter 

melhores condições para exercer a sua actividade, ou mesmo junto dos seus accionistas. 

A par de todas estas dificuldades, a “Têxteis Luís Simões, S.A.” enfrenta ainda uma outra 

dificuldade: o conflito entre os seus accionistas. 

Com efeito, o actual conflito entre os accionistas da empresa em nada contribui para uma 

paz societária necessária para encarar o futuro da empresa com tranquilidade e, eventualmente, 



11/134

Processo Especial de Revitalização de 
"Têxteis Luís Simões, S.A." 

Plano de Recuperação 
Processo nº 510/19.6T8VNF do Tribunal da Comarca de Braga - Juízo de Comércio de Vila Nova de Famalicão – Juiz 2 

P á g i n a  | 5 

encontrar entre eles a melhor solução de continuidade para a empresa. 

 

É neste contexto de grandes dificuldades financeiras que a empresa se encontra e a 

manutenção da sua actividade tem sido assegurado com o apoio essencial de alguns dos seus 

credores, em especial dos credores “Familitex - Tecelagem, Lda.” e “Serkut - Malhas, Lda.”, que, 

entre Dezembro de 2018 e Janeiro de 2019, injectaram na “Têxteis Luís Simões, S.A.” mais de 1 

milhão de Euros, liquidez fundamental para assegurar não só o pagamento pontual dos salários 

aos seus 119 trabalhadores, mas também dos restantes fornecimentos e serviços. 

Sem o apoio daqueles dois credores bem como das medidas cautelares previstas no nº 8 

do artigo 17º-E do CIRE a empresa certamente já teria encerrado, seja pelo corte no fornecimento 

de serviços básicos, como por exemplo o gás, seja pelo não pagamento atempado dos salários 

aos seus trabalhadores. 

Propor aos credores um plano de recuperação que passe pelas tradicionais medidas que 

incidem sobre o passivo, tais como um plano de pagamentos (com perdão de parte dos créditos e 

pagamento faseado ao longo de muitos anos), nas actuais condições em que a empresa se 

encontra seria uma verdadeira quimera, pois o mesmo certamente estaria condenado ao fracasso 

num muito curto prazo. 

Compreendendo a grave situação financeira em que a empresa se encontra, a 

administração procurou encontrar uma solução que permita, simultaneamente, manter a 

actividade do estabelecimento da “Têxteis Luís Simões, S.A.” e não defraudar as expectativas dos 

seus credores quanto ao ressarcimento dos seus créditos. 

Nesse contexto, a solução a apresentar aos credores passa pelo saneamento por 

transmissão (artigo 199º do CIRE): a transmissão do estabelecimento da “Têxteis 

Luís Simões, S.A.” mediante uma contrapartida financeira. 

O caminho escolhido pela empresa é de sentido único e sem retorno, tanto que neste 

momento está já em curso um processo de despedimento colectivo que abrange 22 

trabalhadores, com o objectivo último de adequar a estrutura humana da empresa aquela que se 

mostra necessária no momento da transmissão do estabelecimento. 

Assim, todas as datas previstas no plano de recuperação estão em sintonia com os prazos 

contemplados no processo de despedimento colectivo, de forma a que quando este for concluído 

haja capacidade financeira para o pagamento integral dos valores devidos a cada um dos 
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trabalhadores por ele contemplado. 

Ao dar este passo, a administração assumiu claramente o risco de que, em caso de não 

aprovação do plano de recuperação, a empresa entra imediatamente numa situação de 

insolvência, quanto mais não seja, pelas consequências que decorrerão pela ilicitude do 

despedimento1. 

IV – Conteúdo do plano de recuperação 

Os montantes dos créditos constantes da lista provisória (já considerando as decisões 

quanto às impugnações) são: 

Tipificação dos créditos 
Créditos Reconhecidos 

Total Capital Juros 
Créditos Comuns 4 167 716,67 € 3 925 459,86 € 242 256,81 € 
Créditos Privilegiados 1 106 628,32 € 1 088 829,98 € 17 798,34 € 

Fazenda Nacional 247 035,85 € 242 318,31 € 4 717,54 € 
Instituto da Segurança Social, I.P. 540 933,02 € 527 890,78 € 13 042,24 € 
Trabalhadores 318 659,45 € 318 620,89 € 38,56 € 

Créditos Garantidos 946 171,41 € 945 406,46 € 764,95 € 
Familitex - Tecelagem, Lda. 439 723,55 € 439 723,55 €   
Norgarante - Sociedade de Garantia Mútua, S.A. 33 267,29 € 32 502,34 € 764,95 € 
Serkut - Malhas, Lda. 473 180,57 € 473 180,57 €   

Créditos sob Condição       
Créditos Subordinados: 2 291 592,60 € 2 291 508,69 € 83,91 € 

 - Não Accionistas 83,91 €   83,91 € 
 - Accionistas 2 291 508,69 € 2 291 508,69 €   

Total 8 512 109,00 € 8 251 204,98 € 260 904,02 € 
 

O pressuposto que está na base da elaboração do plano de recuperação é a existência 

de um parceiro estratégico que, tendo capacidade financeira, pretende assegurar a actividade de 

um estabelecimento industrial com as características e qualidades iguais ao da “Têxteis Luís 

Simões, S.A.”. 

Este parceiro vê na “Têxteis Luís Simões, S.A.” uma oportunidade de negócio, já que a 

aquisição do estabelecimento se enquadra na sua política de crescimento, beneficiando, por um 

                                                           
1 Esta ilicitude resultará da não colocação à disposição do trabalhador do valor devido pelo seu 
despedimento, nomeadamente, a compensação pela cessação do contrato de trabalho 
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lado, de uma nova dimensão no mercado, e, por outro lado, da qualidade reconhecida dos 

trabalhadores. 

O passivo evidenciado na lista provisória de credores é bastante elevado, contudo o valor 

será ainda aumentado com os créditos laborais resultantes do despedimento colectivo que está a 

decorrer, necessário à adequação da estrutura produtiva. 

 
Estima-se que o despedimento colectivo representa um gasto de Euros 348.894,332: 

Nome 
Datas do Contracto Proporcionais Encargos Formação Compensação Total 

Início Fim Antiguidade Valor Valor Horas Valor Valor Valor 
Fernanda Marília de Sousa Braga 
Machado e Araújo 

04/05/98 30/09/19 21,41 5 625,00 € 1 335,94 € 105 horas 1 514,42 € 36 236,11 € 44 711,47 € 

João Maria da Silva Gomes 10/02/83 30/09/19 36,64 1 350,00 € 320,63 € 105 horas 363,46 € 17 836,67 € 19 870,75 € 

Isabel Maria Bandeira Machado Moura 02/04/09 30/09/19 10,50 1 350,00 € 320,63 € 105 horas 363,46 € 3 956,00 € 5 990,09 € 

Rui de Araújo Martins 14/11/83 30/09/19 35,88 1 350,00 € 320,63 € 105 horas 363,46 € 17 380,00 € 19 414,09 € 

Domingos Pereira da Silva 02/09/85 30/09/19 34,08 2 624,04 € 623,21 € 105 horas 706,47 € 31 682,85 € 35 636,58 € 

António Duarte Simões Pinto 11/06/86 30/09/19 33,31 1 350,00 € 320,63 € 105 horas 363,46 € 15 835,00 € 17 869,09 € 

Agostinho José Loureiro Mendes 01/06/00 30/09/19 19,33 1 350,00 € 320,63 € 105 horas 363,46 € 7 450,00 € 9 484,09 € 

Joaquim Vieira Martins 01/04/97 30/09/19 22,50 1 350,00 € 320,63 € 105 horas 363,46 € 9 350,00 € 11 384,09 € 

António Faria Salgueiro 08/11/99 30/09/19 19,90 1 350,00 € 320,63 € 105 horas 363,46 € 7 790,00 € 9 824,09 € 

Joaquim Manuel Faria Cardoso 02/11/99 30/09/19 19,91 1 350,00 € 320,63 € 105 horas 363,46 € 7 800,00 € 9 834,09 € 

Francisco Ribeiro Cruz 19/06/89 30/09/19 30,28 1 350,00 € 320,63 € 105 horas 363,46 € 14 021,67 € 16 055,75 € 

Paulo Manuel Carneiro Paiva 04/09/89 30/09/19 30,08 4 837,50 € 1 148,91 € 105 horas 1 302,40 € 49 796,39 € 57 085,20 € 

Casimiro José Alvarenga Barbosa 09/07/90 30/09/19 29,23 1 350,00 € 320,63 € 105 horas 363,46 € 13 388,33 € 15 422,42 € 

Manuel da Silva Campos 02/10/90 30/09/19 29,00 1 350,00 € 320,63 € 105 horas 363,46 € 13 250,00 € 15 284,09 € 

Serafim Alvarenga Leiras 17/06/91 30/09/19 28,29 1 350,00 € 320,63 € 105 horas 363,46 € 12 825,00 € 14 859,09 € 

Francisco Pereira Matos 02/10/00 30/09/19 19,00 1 372,50 € 325,97 € 105 horas 369,52 € 7 370,83 € 9 438,82 € 

Francisco Jorge Sousa Vale 09/02/99 30/09/19 20,64 1 350,00 € 320,63 € 105 horas 363,46 € 8 238,33 € 10 272,42 € 

Salvador do Vale Martins 01/02/16 30/09/19 3,67 1 350,00 € 320,63 € 105 horas 363,46 € 880,00 € 2 914,09 € 

Carlos Alberto de Sousa Moreira 11/12/06 30/09/19 12,81 1 687,50 € 400,78 € 105 horas 454,33 € 6 676,25 € 9 218,86 € 

Adelino da Silva Faria 11/12/06 30/09/19 12,81 1 462,50 € 347,34 € 105 horas 393,75 € 5 786,08 € 7 989,68 € 

Paulo Jorge Palmeira Correia 01/10/14 30/09/19 5,00 1 462,50 € 347,34 € 105 horas 393,75 € 1 300,00 € 3 503,59 € 

Bruno Miguel Carvalho Fonseca 01/05/17 30/09/19 2,42 1 462,50 € 347,34 € 105 horas 393,75 € 628,33 € 2 831,93 € 

  
   39 434,04 € 9 365,58 €  10 616,86 € 289 477,85 € 348 894,33 € 

 

 

                                                           
2 Os valores do quadro são meramente indicativos, podendo ser alterados em função dos dados concretos 
de cada um dos trabalhadores 
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Neste contexto, e dada a manifestação de vontade da sociedade “FAMILITEX – Tinturaria 

e Acabamentos, Lda.” em adquirir o estabelecimento industrial da “Têxteis Luís Simões, S.A.”, 

integrando 97 dos actuais trabalhadores, a figura do “saneamento por transmissão” é aquela 

que melhor concilia os interesses de todos os intervenientes no processo. 

Desta forma, a satisfação dos credores será obtida através da utilização do preço de 

transmissão do estabelecimento da “Têxteis Luís Simões, S.A.”. 

A solução proposta é melhor do que a situação que decorreria da declaração de 

insolvência da empresa, pelas seguintes razões: 

a) O valor proposto para a transmissão do estabelecimento é superior àquele que seria 

expectável obter em sede de liquidação pela venda dos activos que integram o 

estabelecimento: em sede de liquidação é expectável que o valor de mercado de tais 

activos tenha uma redução de pelo menos, 40%. 

b) É expectável que a satisfação dos créditos pelo produto da transmissão do 

estabelecimento seja superior ao que decorreria numa situação de liquidação da 

sociedade, até porque nesta última hipótese teríamos a acrescentar os créditos 

relativos à cessação de todos os contractos de trabalho dos colaboradores: 

a. Em caso de transmissão do estabelecimento, o valor devido pela cessação 

do contracto de trabalho dos 22 trabalhadores objecto do despedimento 

colectivo ascende a cerca de Euros 350.000. 

b. Em caso de encerramento do estabelecimento da empresa, motivado pela 

declaração de insolvência da empresa, só as indemnizações devidas aos 

seus 119 trabalhadores ascenderiam a um valor superior a 1,77 milhões 

de Euros. 

c) Assegura a manutenção de 97 postos de trabalho, o que representa mais de 80% do 

número actual de trabalhadores da empresa. 

d) O pagamento aos credores ocorre num muito curto prazo. 

V – Saneamento por transmissão 

As condições do saneamento por transmissão do estabelecimento da “Têxteis Luís 

Simões, S.A.” são as seguintes: 
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1. A sociedade que manifestou interesse na aquisição do estabelecimento “Têxteis Luís Simões, 

S.A.” já se encontra legalmente constituída e tem a designação social de “FAMILITEX – 

Tinturaria e Acabamentos, Lda.” e rege-se pelos estatutos constantes do Anexo A. 

2. O seu capital social, no valor de Euros 5.000,00, encontra-se distribuído pelos seguintes 

sócios: 

a. Quota de Euros 3.350,00 – FAMILITEX – Tecelagem, Lda. 

b. Quota de Euros 825,00 – Afonso Alberto Silva Barbosa 

c. Quota de Euros 825,00 – José Manuel Rodrigues da Mota 

3. Os órgãos sociais são constituídos por: 

a. Gerência: Afonso Alberto Silva Barbosa 

4. Os dados cadastrais da sociedade “FAMILITEX – Tinturaria e Acabamentos, Lda.” podem ser 

consultados através da respectiva certidão permanente com o código 3305-1401-6717. 

5. Junta-se no Anexo B a declaração da sociedade “FAMILITEX – Tinturaria e Acabamentos, 

Lda.” manifestando o seu interesse na aquisição do estabelecimento da “Têxteis Luís Simões, 

S.A.”. 

6. O preço global de transmissão do estabelecimento da “Têxteis Luís Simões, S.A.” é de Euros 

3.078.399,00 (três milhões, setenta e oito mil, trezentos e noventa e nove euros e setenta e 

cinco cêntimos), afectando-se esse valor da seguinte forma: 

a. Euros 1.766.399,00 (um milhão, setecentos e sessenta e seis Euros, trezentos e 

noventa e nove Euros) à aquisição do prédio urbano descrito na Conservatória do 

Registo Predial de Barcelos com o número 290 e inscrito na matriz urbana sob o artigo 

nº 405, freguesia de Manhente, concelho de Barcelos, conforme respectiva avaliação 

que se junta no Anexo C. 

b. Euros 1.122.000,00 (um milhão, cento e vinte e dois mil Euros) relativo aos bens 

móveis constantes do relatório de avaliação que se junta no Anexo D, com excepção 

dos três seguintes equipamentos: 

i. 2 máquinas de tingir (600 Kg, cada) tipo Daniflow DF HT 3600 com 

programador SEDOMAT 5500, com os números de série IN 2018.526 e IN 

2018.527 (correspondem às verbas M44 e M45 do relatório de avaliação) 

ii. Râmola modelo REDEVO7/6K/240/GAS com a matrícula A 516-0780 
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(corresponde à verba M57 do relatório de avaliação) 

c. Euros 100.000 (cem mil Euros) pela assunção da posição contratual da sociedade 

devedora no contrato de compra e venda, com reserva de propriedade, celebrado 

entre a sociedade devedora e o credor “Danitech, S.R.L.” e titulado pela factura nº 

DT IN 18-0099 emitida por este credor em 22/06/2018 (cuja cópia se junta no Anexo 
E) e que tem por objecto duas máquinas de tingir (600 Kg, cada) tipo Daniflow DF HT 

3600 com programador SEDOMAT 5500, com os números de série IN 2018.526 e IN 

2018.527 (correspondem às verbas M44 e M45 do relatório de avaliação) . Os valores 

relativos a este contrato são: 

i. Preço contratado de venda dos equipamentos: Euros 260.600,00 

ii. Valor já pago pela sociedade devedora: Euros 82.200,00 

iii. Capital em dívida para integral cumprimento do contrato: Euros 178.400,00 

d. Euros 90.000 (noventa mil Euros) pela assunção da posição contratual da 

sociedade devedora no contrato de compra e venda em prestações e com reserva de 

propriedade, celebrado entre a sociedade devedora e o credor “Unitech Textile 

Machinery, S.P.A.” e titulado por respectivo contrato celebrado em 7 de Novembro 

de 2016 e pelas facturas nº 634, 738, 826 e 860 datadas de 30/06/2016, 31/07/2016, 

31/08/2016 e 28/09/2016, respectivamente (cujas cópias se juntam no Anexo F) e 

que tem por objecto uma râmola modelo REDEVO7/6K/240/GAS com a matrícula A 

516-0780 (corresponde à verba M57 do relatório de avaliação). Os valores relativos a 

este contrato são: 

i. Preço contratado de venda dos equipamentos: Euros 415.492,00 

ii. Valor já pago pela sociedade devedora: Euros 219.049,60 

iii. Capital em dívida para integral cumprimento do contrato: Euros 196.442,40 

7. A entidade adquirente do estabelecimento integrará todos os trabalhadores da “Têxteis Luís 

Simões, S.A.” que à data da transmissão do estabelecimento tenham vínculo contratual com 

esta, com excepção dos 22 trabalhadores objecto do processo de despedimento colectivo, 

assumindo todos os direitos laborais que estes adquiriram ao serviço desta, nomeadamente 

a sua antiguidade e os seus actuais valores remuneratórios. 

8. O pagamento do preço da transmissão acontecerá até ao final do dia 15 de Agosto de 

2019, através de depósito em conta bancária aberta em exclusivo para esse fim. 
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VI – Outras Providências e Informações 

1. Actos prévios à homologação: 

1.1. Abertura de conta bancária, em nome da sociedade devedora, destinada em exclusivo 

para o depósito do preço da transmissão do estabelecimento e utilização deste valor nos 

termos definidos neste plano, a qual terá movimentação em exclusivo pelo Administrador 

Judicial Provisório nomeado no processo. 

1.2. A transmissão do estabelecimento apenas ocorrerá depois de integralmente pago o 

respectivo preço. 

1.3. Os credores “Familitex - Tecelagem, Lda.” e “Serkut - Malhas, Lda.” obrigam-se ao 

levantamento das garantias que constituíram sobre os bens da sociedade devedora e 

que se encontram titulados pelos contractos de penhor que se juntam aqui nos Anexo G 

e Anexo H,. Estes dois credores devem juntar aos autos compromissos escritos a aceitar, 

caso o plano venha a ser aprovado, o levantamento dos penhores e inerente extinção 

dos respetivos créditos quanto à sociedade devedora. 

1.4. Qualquer outra entidade interessada na aquisição do estabelecimento da “Têxteis Luís 

Simões, S.A.”, em alternativa à sociedade “FAMILITEX – Tinturaria e Acabamentos, 

Lda.”, pode apresentar proposta nos termos e condições constantes do documento que 

se junta no Anexo I. O valor mínimo destas novas propostas terá de ser superior ao preço 

aqui programado de venda em pelo menos Euros 50.000,00, ou seja, igual ou superior a 

Euros 3.128.399,00 (três milhões, cento e vinte e oito mil, trezentos e noventa e nove 

euros e setenta e cinco cêntimos). 

1.5. A entidade adquirente do estabelecimento da sociedade “Têxteis Luís Simões, S.A.”, 

independentemente de quem venha a ser, tem até 1 de Julho de 2019, para 

caucionar o preço proposto para a aquisição através de: 

1.5.1.  Cheque bancário ou visado, emitido a favor da “Têxteis Luís Simões, S.A.” de valor 

igual ou superior a 10% do valor proposto para a aquisição ou, em alternativa 

1.5.2. Garantia bancária “On First Demand”, sem prazo estabelecido, emitida a favor da 

“Têxteis Luís Simões, S.A.” de valor igual ou superior a 10% do valor proposto para 

a aquisição do estabelecimento. 

1.6. A venda do estabelecimento da sociedade “Têxteis Luís Simões, S.A.” terá de ser objecto 
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de publicidade, com pelo menos dois anúncios em jornais, um de tiragem nacional e outro 

de tiragem local/regional, durante o mês de Junho de 2019. 

2. Utilização do preço de transmissão do estabelecimento: 

2.1. O preço da transmissão do estabelecimento da “Têxteis Luís Simões, S.A.” será utilizado 

para satisfação dos seguintes créditos e de acordo com a seguinte ordem de pagamento: 

1º Lugar – A totalidade dos créditos relativos aos serviços públicos essências a que se 

refere o nº 8 do artigo 17º-E do CIRE compreendidos entre a data de início deste processo 

(24 de Janeiro de 2019) e a data do fim das negociações (4 de Junho de 2019) e que 

ainda estejam em dívida. 

Estima-se que, a este título, o valor a pagar ascenda a Euros 486.874,55, repartido por: 

a) Electricidade: Euros 94.484,00 a que correspondem: 

a. Euros 51.018,02 para as facturas juntas no Anexo J e para consumos 

de 1 de Março a 30 de Abril, 

b. Euros 43.465,98 para a estimativa de consumo para o período de 1 de 

Maio a 4 de Junho. 

b) Gás: Euros 327.609,43 e a que correspondem 

a. Euros 315.079,37 para as facturas juntas no Anexo K e para consumos 

de 1 de Fevereiro a 31 de Maio, 

b. Euros 12.530,06 para a estimativa de consumo para o período de 31 de 

Maio a 4 de Junho. 

c) Água: Euros 64.781,12 a que correspondem: 

a. Euros 61.609,77 para as facturas juntas no Anexo L e para consumos 

de 24 de Janeiro até 15 de Maio (para um contador) e 28 de Maio (para 

outro contador), 

b. Euros 3.171,35 para a estimativa de consumo para os períodos de 15 de 

Maio (para um contador) e 28 de Maio (para outro contador) até 4 de 

Junho. 

2º Lugar – A totalidade dos créditos laborais reconhecidos nestes autos com a natureza 

de créditos privilegiados bem como os que resultarem do processo de despedimento 

colectivo que está a decorrer e abrange 22 trabalhadores. 

Estima-se que, a este título, o valor a pagar ascenda a Euros 667.553,78, repartido por: 
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a) Créditos laborais constantes da lista provisória de créditos: Euros 318.659,45 

b) Créditos laborais decorrentes do processo de despedimento colectivo: Euros 

348.894,33 

 
3º Lugar – A totalidade dos créditos devidos à Autoridade Tributária, calculados ao 

momento em que o pagamento se efectuar. 

Estima-se que, a este título, o valor a pagar ascenda a Euros 353.265,99. 

4º Lugar – A totalidade dos créditos devidos ao “Instituto da Segurança Social, I.P.”, 

calculados ao momento em que o pagamento se efectuar. 

Estima-se que, a este título, o valor a pagar ascenda a Euros 546.951,55. 

5º Lugar – Os créditos de natureza comum constantes da lista provisória de créditos, de 

forma rateada e até ao limite do valor remanescente do preço da transmissão, depois dos 

pagamentos atrás referidos. 

 
No quadro seguinte faz-se um resumo da distribuição estimada do produto obtido com a venda do 

estabelecimento: 

Aplicação do produto da venda do estabelecimento 
Serviços públicos essenciais (nº 8 do artigo 17º-E do CIRE) 486.874,55 €   

Electricidade 94.484,00 €   
Gás 327.609,43 €   
Água 64.781,12 €   

Créditos Privilegiados 1.567.771,32 €   
Fazenda Nacional: 353.265,99 €   

Crédito reconhecido 247.035,85 € 100,00% 
Vencido após início do PER 106.230,14 €   

Instituto da Segurança Social, I.P. 546.951,55 €   
Crédito reconhecido 540.933,02 € 100,00% 
Vencido após início do PER 6.018,53 €   

Trabalhadores: 667.553,78 €   
Valores vencidos 318.659,45 € 100,00% 
Despedimento colectivo 348.894,33 €   

Créditos Garantidos 2.500,00 €   
Norgarante - Sociedade de Garantia Mútua, S.A. 2.500,00 € 7,51% 

Créditos Comuns 1.021.253,13 € 24,50% 
Créditos Subordinados 0,00 € 0,00% 

TOTAL 3.078.399,00 €   
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2.2. Os pagamentos serão feitos pelo Administrador Judicial Provisório e sobre a conta 

bancária referida no anterior ponto 1.1. 

 

3. Pagamento dos créditos de natureza garantida: 

3.1. Os créditos reconhecidos aos credores “Familitex - Tecelagem, Lda.” e “Serkut - 

Malhas, Lda.” de natureza garantida que ainda se encontrem em dívida à data da 

transmissão do estabelecimento são integralmente satisfeitos pela entidade que adquirir 

o estabelecimento, ficando a sociedade devedora exonerada em relação aos mesmos. 

À data do depósito deste plano de recuperação, os valores em dívida a estes dois 

credores são 

a) “Familitex - Tecelagem, Lda.”: Euros 285.413,64 

b) “Serkut - Malhas, Lda.”: Euros 175.117,09 

3.2. O crédito de natureza garantida da “Norgarante - Sociedade de Garantia Mútua, S.A.” 

será pago com o preço obtido com a venda das 2.500 acções sobre as quais foi 

constituído penhor. A parte não satisfeita do crédito garantido será paga de acordo com 

o previsto para os créditos de natureza comum. 

4. Os pagamentos dos créditos previstos neste plano são realizados depois de transitada em 

julgada a sentença de homologação do plano e até ao final do dia 30 de Setembro de 

2019, data em que se concretizará a cessação dos contractos de trabalho dos trabalhadores 

objecto do despedimento colectivo. 

5. As outras entidades interessadas na aquisição do estabelecimento da sociedade “Têxteis Luís 

Simões, S.A.” ficam também sujeitas às outras condições aqui previstas, tais como: 

5.1.  Assunção da posição contratual da sociedade “Têxteis Luís Simões, S.A.” nos contractos 

de compra e venda celebrados com os credores “Danitech, S.R.L.” e “Unitech Textile 

Machinery, S.P.A.” 

5.2.  Número de trabalhadores a serem integrados 

5.3.  Data limite para pagamento do preço da transmissão 

5.4. Pagamento dos créditos que ainda se encontrem em dívida aos credores “Familitex - 

Tecelagem, Lda.” e “Serkut - Malhas, Lda.” à data da transmissão do estabelecimento. 
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6. As providências previstas no plano de recuperação da sociedade “Têxteis Luís Simões, S.A.”

não afectam a existência nem o montante dos direitos dos credores contra os condevedores

ou os terceiros garantes da obrigação, mas estes sujeitos apenas poderão agir contra a

sociedade “Têxteis Luís Simões, S.A.” em via de regresso nos termos em que o credor

pudesse exercer contra ele os seus direitos.

7. Uma vez esgotado o produto obtido com a venda do estabelecimento da “Têxteis Luís Simões,

S.A.” nos termos atrás definidos, os credores são livres para cobrarem a parte não satisfeita

dos seus créditos junto da “Têxteis Luís Simões, S.A.”.

Barcelos, 3 de Junho de 2019 
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- A Fotocopia apensa a esta certidão está conforme com o

original.

Foi extraída, neste cartorio da escritura exarada de folhas

cento e nove a folhas cento e onze verso do livro de notas

para escrituras diversas número CENTO E VINTE E TRÊS-A.

- O documento anexo ocupa três folhas, com escrita no verso.

- Agora, incluindo esta, o presente documento soma quatro

folhas, e estão numeradas e rubricadas pela signatária.

Barcelos e Cartorio Notarial, vinte e seis de março de dois mil e

dezoito.

Regrstado sob o número o/p- cuja respectiva factura se encontra paga.

Notario Paulo M.
-do 

disposto no n.o L do art.o 8.o do
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Notário
Sauto *4anue[ [a Sitrta Costa

Barcelos

COI.ISTITUIÇÃO DE SOCIEDADE

FAMILITEX_ TNTT]RÁRA E ACABAMENTOS LDA.

No dia vinte e seis de março de dois mil e dezoito, perante

mim, Licenciado Paulo Manuel da Silva da Costa, Notário, nas

instalações do meu cartório na Av. D. Nuno Ávares Pereira, to 25, lo,

na cidade de Barcelos, compareceram:

PRIMEIRO - Afonso Nberto da Silva Barbosa, casado sob

o regime da comunhão de adquiridos com Maria Emília Rodrigues

Escairo, natural da freguesia de Carapeços, deste concelho, residente na

Rua do Pedrogo, n.o 237, Cx. 1 14, Carupeços, concelho de Barcelos,

portador do cartão de cidadão número 10178003 62Y2, válido até

06 I 04 I 2022, NfF 1882667 55.

SEGLNDO - José Manuel Rodrigues da Mota, solteiro,

maior, natural da indicada freguesia de Carapeços, concelho de Barcelos,

residente na dita Rua do Pedrogo, n3 235,portador do cartão de cidadão

número 07867829 32Y4, válido até2010812020, NfF 1787+t9451.

Os quais outorgam por si e ainda como únicos sócios,

TECELAGEM LDA., pessoa colectiva com o NIPC 504389637, com

sede na Rua de Giestas, t.o 379, da União das Freguesias de Campo e

Tamel (São Pedro Fins), deste concelho, com o capital social de um

milhão e setecentos mil euros.

Verif,rquei a identidade dos outorgantes pela exibição dos

referidos documentos de identificação e a qualidade em que outorgam e

a suficiôncia de poderes para representarem a sociedade por consulta
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da respectiva certidão pennanente da sociedade, através do código 1334-

2t06-364t.

E DECLARARAM:

Que eles, Afonso AlbeÉo e José Manuel, juntamente

com a sociedade que representam, Familitex Tecelagem Lda., pela

presente escritura, constituem uma sociedade por quotas, que há-de

regular-se pelas cláusulas constantes dos artigos seguintes:

Artigo 1"

(Iípo e firma)

1. A Sociedade é comercial, adopta o tipo sociedade por

quotas e a frma "FAMILITEX - TINTIIRARIA E ACABAMENTOS

LDA.''.

2. A sociedade tem o número de pessoa colectiva 514824603.

Artigo 2"

(Sede)

1. A sociedade tem a sede na Rua de Giestas, n.o 379, na

União das freguesias de Campo e Tamel (S. Pedro Fins), concelho de

Barcelos (Tamel S. Pedro Fins).

2. Por simples deliberação da gerência podem ser criadas

sucursais, agências, deiegações ou outras fonnas locais de representação

no território nacional ou no estrangeiro.

Artigo 3"

(Objecto)

1. A sociedade tem por objecto: atividades e acabamentos de

têxteis, designadamente tingimento. Comércio, importação e exportação
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Notário
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Barcelos

tiu,o 43-A
ron^ //O

de artigos têxteis e acessórios. Estampagem de têxteis.

2. A sociedade pode adquirir participações em sociedades

com objeto diferente daquele que exerce, ou em sociedades reguladas

por leis especiais, e integrar agrupamentos complementares de empresas.

Artigo 4"

(Capital)

O capital social, integraLnente realtzado em numerário, é de

cinco mil euros, representado pelas seguintes quotas:

a) IJma quota no valor nominal de três mil trezentos e

cinquenta euros, pertencerte à sociedade Familitex - Tecelagem Lda.,

com o contribuinte n.' 504389637, com sede na Rua das Giestas, n! 379,

da União das Freguesias de Campo e Tamel (S. Pedro Fins), concelho

de Barcelos, distrito de Braga;

b) Uma quota no valor nominal de oitocentos e vinte e cinco

euros pertencente ao sócio Afonso Alberto da Silva Barbosa.

c) Uma quota com o valor nominal de oitocentos e vinte e

cinco euros pertencente ao sócio José Manuel Rodrigues da Mota._

@ r e s t aç õ e s Supl ementar e s)

For deliberuçáo dos sócios, podem ser exigidas prestações

suplementares até um montante global de 50.000,00€ (cinquenta mii

euros), naproporção das respectivas quotas.

Artigo 6"

(Cessão de quotas)

1. A cessão de quotas a estranhos depende do prévio
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consentimento da sociedade.

2. Na cessão onerosa de quotas a estranhos terão direito de

preferência a sociedade e os sócios, sucessivamente.

Artigo 7"

(Ámortização de quotas)

1. A sociedade podeú arnortizar a quota de qualquer sócio,

nos seguintes casos:

a) por acordo com o respectivo titular;

b) quando a quota for objecto de perhora, arresto ou

adjudicação em juízo, insolvência ou cessão gratuita não autorizada; 

-c) quando o sócio pratícar atos que violem o pacto social ou

as obrigações sociais;

d) no caso de morte de qualquer sócio;

e) quando em partilha a quota for adjudicada a quem não seja

sócio;

0 por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;

g) por exoneração ou exclusão de um sócio; e

h) quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio

consentimento da sociedade.

2. Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure

no baianço, e que, posteriormente, sejam criadas uma ou varias quotas,

destinadas a serem aiienadas a um ou a alguns dos sócios ou a terceiros.

3. Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa a

contrapartida da anortízaçáo será o valor que resultar do último balanço

aprovado.
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tu4. Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não for

arnorttzada no prÍuo de noventa dias, a contar da data do falecimento, os

herdeiros deverão designar de entre eles um representante comum.

Artigo 8'

(Gerência)

i. A administração e representação da sociedade são exercidas

por gerentes eleitos em assembleia geral.

2. A sociedade obriga-se com a intervenção de um gerente. _
3. A assembleia geral deliberará se a gerência é remunerada. _

4. Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência

poderá:

4-1. Comprar, vender, perrnutar e alugar quaisquer bens

móveis e imóveis, incluindo veículos automóveis, e promover os

respectivos registos.

4.2. Celebrar contratos de locação financeira, de leasing ou

renting.

4.3. Tomar de arrendamento ou trespasse quaisquer locais ou

estabelecimentos comerciais ou industriais, celebrar alterar o rescindir os

respectivos contratos.

5. E expressamente proibido aos gerentes obrigar a sociedade

em atos e contratos contrários aos negócios sociais, designadamente

fianças, abonações, letras de favor, aveles e outros atos semelhantes.

Artigo 9"

(Assembleias Gerais)

4.4. Confessa4 desistir e transigir em juízo.
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Os sócios podem livremente designar quem os representará

nas assembleias gerais.

DECIDEM AINDA E DESDE JÁ nomear gerente o

identificado sócio Afonso Nberto da Silva Barbosa, NIF 188266755' -
MÀTS DECLARARAM:

Que os clitos sócios, acima melhor identificados, entregarão o

dito valor das suas quotas, nos cofres da sociedade, até ao f,ural do

prirneiro exercício económico.

ASSIM O OUTORGARAM.

VeriÍiquei que foi atribuído o certificado de admissibilidade

de fnrna númerô 2018023494, emitido em 0810312018, pelo Registo

Nacional de Pessoas Colectivas, Pof consulta através de acesso

autorizado no portal da empresa on-line, e ainda que a sociedade tem o

NIPC sL4824603 (Código : 1230-0362-1 002).

ASSIM OUTORGARAM.

Aos outorgantes fa eu Notiírio a leitura deste acto e a

explicação do seu conteúdo, com as seguintes advertências: a) De que o

registo deste acto deverá ser requerido no prazo de sessenta dias a contar

desta data; b) De que devem proceder à entrega da declaração de início

de actividade para efeitos fiscais, no priLzo de quinze dias.

'sob o n' ,J// -, cuja respebtiva factura se encontra paga.

O Notário:
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Processo Especial de Revitalização de “Têxteis Luís Simões, S.A.” 
Processo nº 510/19.6T8VNF da Comarca de Braga - Juízo de Comércio de Vila Nova de Famalicão - Juiz 2 
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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO 

IMOBILIÁRIA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Designação  Têxtil Luis Simões, S.A. 

 

Descrição  1 Prédio Urbano | Edifico Fabril 

 

Localização  Manhente | Barcelos 

 

 
 

Data da Avaliação  Fevereiro 2019 
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RESUMO DO RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO IMOBILIÁRIA 
 
Perito Avaliador: 

Rute Alexandra Fialho | Arquitecta | Perita Avaliadora de Imoveis, inscrita na CMVM, PAI 2018/0008, 

portadora do seguro de responsabilidade civil com o nº de apólice 0153.10002599, referente à companhia 

de seguros Generali. 
 

Imóvel em Estudo: 

1 Prédio Urbano – Edifício Fabril| Manhente - Barcelos 

 

Requerente:  

Têxtil Luis Simões, S.A., na qualidade de actual proprietária do imóvel. 

 

Âmbito:  

A Avaliação apenas poderá ser utilizada para o fim para a qual foi elaborada, não se responsabilizando a 

avaliadora pelo seu uso em contexto diferente. É proibida a reprodução total ou parcial desta avaliação 

sem a autorização expressa da AVALIADORA. 
 

Data da última avaliação Data da vistoria ao imóvel Data da presente avaliação: 
Não consta 11 de Fevereiro  de 2019 18 de Fevereiro  de 2019 

 

Objectivo da Avaliação:  

A avaliação é efectuada por solicitação dos proprietários da sociedade “Têxteis Luis Simões, S.A.” e 

destina-se à inclusão no seu relatório Financeiro. Assim, a avaliação seguirá o disposto no SNC, 

nomeadamente na sua NCRF 7. 

 

Valor do Imóvel no Estado Actual: 
 

 Valor de Mercado do Imóvel - € Valor de Mercado do Imóvel - € 1.766.399,00 (um milhão, setecentos 

e sessenta e seis mil, trezentos e noventa e nove euros). 
 

Porto, 18 de Fevereiro de 2019 

 

 
 
____________________________ 
Rute Alexandra Fialho 
Arquitecta | Perita Avaliadora Imobiliária 
PAI 2018/0008 
 
 
 
Nota: o presente relatório de avaliação imobiliária, não se encontra redigido segundo o novo acordo ortográfico 

mailto:raf.aval@hotmail.com


36/134

 

 
Página | 3    

Rua Joaquim kopke, nº 113, 3º Drtº. | 4200-346 Porto | E-mail: raf.aval@hotmail.com | Tlm. 917 057 890 

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO IMOBILIÁRIA 

 

1. Objectivo da Avaliação 

A presente avaliação foi elaborada por solicitação da sociedade “Têxteis Luis Simões, S.A.” na qualidade 

de proprietária do imóvel, doravante designada por “Cliente”, destinando-se à inclusão no seu relatório 

Financeiro, no decorrer do mês de Fevereiro de 2019. Desta forma, a presenta avaliação seguirá o 

disposto no SCN (Sistema de Normalização Contabilística), nomeadamente na norma NCRF 7. Esta 

Norma, deve de ser aplicada na contabilização de activos fixos tangíveis, excepto quando uma outra 

Norna exija ou permita um tratamento contabilístico diferente, o que não é o caso. 

De acordo com o NCRF 7, 

 “ (…) 31 – Após o reconhecimento como um activo, um item do activo fixo tangível cujo valor possa 

 ser mensurado fiavelmente deve se escriturado por uma quantia revalorizada, que é o seu justo valor 

 à data da revalorização menos qualquer depreciação acumulada subsequente e perdas por 

 imparidade acumuladas subsequentes. As valorizações devem ser feitas com suficiente regularidade 

 para assegurar que a quantia escriturada não difira materialmente daquela que seria determinada pelo 

 uso do justo valor à data do balanço. 

 32 – O justo valor de terrenos e edifícios deve ser determinado a partir de provas com base no 

 mercado por avaliação que deverá ser realizada por avaliadores profissionalmente qualificados e 

 independentes. O justo valor de itens de instalações e equipamentos é geralmente o seu valor de 

 mercado determinado por avaliação. (…) ” 

 

No presente caso, como existe mercado um mercado activo de compra e arrendamento, não é necessário 

aplicar o disposto no parágrafo 33 da mesma Norma. 

Ainda de acordo com o NCRF 7,  

 “Justo Valor é a quantia pela qual um activo pode ser trocado ou um passivo liquidado, entre partes 

 conhecedoras e dispostas a isso, numa transacção em que não exista relacionamento entre elas” 
 

Do atrás exposto, podemos concluir que o justo valor corresponde, no presente caso, ao Conceito de 

Valor de Mercado, tal como estabelecido nas Normas de Avaliação da DGTF (Direção geral de Tesouro 

e Finanças): 

 Define-se genericamente, o “valor de mercado” como sendo o valor pelo qual um imóvel pode ser 

 transacionado à data da avaliação, após exposição num mercado livre e concorrencial, em termos de 

 condições de oferta e procura, durante um período  temporal considerado razoável tendo por 

 referência a transação de um outro bem de natureza idêntica no mercado em que se insere, e em que 

 todos os actores agem de forma livre e ponderada, pressupondo-se que têm acesso a toda a 
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 informação relevante, quer para a formação de valor do imóvel, quer para a tomada de decisão sobre 

 a sua eventual transação, e não possuem qualquer interesse particular que norteie a sua acção.”  

 

Esta avaliação foi realizada por Rute Alexandra Fialho, enquanto perita avaliadora imobiliária qualificada 

para realizar a mesma, em conformidade com as exigências do Art.º 30, conforme requisitos do 

Regulamento da CMVM nº 8/2002 - Fundos de Investimento Imobiliário (com as referidas alterações 

introduzidas pelos Regulamentos da CMVM nº 1/2005, nº 7/2007 e republicado pelo Regulamento da 

CMVM nº 7/2007).. 
 

Nota: 

Documentação sobre: elementos Cadastrais e Registo foram fornecidos pelo Cliente, os quais 

consideramos como válidos para a realização do presente relatório. 

A vistoria ao imóvel foi realizada no dia 11 de Fevereiro de 2019, na presença da Dra. Cristina Fernandes 

(Departamento Financeiro da sociedade). 

 

2. Identificação do Bem Imóvel  

O bem objeto da atual avaliação encontra-se localizado no Distrito de Braga, Município de Barcelos e 

freguesia de Manhente.  

O prédio urbano encontra-se descrito na Conservatória do Registo Predial de Barcelos com o número 

290 e inscrito na matriz urbana sob o artigo nº 405, freguesia de Manhente, concelho de Barcelos. 

 

Localização do Imóvel Rua do Rio, nº 327 | Manhente 

Licença de Utilização Não foi apresentada 

Licença de Construção Não foi apresentada 

Certificado Energético Encontra-se em curso. 

 

3. Localização do Imóvel  

3.1. Descrição da zona onde se insere o imóvel  

Manhente, é uma freguesia portuguesa do concelho de Barcelos, com 3,91 km² de área e 1 703 habitantes 

Desfruta de uma densidade populacional de 435,5 habitantes por quilómetro quadrado. Situada em 

planície e fertilizada pelo ribeiro da Narcisa, um afluente do Cávado, Manhente dista cerca de 5 Km da 

sede de Concelho, confrontando com as freguesias de S. Martinho e Santa Maria de Galegos, a norte; 

com Tamel S. Veríssimo, a poente e com o Rio Cávado, a sul. 

mailto:raf.aval@hotmail.com
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Atualmente tem na indústria a sua principal atividade económica, surgindo depois, com índices bastante 

menores, o comércio, os serviços e a agricultura. De referir ainda que uma pequena fatia da população 

trabalha fora da freguesia. 

O imóvel está inserido junto ao rio Cavado, numa zona onde ainda predominam os terrenos rústicos e 

faz-se notar a existência de algumas fábricas na sua envolvente. 

 

3.2. Enquadramento urbano 

O bem em estudo encontra-se localizado numa zona abastecida por redes de abastecimento de águas, 

de saneamento básico, de eletricidade e de telecomunicações, que sustentam toda a área onde o imóvel 

se insere. 

 

3.3. Localização georreferenciada  

Norte: 41º 32´ 29´´ 

Oeste: 08º 34´ 32´´ 

 

4. Especificidades do Imóvel 

4.1. Descrição do Imóvel 

O activo em estudo refere-se a um edifico destinado a armazém e actividade industrial. Desfruta de 3 

pisos, estando divididos ao longo de toda a fábrica/armazém. O bem, encontra-se devidamente murado 

pelo seu exterior, não existindo qualquer perplexidade no conhecimento dos seus limites. 

O imóvel, apresenta no seu interior e exterior: 

r/c: recepção com balcão de atendimento, sala de reuniões, instalações sanitárias para visitantes, 

escritório, posto de transformação, armazém de carga, zona de transformação, balneários e instalações 

sanitárias para os funcionários, armazéns de produtos químicos e malhas, monta-cargas, gabinete dos 

técnicos de laboratório, armazém de matérias-primas, armazém de entrada, ETAR (estação de tratamento 

de aguas residuais); 

Andar: escritórios da direção e contabilidade, arquivo morto, instalações sanitárias, zona de laboratórios, 

gabinete de qualidade, sala de computadores, zona de máquinas e gabinetes de cores;  

Cave: zona de serviços mecânicos e elétricos, casa das caldeiras, oficinas, diversos armazéns, oficinas, 

zona de compressores, armazém de ferro, instalações sanitárias, armazéns de produtos químicos, 

armazéns de fio e malha, e ecocentro. 

No seu exterior, existe ainda a casa do porteiro, com cancela de entrada e parque de estacionamento 

para as viaturas, assim como zona de cargas. 

Todo o espaço fabril desfruta de um pé-direito central com 8,5m 

mailto:raf.aval@hotmail.com
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4.2. Materiais utilizados nos acabamentos do imóvel 

Zona Pavimentos Paredes Tectos 
Fabrica Cimento Rebocadas e pintadas Telha lusalite 
Escritórios Pedra natural Rebocadas e pintadas Rebocadas e pintadas 
Laboratório Ceramico de baixa 

qualidade 
Rebocadas e pintadas Falso com lâminas em 

melanina e spots 
embutidos. 

WC /direção e 
laboratórios 

Ceramico de baixa 
qualidade 

Ceramico de baixa 
qualidade 

Rebocadas e pintadas 

 

Os portões de acesso ao armazém são em ferro, estilo “lagarta”. 

Caixilharia exterior e interior ao nível dos escritórios e laboratórios é em alumínio na cor cinza. 

Na zona dos escritórios da direção as portas interiores são em faia. 

O terreno onde está inserido o activo, encontra-se vedado por muro em alvenaria de pedra na sua 
totalidade, com cancela de acesso à propriedade. 

 

4.3. Área do imóvel (De acordo com registos e elementos cadastrais) 

O imóvel apresenta a seguinte área: 

- Área total do terreno: 13.000,00m²; 

- Área de implantação do edifício: 10.307,00m²; 

- Área bruta privativa: 8.830,00m²; 

- Área bruta de construção: 10.730,00m² 

- Área bruta dependente: 1.900,00m². 

 

4.4. Características Construtivas  

O bem em estudo reporta a um edifício construído em betão armado e estrutura metálica de suporte à 

cobertura, com alvenaria de tijolo.  

As paredes exteriores do edifício são rebocadas e pintadas, parcialmente existe uma fachada revestida 

a painéis metálicos (fachada principal do armazém). 

A cobertura do mesmo está executada com telha “lusalite”,a qual não é permitida na nossa construção, 

segunda a lei em vigor. 

 

4.5. Idade e Estado de Conservação 

A construção do edifício data dos inícios dos anos 80.  

mailto:raf.aval@hotmail.com
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Necessita de obras de melhoramento no seu interior, como sendo instalações sanitárias, pavimentos e 

paramentos interiores, e substituição total da cobertura de “lusalite”. 

As obras que se reportam, são essencialmente na zona de armazém e actividade industrial. Estando a 

zona de escritórios e os laboratórios em bom estado de conservação. 

 

4.6. Ocupação do imóvel 

Na data da presente vistoria, o imóvel encontrava-se ocupado pelo actual proprietário, encontrando-se a 

laborar.  

 

5. Diligencias Efectuadas 

Para a execução da avaliação, foi realizada uma vistoria ao imóvel e efectuada uma análise do mercado 

local, por observação da envolvente e contacto com os possíveis agentes de mercado, com intervenção 

local. 

Os documentos relativos ao bem, foram cedidos pelo Cliente e considerados válidos, não tendo sido 

efectuada qualquer investigação da sua autenticidade junto da Autoridade Tributária e Aduaneira, 

Conservatória, Camara Municipal ou outras entidades envolvidas. 

 

6. Fundamentos da Avaliação e Ponderações Gerais 

As áreas apresentadas na estimativa do valor do imóvel foram colhidas nas Cadernetas Prediais e 

Matriciais. 

A avaliação foi realizada segundo o estado atual em que o imóvel se encontra, com o objetivo de estimar 

o valor pelo qual o mesmo poderá ser transacionado, no mercado em que atualmente se engloba. 

O bem em avaliação foi considerado livre de ónus e encargos, sem contractos de arrendamento e sem 

eventuais deteriorações ao nível da estrutura. 

A estimativa foi realizada no pressuposto do imóvel possui ou vir a possuir, todas as licenças necessárias 

à sua normal utilização. 

As áreas utilizadas para estimar o valor do prédio foram as retiradas dos elementos fornecidos pelo 

Cliente. 

Aquando da obtenção do “valor” do imóvel, teve-se em conta determinados fatores os quais determinam 

e são relevantes para estimar a importância do mesmo, sendo eles: localização, dimensões, qualidade 

dos acabamentos, estado de conservação do imóvel, estado do mercado na zona onde está inserido o 

bem, acessos, serviços, transportes, entre outros. Contudo, não foi executada qualquer peritagem técnica 

ao bem em estimativa. 
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O presente relatório de avaliação imobiliário não pondera equipamentos e instalações técnicas 

específicas ao uso do bem em apreciação. 

A zona onde está localizado o bem em estimativa, é uma zona de caracter fabril, onde ainda predomina 

os prédios rústicos. 

No acto da presente vistoria, é observado que o imóvel necessita de reparações no seu interior, como 

sendo: instalações sanitárias, paramentos e pavimentos interiores, revestimentos de algumas paredes, 

as quais estão danificadas assim como os pavimentos de todo o armazém. 

Derivado à cobertura do imóvel em estudo ter sido executada com telha “lusalite”, estamos perante uma 

situação em que a mesma deverá ser substituída por outra qualquer, derivado a que a mesma não é 

permitida na nossa construção, segunda a nova lei, sendo necessário desta forma, a sua permuta por 

outro tipo de cobertura. Assim no ano 2005, e em função da publicação do Decreto-Lei n.º 101/2005, de 

23 de Junho, foi então proibida, pela Comunidade Europeia, a utilização de qualquer variedade de 

amianto. Importa conhecer a data do seu fabrico e da sua instalação, pelos motivos legais a que já 

aludimos. Depreende-se então que em produtos fabricados ou aplicados até 1994, haverá, com certeza, 

amianto incorporado na sua constituição, na medida em que até essa data, o fabrico de fibrocimento era 

feito com uma mistura de fibras de amianto. Assumindo que a fábrica tem aproximadamente mais de 30 

anos, a cobertura deverá ser removida e substituída por outro tipo. 

O imóvel em apreço, encontra-se localizado, numa zona de actividade industrial, de difícil acesso à 

autoestrada A11, junto ao rio Cavado. 

 

6.1. Vistoria 

O imóvel, objeto do presente relatório teve como inicio uma vistoria ao mesmo, efetuada no mês de 

Fevereiro de 2019. 

Vistoria, é o exame criterioso do imóvel a ser estimado, sendo averiguado no local a sua localização, a 

vizinhança, características físicas, topográficas, estado de conservação, padrão construtivo e outros 

atributos intrínsecos e extrínsecos que possam exercer qualquer influência no preço do imóvel. 

De uma forma generalizada, aquando da vistoria ao local são observados os seguintes parâmetros: 

i. Caracterização da região, compreendendo: 

Factores físicos – condições da topografia, condições ambientais, ocupação existente e 

tendências da sua modificação a curto e médio prazo; 

Factores que estão relacionados com a infraestrutura urbana - redes de abastecimento de água, 

energia elétrica, telefone, gás canalizado, esgotos, águas pluviais, recolha de lixos, entre outros; 

Equipamento comunitário – sistema de transportes colectivo, escolas, comércio, segurança, 

redes bancárias, saúde, lazer e mercado laboral; 
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Causas relacionadas com possibilidades de desenvolvimento local: definidos pelos planos 

diretores municipais e pela legislação específica de planeamento do solo, verificação da actual 

lei do planeamento do solo com o que se encontra na realidade, restrições fiscais e legais que 

condicionam o aproveitamento, leis para o uso e ocupação do solo; 

ii. Caracterização do terreno no qual o imóvel se encontra em estimativa, como sendo: 

Critério físico - topografia, forma e localização, consistência do solo; 

Infraestrutura urbana; equipamento comunitário disponível; utilização atual, legal e económica, 

entre outros; 

iii. Caracterização das edificações e benfeitorias, englobando determinados parâmetros: 

Físicos - tipo de construção, qualidade da mesma, tecnologia do imóvel sendo comparáveis com 

a documentação disponibilizada e verificação de possíveis ou não extrapolações de limites e 

confrontações; 

Funcionais - se a edificação do bem em estimativa se encontra adequado à relação do uso actual 

e ou recomendável para a zona, com vista a uma utilização económica e ambiental maximizada; 

Ocupação do bem, assim como locações ou transmissões a terceiros, ocupação do imóvel pelo 

proprietário ou imóvel devoluto; 

Ambientais - encontra-se ou não o bem adequado relativamente aos usos recomendáveis para 

a região e preservação do meio ambiente; 

iv. Benfeitorias não documentadas, quando não constem de documentação anexa as benfeitorias 

e edificações, as mesmas foram quantificadas e estimadas, sendo a informação relativamente 

ao seu impacto no resultado final da avaliação evidenciado em separado. 

 

7. Contracto de Arrendamento 

A avaliadora desconhece a existência de qualquer tipo de contracto de arrendamento. 

 

8. Conceito de Valor Utilizado 

Entende-se por “valor de mercado”, como sendo o valor pelo qual um imóvel pode ser transacionado à 

data da avaliação, após exposição num mercado livre e concorrencial, em termos de condições de oferta 

e procura, durante um período temporal considerado razoável tendo por referencia a transação de um 

outro bem de natureza idêntica, no mercado em que se insere, e em que todos os actores agem de forma 

livre e ponderada, pressupondo-se que têm acesso a toda a informação relevante, quer para a formação 

de valor do imóvel, quer para a tomada de decisão sobre a sua eventual transação, e não possuem 

qualquer interesse particular que norteie a sua acção. 
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9. Métodos de Avaliação Utilizados 

Na determinação do Valor de Mercado à data de Fevereiro de 2019, do imóvel tal como se encontra, foi 

utilizado como base o “Método Comparativo de Mercado”. 
 

E por “Método Comparativo de Mercado” depreende-se: 

 O método comparativo de mercado consiste em relacionar o valor de um imóvel com os dados 

 relativos à transação de propriedades com características semelhantes ou comparáveis. A utilização 

 deste método na presente avaliação, teve como base servir como parâmetro referencial por utilizar os 

 dados directamente recolhidos no mercado atual, proporcionando um caracter objectivo e indicador 

 dos valores de avaliação. Este método efectua uma estratificação dos dados recolhidos do mercado, 

 proporcionando um caracter objectivo e indicador dos valores de avaliação. O método de mercado ou 

 comparação efectua uma estratificação dos dados recolhidos, segundo os critérios de 

 homogeneidade, de modo a permitir a comparação e determinar quais as características mais 

 relevantes. 

Pressupõe: 

1. Recorrer a uma base de dados fiável/Estatística e homogeneização; 

2. A existência de um mercado activo com transações semelhantes (preferencial). 

3. A homogeneização da amostragem é necessária na medida em que só é possível comparar 

matematicamente grandezas comparáveis. Assim, os preços de venda dos elementos que 

integram a amostra obtida foram homogeneizados quanto às suas variáveis fundamentais, da 

seguinte formula: 

o V = A * (Vu+Fd*F1*F2*F3*…*Fn) 

Em que: 

V - Valor do Imóvel; 

A - Área do Imóvel; 

Vu - Valor Unitário básico adoptado; 

F1 a Fn - Factores de valorização identificados. 

 

10. Sondagem de Mercado 

A sondagem de mercado tem como objectivo a recolha e o processamento de informação sobre valores 

de transacção e/ou oferta de imóveis comparáveis com os bens em questão objecto da presente 

avaliação. 

Aquando da prospecção de mercado, realizada na zona do bem, obtiveram-se as seguintes amostras 

semelhantes e comparáveis com o imóvel em estudo.  
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Designação Valor Venda (€) 
Armazém Industrial, V. Boa, Refª. 1737, Usado, com 7.600m² de área útil 3.797.420,00 

Armazém Industrial, V. Boa, Refª. KwPT580899, Usado, com 1.700m² de a. útil 453.838,00 

Armazém Industrial, Carvalhal, Refª. 34254, Usado, com 645m² de área útil 263.967,00 

 

11. Estimativa 

Cálculo para a estimativa do imóvel em estudo. 

Valores em Euro (€) à data de Fevereiro de 2019. 

 

 

12. Conclusão 

O presente relatório de avaliação imobiliário teve como objetivo estimar o presumível “Valor de Mercado” 

assim, tendo em atenção todas as condicionantes expostas anteriormente, os critérios discriminados, 

reconhecidos e a avaliação executada, atribui-se ao imóvel, à data de 18 de Fevereiro de 2019, o seguinte 

Valor Residual: 
 

Valor do Imóvel no Estado Actual: 

 Valor de Mercado do Imóvel - € 1.766.399,00 (um milhão, setecentos e sessenta e seis mil, trezentos 

e noventa e nove euros). 

 

13. Prazo de Validade da Estimativa do Bem Imóvel 

O presente relatório de avaliação imobiliário tem um prazo de validade de quatro meses, desde a data da 

presente estimativa. 

No entanto, o mesmo dependerá do uso e manutenção do imóvel avaliado e está condicionado à 

apresentação da documentação original, bem como de outra não apresentada (Licenças de utilização, 

construção, etc.). 

 

 

 

 

 

Preço/m² Total (€)

Predio Urbano (Matriz 1039) 10 730,00 391,96 4 205 713,70

2 439 313,94

1 766 399,75

Valor de Mercado
Designação

Total do Bem em Estimativa

Depreciação

Área Útil (m²)
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14. Declaração da Perita Avaliadora 

Rute Alexandra Fialho, arquitecta e perita avaliadora imobiliária, inscrita na CMVM PAI 2018/0008, e 

portadora do seguro de responsabilidade civil com a apólice nº 015310002599, referente à companhia de 

seguros Generali, declara para os devidos efeitos que: 

a. A técnica avaliadora possui qualificação adequada à realização deste relatório; 

b. No mês de Fevereiro de 2019 foi realizado uma vistoria ao imóvel, objeto da presente avaliação; 

c. Não foi omissa ou adulterada qualquer tipo de informação que possa ser relevante para a 

estimativa do valor do bem; 

d. O técnico avaliador não possui qualquer tipo de vínculo de trabalho subordinado a sociedades 

que se encontrem relacionadas com a sociedade gestora; 

e. O técnico avaliador não tem, indireta ou diretamente qualquer participação, em relação ao fundo 

de investimento imobiliário em que o imóvel, objeto de avaliação, esteja integrado; 

f. A perita avaliadora não tem qualquer interesse específico no bem imóvel objecto de avaliação; 

g. A técnica avaliadora encontra-se em condições de poder actuar com absoluta independência no 

desempenho dos trabalhos que lhe foram cometidos. 

 

Porto, 18 de Fevereiro de 2019 

 
 
 

________________________ 
Rute Alexandra Fialho 
Arquitecta | Perita Avaliadora Imobiliária 
PAI 2019/0008 
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15. Fotografias do Imóvel 
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