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

Direito da Comarca de Braga – Juízo de 

Comércio de Vila Nova de Famalicão 

 
Juiz 3 
Processo nº 3532/17.8T8VNF 

V/Referência:  
Data: 

Processo Especial de Revitalização de “Villanueva, 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 Judicial Provisório nomeado no processo à margem 

identificado, vem, nos termos do nº 2 do artigo 17º-F do CIRE, requerer a junção aos 

autos da nova versão do Plano de Revitalização da sociedade devedora, face às posições 

manifestadas nos autos pelos credores “Banco BPI, S.A.” e ”Instituto da Segurança 

Social, I.P.”. 

P.E.D. 
O Administrador Judicial Provisório 

Nuno Oliveira da Silva 
Castelões, 18 de outubro de 2017 
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INFORMAÇÃO 

O presente Plano de Revitalização, na sua versão inicial (versão 01.0), 

materializa a estratégia da gerência para a reestruturação da empresa, tendo 

como objetivo o cumprimento dos compromissos assumidos e a 

sustentabilidade a médio e longo prazo da empresa. 

O documento será enviado a todos os credores que são do conhecimento 

da empresa e os que manifestaram vontade em participar nas negociações. 

De acordo com o definido nos artigos 17.º-D, 17.º-F e 210.º do C.I.R.E., este 

plano poderá sofrer alterações, desde que em tempo útil até ao dia limite do 

prazo de negociações, definido para o dia 10  de Outubro de 2017, inclusive. 

Aguardamos assim até ao dia 9 de outubro, de 2017 pela expressão do 

sentido de voto dos credores, bem como qualquer sugestão de alteração ao 

presente Plano de Revitalização. 

Sempre que o Plano de Revitalização sofra alterações será renumerado e a 

nova versão enviada a todos os credores, até à data limite do dia 9 de 

outubro  de 2017.. 

cinco antes da data de início de votação por escrito, dia  5 de outubro, de 

2017 será enviada a todos os credores a última versão do Plano de 

Revitalização, assim como o boletim de voto, que deverá ser remetido ao 

administrador judicial provisório, que os abre em conjunto com o devedor e 

elabora um documento com o resultado da votação, conforme n.º 4 do 

artigo 17.º-F do C.I.R.E. 
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AVISO LEGAL 

Este documento contém informações confidenciais e/ou privilegiadas. Se você não for o destinatário ou a 

pessoa autorizada a receber este documento, não deve usar, copiar ou divulgar as informações nele contidas 

ou tomar qualquer ação baseada nessas informações.  

A reprodução, total ou parcial, deste estudo, por fotocópia ou qualquer outro meio, mecânico ou eletrónico, 

sem prévia autorização do promotor, é ilícita e passível de procedimento judicial contra o infrator. 

 

DISCLAIMER 

The information contained in this document is privileged, confidential and protected from disclosure. If the reader 

of this document is not the intended recipient, or an employee agent responsible for delivering this document to 

the intended recipient, you are hereby notified that any dissemination, distribution or copying of this 

communication is strictly prohibited. 

The reproduction, in whole or in part of this study, by photocopy or any other means, mechanical or electronic, 

without prior authorization from the promotor, is unlawful and subject to legal proceedings against the infringer. 
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RESPONSABILIDADE 

O presente estudo foi elaborado pela Laborsano – Gestão e Serviços, Lda., de acordo com os 

requisitos e atributos definidos pela empresa Villanueva, Lda. (NIF: 513427937), materializando o 

modelo económico e financeiro para a recuperação da empresa, tendo como base os pressupostos 

por si definidos. No âmbito da colaboração entre as entidades, foi elaborado o presente estudo cujo 

âmbito e objetivos são da responsabilidade empresa Villanueva, Lda. 

O trabalho efetuado por nós foi acompanhado por uma isenção de responsabilidade, afirmando 

que não aceitamos nenhuma responsabilidade de qualquer terceira parte. Todos os relatórios ou 

notas por nós emitidas, não devem ser transmitidas a terceiros sem o nosso consentimento prévio. 

O nosso trabalho é realizado exclusivamente para a empresa Villanueva, Lda., nossa cliente e com a 

finalidade acima indicada. O nosso trabalho não implicará qualquer outra auditoria aos registos 

financeiros ou outros registos da empresa, nem iremos expressar qualquer opinião sobre os 

mesmos. 

É da responsabilidade da empresa Villanueva, Lda. a validação da exequibilidade, adequabilidade e 

suficiência das metodologias adotadas para a implementação e concretização dos objetivos 

estratégicos e operacionais. 

A Laborsano – Gestão e Serviços, Lda. e todos os seus colaboradores obrigam-se a total 

confidencialidade sobre os resultados e análises resultantes do estudo realizado para com entidades 

terceiras. 

A Laborsano – Gestão e Serviços, Lda. não assume qualquer responsabilidade pela atualização dos 

resultados deste estudo após a sua apresentação final à empresa Villanueva, Lda.. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA 

N.º de Identificação Fiscal:  513 427 937 

Nome ou Denominação Social: VILLANUEVA, LDA. 

Morada (Sede Social):   Rua Nova de Santa Cruz, nº 14, r/c 

Localidade:    Braga 

Código Postal:    4710-409 Braga 

Distrito:    Braga 

Concelho:    Braga 

Telefone(s):     

E-mail:     susana.bernardo@gmail.com 

URL:      

Data de Constituição:   2015-04-13 

Data de Inicio de Atividade:  2015-04-13 

Matriculada sob o N.º:   513 427 937 

Conservatória do Registo Comercial: Braga 

Natureza Jurídica:   Sociedade por quotas 

Fins Lucrativos:   Sim 

Capital Social:    5.000,00€ 
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1.2. ADMINISTRADOR JUDICIAL PROVISÓRIO 

Nome:  Nuno Rodolfo da Nova Oliveira da Silva 

N.º Registo: 366 

NIF:  206013876 

Morada: Quinta do Agrelo, Rua do Agrelo, 236, 4770-831 Castelões, VNF 

Telefone: 252921115 

Email:   
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2. CARACTERIZAÇÃO E EVOLUÇÃO DA EMPRESA 

2.1. ENQUADRAMENTO DO SETOR DA RESTAURAÇÃO E SIMILARES 

O Grupo “56 – Restauração e similares” (CAE – Rev.3) compreende: (i) atividades de preparação e 

venda para consumo, geralmente no próprio local de alimentação, assim como o fornecimento de 

outros consumos acompanhando refeições; (ii) as atividades de preparação de refeições ou de 

pratos cozinhados entregues e/ou servidos no local determinado pelo cliente para um evento 

especifico; (iii) as atividades de fornecimento e, eventualmente, de preparação de refeições com 

base num contrato por um determinado período de tempo; (iv) as atividades de venda de bebidas 

e pequenas refeições para consumo no próprio local sem ou com espetáculo. Em termos de 

nomenclatura, esta Divisão é constituída pelos seguintes Grupos: CAE 561 – Restaurantes (inclui 

atividades de restauração em meios móveis), CAE 562 – Fornecimento de refeições para eventos e 

outras atividades de serviço de refeições e CAE 563 – Estabelecimentos de bebidas. Este Grupo 

insere-se no setor “Alojamento, Restauração e Similares”, uma das vinte e uma secções da CAE-

Rev.3. 

O setor de Restauração e similares é um setor com bastante importância a nível nacional, mas em 

algumas regiões de Portugal demonstra uma importância acrescida. 

A região do Norte apresentou, em 20141, 26 173 empresas do setor “Alojamento, Restauração e 

similares”, das quais 2 788 são na região do Cávado e 1 232 com sede no município de Braga. A 

empresas deste setor sediadas em Braga representam 4,71% do setor no Norte. 

Relativamente ao número de estabelecimentos, de acordo com o referido documento, existiam, no 

Norte em 2014, 28 353 estabelecimentos do setor “Alojamento, Restauração e similares”, das quais 

2 998 são na região do Cávado e 1 343 com sede no município de Braga. Os estabelecimentos deste 

setor em Braga representam 4,74% do setor no Norte. 

Tal como qualquer outro setor, a procura pode ser fragmentada em segmentos. A procura deste 

setor é muito variada, pois de acordo com Smith (2008)2, na sua definição de oferta técnica de 

turismo do lado da oferta, este setor está integrado nos bens e serviços que são consumidos tanto 

                                                           
1 Anuário Estatístico da Região Norte 2015 (INE) (p. 239-244) 

2 Defining tourism a supply-side view”, Stephen Smith (2008) 
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por visitantes como por residentes. Esta segmentação reveste-se de uma enorme importância, pois 

pode facilitar uma abordagem mais eficiente ao mercado, este conhecimento do mercado permite 

a focalização num determinado mercado de acordo com as exigências dos seus clientes. A 

segmentação da procura deste setor possibilita uma oferta de produtos e serviços que estejam de 

acordo com as necessidades, requisitos e expetativas dos consumidores. 

A melhor forma para a obtenção destas informações é a sua recolha junto dos clientes do setor. Só 

assim os empresários saberão quais os seus pontos fracos e ameaças, para poderem encontrar 

soluções para perspetivar um futuro com sucesso neste setor. 

De acordo com o inquérito efetuado para a concretização do estudo “A competitividade da 

Restauração Portuguesa Face à oferta equivalente existente em Espanha”, em 2005, a segmentação 

deve começar pela separação do mercado do “jantar” e o mercado do “almoço”. Esta separação 

surge uma vez que o mercado do “jantar” pode ser repartido entre o lazer e os negócios, enquanto 

o mercado dos “almoços” está mais orientado para a alimentação da população residente na área 

geográfica do estabelecimento. Esta separação é valida tanto para áreas urbanas como para destinos 

turísticos costeiros, onde a formalidade do jantar mantém-se. 

De acordo com o mesmo estudo, outro ponto de segmentação da procura é a distinção entre os 

dias “úteis” e os dias de “fim-de-semana”, o extremo desta segmentação pode acontecer nas 

grandes cidades, pois a procura destes estabelecimentos nos dias de “fim-de-semana” recai sobre 

aspetos marcadamente lúdicos. 

Podemos ainda dividir a procura de acordo com as motivações dessa procura, o que leva a dividir a 

procura em 3 grandes grupos. O primeiro grande grupo é dos consumidores locais com a motivação 

de satisfazer as suas necessidades de alimentação e por motivos profissionais. O segundo grande 

grupo diz respeito também aos consumidores locais, mas com motivos lúdicos e gastronómicos. O 

terceiro e último grande grupo refere-se aos turistas por motivos satisfação das necessidades 

alimentares e gastronómicos. 
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2.2.  BREVE DIAGNÓSTICO DA EMPRESA 

A empresa Villanueva, Lda. foi constituída a 13 de abril de 2015, com o capital social de 5.000,00€, 

para atuar no âmbito do CAE 56101, com o objeto social de “exploração de estabelecimento de 

restauração e bebidas, nomeadamente restaurantes”. 

A empresa tem como empreendedores, Susana Fatima Bernardo Soares (15%), Blas Miguel III Bello 

Ugarte (15%), Francisco Alsino Bernardo Soares (30%), Maria Herminia Soares Mesquita Machado 

(10%) e Lucia Verenices Sperandio Hernandez (30%). 

Inicia a sua atividade comercial com a exploração de um franchising da marca “100 montaditos”, que 

pretende proporcionar um conceito diferente de restaurante. Os clientes têm à sua disposição mais 

de 100 combinações de pequenas sandes, permitindo que cada cliente em particular construa o seu 

prato. A possibilidade de criar diversas combinações de pratos, associada à elevada qualidade dos 

produtos explica o sucesso da marca a nível internacional. 

A empresa abre o seu primeiro estabelecimento no centro comercial Braga Parque a XX de XXXX de 

2015. A escolha desta localização justificou-se por este shopping ser a principal referência no 

concelho, ter uma forte implementação a nível regional, apresentar uma infraestrutura de instalações 

com qualidade acima da média e ser frequentado por um segmento populacional que se 

enquadrava nos objetivos da empresa. 

Para a implementação do restaurante realiza um investimento inicial de aproximadamente 250 mil 

euros. O investimento inicial incidiu essencialmente nas obras de requalificação e decoração do 

espaço de restauração e a sua envolvente e na componente do pagamento dos direitos de 

exploração à empresa detentora da marca. 

Os empreendedores do projeto possuem experiência e conhecimento no âmbito da atividade de 

restauração e similares, tendo trabalhado neste setor mais de 10 anos na Venezuela. A experiência 

acumulada dos promotores permite dotar a empresa com capacidade para assumir a 

responsabilidade de realizar o projeto empresarial associado à implementação do franchising. 

A equipa de colaboradores inicial foi de 15, divididos entre a cozinha e o atendimento ao cliente. O 

número aparentemente elevado de funcionários justifica-se pela exigência de horário aberto ao 

público associado à localização no centro comercial. O horário é de domingo a quinta-feira, das 10h 

às 23h e às sextas-feiras, sábados e vésperas de feriados, das 10h às 24h. O cumprimento 

escrupuloso do horário de funcionamento é uma das principais obrigações contratuais. 
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Após 6 meses de exploração do negócio verificámos que a sustentabilidade do mesmo estava posta 

em causa em virtude das baixas vendas. De acordo com o franchisador e o histórico de lojas 

semelhantes em contextos semelhantes, o volume de negócios ascende a mais de 350 mil euros por 

ano. As vendas reais da empresa estavam a menos de metade do expectável. 

Perante a constatação evidente da situação critica da empresa foi realizada uma avaliação 

estratégica, comercial e operacional à empresa, envolvendo também o franchisador. Da análise 

realizada verificámos que: 

a) Foram cumpridos todos os requisitos definidos pelo franchising para a implementação 

do negócio. Ou seja, foram respeitadas todas as recomendações e obrigações legais 

associadas à marca. Destacamos, a localização, o espaço do restaurante, os produtos 

alimentares e as pessoas. Tudo foi executado de acordo com as normas definidas. 

b) Estava a ser cumprido o estipulado para exploração diária do restaurante, 

nomeadamente a qualidade dos produtos, o atendimento, a promoção/comunicação e 

limpeza, entre outros. 

c) A satisfação dos clientes que efetivamente consumiam os produtos estavam satisfeitos 

e recomendavam nova compra. Havendo mesmo bastantes casos de consumidores 

regulares. 

d) A dimensão do mercado potencial (quota de mercado) dos consumidores do centro 

comercial Braga Parque não era suficiente para suportar a atividade da empresa. 

Foi com bastante surpresa, incluindo da parte do franchisador, que verificámos que a marca não 

estava a ter sucesso em Braga, contrariando todas as expectativas. 

Perante a evidência que o modelo de negócios não estava a resultar, associado ao facto de os 

clientes estarem satisfeitos e à vontade assumida para fazer crescer a empresa por parte dos 

promotores, delinearam um novo plano estratégico que visava essencialmente os seguintes 

objetivos: 

a) Aproximar o restaurante dos consumidores com perfil mais próximo do segmento de 

mercado-alvo a atingir com a marca. 

b) Redução muito significativa dos custos de contexto do restaurante, como a renda, de 

forma a tentar não reduzir custos nos fatores críticos de sucesso, como a qualidade dos 

produtos. E redução do quadro de pessoal. 
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c) Otimização do processo de comunicação e promoção da marca e do restaurante, em 

virtude na inexistência de orçamento para marketing. Era por todos aceite a necessidade 

de investimento em promoção, mas face à escassez de recursos, teriam que ser 

identificadas formas inovadoras e de baixo custo para comunicar com os potenciais 

clientes. 

d) Otimização do processo de produção com vista à redução de desperdícios, para 

permitir aumentar a margem de comercialização. 

e) Negociar com os credores uma forma de viabilizar um novo recomeço para a empresa 

através do novo plano estratégico. O objetivo é assumir e cumprir com todas as 

responsabilidades assumidas anteriormente, sem que tal ponha em causa a viabilização 

do projeto empresarial no futuro. 

A implementação do novo plano estratégico levou à alteração da localização do restaurante que 

passou a estar junto à Universidade do Minho, desde xx de xxxxxx de 2016. A alteração da localização 

revelou-se acertada, uma vez que com apenas esta medida atingimos: aumento de vendas, redução 

do custo com as rendas e redução do número de funcionários de 15 para 6. No mesmo sentido, 

reduzimos o horário de funcionamento do restaurante. 

A conjugação de todas estas medidas originou um aumento muito significativo da margem do 

negócio, criando reais expectativas de que a empresa será capaz de reverter a situação difícil em 

que se encontrava. 

 

2.3.  ANÁLISE SWOT 

Tendo como objetivo realizar um pequeno diagnóstico estratégico, realizámos a análise SWOT3, 

para identificar os elementos chave para a gestão da empresa, permitindo estabelecer prioridades 

de atuação, identificar os riscos a ter em conta e quais os problemas a resolver, assim como as 

vantagens e as oportunidades a potenciar e explorar. 

PONTOS FORTES 

1) Capacidade e espirito empreendedor da equipa que lidera o projeto. 

2) Experiência e resiliência dos promotores. 

                                                           
3 Strenghts (Pontos Fortes), Weaknesses (Pontos Fracos), Opportunities (Oportunidades) e Threats (Ameaças). 
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3) Localização atual do restaurante. 

4) Marca forte junto da população jovem universitária. 

PONTOS FRACOS 

1) Contexto atual da empresa que limita as opções estratégicas e o acesso a qualquer tipo 

de financiamento. 

OPORTUNIDADES 

1) Exploração do mercado potencial, junto da população universitária. 

2) A atual localização do restaurante, excelentemente localizada em termos de facilidade 

de acesso por automóvel, pode ser aproveitada para atrair consumidores que 

pretendem uma refeição rápida, com identidade e sem perder muito tempo em 

deslocações. 

AMEAÇAS 

1) Processo de recuperação em que a empresa se encontra, que desfoca os promotores 

dos os fatores critico do sucesso da empresa e dos clientes, para se focarem em resolver 

problemas anteriores. 

2) Elevada rotação e volatilidade (vulgarmente moda), de novos conceitos que surgem e 

desaparecem ao nível da restauração, que pode captar clientes, mesmo que de forma 

momentânea. 

 

2.4. SITUAÇÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA ATUAL (2015 E 2016) 

A análise da situação económica e financeira da empresa foi elaborada considerando a existência 

de 2 fases. Uma primeira fase, correspondente aos anos de 2015 e 2016 e uma segunda fase a partir 

do ano de 2017. 

A divisão pelas fases apresentadas justifica-se porque os anos de 2015 e 2016 refletem uma empresa 

a atuar de acordo com os pressupostos definidos na implementação inicial do franchising, refletem 

a existência do restaurante no Braga Parque e não refletem os efeitos das principais medidas 

implementadas com vista à recuperação da empresa. 

O ano de 2017 é o primeiro ano em que as demonstrações financeiras da empresa materializam as 

medidas definidas e implementadas tendo como objetivo a revitalização da empresa. 
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Neste sentido, podemos analisar as contas da empresa de 2015 e 2016 como a situação de eminente 

insolvência e a partir do ano de 2017 a eficácia do plano de recuperação implementado e a 

viabilidade e capacidade da empresa para cumprir com as obrigações assumidas no passado. 

 

A. DIAGNÓSTICO DA EVOLUÇÃO DOS NEGÓCIOS DA EMPRESA 

A1. Análise do crescimento das vendas e prestação de serviços 

A empresa Villanueva, Lda. obteve uma variação positiva das suas vendas entre 2015 e 2016, sendo 

esta variação na ordem dos 136%. Em Portugal, neste período, a inflação referente aos “produtos 

alimentares e bebidas não alcoólicas” cifrou-se nos 0,5%, o que significa um aumento real de cerca 

de 135.5% das vendas. 

 

 

A2. Estudo das estruturas de resultados 

Através da estrutura de resultados é possível analisar a contribuição da atividade operacional, bem 

como da estrutura financeira para a formação de resultados líquidos. 

Dos dados da tabela é possível concluir que a Villanueva, Lda. não tem uma estrutura de custos 

adequada para o seu nível de vendas. Apesar de ser capaz de gerar uma margem bruta (vendas – 

CMVMC4) positiva, os seus meios libertos operacionais são negativos. 

                                                           
4 CMVMC – Custo da Mercadoria Vendida e Matéria Consumida 

€75.431,78 

€177.990,54 

€-

€50.000,00 

€100.000,00 

€150.000,00 

€200.000,00 

2015 2016

Vendas e Prestação de Serviços
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Desta forma podemos depreender que tem custos demasiado elevados em termos de FSE5 e 

Encargos com o Pessoal, para o seu nível de vendas, o que se vai traduzir num resultado liquido 

negativo. 

O facto de os rendimentos operacionais serem negativos nos dois anos em análise indica que esta 

empresa não tem estrutura para ser competitiva. 

 

 

B. DIAGNÓSTICO DA EMPRESA COM BASE NOS RÁCIOS 

B1. Análise da rentabilidade das vendas e do ativo 

A análise realizada da rentabilidade das vendas e do ativo tem como finalidade aferir sobre o modo 

como a empresa remunera os capitais investidos. 

Em termos de rentabilidades, todas estas são negativas como consequência do resultado líquido, 

tanto em 2015 como 2016, ser também negativo. Isto significa que o ativo da empresa está a perder 

valor. 

                                                           
5 FSE – Fornecimentos e Serviços Externos 

 2015 2016 

Margem Bruta 41 034,89 € 93 547,18 € 

Meios Libertos Operacionais -54 327,65 € -76 043,92 € 

Rend. Operacional -77 099,84 € -99 723,21 € 

Resultado Liquido -80 275,59 € -107 826,95 € 

€41.034,89 

€93.547,18 

€(54.327,65)
€(76.043,92)€(77.099,84)

€(99.723,21)€(80.275,59)
€(107.826,95)€(150.000,00)

€(100.000,00)

€(50.000,00)

€-

€50.000,00 

€100.000,00 

€150.000,00 

2015 2016

Rendimentos

Margem Bruta Meios Libertos Operacionais Redimento Operacional Resultado Liquido
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A rentabilidade dos capitais próprios cifou-se nos -105.47% (2015) e 339.96% (2016). Apesar de em 

2016 a rentabilidade ter sido positiva, este valor deve-se ao facto de o capital próprio atingir um 

valor negativo, logo não possui qualquer relevância analítica. 

 

B2. Avaliação do ponto critico das vendas 

O ponto critico das vendas indica-nos o valor que seria necessário atingir, para a atividade 

operacional produzir resultados positivos. Como se pode depreender do gráfico, devido aos custos 

operacionais elevados da empresa, o ponto critico situa-se entre os 400 a 450 mil euros. 

No entanto, a produção, nos dois anos em análise, ficou muito aquém destes valores mínimos para 

tornar a operação sustentável. 

 

-106,42%
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B3. Análise da liquidez geral e reduzida articulada com rácios de atividade 

A liquidez geral revela, em condições normais, a capacidade de a empresa honrar os seus 

compromissos de curto prazo e traduz-se pelo rácio entre o ativo corrente e o passivo corrente. No 

caso da empresa, este é positivo o que revela que essa capacidade, em condições normais, está 

garantida. Tendo em conta que a Villanueva, Lda. opera em venda a pronto, não possui crédito 

concedido a clientes o que reforça a liquidez da empresa. 

 

 

Contudo é também necessário analisar o tempo médio de pagamento da empresa para perceber a 

sua situação no curto prazo. Como referido anteriormente, a Villanueva, Lda. não concede crédito a 

clientes e como tal o seu tempo médio de recebimento é 0 dias. 

 

 2015 2016 

Tempo Médio de Pagamento 67,26 dias 127,36 dias 

 

Pelos dados da tabela conclui-se que o tempo médio de pagamento a fornecedores quase dobrou 

em 2016 em relação a 2015. 
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C. DIAGNÓSTICO DA EMPRESA COM BASE NOS FLUXOS 

C1. Análise do valor acrescentado bruto e dos seus beneficiários 

Pela análise dos mapas do valor acrescentado bruto (VAB), é possível analisar o montante de riqueza 

criada, bem como os agentes económicos que a produzirem e dela beneficiaram. 

 

 

 

O Valor Acrescentado Bruto em 2016 ascendeu a 28.567,03€, que contrasta com o resultado 

negativo de 2015. Nos dois anos consecutivos, os maiores benificiários do VAB foram os 

trabalhadores, de seguida o autofinanciamento orientado para os gastos de depreciação e por fim 

os credores da empresa. 

 

  

Ótica da Distribuição 2015 2016 

Gastos com Pessoal 52 343,69 € 104 610,95 € 

Juros e Gastos sim. 3 175,75 € 8 103,74 € 

Imp. Sobre Período -   € -   € 

Dividendos -   € -   € 

Autofinancimento -57 503,40 € -84 147,66 € 

Res. Liquido afeto a reservas -80 275,59 € -107 826,95 € 

Gastos/Rev. De Depreciação 22 772,19 € 23 679,29 € 

Provisões -   € -   € 

VAB -1 983,96 € 28 567,03 € 

Ótica da Produção 2015 2016 

Produção 75 431,78 € 177 990,54 € 

Outros rend. e ganhos -   € 5 732,67 € 

Total 75 431,78 € 183 723,21 € 

CMVMC (34 396,89 €) (84 443,36 €) 

FSE (37 356,02 €) (54 493,17 €) 

Outros gastos e perdas (5 662,83 €) (16 219,65 €) 

VAB -1 983,96 € 28 567,03 € 
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3. CAUSAS DA INSOLVÊNCIA EMINENTE 

3.1. CAUSAS DA INSOLVÊNCIA EMINENTE 

O investimento realizado num modelo de negócio baseado num franchising tem como objetivo 

geral a diminuição do risco de negócio, ao incorporar desde inicio o potencial da marca, a 

metodologia de implementação e operacionalização do negócio, acompanhamento técnico pelo 

franchisador, entre outros. Globalmente, podemos defender que o modelo de negócio a 

implementar já está validado não carecendo de nenhum teste inicial. 

No caso concreto do presente negócio foram cumpridos todos os requisitos e atributos técnicos 

definidos pelo franchisador da marca. Neste sentido, foi implementada uma estrutura de empresa e 

capacidade instalada para dar resposta às previsões de vendas e de trabalho. 

Não havia nenhum indicador ou evidência que levasse os promotores a implementar o projeto 

empresarial de forma diferente. 

Após a abertura do restaurante ao publico, verifica-se uma muito fraca adesão do público-alvo em 

Braga pela marca e pelo franchising. Verificámos que as vendas foram menos de metade do que 

estava previsto. Mesmo o franchisador não consegue explicar as causas do insucesso da marca em 

Braga, estando inteiramente solidário com os promotores na procura de soluções para a situação 

atual. 

As causas para a insolvência eminente, surgem da conjugação em simultâneo dos seguintes fatores: 

a) Vendas muito abaixo do esperado e muito abaixo do total de gastos da empresa. 

b) Fraco crescimento das vendas nos 2 primeiros anos de exploração do negócio. 

c) Estrutura de custos fixos muito elevados e desajustados à real atividade produtiva da 

empresa, principalmente nas componentes de rendas e de gastos com pessoal. 

d) Responsabilidades financeiras assumidas em montante dimensionado para uma previsão 

de volume de negócios que não se materializou e que se encontram desajustadas à real 

capacidade de pagamento da empresa. 

Paralelamente, a empresa necessita de implementar medidas que visam a recuperação da empresa 

e o cumprimento integral de todos os compromissos já assumidos. Neste sentido, é previsível a 

necessidade de implementar medidas que poderão estar associadas a algum tipo de pequeno 
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investimento, custos não repetíveis com indeminizações e diminuição pontual das vendas. Ou seja, 

as medidas geralmente adotadas pelas empresas em situações semelhantes acarretam, num espaço 

muito curto de tempo, pressão económica e financeira à empresa, que depois recupera em melhor 

situação face à inicial. 

Por esta razão, consideramos também como causa de insolvência eminente a necessidade de 

implementação de medidas de recuperação, que a empresa poderá não ter capacidade real para as 

acomodar economicamente e financeiramente. 
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4. PLANO DE RECUPERAÇÃO 

4.1.  CONSIDERAÇÕES PRÉVIAS 

O plano de recuperação elaborado pela empresa teve como pressuposto o principio de igualdade 

entre credores, sem prejuízo das distinções justificadas pelas razões objetivas, realizadas no âmbito 

do artigo 194º do CIRE. 

As diferenciações realizadas foram as seguintes, totalmente justificadas no âmbito do artigo 

anteriormente referido: 

a) Tratamento diferencial das instituições financeiras e sociedades de garantia mútua em 

caparação com os restantes credores comuns. 

A diferenciação de tratamento das instituições de crédito e sociedades de garantia mutua justifica-

se pela natureza e objeto de atividade destas instituições. Uma vez que a margem de negócio destas 

instituições é o juro remuneratório que resulta das operações de financiamento, a manutenção e 

prolongamento temporal do financiamento (endividamento), respeitando o plano de pagamento e 

cobrados os respetivos juros, corresponde à atividade própria destes organismos. 

Por outro lado, para os fornecedores e prestadores de serviços é importante o pagamento célere 

dos montantes em dívida de forma a permitir-lhes a realização da sua atividade operacional e 

regular, obtendo ainda disponibilidade de liquidez. 

Do ponto de vista global e considerando a sustentabilidade da economia como um todo, verificamos 

que as instituições financeiras e de garantia mutua, em virtude da sua robustez financeira, muito 

superior à dos restantes fornecedores, o impacto de uma alteração do plano de pagamento 

previamente acordado será muito menor. 

 

b) Tratamento diferencial do Estado, nomeadamente Administração Tributária e Segurança 

Social. 

O Estado, pela sua natureza e especificidade define em regulamentação própria o processo, a forma 

e as regras como deverão ser realizados os pagamentos sob a forma de plano prestacional razão 

pela qual o valor dos créditos da “Autoridade Tributária e Aduaneira” e do “Instituto da 
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Segurança Social” que, por via do nº 3 do artigo 30º da Lei Geral Tributária (com a redacção dada 

pela Lei nº 55-A/2010 de 31 de Dezembro de 2010, terá de ser regularizado em conformidade 

com acordo a celebrar com as respectivas instituições, razão pela qual o plano aqui apresentado 

nada estipula em relação aos mesmos.” 

 

4.2.  ESTRATÉGIA DE RECUPERAÇÃO 

A Villanueva, Lda., tem como objetivo a recuperação da empresa e a sua sustentabilidade e 

crescimento a médio e longo prazo. Neste sentido, elaborou um plano de recuperação que visa o 

saneamento financeiro da empresa. É com base no pressuposto deste saneamento financeiro que 

foi elaborado todo o plano de recuperação. 

É objetivo da empresa reconhecer a confiança depositada em si e nos seus promotores pelos 

fornecedores. Pretende assim, manter a relação comercial com todos eles, tentando minimizar o 

impacto decorrente da situação de plano especial de recuperação. Reconhecemos que tal situação 

implica constrangimentos e dificuldades para os fornecedores e Estado, e neste sentido, o plano 

apresentado visa encontrar um ponto comuns de interesses de todas as partes. 

Considerando o saneamento financeiro, é objetivo de a empresa proceder ao pagamento integral 

da dívida, mesmo que implique a aplicação de um plano prestacional dilatado no tempo. Não é 

objetivo pedir qualquer perdão de capital reconhecido. 

Os promotores do projeto empresarial continuam com total convicção que a empresa e a sua 

atividade comercial é economicamente viável e sustentável.  

Face ao exposto, o plano de recuperação pressupõe a implementação de medidas, nomeadamente: 

a) Alteração da localização do estabelecimento. 

A localização do estabelecimento, que estava originalmente no centro comercial Braga 

Parque, passou a estar localizada na rua Nova Santa Cruz, S. Victor, Braga, junto à 

Universidade do Minho. Esta nova localização teve em consideração o público-alvo 

prioritário para a empresa. 

b) Reestruturação da estrutura de custos – Gastos com Pessoal. 
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Em virtude da alteração da localização do estabelecimento, foi possível proceder a uma 

redução significativa dos gastos com o pessoal, passando de 15 para 6 elementos. Em 

simultâneo, foram reduzidos os gastos com os membros dos órgãos estatutários. 

c) Reestruturação da estrutura de custos – FSE. 

Foram analisados todos os contratos de fornecimentos e serviços externos com o objetivo 

de identificar possibilidades de redução de custos, sem diminuir a operacionalidade da 

empresa nem da qualidade do serviço prestado. 

d) Reestruturação da estrutura de custos – CMVMC. 

Relativamente à mercadoria vendida e matérias consumidas, houve alteração de 

fornecedores de forma a aumentar a margem bruta das vendas. Em virtude do contrato de 

franchising, a empresa estava obrigada a comprar os produtos a fornecedores pré-

selecionados e em quantidades pré-determinadas. Com autorização do franchisador, foram 

selecionados novos fornecedores de proximidade que, mantendo a qualidade dos 

produtos, permitiu a redução deste custo. 

 

4.3.  PROPOSTA DE RECUPERAÇÃO E TERMOS DE PAGAMENTO 

4.3.1. Montantes de crédito e a sua natureza 

O montante total dos créditos reconhecidos é de 205.780,76€, sendo  205.780,76€ de credores comuns 

e ainda 147.910,59€ de credores sob condição. 

O montante dos créditos e a sua natureza encontram-se detalhadamente apresentados na tabela 

seguinte. A tabela seguinte apenas considera o montante dos créditos sem a aplicação de juros de 

mora ou outros aplicados ao capital. 

 

 Montantes dos Créditos e a sua Natureza 

 Privilegiados Comuns Subordinados Sob Condição 

Valores dos Créditos 0,00 €  205.780,76€ 0,00€ 147.910,59€ 

Totais 205.780,76€ 147.910,59€ 

Total 
 

353 691,35 €  

 

4.3.2. Credores Privilegiados 
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AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA e INSTITUTO DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P. 

 

O valor dos créditos da “Autoridade Tributária e Aduaneira” e do “Instituto da Segurança 

Social” que, por via do nº 3 do artigo 30º da Lei Geral Tributária (com a redacção dada 

pela Lei nº 55-A/2010 de 31 de Dezembro de 2010, terá de ser regularizado em 

conformidade com acordo a celebrar com as respectivas instituições, razão pela qual o 

plano aqui apresentado nada estipula em relação aos mesmos. 

 

 

4.3.3. Credores Comuns 

 

INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS E SOCIEDADES DE GARANTIA MÚTUA 

Nesta rubrica integramos os créditos reconhecidos na relação de credores relativos à instituição 

bancária BPI, S.A. Não incluímos nesta rubrica os valores de eventuais créditos relativos a locações 

financeiras que são tratados em ponto próprio. 

É proposto ao banco BPI, as seguintes condições de pagamento e regras: 

a) Pagamento do capital efetivamente em dívida do seguinte modo: 

 Carência de pagamento de capital por 12 meses, com efeitos a partir da prestação 

de novembro, inclusive. Ou seja, carência de capital, nas prestações de 

novembro/2017, fevereiro/2018, maio/2018 e agosto/2018. 

 Pagamento de 50% do capital previsto no plano do serviço da divida inicialmente 

acordado com o banco, no segundo ano. Ou seja, nas prestações previstas para 

novembro/2018, fevereiro/2019 maio/2019 e agosto/2019 

 Alargamento do prazo de pagamento do financiamento por mais 2 anos, do que o 

inicialmente previsto, que era de 10 anos passando a 12 anos. 

 

Reforçamos a intenção da empresa em cumprir com o pagamento das seguintes componentes ao 

Banco BPI:  
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a) dos juros vencidos e a vencer até ao despacho de homologação do presente plano de 

revitalização, que deverão ser considerados e pagos com o trânsito em julgado;  

b) da totalidade das despesas e comissões vencidas em igual período, que deverão ser 

considerados e pagos com o trânsito em julgado;  

c) de juros vincendos, mantendo a taxa contratada.  

 

Neste sentido, o que é proposto ao Banco BPI é a isenção de reembolso da totalidade do capital em 

divida no primeiro ano, a contar desde novembro/2017, de 50% do capital em divida no segundo 

ano e a extensão do prazo do financiamento por mais 2 anos, totalizando 12 anos. 

 

FORNECEDORES 

Aos credores comuns, nomeadamente os fornecedores e demais credores não enquadrados nas 

outras categorias é proposto: 

a) Pagamento da totalidade do capital reconhecido ao longo de 12 prestações mensais 

postecipadas, a iniciar em janeiro de 2019. 

b) Perdão da totalidade dos juros vencidos e vincendos. 

c) O plano de pagamento do capital em divida é efetuado através de prestações mensais, 

postecipadas e sucessivas na seguinte ordem: 

 Pagamento de 1/12 do capital reconhecido em janeiro de 2019. 

 Pagamento de 1/12 do capital reconhecido em fevereiro de 2019. 

 Pagamentos mensais iguais e sucessivos. 

 

4.3.4. Credores sob Condição 

No que concerne aos credores sob condição, cuja entidade é uma empresa de garantia mutua, 

nomeadamente quanto às garantias bancárias, propomos: 

 Perdão total das comissões e despesas vencidas. 

 Pagamento das comissões vincendas às taxas aplicadas no momento da contratualização. 

 

4.4. ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO DO PLANO PRESTACIONAL 
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É objetivo do presente plano de recuperação que todos os credores sejam integralmente ressarcidos 

do capital em divida. No entanto, salvaguardamos a possibilidade de, por nossa iniciativa, proceder 

à antecipação dos respetivos pagamentos de forma generalidade, em função do desempenho 

económico da empresa. 

 

4.5.  EFEITOS SOB AÇÕES PENDENDES 

Não existem ações pendentes de cobrança de dividas contra a empresa. 
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5. ESTUDO DE VIABILIDADE ECONÓMICA E FINANCEIRA 

O presente estudo de viabilidade económica e financeira tem como objetivo principal a 

demonstração da exequibilidade de sustentabilidade da empresa no médio e longo prazo, incluindo 

o cumprimento das obrigações apresentadas no plano de pagamento aos credores. 

 

5.1. PLANO DE EXPLORAÇÃO 

Para a elaboração do plano de exploração constituído pelas receitas e despesas decorrentes da 

atividade da empresa, foram considerados alguns pressupostos que visam a aproximação dos 

valores previstos com a realidade. O plano de exploração considera um período de 10 anos, 

considerando os anos de 2017 a 2026. Para efeitos de estudo de viabilidade económica e financeira 

apresentamos os dados desde 2015 (data de constituição da empresa). 

Para a estimativa dos valores foi considerado o cenário mais provável de realização, atendendo aos 

dados obtidos no setor, tendo sido realizados estudos comparativos como metodologia para a 

determinação dos valores previsionais. O processo metodológico adotado e o rigor sistemático na 

elaboração das previsões utilizadas no presente estudo, indiciam que os valores apresentados estão 

muito próximos da realidade. 

 

5.1.1. Rendimentos 

Os rendimentos da empresa são provenientes das vendas decorrentes da sua atividade operacional, 

não havendo lugar a receitas extraordinárias. 

Para o calculo da previsão de vendas para 2017 foram analisadas as vendas efetivamente realizadas 

até agosto e considerando um cenário realista foi determinado o objetivo de realização até ao final 

do ano. Para os anos seguintes, foram determinadas as taxas de crescimento de 20% para 2018 e 

estabilizando em 2021 nos 2%, tendo sido estes valores determinados tendo em conta toda a 

envolvente do negócio da Villanueva. O crescimento vendas mais elevado nos próximos anos é 

explicado mormente pela nova localização das suas instalações. 
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5.1.2. Gastos 

Na prossecução da sua atividade, a empresa terá que suportar essencialmente gastos derivados do 

custo da mercadoria vendida e matéria consumida, de fornecimentos e serviços externos e de gastos 

com pessoal. Para efeitos de estudo de viabilidade económica e financeira foram analisadas em 

detalhe estas três componentes de gastos por considerarmos que são as que influenciam 

determinantemente o resultado da analise pretendida. Neste sentido, não foram considerados 

outros gastos e perdas. Os gastos com pessoal foram calculados de forma precisa considerando as 

contratações a realizar. O detalhe com os gastos com pessoal é apresentado no ponto seguinte 

desta componente. 
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O custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas da Villanueva compreendem 

essencialmente o custo com os produtos alimentares a serem confecionados. 

 

 

 

Sendo os CMVMC função do volume de negócios, espera-se que a proporção do custo das 

mercadorias vendidas e das matérias consumidas no volume de negócios estabilize em volta dos 

40% o que, aliado ao crescimento das vendas, irá proporcionar um aumento do rendimento em 

valor (margem). 

 

FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS (FSE) 

Os fornecimentos e serviços externos da empresa, abrangem os gastos gerais da atividade de uma 

empresa do setor da restauração. 
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Os gastos com fornecimentos e serviços externos são os gastos com bens e serviços que não são 

diretamente incorporados na produção. Os fornecimentos e serviços externos não derivam do valor 

das vendas, tendo sido estimados com base nos valores históricos da empresa e pela análise das 

médias do setor ajustada à realidade concreta, resultando numa diminuição da proporção dos FSE 

no volume de negócios. 

 

 

 

GASTOS COM O PESSOAL 

O apuramento dos gastos com pessoal tem por base a apreciação de remunerações mensais base, 

atribuídas a cada colaborador mediante a função desempenhada na empresa. É expectável que a 

proporção dos gastos com pessoal no volume de negócios estabilize em volta dos 25%, já em 2017. 
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5.1.3. Desempenho operacional 

Numa abordagem geral ao plano de exploração deve ser apreciado o desempenho dos rendimentos 

e gastos, para compreender de que modo os rendimentos gerados que permitem suportar os gastos 

durante o período de exploração da empresa. 

A apreciação do desempenho operacional, considera a proporção do volume de negócios obtido, 

em relação aos gastos a suportar, assim como a sua natureza fixa ou variável em função da 

produção. 
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Analisando globalmente o desempenho operacional, pode-se verificar um aumento sustentado do 

volume de negócios ao longo de todo o período de análise, ao contrário dos custos a suportar que 

se mantêm estáveis. Esta diferença cada vez maior entre rendimentos e gastos demonstra um 

aumento da criação de valor (margem). O projeto demonstra estabilidade temporal e baixa 

sazonalidade ao longo dos anos. 
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e matérias consumidas, fornecimentos e serviços externos, pelos gastos com pessoal e por outros 
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pessoal são as componentes com mais peso nos gastos operacionais. 
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Considerou-se como custos fixos os gastos com pessoal e os fornecimentos e serviços externos, com 

exceção dos royalties, uma vez que consideramos que todos estes terão de ser suportados mesmo 

na ausência de produção. Para a componente de custos variáveis, considerou-se os CMVMC e os 

royalties, sendo os custos que têm uma relação e indexação direta com a ocorrência de produção e 

dependem diretamente da ocorrência de atividade. 

 

 

 

Como se pode verificar, os custos fixos representam aproximadamente 40% do valor total dos gastos 

a suportar, aproximadamente entre os 90 mil e os 170 mil euros. O objetivo é que mais de metade 

dos custos sejam variáveis, reduzindo o risco de negócios. 

Paralelamente, podemos verificar que quando comparamos a estrutura de gastos com os 

rendimentos previsionais, a relação demonstra sustentabilidade do modelo de negócio. 
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5.2. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PREVISIONAIS 

 

5.2.1. Balanço previsional 

VILLANUEVA, LDA.         

     BALANÇO INDIVIDUAL DE 2015 A 2026        Unidade: EURO 

RUBRICAS 2015 2016 2017 2018 

ACTIVO         

Ativo não corrente 250 889,40 243 239,07 233 205,01 210 872,71 

Ativos Fixos Tangíveis 215 716,79 211 566,46 208 705,01 189 872,71 

Ativos Intangíveis 35 172,61 31 672,61 24 500,00 21 000,00 

Ativo corrente 87 860,74 71 694,77 14 104,67 45 600,65 

Inventários 7 032,42 3 543,58 3 994,11 4 970,27 

Clientes     

Outros devedores 37 528,03 10 373,99 0,00 0,00 

Diferimentos 520,44 0,00 0,00 0,00 

Disponibilidades 42 779,85 57 777,20 10 110,57 40 630,38 

TOTAL DO ATIVO 338 750,14 314 933,84 247 309,68 256 473,35 

          

CAPITAL PRÓPRIO         

Capital Social 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 

Prestações Suplementares de Capital 151 385,00 151 385,00 151 385,00 151 385,00 

Reservas Legais     

Resultados Transitados 0,00 -80 275,59 -188 102,53 -186 295,57 

Resultado Líquido -80 275,59 -107 826,94 1 806,97 5 074,66 

TOTAL CAPITAL PRÓPRIO 76 109,41 -31 717,53 -29 910,57 -24 835,91 

          

PASSIVO         

Passivo não corrente 220 484,44 213 572,09 215 772,66 215 772,66 

Instituições de Crédito 220 484,44 213 572,09 201 572,09 201 572,09 

Outros Financiamentos Obtidos 0,00 0,00 14 200,57 14 200,57 

Passivo corrente 42 156,29 133 079,28 61 447,59 65 536,60 

Fornecedores C/Corrente 14 738,63 47 261,78 8 085,85 12 004,00 

Estado O. Entes Públicos 14 385,76 32 581,38 125,62 296,49 

Outros Credores 13 031,90 53 236,12 53 236,12 53 236,12 

TOTAL DO PASSIVO 262 640,73 346 651,37 277 220,25 281 309,26 

      

CAPITAL PRÓPRIO + PASSIVO 338 750,14 314 933,84 247 309,68 256 473,35 
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VILLANUEVA, LDA.         

     BALANÇO INDIVIDUAL DE 2015 A 2026        Unidade: EURO 

RUBRICAS 2019 2020 2021 2022 

ACTIVO         

Ativo não corrente 188 540,41 166 208,11 147 398,47 133 225,78 

Ativos Fixos Tangíveis 171 040,41 152 208,11 136 898,47 126 225,78 

Ativos Intangíveis 17 500,00 14 000,00 10 500,00 7 000,00 

Ativo corrente 11 107,13 22 812,34 42 616,74 66 690,86 

Inventários 5 424,55 5 809,69 6 044,40 6 288,60 

Clientes     

Outros devedores     

Diferimentos     

Disponibilidades 5 682,58 17 002,65 36 572,34 60 402,26 

TOTAL DO ATIVO 199 647,54 189 020,46 190 015,21 199 916,64 

      

CAPITAL PRÓPRIO     

Capital Social 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 

Prestações Suplementares de Capital 151 385,00 151 385,00 151 385,00 151 385,00 

Reservas Legais     

Resultados Transitados -181 220,91 -170 474,84 -153 514,78 -128 123,42 

Resultado Líquido 10 746,07 16 960,07 25 391,35 35 276,53 

TOTAL CAPITAL PRÓPRIO -14 089,84 2 870,22 28 261,58 63 538,11 

      

PASSIVO     

Passivo não corrente 204 939,73 180 988,22 156 013,73 129 972,59 

Instituições de Crédito 190 739,16 166 787,65 141 813,16 115 772,02 

Outros Financiamentos Obtidos 14 200,57 14 200,57 14 200,57 14 200,57 

Passivo corrente 8 797,65 5 162,02 5 739,90 6 405,95 

Fornecedores C/Corrente 8 166,20 4 165,42 4 247,87 4 333,06 

Estado O. Entes Públicos 631,45 996,59 1 492,03 2 072,89 

Outros Credores     

TOTAL DO PASSIVO 213 737,38 186 150,23 161 753,63 136 378,54 

      

CAPITAL PRÓPRIO + PASSIVO 199 647,54 189 020,46 190 015,21 199 916,64 
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VILLANUEVA, LDA.         

     BALANÇO INDIVIDUAL DE 2015 A 2026        Unidade: EURO 

RUBRICAS 2023 2024 2025 2026 

ACTIVO         

Ativo não corrente 119 625,67 106 465,53 96 805,40 87 145,26 

Ativos Fixos Tangíveis 116 125,67 106 465,53 96 805,40 87 145,26 

Ativos Intangíveis 3 500,00 0,00 0,00 0,00 

Ativo corrente 95 191,65 126 525,26 160 984,95 198 434,08 

Inventários 6 542,66 6 740,25 6 943,80 7 153,50 

Clientes     

Outros devedores     

Diferimentos     

Disponibilidades 88 648,99 119 785,01 154 041,15 191 280,58 

TOTAL DO ATIVO 214 817,32 232 990,79 257 790,35 285 579,34 

      

CAPITAL PRÓPRIO     

Capital Social 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 

Prestações Suplementares de Capital 151 385,00 151 385,00 151 385,00 151 385,00 

Reservas Legais     

Resultados Transitados -92 846,89 -51 251,21 -5 119,11 45 895,23 

Resultado Líquido 41 595,69 46 132,09 53 699,31 51 274,73 

TOTAL CAPITAL PRÓPRIO 105 133,79 151 265,89 204 965,20 256 239,92 

      

PASSIVO     

Passivo não corrente 102 819,22 74 506,14 44 983,80 14 200,57 

Instituições de Crédito 88 618,65 60 305,57 30 783,23 0,00 

Outros Financiamentos Obtidos 14 200,57 14 200,57 14 200,57 14 200,57 

Passivo corrente 6 864,30 7 218,77 7 841,34 15 138,84 

Fornecedores C/Corrente 4 420,09 4 507,99 4 597,70 4 689,25 

Estado O. Entes Públicos 2 444,21 2 710,78 3 243,65 10 449,59 

Outros Credores     

TOTAL DO PASSIVO 109 683,53 81 724,90 52 825,15 29 339,41 

      

CAPITAL PRÓPRIO + PASSIVO 214 817,32 232 990,79 257 790,35 285 579,34 
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5.2.2. Demonstração de resultados previsional 

VILLANUEVA, LDA.         

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS INDIVIDUAL POR 
NATUREZA DE 2015 A 2026 

       Unidade: EURO 

RENDIMENTOS E GASTOS 2015 2016 2017 2018 

Vendas e Prestações Serviços 75 431,78 177 990,54 199 705,39 248 513,38 

Trabalhos Própria Entidade 0,00 0,00 0,00 0,00 

CMVMC 34 396,89 84 443,36 79 431,63 98 429,19 

Fornecim. e Serviços Externos 37 356,02 54 493,17 32 343,39 48 015,99 

Encargos com Pessoal 52 343,69 104 610,95 52 605,00 65 721,18 

Outros Rendimentos Ganhos 0,00 5 732,67 0,00 0,00 

Outros Gastos e Perdas 5 662,83 16 219,65 0,00 0,00 

EBITDA -54 327,65 -76 043,92 35 325,37 36 347,02 

      

Amortizações e Depreciações 22 772,19 23 679,28 24 234,63 22 332,30 

      

RESULTADO OPERACIONAL -77 099,84 -99 723,20 11 090,74 14 014,72 

      

Encargos Financeiros 3 175,75 8 103,74 9 158,15 8 643,58 

      

RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS -80 275,59 -107 826,94 1 932,59 5 371,14 

      

Imposto sobre o rendimento 0,00 0,00 125,62 296,49 

      

RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO -80 275,59 -107 826,94 1 806,97 5 074,66 
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VILLANUEVA, LDA.         

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS INDIVIDUAL POR 
NATUREZA DE 2015 A 2026 

       Unidade: EURO 

RENDIMENTOS E GASTOS 2019 2020 2021 2022 

Vendas e Prestações Serviços 271 227,51 290 484,66 302 220,24 314 429,94 

Trabalhos Própria Entidade 0,00 0,00 0,00 0,00 

CMVMC 108 036,72 115 808,72 120 653,38 125 527,78 

Fornecim. e Serviços Externos 48 997,20 49 985,05 50 974,50 51 996,70 

Encargos com Pessoal 71 840,19 76 222,88 77 747,34 79 302,28 

Outros Rendimentos Ganhos 0,00 0,00 0,00 0,00 

Outros Gastos e Perdas 0,00 0,00 0,00 0,00 

EBITDA 42 353,40 48 468,01 52 845,02 57 603,18 

      

Amortizações e Depreciações 22 332,30 22 332,30 18 809,65 14 172,69 

      

RESULTADO OPERACIONAL 20 021,10 26 135,72 34 035,38 43 430,49 

      

Encargos Financeiros 8 643,58 8 179,06 7 151,99 6 081,07 

      

RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS 11 377,52 17 956,66 26 883,38 37 349,42 

      

Imposto sobre o rendimento 631,45 996,59 1 492,03 2 072,89 

      

RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO 10 746,07 16 960,07 25 391,35 35 276,53 
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VILLANUEVA, LDA.         

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS INDIVIDUAL POR 
NATUREZA DE 2015 A 2026 

       Unidade: EURO 

RENDIMENTOS E GASTOS 2023 2024 2025 2026 

Vendas e Prestações Serviços 327 132,91 337 012,32 347 190,09 357 675,23 

Trabalhos Própria Entidade 0,00 0,00 0,00 0,00 

CMVMC 130 599,10 134 607,34 138 672,48 142 860,39 

Fornecim. e Serviços Externos 53 041,06 54 095,83 55 172,34 56 271,03 

Encargos com Pessoal 80 888,33 82 506,09 84 156,22 85 839,34 

Outros Rendimentos Ganhos 0,00 0,00 0,00 0,00 

Outros Gastos e Perdas 0,00 0,00 0,00 0,00 

EBITDA 62 604,41 65 803,05 69 189,05 72 704,47 

      

Amortizações e Depreciações 13 600,11 13 160,14 9 660,14 9 660,14 

      

RESULTADO OPERACIONAL 49 004,30 52 642,91 59 528,91 63 044,33 

      

Encargos Financeiros 4 964,40 3 800,04 2 585,95 1 320,01 

      

RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS 44 039,90 48 842,87 56 942,96 61 724,32 

      

Imposto sobre o rendimento 2 444,21 2 710,78 3 243,65 10 449,59 

      

RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO 41 595,69 46 132,09 53 699,31 51 274,73 

      

 

 

  



43/63

 
 

PLANO DE REVITALIZAÇÃO 
Lisboa | Porto | Braga | Aveiro | S. João Madeira  Processo: 532/17.8T8VNF // Villanueva, Lda. 

Laborsano – Gestão e Serviços, Lda. // LISBOA | PORTO | BRAGA | AVEIRO | SÃO JOÃO DA MADEIRA 
www.laborsano.com    | geral@laborsano.com   | 220 994 054 
Company Reg. No. and VAT No. 508 590 035 | São João da Madeira Commercial Registry | Capital €50.000 

| 40 

 

 

 

5.2.3. Demonstração de fluxos de caixa previsional 

 

  

VILLANUEVA, LDA         

DEMONSTRAÇÃO PREVISIONAL DOS FLUXOS DE CAIXA DE 
2017 A 2026 

      Unidade: EURO 

RUBRICAS 2017 2018 2019 2020 

Fluxos de caixa das atividades operacionais          

Recebimentos de Clientes 199 705,39  248 513,38  271 227,51  290 484,66  

Vendas 199 705,39  248 513,38  271 227,51  290 484,66  

Pagamentos a fornecedores 151 401,48  143 503,19  161 326,00  170 179,69  

Compras 79 882,15  99 405,35  108 491,00  116 193,86  

FSE 24 257,54  36 011,99  40 831,00  45 819,63  

Fornecedores - FSE 47 261,78  8 085,85  12 004,00  8 166,20  

Pagamentos ao pessoal 52 605,00  65 721,18  71 840,19  76 222,88  

Caixa gerada pelas operações -4 301,09  39 289,01  38 061,32  44 082,09  

Pagamento do imposto sobre o rendimento 32 581,38  125,62  296,49  631,45  

Fluxo de caixa das atividades operacionais (1) -26 508,48  39 163,39  -15 471,29  43 450,64  

          

Fluxos de caixa das atividades de investimento         

Pagamentos respeitantes a: 0,00  0,00  0,00  0,00  

Ativos fixos tangíveis 0,00  0,00  0,00  0,00  

Ativos intangíveis 0,00  0,00  0,00  0,00  

Fluxos de caixa das atividades de investimento (2) 0,00  0,00  0,00  0,00  

          

Fluxos de caixa das atividades de financiamento         

Recebimentos respeitantes a:         

Capital Social         

Prestações Acessórias Capital 0,00  0,00  0,00  0,00  

Pagamentos respeitantes a:         

Dividendos 0,00  0,00  0,00  0,00  

Fluxos de caixa de financiamento (3) -21 158,15  -8 643,58  -19 476,51  -32 130,57  

          

Variação de caixa e seus equivalentes (1 + 2 + 3) -47 666,63  30 519,81  -34 947,80  11 320,07  

Caixa e seus equivalentes no início do período 57 777,20  10 110,57  40 630,38  5 682,58  

Caixa e seus equivalentes no fim do período 10 110,57  40 630,38  5 682,58  17 002,65  
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VILLANUEVA, LDA         

DEMONSTRAÇÃO PREVISIONAL DOS FLUXOS DE CAIXA DE 
2017 A 2026 

      Unidade: EURO 

RUBRICAS 2021 2022 2023 2024 

Fluxos de caixa das atividades operacionais          

Recebimentos de Clientes 302 220,24  314 429,94  327 132,91  337 012,32  

Vendas 302 220,24  314 429,94  327 132,91  337 012,32  

Pagamentos a fornecedores 171 780,14  177 683,49  183 807,19  188 812,86  

Compras 120 888,10  125 771,97  130 853,16  134 804,93  

FSE 46 726,62  47 663,64  48 620,97  49 587,85  

Fornecedores - FSE 4 165,42  4 247,87  4 333,06  4 420,09  

Pagamentos ao pessoal 77 747,34  79 302,28  80 888,33  82 506,09  

Caixa gerada pelas operações 52 692,77  57 444,17  62 437,38  65 693,36  

Pagamento do imposto sobre o rendimento 996,59  1 492,03  2 072,89  2 444,21  

Fluxo de caixa das atividades operacionais (1) 51 696,17  55 952,14  60 364,49  63 249,15  

          

Fluxos de caixa das atividades de investimento         

Pagamentos respeitantes a: 0,00  0,00  0,00  0,00  

Ativos fixos tangíveis 0,00  0,00  0,00  0,00  

Ativos intangíveis 0,00  0,00  0,00  0,00  

Fluxos de caixa das atividades de investimento (2) 0,00  0,00  0,00  0,00  

          

Fluxos de caixa das atividades de financiamento         

Recebimentos respeitantes a:         

Capital Social         

Prestações Acessórias Capital 0,00  0,00  0,00  0,00  

Pagamentos respeitantes a:         

Dividendos 0,00  0,00  0,00  0,00  

Fluxos de caixa de financiamento (3) -32 126,48  -32 122,21  -32 117,76  -32 113,13  

          

Variação de caixa e seus equivalentes (1 + 2 + 3) 19 569,69  23 829,92  28 246,73  31 136,02  

Caixa e seus equivalentes no início do período 17 002,65  36 572,34  60 402,26  88 648,99  

Caixa e seus equivalentes no fim do período 36 572,34  60 402,26  88 648,99  119 785,01  
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VILLANUEVA, LDA         

DEMONSTRAÇÃO PREVISIONAL DOS FLUXOS DE CAIXA DE 
2017 A 2026 

      Unidade: EURO 

RUBRICAS 2025 2026   

Fluxos de caixa das atividades operacionais        

Recebimentos de Clientes 347 190,09  357 675,23    

Vendas 347 190,09  357 675,23    

Pagamentos a fornecedores 193 958,67  199 249,57    

Compras 138 876,04  143 070,09    

FSE 50 574,65  51 581,78    

Fornecedores - FSE 4 507,99  4 597,70    

Pagamentos ao pessoal 84 156,22  85 839,34    

Caixa gerada pelas operações 69 075,21  72 586,32    

Pagamento do imposto sobre o rendimento 2 710,78  3 243,65    

Fluxo de caixa das atividades operacionais (1) 66 364,43  69 342,67    

        

Fluxos de caixa das atividades de investimento       

Pagamentos respeitantes a: 0,00  0,00    

Ativos fixos tangíveis 0,00  0,00    

Ativos intangíveis 0,00  0,00    

Fluxos de caixa das atividades de investimento (2) 0,00  0,00    

        

Fluxos de caixa das atividades de financiamento       

Recebimentos respeitantes a:       

Capital Social       

Prestações Acessórias Capital 0,00  0,00    

Pagamentos respeitantes a:       

Dividendos 0,00  0,00    

Fluxos de caixa de financiamento (3) 32 108,29  32 103,24    

        

Variação de caixa e seus equivalentes (1 + 2 + 3) 34 256,14  37 239,43    

Caixa e seus equivalentes no início do período 119 785,01  154 041,15    

Caixa e seus equivalentes no fim do período 154 041,15  191 280,58    
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5.3. ANÁLISE FINANCEIRA 

Com o objetivo de analisar a viabilidade e sustentabilidade da empresa, considera-se necessário 

avaliar quantitativamente o seu desempenho económico-financeiro, aplicando alguns indicadores 

às projeções financeiras previsionais. A partir da disponibilização da informação contabilística das 

demonstrações financeiras previsionais, é fundamental analisar o equilíbrio e a proporção dos 

valores, que evidenciam o desempenho do negócio e auxiliam na tomada de decisão. 

A análise financeira foi efetuada até 2026, em que o ano de 2015 e 2016 representa o histórico da 

empresa e os anos de 2017 a 2026 a previsão. Consideramos a análise até 2026, por ser o horizonte 

temporal indicado para se ter uma visão apropriada e verdadeira do potencial da empresa. 

O período em análise permite uma real avaliação do potencial de criação de valor e da capacidade 

para o reembolso integral dos créditos incluídos neste plano de revitalização. 

Os resultados obtidos devem ser lidos tendo em consideração a especificidade da tipologia de 

empresa e os pressupostos apresentados. A análise comparativa deve ser realizada em âmbitos 

similares. 

Não havendo valores de referência para a maioria dos indicadores apresentados, procedeu-se à 

análise da implicação direta de cada um na empresa de forma isolada. Sempre que o indicador em 

causa tiver implicação com algum normativo legal ou outro, foram realizadas análises comparativas. 

 

5.3.1. Liquidez 

Como ponto de partida para a perceção da capacidade da empresa para fazer face aos 

compromissos de curto prazo, é importante avaliar a liquidez da operação durante o período em 

estudo. 

A liquidez de uma empresa pode ser analisada de várias formas, tendo em consideração o ponto 

principal que se pretende avaliar, e neste contexto considera-se que nem todos os ativos não 

correntes indicam disponibilidades imediatas, mas todos os passivos correntes são obrigações a 

pagar a curto prazo. 
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FUNDO DE MANEIO 

O fundo de maneio caracteriza-se pela diferença entre o ativo corrente e o passivo corrente, e 

representa o montante de capitais permanentes em excesso ou em carência para as necessidades 

imediatas de curto prazo, ou seja, permite analisar em que medida o ativo corrente é financiado por 

passivo corrente. O ativo corrente é aquele que se espera poderem ser convertidos no curto prazo 

em disponibilidades. O passivo corrente representa os compromissos de pagamento no curto prazo.  

Caso apresente valores positivos, indica a existência de excedentes financeiros, e se apresentar 

valores negativos, indica a necessidade de financiamento do ciclo de exploração. Medindo assim a 

reserva potencial de disponibilidades da empresa e o nível do fundo de maneio apresentado 

depende do setor, das praticas de gestão e do nível do ciclo de exploração. 

 

 

 

Atendendo aos dados apresentados pela empresa, o fundo de maneio dos primeiros anos em 

análise é negativo, o que transparece que neste período a empresa apresentada dificuldades de 

liquidez. Mas a partir de 2019, o fundo de maneio será positivo e com tendência a aumentar, 

devendo-se essencialmente às disponibilidades acumuladas durante a exploração da atividade, 

apresentando um excedente de liquidez em 2026 no valor de aproximadamente duzentos mil euros. 

Considerando os valores apresentados, a partir de 2020 a empresa não terá dificuldade em liquidar 

as suas dívidas de curto prazo. 
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A evolução do fundo de maneio transparece um excesso de liquidez que se acumulará ao longo dos 

anos, e que se deve essencialmente à acumulação das disponibilidades que resultam dos resultados 

transitados. 

 

LIQUIDEZ GERAL, REDUZIDA E IMEDIATA 

A identificação da medida em que os ativos de curto prazo conseguem cobrir os capitais alheios de 

curto prazo, contribuí para avaliar a capacidade para fazer face a esses compromissos. A liquidez 

geral aprecia o equilíbrio entre recursos e obrigações de curto prazo, avaliando a aptidão da 

empresa para fazer face aos seus compromissos de curto prazo, sendo sensível à eficiência da gestão 

da atividade da empresa. Possuir um fundo de maneio positivo é uma situação favorável. 

Durante o período de 2016 a 2018, a liquidez da empresa apresenta valores inferiores a 1, o que 

indica que a empresa tem alguma insuficiência de potenciais disponibilidades para fazer face às suas 

obrigações de curto prazo. 

A partir de 2019, a liquidez terá tendência a aumentar, e em 2026 a liquidez geral atinge os o valor 

14, indicando que o ativo corrente tem capacidade para cobrir 14 vezes o passivo corrente. 

Observando os valores obtidos com a análise da liquidez geral e reduzida constatamos que são 

praticamente os mesmos, tal como se pode comprovar pelas linhas sobrepostas no gráfico seguinte. 

Esta situação justifica-se porque a atividade da empresa não implica a existência de inventários nem 

stocks. 
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Como nem todos os valores contidos em ativo estão imediatamente disponíveis, deve comparar-se 

com a liquidez imediata que aprecia apenas o grau de cobertura por meios financeiros líquidos. A 

liquidez imediata apresentada pela empresa aproxima-se bastante das restantes, indicando que 

grande parte da liquidez detida pela empresa é imediata para solver as suas dividas de curto prazo. 

De um modo geral, a empresa apenas terá dificuldade em cobrir as necessidades de curto prazo 

nos primeiros anos em estudo (2016 a 2018), conseguindo reverter essa posição a partir de 2019. No 

entanto, com a acumulação de disponibilidades ao longo dos anos, deverá controlar o excesso de 

liquidez, de forma a rentabilizar o fundo de maneio disponível, que pode passar pelo reembolso 

antecipado das obrigações e responsabilidades de crédito já assumidas ou pelo reinvestimento em 

ativo não corrente e consequente um possível aumento da capacidade de exploração da atividade 

da empresa. 

 

5.3.2. Solvabilidade e estrutura de capitais 

Para a avaliação do risco a longo prazo, é importante analisar as perspetivas de solvabilidade, através 

da quantificação da capacidade para solver os compromissos de médio e longo prazo. 

Associado ao risco inerente ao projeto empresarial, verificou-se a estrutura de capital para avaliar o 

nível de endividamento, e o grau de dependência da empresa face a capitais alheios. A definição da 

estrutura de capital mais adequada à execução do projeto de investimento depende da estratégia 

aplicada, nomeadamente ao nível da relação entre o nível de autonomia financeira e o nível de 

endividamento. 

Globalmente, níveis mais elevados de capital próprio reduzirão o risco associado à dependência de 

capital alheio, não significando que para um capital próprio mais elevado esteja associada uma maior 

rendibilidade. 

 

SOLVABILIDADE 

Numa perspetiva de continuidade, é fundamental verificar a capacidade da empresa para liquidar 

todos os compromissos a longo prazo, medida através da avaliação do grau de cobertura do capital 
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alheio (passivo) pelo capital próprio. Ou seja, representa em que medida o capital próprio é 

suficiente fazer face ao endividamento da empresa. 

 

 

 

A solvabilidade reflete o nível de suporte do endividamento da empresa, e quanto maior for o valor 

da solvabilidade, maior será a segurança dos credores em relação ao direito de recebimento dos 

créditos, e auxilia na capacidade de negociação, ao indiciar um menor risco. 

A capacidade de solvabilidade da empresa terá tendência a crescer ao longo dos anos, sendo 

negativo em 2017 e atingindo mais os 93% em 2023. Este aumento elevado deve-se ao aumento da 

proporção de capital próprio face ao valor do endividamento, o que torna a empresa mais apelativa 

aos seus credores. Em termos monetários, no ano de 2017 o valor do Capital Próprio é de -29 910,57€ 

para um passivo de 277 220,25€ e no ano de 2023, o Capital Próprio será de mais de 100 mil euros 

para um passivo também de 100 mil euros. Esta melhoria da solvabilidade deve-se ao aumento do 

resultado liquido, que irá reduzir os resultados transitados negativos, e à diminuição do passivo em 

quase 170 mil euros. A perspetiva é que a solvabilidade melhore ainda mais devido aos fatores 

referidos. 

 

ESTRUTURA DE CAPITAL 

Como forma de identificar o nível de suporte dos ativos por capitais próprios, é fundamental verificar 

o nível de autonomia financeira e endividamento, não só como perceção da estrutura de capital, 

mas também para quantificar a proporção de capital próprio e passivo em relação ao ativo total, 
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avaliando de que forma os investidores sustentam os ativos da empresa, e a proporção de capital 

alheio, avaliando o endividamento. 

 

 

 

Quanto mais elevado for o valor da autonomia financeira, maior será a autonomia da empresa face 

a terceiros, o que se traduz num menor risco financeiro. Paralelamente, demonstra uma maior 

capacidade de endividamento da empresa ou projeto. 

Ao longo do tempo, a proporção de autonomia financeira apresentada pela empresa tende a 

aproximar-se de uma estrutura de capital conservadora e adversa ao risco, sendo de -12% em 2017, 

recuperando para valores positivos em 2020 e alcançando os 49% em 2023. 

Já o endividamento que complementa a autonomia financeira e representa a dependência da 

empresa face a capitais alheios, terá tendência a diminuir com o passar dos anos. 

Não existe um valor ideal para a estrutura de capital, no entanto existem valores de referência que 

podem ser considerados para a análise. Numa situação de candidatura a fundos comunitários no 

âmbito do domínio da competitividade e internacionalização, a empresa terá que apresentar uma 

autonomia financeira mínima de 15% para poder ser elegível, e para a obtenção de empréstimos 

bancários, apesar de depender do setor de atividade, a banca assume que a autonomia financeira é 

aceitável acima dos 35%. 

Observando aos valores apresentados, em cinco anos, a empresa passará a encontra-se sempre 

acima de valores aceitáveis face às referências. 

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Estrutura de Capital

Autonomia financeira Endividamento

Candidatura a fundos comunitários Referência para financiamentos bancários



52/63

 
 

PLANO DE REVITALIZAÇÃO 
Lisboa | Porto | Braga | Aveiro | S. João Madeira  Processo: 532/17.8T8VNF // Villanueva, Lda. 

Laborsano – Gestão e Serviços, Lda. // LISBOA | PORTO | BRAGA | AVEIRO | SÃO JOÃO DA MADEIRA 
www.laborsano.com    | geral@laborsano.com   | 220 994 054 
Company Reg. No. and VAT No. 508 590 035 | São João da Madeira Commercial Registry | Capital €50.000 

| 49 

 

 

 

Atendendo à estrutura de capital em valor, tal como o valor do ativo, o seu valor total terá tendência 

a aumentar ao longo dos anos. No ano de 2016 o capital próprio da empresa é aproximadamente 

de -31,7 mil euros e o passivo aproximadamente 346 mil euros. A perspetiva é que a empresa 

recupere e atinja já em 2022 uma estrutura de capitais segura. 

 

5.3.3. Atividade 

Os valores dos indicadores de atividade, indicam de que forma são geridos os ativos, em relação ao 

nível de atividade proporcionada pela empresa. A realidade espelhada por estes indicadores, 

indicam em que medida é eficiente a gestão dos ativos, e permite identificar falhas na atividade da 

empresa e a definição de possíveis medidas de correção. 

A gestão da empresa pretende negociar os seus prazos de recebimentos e pagamentos, de acordo 

com o seu poder negocial e tendo em conta a média dos prazos praticados no setor. 

A análise dos valores absolutos de ativo e do capital próprio não devem ser analisados de forma 

isolada e descontextualizada do seu contributo para a criação de valor para o investidor. Apesar de 

comummente ser aceite que valores mais elevados significa mais valor para o investidor, é 

importante analisar o seu desempenho económico durante o período de exploração da empresa. 

 

76.109,41

-31.717,53 -29.910,57 -24.835,91 -14.089,84 2.870,22 28.261,58
63.538,11

105.133,79
151.265,89

204.965,20
256.239,92

262.640,73
346.651,37

277.220,25 281.309,26
213.737,38 186.150,23 161.753,63

136.378,54
109.683,53

81.724,90

52.825,15

29.339,41

-100.000,00
-50.000,00

0,00
50.000,00

100.000,00
150.000,00
200.000,00
250.000,00
300.000,00
350.000,00
400.000,00

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Estrutura de Capital em valor

Capital próprio Passivo



53/63

 
 

PLANO DE REVITALIZAÇÃO 
Lisboa | Porto | Braga | Aveiro | S. João Madeira  Processo: 532/17.8T8VNF // Villanueva, Lda. 

Laborsano – Gestão e Serviços, Lda. // LISBOA | PORTO | BRAGA | AVEIRO | SÃO JOÃO DA MADEIRA 
www.laborsano.com    | geral@laborsano.com   | 220 994 054 
Company Reg. No. and VAT No. 508 590 035 | São João da Madeira Commercial Registry | Capital €50.000 

| 50 

 

 

A perspetiva é de que o crescimento do volume de negócios, aliado ao controlo dos custos, permita 

uma recuperação do capital próprio que por sua vez irá levar a um aumento do ativo. 

 

5.3.4. Rendibilidade 

A rendibilidade representa a capacidade para gerar lucros, ou seja, a obtenção de proveitos 

superiores aos custos. 

Para efeitos de análise, deve ser feita a comparação entre o resultado obtido e o volume de negócios 

(rentabilidade das vendas), assim como a comparação entre o resultado e o investimento em ativos 

(rendibilidade do ativo e capital próprio) para avaliar a rendibilidade operacional em conjunto com 

a estratégia da empresa. 

 

VOLUME DE NEGÓCIOS 

Através da análise da evolução do volume de negócios esperada, verificamos consistência e 

sustentabilidade no crescimento ao longo do tempo. 

No ano de 2017 a empresa prevê um volume de negócios de 199,7 mil euros que, tendo em 

consideração a taxa de crescimento prevista, atingirá em 2022 perto dos 215 mil euros. 
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RENDIBILIDADE OPERACIONAL 

A rendibilidade líquida das vendas, avalia o ganho obtido em termos de resultado líquido sobre o 

volume de negócios, indicando a propensão do negócio para gerar resultados, e demonstrando o 

ganho obtido por cada unidade monetária vendida. Quanto maior o seu valor, melhor será a 

propensão para a geração de valor. 

A empresa prevê uma rendibilidade líquida das vendas positivas em 2017, e estima-se que se 

mantenha sempre positiva, atingindo os 15% em 2025. 
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Para melhor análise da rendibilidade proporcionada pelo valor investido, avaliamos o desempenho 

do investimento, de forma a apurar a sua contribuição para a obtenção de resultados. A 

rendibilidade do ativo indica o lucro realizado por cada unidade investida na empresa. 

Como a rendibilidade do ativo não considera as decisões financeiras, aprecia a proporção do 

resultado operacional sobre o ativo total, indicando a margem realizada por cada unidade monetária 

investida na empresa. O resultado deste indicador transparece o desempenho dos ativos, aliado ao 

resultado operacional. 

A rendibilidade do ativo irá aumentar até 2023, uma vez que o resultado líquido irá crescer numa 

maior proporção do que o valor do ativo. Em valor, no ano de 2023 a rendibilidade do ativo será de 

22%, porque para um ativo de praticamente 214,8 mil euros, o resultado líquido gerado é de 

aproximadamente 41,5 mil euros. 

 

5.3.5. Risco 

Considerando a incerteza da probabilidade, quer da ocorrência de fatores que possam afetar a 

atividade da empresa, quer do momento em que se possam vir a manifestar, considerámos essencial 

a análise do risco inerente ao estudo do plano de viabilidade da empresa, que possa ter impactos 

ou influenciar o seu desempenho. 

O risco do negócio está associado à variação dos resultados da empresa em função do volume de 

vendas realizado e dos gastos a suportar, através da avaliação da incerteza de resultados 

operacionais futuros da empresa, como a instabilidade da procura, da estrutura de gastos, da 

volatilidade dos preços e dos fatores produtivos. 

 

RISCO OPERACIONAL 

Como ponto de partida na análise do risco operacional, quantificamos o ponto crítico operacional, 

separando os custos de carácter fixo (que se verificam mesmo na ausência de atividade) e os custos 

que dependem diretamente da prossecução da atividade. O objetivo é a definição do volume de 

negócios mínimo que garanta um resultado operacional nulo, sendo que quanto maior for o seu 

valor, maior será o risco económico. 
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Considerou-se como custos fixos os gastos com pessoal e os fornecimentos e serviços externos, com 

exceção dos royalties, uma vez que consideramos que todos estes terão de ser suportados mesmo 

na ausência de produção. Para a componente de custos variáveis, considerou-se os CMVMC e os 

royalties, sendo os custos que têm uma relação e indexação direta com a ocorrência de produção e 

dependem diretamente da ocorrência de atividade. 

 

 

 

Considerando a estrutura de custos da atividade da Villanueva e os valores que se prevê atingir, é 

expectável que a empresa passe a ter um ponto critico operacional relativamente seguro tendo em 

conta o volume de negócios previsto. Em 2022, a diferença entre o ponto critico e o volume de 

negócios é de mais de 100 mil euros. 

Em termos absolutos o ponto crítico operacional irá representar em 2017 cerca de 141 mil euros e 

atingindo os 209,5 mil euros em 2022.  

De forma global podemos constatar que, sendo as projeções serem realistas e conservadoras, ainda 

há margem para o projeto empresarial suportar oscilações de mercado. 

 

MARGEM DE SEGURANÇA 

Tendo um ponto crítico relativamente reduzido em relação ao volume de negócios previsto, a 

empresa terá uma significativa margem de segurança, que define a diferença entre o valor mínimo 
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de volume de negócios a obter e o valor previsto. Quanto maior for a margem de segurança, menor 

o risco económico, e observando os valores previstos, a sua evolução será bastante positiva. 

 

 

 

A margem de segurança em 2017, ronda os 58 mil euros, atingindo mais de 113 mil euros em 2023. 

Durante todo o período de análise do projeto a margem de segurança aumenta, o que demonstra 

que o projeto aumenta a sua capacidade para absorver variações cada vez maiores das vendas. 

 

RISCO ECONÓMICO 

O grau de alavanca operacional, mede a sensibilidade dos resultados operacionais face a variações 

ocorridas nas vendas e dos custos diretamente associados. 

Na prática, representa o grau de contribuição da atividade operacional para a geração de resultado, 

e avalia em que medida uma variação nas vendas origina uma variação mais do que proporcional 

no resultado líquido. Quanto maior for o seu valor, maior será o risco económico. 

 

75.431,78

177.990,54
199.705,39

248.513,38
271.227,51

290.484,66 302.220,24 314.429,94 327.132,91 337.012,32 347.190,09 357.675,23

131.938,56

176.868,44 188.400,88 196.424,71 199.895,30 203.246,76 206.671,94 210.547,84 214.422,93 218.374,39

0,00

50.000,00

100.000,00

150.000,00

200.000,00

250.000,00

300.000,00

350.000,00

400.000,00

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Margem de Segurança

Volume de Negócios Volume de Negócios minimo



58/63

 
 

PLANO DE REVITALIZAÇÃO 
Lisboa | Porto | Braga | Aveiro | S. João Madeira  Processo: 532/17.8T8VNF // Villanueva, Lda. 

Laborsano – Gestão e Serviços, Lda. // LISBOA | PORTO | BRAGA | AVEIRO | SÃO JOÃO DA MADEIRA 
www.laborsano.com    | geral@laborsano.com   | 220 994 054 
Company Reg. No. and VAT No. 508 590 035 | São João da Madeira Commercial Registry | Capital €50.000 

| 55 

 

 

Observando os valores apresentados pela empresa, verificamos que em 2017 a alavanca operacional 

será de 3,4%, o que representa um baixo risco porque a variação de uma unidade do volume de 

negócios, implica a variação de 3,4 unidades no resultado líquido, quer positivamente quer 

negativamente.  

Nos anos seguintes, o risco económico terá tendência a diminuir, estabilizando em volta dos 2,7% 

em 2023, o que estabiliza a exposição ao risco, considerando o aumento dos resultados operacionais 

e consequente diminuição do risco económico 
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O Grau de Alavanca Financeira mede o impacto de uma variação percentual nos resultados 

operacionais sobre uma variação percentual a nível dos resultados líquidos. Ou seja, mede o impacto 

dos encargos financeiros e, portanto, o impacto das modalidades de financiamento seguidas. 

Quanto maior for o endividamento, maiores serão os juros e, consequentemente, maior será o GAF. 

Como se prevê que a Villanueva cumpra com todas as suas obrigações perante os seus credores, à 

medida que vai reduzindo o seu passivo, também diminui a sua exposição ao risco financeiro. 

 

 

 

O Grau de alavanca combinada, tal como o nome indica, é a combinação entre o Grau de Alavanca 

Operacional e o Grau de Alavanca Financeira e mede o impacto de uma variação percentual nas 

quantidades sobre a variação percentual nos resultados líquidos.  

Como se pode ver pelos dados, em 2017 o risco é alto no entanto, este irá diminuir gradualmente. 
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6. REVITALIZAÇÃO OU INSOLVÊNCIA 

A decisão estratégica de avançar para um processo de revitalização ou de insolvência deve ponderar 

os impactos positivos e negativos de cada uma das soluções, tendo sempre por base a viabilidade 

de cada uma das opções. 

Demonstrada que está a viabilidade de recuperação da empresa, temos a possibilidade de optar por 

cada uma das soluções.  

É forte a convicção dos promotores que a empresa Villanueva, Lda. tem possibilidade de ser 

revitalizada nos termos apresentados e que é esta a opção que permite minimizar os impactos 

negativos. 

Relativamente ao processo de recuperação destacamos: 

 Pagamento integral dos créditos a todos os credores. 

 Manutenção de 6 postos de trabalho. 

 Manutenção da empresa e a consequente unidade produtiva. 

No que concerne ao resultado de um processo de liquidação, destacamos: 

 Redução significativa do valor dos ativos da empresa, como acontece com a totalidade dos 

processos de liquidação. Os ativos da empresa, mesmo considerando o seu valor 

contabilístico não são suficientes para cumprir com a totalidade dos créditos. 

 Encerramento da empresa e consequente diminuição de 6 postos de trabalho. 

Considerando os motivos expostos, a decisão de aprovação do plano de revitalização é a opção que 

minimiza os impactos negativos para os credores, para os funcionários e para o Estado. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente plano de revitalização da empresa Villanueva, Lda. pretende materializar a estratégia 

para os próximos anos, partindo do pressuposto que se pretende cumprir com todas as 

responsabilidades já assumidas anteriormente. 

A estratégia apresentada demonstra a sustentabilidade da empresa e a criação de valor para os seus 

promotores, bem como a sua capacidade para realizar o pagamento aos credores visados neste 

PER. 

Consideramos o plano de pagamento proposto justo para todas as partes, tem em consideração a 

natureza específica e contextual de cada credor e nunca propõe qualquer perdão de capital. 

Com base na análise de viabilidade económica e financeira realizada, podemos verificar que a opção 

que maximiza os impactos positivos para a empresa, para os credores e para a economia é a 

aprovação do presente plano de revitalização. 
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8. ANEXOS 

 

8.1. PLANO DE PAGAMENTO PME CRESCIMENTO 2015 (BPI) 

8.2. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PREVISIONAIS 
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