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1. Introdução 

 

O ano de 2015, analisado numa perspectiva sectorial, ficou marcado pelo atingir de um recorde nas 

exportações, 14.574 M€, com um crescimento de 5,6% relativamente ao ano anterior, mostrando a 

vitalidade de um sector que representou 14% do PIB, 31% da indústria transformadora e um volume de 

emprego de aproximadamente 200.000 trabalhadores.   

O desempenho das empresas do sector, e em particular das empresas exportadoras, mostra a importância 

da indústria enquanto componente essencial da sustentabilidade da economia nacional, reconhecendo-se 

hoje que a afetação de recursos no sector dos serviços é significativamente menos eficiente do que na 

indústria*. A transferência de capital e trabalho, para sectores menos sujeitos à concorrência, ocorrida 

com a expansão do crédito no período pré-crise, em que a banca e as grandes empresas de serviços 

atraíram trabalhadores mais qualificados e sofisticados, com resultados notórios em inovação, e o sector 

da construção atraiu pessoas com baixas qualificações, implica agora um ajustamento longo e penoso no 

factor trabalho. 

No exercício de 2015, prosseguiu o ajustamento da economia, mantendo-se os constrangimentos de 

natureza estrutural, nomeadamente na obtenção de crédito, no recrutamento de mão-de-obra 

especializada e na incerteza das políticas públicas a que o calendário eleitoral atribui vida curta. Numa 

perspectiva europeia e com significado para o sector, vale a pena referir a continuação da falta de 

liderança/integração europeia, factor de grande incerteza, veja-se a crise grega no início de 2015 

associada à permanência no euro e, em termos globais, a rápida travagem verificada nos mercados 

emergentes, nomeadamente Angola, Brasil, e Rússia, neste último caso com a agravante das sanções, a 

questão resultante das emissões “virtuais” que afectou (em parte) o sector automóvel, a desaceleração da 

economia chinesa e a conferência do Clima, no final do ano, neste caso pelo impacto que pode ter nas 

políticas públicas de apoio ao desenvolvimento sustentável e à ecoeficiência. 

Para o Centro Tecnológico o exercício de 2015 manteve-se aproximadamente dentro do previsto, na 

procura de respostas aos desafios que as empresas foram colocando, desafios que resultam 

fundamentalmente de processos de inovação, ou por iniciativa das empresas, ou como resposta a 

exigências que as empresas encontram ao entrar em novos mercados.  
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Relativamente ao Plano e Orçamento verificou-se discrepância no investimento, aproximadamente metade 

do previsto, por falta de programa de apoio às Infra-estruturas Tecnológicas no âmbito do Portugal 2020, 

tendo, recentemente, o Ministério da Economia desenvolvido iniciativas que vão no sentido de retomar o 

referido apoio. Facto relevante, o atraso na implementação dos “Vales”, programa que estimula o recurso 

das PME´s a serviços avançados, nomeadamente prestados pelos Centros Tecnológicos. 

O Conselho de Administração submete o Relatório e Contas 2015 à aprovação do Conselho Geral, 

reafirmando a confiança e o apreço pela colaboração de todos os parceiros, colaboradores e associados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (*) cf  “Misallocation and productivity in the lead up to the Eurozone crisis”, Lisboa. BdP 2014, “Afetação de recursos em Portugal: 

comparação entre sectores, Lisboa, BdP 2016 e “Capital allocation and productivity in South Europe” London, CEPR, 2015. 
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2. Apreciação Global  

Considerando os valores correspondentes a custos e proveitos de funcionamento, a comparação entre os 

objectivos estabelecidos no Plano e Orçamento para 2015 e as contas do exercício, mostra um desvio de 

7% nos custos de funcionamento e na ordem dos 5% nos proveitos de funcionamento relativamente aos 

valores orçamentados.  

ANÁLISE COMPARATIVA

Pro-rata IVA suportado em 

2015 e não considerado 

no Orçamento 2015

VALOR %

CUSTOS DE FUNCIONAMENTO

Custos das matérias consumidas 18.000 305 19.099 1.404 8%

Fornecimentos e serviços externos 1.318.450 16.683 1.668.754 366.987 28%

Outros gastos e perdas 79.480 2.301 45.220 -31.960 -40%

Custos com pessoal 2.205.000 2.136.282 -68.718 -3%

TOTAL DE CUSTOS DE FUNCIONAMENTO 3.620.930 19.289 3.869.354 267.713 7%

PROVEITOS DE FUNCINAMENTO

Prestação de serviços 3.752.000 3.952.654 200.654 5,3%

Sub.  Exploração e Outros rend. e ganhos(excep. Sub inv) 134.764 146.504 11.740 8,7%

TOTAL DE PROVEITOS DE FUNCIONAMENTO 3.886.764 4.099.158 212.394 5%

RESULTADOS DE FUNCIONAMENTO 265.834 210.515 -55.319 -21%

RUBRICA

ORÇAMENTO 2015

REALIZADO 

2015

DESVIOS
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ANÁLISE EVOLUTIVA

VALOR %

CUSTOS DE FUNCIONAMENTO

Custos das matérias consumidas 20.032 19.099 -933 -5%

Fornecimentos e serviços externos 1.775.979 1.668.754 -107.225 -6%

Outros gastos e perdas 92.521 45.220 -47.302 -51%

Custos com pessoal 2.220.425 2.136.282 -84.143 -3,8%

TOTAL DE CUSTOS DE FUNCIONAMENTO 4.108.958 3.869.354 -239.603 -6%

PROVEITOS DE FUNCINAMENTO

Prestação de serviços 3.825.485 3.952.654 127.170 3%

Sub.  Exploração e Outros rend. e ganhos(excep. Sub inv) 392.714 146.504 -246.210 -62,7%

TOTAL DE PROVEITOS DE FUNCIONAMENTO 4.218.199 4.099.158 -119.040 -3%

RUBRICA

REALIZADO 2014 REALIZADO 2015

DESVIOS

 

Ao compararmos os exercidos de 2014 e 2015 salienta-se em 2015 uma diminuição de cerca de 51% na 

rubrica “Outros gastos e perdas”, que se deve essencialmente a uma diminuição de despesas relativas a 

correções de exercícios anteriores.  

No lado dos proveitos destaca-se em 2015 um ligeiro aumento na prestação de serviços, correspondendo a 

cerca de 3% e uma diminuição em cerca de 62% na rubrica “Sub. Exploração e Outros rend. e 

ganhos(excep. Sub inv)” essencialmente pela diminuição de verbas de projetos em especial projetos de 

formação-ação, que se espera que sejam retomados em 2016.  
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Custos de Funcionamento 

Em termos de repartição de custos de funcionamento (não incluído amortizações e imparidades de dívidas 

a receber), a distribuição nos últimos anos foi a seguinte: 
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2.1 Recursos Humanos 

O exercício de 2015 terminou com um total de 82 colaboradores: 

 

 

Por níveis de qualificação, e no final de 2015 a distribuição dos recursos humanos era a seguinte:  

Nível I Nível III Nível IV Nível V Nível VI Nível VII Total

1 5 0 0 18 10 37

1 12 2 5 14 7 45

Nível Nível II

Mulheres 3

Homens 4
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Em termos de responsabilidade social continua a merecer referência a empregabilidade que o CATIM tem 

proporcionado aos jovens que fazem estágio no Centro Tecnológico, nomeadamente os estágios 

profissionais promovidos pelo IEFP.  
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De salientar que dos 110 estagiários relativos ao período 1999-2015, 47% dos estagiários estabeleceu um 

contrato de trabalho na sequência directa do estágio, conforme indica o diagrama seguinte. 

 

 

 

A evolução nos últimos anos de colaboradores com estudos pós-graduados foi a seguinte: 
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A evolução do investimento na formação, em continuidade com os exercícios anteriores, e sem que se 

tenha verificado qualquer apoio, foi o seguinte: 
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2.2 Sócios/Património Associativo 

Em 2015, 7 empresas subscreveram uma unidade de participação cada, ascendendo o capital subscrito a 

543.500 euros correspondendo a 682 associados. O crescimento do número de associados nos últimos anos 

foi o seguinte: 

 

A composição do Património Associativo / Capital Social em 31 Dezembro de 2015 era a seguinte: 

Entidades participantes 
Número de 

UP's 

Capital Subscrito Capital Realizado 

(euros) (%) (euros) (%) 

Entidades públicas 133 66.500,00 12,23% 66.500,00 12,25% 

Nacional privado:           

Empresas 827 413.500,00 76,08% 412.500,00 76,04% 

Associações 124 62.000,00 11,41% 62.000,00 11,43% 

Sub-total part.entid. Privado 1084 475.500,00 87,49% 474.500,00 87,47% 

Estrangeiro privado: 3 1.500,00 0,28% 1.500,00 0,28% 

Total 1.087 543.500,00 100% 542.500,00 100% 
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2.3 Análise dos Resultados 

PROVEITOS 

O total dos proveitos por serviços prestados foi de 3.952.654€, a que se adicionam 113.732€ outros 

rendimentos e ganhos relativos a reembolsos de projectos (excepto subsídios ao investimento), perfazendo 

um total de 4.066.427€.  
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CUSTOS 

Evolução custos / proveitos (prestação de serviços)  

 

 

O total dos custos de exploração atingiu 3.869.354€ (não inclui Iva suportado), constituídos por 19.098€ de 

matérias-primas, 1.668.753€ relativos a fornecimento e serviços externos, 2.136.282€ de custos com 

pessoal e 45.220€ de outros gastos e perdas. 
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A facturação per-capita nos últimos anos foi a seguinte:  
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O investimento em 2015 foi muito inferior do que em 2014, dado não se ter verificado a abertura de 

medida de apoio às Infraestruturas tecnológicas. 

 

 

A evolução do activo líquido, imobilizado líquido e capital próprio nos últimos anos foi a seguinte: 
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Em 2007 passaram a ser contabilizados os termos de aceitação contratualizados e referentes aos projectos 

co-financiados em aberto, verificando-se um aumento significativo no activo líquido. Desta forma o activo 

liquido a partir de 2007 não é comparável com exercícios anteriores. 

 

A evolução da autonomia financeira do Centro está representada no gráfico seguinte: 
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2.4 Tipificação de clientes 

A análise da facturação por grupos de clientes revela uma continuidade na dispersão de vendas, conforme 

mostra gráfico seguinte:  

 

Em 2015 a facturação média por cliente foi de 1.159 euros, ligeiramente inferior à verificada em 2014 

(1.282 euros): 
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O número de clientes que apoiamos em 2015 foi de 3.410, um valor superior ao verificado em 2014. 
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2.5 Tipificação da origem do conhecimento 

Mantêm-se válidos os vectores do conhecimento referidos como importantes para o CATIM, nos últimos 

relatórios de actividades: 

A experiência acumulada dos seus técnicos, suportada por uma política de formação visando uma elevada 

qualificação dos recursos humanos, apoiando a participação em acções de formação, e cursos de pós-

graduação; 

A proximidade ao cliente, o trabalho com as Associações Industriais, designadamente a AIMMAP, a 

cooperação e o desenvolvimento de parcerias com outras Infra-estruturas Tecnológicas e com as 

Universidades.  

A participação em projectos de I&D, nacionais e europeus, fontes importantes de informação e aquisição 

de conhecimento, bem como o contacto com fornecedores de equipamento e a participação em Feiras 

Industriais. 

A participação activa na Normalização. O envolvimento nos trabalhos das comissões técnicas de 

normalização, nacionais e europeias, permite aceder a um acervo formidável de conhecimentos, de 

enorme importância no contexto da metalomecânica. De modo análogo, e no âmbito das Directivas 

Comunitárias merece referência a participação nas reuniões dos Organismos Horizontais e Verticais 

encarregados de harmonizar as abordagens dos Organismos Notificados. 
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2.6 Publicações 

A divulgação de resultados de projectos, e da actividade do Centro, resultaram 39 

participações/publicações científicas: 

• 18 Comunicações em congressos/seminários nacionais 

• 9 Comunicações em congressos internacionais 

• 2 Publicações em Journal /revista (ambas sem IF) 

• 1 Publicação em livro de abstracts 

• 7 Publicações em livro de proceedings 

• 1 Moderação de mesa/simposium em conferência internacional 

• 1 Moderação de mesa/simposium em conferência nacional 

 

 

Nota: Até 2014 não estão contabilizadas participações/moderações em conferências 
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Comunicações em congressos e seminários nacionais: 

 

Araújo. N. (2015).  Resultado do inquérito sobre OI às empresas do Norte de Portugal e Galiza. Open 

Inovation nas PME's, AIMMAP, 27 de Maio de 2015. 

Cardoso, A. (2015). A utilização de câmaras de termografia na medição de temperaturas em pessoas. 6º 

Encontro Nacional – SPMet, 31 de março de 2015, CTCV Coimbra. 

Castro, P. (2015). Ensaios e Medições - Uma Contribuição para a Sustentabilidade das Exportações do Setor 

Metalomecânico. Seminário a engenharia mecânica e os desafios da medição. Ordem dos engenheiros, 

Lisboa, 03 de Junho de 2015. 

Cruz, G. (2015). Máquinas e Equipamentos e Segurança contra Incêndios. Campanha de Prevenção de 

Riscos Profissionais em Máquinas e Equipamentos de Trabalho – ACT, 6 de Abril, organizado pela EIPC - 

Escola Internacional Proteção Civil  e a Câmara Municipal de Águeda. 

Cruz, G. (2015). Requisitos de Segurança em Máquinas Agrícolas - casos práticos. Prevenção de Acidentes 

de Trabalho – Campanha ACT Prevenção de Riscos Profissionais em Máquinas e Equipamentos de Trabalho, 

Auditório do NERBE/AEBAL // Beja, 27 de abril de 2015. 

Fernandes, C. (2015). Riscos Psicossociais. Sessão do grupo de trabalho da divisão automóvel. AIMMAP, 4 

junho. 

Fernandes, E. (2015). Implicações do REACH ao nível do utilizador a jusante e produtor de artigos. 

Seminário do projeto OHIM, Câmara Municipal de Estarreja, 28 de Maio de 2015. 

Fonseca, A. (2015). Avaliação de Segurança e Boas práticas na utilização de máquinas Percepção e acção 

face aos riscos associados à utilização das máquinas. Seminário de gestão da segurança em equipamentos 

da construção. 18 de novembro auditório da ordem dos engenheiros, lisboa. 

Fonseca, F. (2015). A Diretiva Máquinas – Normas de segurança e sua articulação. Prevenção de Acidentes 

de Trabalho – Campanha ACT Prevenção de Riscos Profissionais em Máquinas e Equipamentos de Trabalho, 

Auditório do NERBE/AEBAL // Beja, 27 de abril de 2015. 
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Fonseca, F. (2015). Normalização e Segurança de Máquinas. Sessão de lançamento da campanha Prevenção 

de Riscos Profissionais em Máquinas e Equipamentos de Trabalho, Lisboa, Portugal, 23 de janeiro no 

Grande Auditório do ISCTE, em Lisboa. 

Fonseca, F. (2015). Segurança de instalações por cabo para transporte de pessoas. IX Encontro Nacional de 

Riscos e II Fórum de Riscos e Segurança do ISCIA, Aveiro, 15 de maio de 2015. 

Leite, M.(2015). Ruído Laboral e Vibrações. Sessão do grupo de trabalho da divisão automóvel, AIMMAP, 23 

de Abril de 2015. 

Lima, F. (2015). Segurança de máquinas e equipamentos de trabalho. VII Jornadas Técnicas de Segurança 

no Trabalho, 9, 10 de Abril Aveiro, AEVA. 

Peixoto, A. (2015). Gestão da Qualidade: ISO 9001 & ISO TS 16949 - Presente e Futuro. Workshop de 

divulgação de tendências e tecnologias de produção inovadoras. PRODUTECH, AIMMAP, 29 de junho. 

Pires, C., Silva, A., Silva, E., Lopes, I., Oliveira, J. (2015). Gestão e planeamento das atividades de 

manutenção numa serralharia. 13.º Congresso Nacional de Manutenção. Aveiro, 19 a 20 de novembro. 

Pires, C., Sousa, M. (2015). Ergonomia em posto de trabalho. Workshop ispgaya. Ispgaya, 02 de junho de 

2015. 

Silva, F. (2015). MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TRABALHO - Obrigações de fabricantes e utilizadores, 

principais requisitos de segurança aplicáveis e enquadramento legislativo, EXPOREXEL, 0 a 22 de Maio 2015 

Batalha. 

Vasconcelos, H. (2015). Vantagens da I&D no setor da Metalomecânica. Inovação e Incentivos à 

Metalomecânica. AIDA, Aveiro, 30 de Abril de 2015. 

 

Comunicações em congressos internacionais: 

Barradas, J., Mendes, M. (2015). Statistical process control – the importance of using calibrated 

measurement equipment – case study. 6th International Conference on Mechanics and Materials in Design. 

Ponta Delgada, Açores, 26-30 de Julho de 2015. 

Fernandes, C. (2015). Promoting healthy workplaces through psychosocial risks management: 

Deconstructing SME’s assumptions and future directions. EUROSHNET Conference - Improving the quality of 
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working life – A challenge for standardisation, testing and  certification - 14 a 16 de outubro, Sevilha, 

Espanha. 

Fernandes, C., Rocha, L. (2015). Education for engineering standards, product development and quality 

control: case study. 6th International Conference on Mechanics and Materials in Design. Ponta Delgada, 

Açores, 26-30 de Julho de 2015. 

Fernandes, C., Rocha, L., Araújo, N. (2015). Additive manfacturing for SME's competitiveness in the 

metalworking industry: project rationale. 5th international conference on business sustainability - BS'15 - 

Management, technology and learning for individuals, organizations and society in turbulent environments. 

Póvoa do Varzim, 18 a 20 de novembro de 2015. 

Fonseca, A., Pires, C. (2015). Human-machine interactions: Mechanical safety data for physical contacs 

between moving machinery and people. 8th International Conference “Smart Prevention for Sustainable 

Safety” - WOS 2015. 23 a 25 de Setembro, Porto, Portugal. 

Marxer, M., Fernandes, C., Rocha, L., Araújo, N. (2015). CMtrain - Remote training on technical 

competencies for the industry. ECLL - European Conference on Lifelong Learning. Évora, 2 e 3 de dezembro 

de 2015. 

Marxer, M., Kuste, R., Luís Rocha, L., Araújo, N. (2015). CMtrain - Remote training in Coordinate 

Metrology. ICEL 2015 - 10th Internacional Conference on e-Learning. Nassau, Bahamas. 

Perfeito, I. (2015). Approach to the calibration of calipers – ISO13385:2011 vs DIN862:1988 standards. 6th 

Internacional Conference on Mechanics and Materials in Design. Ponta Delgada, Açores, 26-30 de Julho de 

2015. 

Veiga, C., Rocha, L., Rodriguez, M., Rodrigues, D. (2015). Cloud SME – Sustainable Computer Aided 

Engineering for SME´s. 12th Global Conference on Sustainable Manufacturing CIRP Conference. Ho Chi Minh 

City / Binh Duong, Vietnam on 16th - 18th September, 2015. 

 

Publicações em Journals/revistas 

 

AIMMAP, CATIM (2015). Scaling up on the value chain for the Portuguese metalworking industry through 

additive manufacturing and 3D printing. CECIMO Magazine. [não tem IF] 
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Cardoso, A. (2015). A utilização de câmaras de termografia na medição de temperaturas em pessoas. 

Revista Medição e ensaios, n.º 11, Setembro de 2015. [não tem IF] 

 

Publicações em livro de abstracts 

 

Michael, M., Kuste, R., Rocha, L., Araújo, N. (2015). CMtrain - Remote training in Coordinate Metrology. 

Abstract Book of  ICEL 2015 - 10th International Conference on e-Learning. 

 

 

 

Publicações em livro de proceedings 

Barradas, J., Mendes, M. (2015). Statistical process control – the importance of using calibrated 

measurement equipment – case study. Livro de proceedings do 6th International Conference on Mechanics 

and Materials in Design. 

Cardoso, A. (2015). A utilização de câmaras de termografia na medição de temperaturas em pessoas. Livro 

de atas do 6º encontro nacional SPMET.  

Fernandes, c., Rocha, L. (2015). Education for engineering standards, product development and quality 

control: case study. Livro de proceedings do 6th International Conference on Mechanics and Materials in 

Design. 

Fonseca, A., Pires, C. (2015). Human-machine interactions: Mechanical safety data for physical contacts 

between moving machinery and people. Livro de Proceedings da  8th International Conference "Smart 

prevention for sustainable safety" WOS 2015. 

Perfeito, I. (2015). Approach to the calibration of calipers – ISO13385:2011 vs DIN862:1988 standards. Livro 

de proceedings do 6th International Conference on Mechanics and Materials in Design. 

Pires, C., Silva, A., Silva, E., Lopes, I., Oliveira, J. (2015). Gestão e planeamento das atividades de 

manutenção numa serralharia. Livro Proceedings do 13.º Congresso Nacional de Manutenção. 
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Veiga, C., Rocha, L., Rodriguez, M., Rodrigues, D. (2015). Cloud SME – Sustainable Computer Aided 

Engineering for SME´s. Livro de proceedings da 12th Global Conference on Sustainable Manufacturing CIRP 

CONFERENCE. 

 

Moderação de mesa – Seminário/Congresso Nacional 

Perfeito, I. (2015). Moderação do Tema 1: Metrologia na luz e na engenharia/ A metrologia na certificação 

de módulos fotovoltaicos. Simposium de metrologia 2015, 27 de Maio de 2015, ISEP, Porto. 

 

 

 

Moderação de mesa – Seminário/Congresso Internacional 

Barradas, J.; Sá, J. C.; Oliveira, J. (2015). Moderação do Simposium Quality Control and metrology in 

Engineering. M2D’2015 6 th International Conference on Mechanics and materials in design - Ponta 

Delgada, Açores, Portugal, Julho 26-30, 2015. 

 

Entidades em cooperação em co-autoria: 

 

ACT – Autoridade para as Condições de Trabalho - Portugal 

AIMEN – Asociación de Investigación Metalurgica del Noroeste - Espanha 

AIMMAP – Associação dos Industriais Metalúrgicos e Metalomecânicos de Portugal - Portugal 

CESGA - Centro de Supercomputación de Galicia - Espanha 

IPVC – Instituto Politécnico de Viana do Castelo - Portugal 

ISO/TC 199 – Study Group 1 –  Safety of Machinery, Safety data for human-machine interactions – ISO, 

Internacional 
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NTB - Interstate University of Applied Sciences Buchs, Switzerland 

PRODUTECH - Pólo das Tecnologias de Produção - Portugal 

UA – Universidade de Aveiro - Portugal 

UA CIDTFF – Universidade de Aveiro, Centro de  Investigação em Didática Educativa e Formação de 

formadores - Portugal 

UA CINTESIS – Universidade de Aveiro, Centro de Investigação em Tecnologia e Serviços de Saúde  - 

Portugal 

UM – Universidade do Minho - Portugal 

UM/ALGORITMI - Universidade do Minho, Centro de Investigação ALGORITMI - Portugal 
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3. Unidades. Actividades mais relevantes. 

Se analisarmos as atividades, levadas a cabo por cada uma das Unidades: Sistemas de Qualidade e 

Inovação, Ambiente Higiene e Segurança, Segurança de Máquinas, Laboratórios de Ensaio de Materiais e 

Produtos e Laboratório de Metrologia, e as avaliarmos pela sua contribuição para as receitas do exercício, 

quando considerada dum ponto de vista analítico, constata-se uma distribuição muito semelhante à 

verificada nos últimos exercícios. 
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3.1 Apoio tecnológico – Qualidade, Inovação, Ambiente e Segurança  

A Qualidade, a Inovação, o Ambiente e a Segurança constituem domínios de intervenção com carácter 

horizontal, que continuam a representar uma fatia significativa da prestação de serviços. 

Integrado na Qualidade e Inovação, merece uma menção especial  a intervenção nas empresas em 

projectos de melhoria da gestão da qualidade e  produtividade, a participação no programa Formação PME 

com intervenções ao nível de diagnósticos estratégicos, consultadoria e formação em PME’s, a cooperação 

com o IAPMEI na utilização das ferramentas de benchmarking nacional e internacional. 

 LABORATÓRIOS 

No âmbito dos Laboratórios manteve-se a importância relativa das diversas áreas, destacando-se, em 

termos de volume de serviços a área dos ensaios de materiais e produtos e as calibrações e ensaios nos 

diferentes domínios da metrologia.  

De referir a importância da extensão do laboratório de metrologia de medição por coordenadas 

(Coordinate Measuring Machine), em Braga, iniciada em 2013 e que tem especial importância no apoio às 

empresas, nomeadamente aos fabricantes de componentes para a indústria automóvel, nos processos de 

inovação de produtos em fase de prototipagem, pré-industrialização e industrialização.  

FORMAÇÃO 

O CATIM tem dado continuidade a um programa anual de formação nos domínios em que tem 

competências próprias, desenvolvendo acções inter-empresas, e também respondendo a solicitações 

específicas com acções de formação intra-empresas. Tem também colaborado em programas de formação 

de outras entidades, das quais destacamos como exemplo a AIMMAP, AEP, CMtrain, ITC,  e Instituições de 

Ensino Superior. Nos últimos anos a evolução da actividade formativa foi a seguinte: 
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A evolução do número de formandos nos últimos anos foi seguinte: 

 

 

Em termos de volume de formação, a evolução nos últimos anos foi a seguinte: 
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4. O Catim e o Sistema Português da Qualidade 

 

O CATIM continuou em 2015 a manter um forte envolvimento no Sistema Português da Qualidade, 

destacando-se, tal como em 2014, a actividade desenvolvida ao nível da Normalização, enquanto 

Organismo de Normalização Sectorial, abrangendo os seguintes domínios: 

 Aparelhos termodomésticos e termoindustriais que utilizam combustíveis sólidos, gasosos e 

líquidos 

 Louça metálica (à excepção de aspectos relacionados com o contacto com os géneros 

alimentícios). 

 Cutelarias e objectos decorativos e de mesa revestidos a prata. 

 Componentes metálicos para canalizações. 

 Máquinas-ferramenta . 

 Máquinas para trabalhar madeira. 

 Artigos de puericultura e brinquedos. 

 Equipamento de elevação, excluindo ascensores e montacargas, escada mecânicas e tapetes 

rolantes. 

 Metais. 

 Portas, janelas, fachadas, cortina, cerramento de vãos e respectivos acessórios metálicos. 

 Transporte de pessoas por cabo. 

 

 

O ONS CATIM apoia as seguintes comissões técnicas (CT´s) e a participação nos seguintes comités europeus 

e internacionais (TC´s) e working groups (WG´s): 

CT - Designação 
Comités Técnicos 

Europeus/Internacionais 
Descrição original 

CT 12 - Aços e Ferros 

Fundidos 
ECISS/TC 100 General issues 
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ECISS/TC 101 
Test methods for steel (other than chemical 

analysis) 

CT 12 - Aços e Ferros 

Fundidos (cont.) 
ECISS/TC 102 Methods of chemical analysis for iron and steel 

 

ECISS/TC 103 Structural steels other than reinforcements 

 

ECISS/TC 104 Concrete reinforcing and pre-stressing steels 

 ECISS/TC 104 WG1 Weldable reinforcing steels  

 

ECISS/TC 105 
Steels for heat treatment, alloy steels, free-

cutting steels and stainless steels 

 

ECISS/TC 106 Wire rod and wire 

 

ECISS/TC 107 Steels for pressure purposes 

 

ECISS/TC 108 Steel sheet and strip for electrical applications 

 

ECISS/TC 109 
Coated and uncoated flat products to be used for 

cold forming 

 

ECISS/TC 111 Steel castings and forgings 

 

ISO/TC 17 Steel 

 

ISO/TC 25 Cast irons and pig irons 

 

ISO/TC 132 Ferroalloys 

 

ISO/TC 164 Mechanical testing of metals – Uniaxial testing 

 

ISO/TC 17 SC 17 Steelwire rool and wire products 

http://www.fes.din.de/cmd;jsessionid=XHLQ6ETV9NBKZNYIDLPHM4RF.4?level=tpl-untergremium-home&languageid=en&subcommitteeid=127138582
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 ISO/TC 17 SC 16 
Steels for the reinforcement and 

prestressing of concrete 

CT 18 - Elementos de 

Tubagem, Tubos Válvulas 

e Acessórios 

ECISS/TC 110 Steel tubes, and iron and steel fittings 

 

CEN/TC 69 Industrial valves 

 

CEN/TC 74 Flanges and their joints 

CT 18 – (cont.) CEN/TC 203 Cast iron pipes fittings and their joints 

 

CEN/TC 267 Industrial piping and pipelines 

 

CEN/TC 342 
Metal hoses, hose assemblies, bellows and 

expansion joints 

 

CEN/TC 190 Foundry technology 

 

ISO/TC 5 Ferrous metal pipes and metallic fittings 

 

ISO/TC 153 Valves 

CT 33 - Louça Métalica CEN/TC 194- WG1 Articles Culinaires Cookware 

 

CLC/TC 59X / WG5 

CENELEC 
Induction cooking 

CT 34 - Metais não 

Ferrosos e suas Ligas 

CEN/TC 132 Aluminium and aluminium alloys 

 

CEN/TC 133 Copper and copper alloys  

 

CEN/TC 209 Zinc and zinc alloys  
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CEN/TC 220 Tin and tin alloys  

 

ISO/TC 18 Zinc and zinc alloys  

 

ISO/TC 26 Copper and copper alloys 

 

ISO/TC 79 Light metals and their alloys 

 ISO/TC 79 SC2 

Organic and anodic oxidation coatings on 

aluminium 

 

 ISO/TC 129 

Aluminium ores 

 

 

ISO/TC 155 Nickel and nickel alloys  

      

CT 36 -Aparelhos que 

utilizam combustíveis sólidos, 

líquidos ou gasosos, seus 

dispositivos e acessórios 

CEN/TC 46 Oil stoves 

 

CEN/TC 47 
Atomizing oil burners and their components - 

Function - Safety - Testing  

 

CEN/TC 48 Domestic gas-fired water heaters  

 

CEN/TC 49 Gas cooking appliances  

 

CEN/TC 57 Central heating boilers  

 

CEN/TC 58 
Safety and control devices for gas-burners and 

gas-burning appliances  

 

CEN/TC 62 Independent gas-fired space heaters  



 

33 

 

 

CEN/TC 106 Large kitchen appliances using gaseous fuels  

 

CEN/TC 109 Central heating boilers using gaseous fuels  

 

CEN/TC 130 
Space heating appliances without integral heat 

sources 

 

CEN/TC 131 Gas burners using fans 

 

CEN/TC 166 Chimneys 

 CEN/TC 179 Gas-fired air heaters 

 

CEN/TC 180 Non-domestic gas-fired overhead radiant heaters 

 

CEN/TC 181 Dedicated liquefied petroleum gas appliances 

 

CEN/TC 228 Heating systems in buildings 

 

CEN/TC 238 
Test gases, test pressures and categories of 

appliances 

 

CEN/TC 295 Residential solid fuel burning appliances 

CT 36 – (cont.) CEN/TC 299 
Gas-fired sorption appliances and domestic gas-

fired washing and drying appliances 

 

CEN/TC 355 Lighetres 

 CEN/TC 369 
Space heating appliance and energy capturing 

appliances 

 

CEN/BT/TF 114 Non-refillable metallic cartridges 

 

CEN/SFG-U SECTOR FORUM GAS UTILISATION 

 ISO/TC 285 Clean cookstoves and clean cooking solutions 

 ISO/TC 291 Domestic gas cooking appliances 
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 ISO/TC 116 Space heating appliances 

  

  

CT 40 - Máquinas - 

Ferramentas 

CEN/TC 65 Portable grinding machines - Mechanical safety 

 

CEN/TC 114 Safety of machinery 

 

CEN/TC 142 Woodworking machines - Safety 

 

CEN/TC 143 Machine tools - Safety 

 

CEN/TC 255 Hand-held, non-electric power tools - Safety 

 

ISO/TC 29 Small tools 

 ISO/TC 29 SC5 Grinding wheels and abrasives 

 

ISO/TC 39 Machine tools 

 ISO/TC 39 WG10 Safety 

 ISO/TC 39 WG 12 Environmental evaluation of machine tools 

 ISO/TC 199 Safety of machinery 

  

  

CT 98 - Portas, janelas, 

Fachadas cortinas, 

cerramento de vãos e 

respectivos acessórios e 

ferragens 

CEN/TC 33 
Doors, windows, shutters, building hardware and 

curtain walling 
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 CEN/TC 33 WG 1 

Windows and doors 

 

 CEN/TC 33 WG 3 Blinds and shutters 

 CEN/TC 33 WG 6 Curtain walling 

 ISO/TC 162 Doors and windows 

  

  

CT 99 - Cutelarias e 

Objectos Revestidos a 

Prata Para Mesa e 

Decoração 

CEN/TC 194- WG4 Utensils in contact with food 

 

ISO/TC 186 
Cutlery and table and decorative metal hollow-

ware 

  

  

CT 117 - Torneiras 

Sanitárias e seus 

Acessórios 

CEN/TC 164 - WG8 Water supply 

 

CEN/TC 165-WG 11 Waste water engineering 

  

  

CT 122 - Brinquedos e 

Artigos de Puericultura 

(Aspectos de Segurança) 

CEN/TC 52 Safety of toys 

 CEN/TC 207 Furniture 
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CEN/TC 252 Child use and care articles  

 

CEN/PC 364 High Chairs 

 

CEN/PC 398 Child Protective Products 

 

ISO/TC 181 Safety of toys  

      

CT 130 - Plataformas 

Elevatórias 
CEN/TC 98 Lifting platforms  

 

ISO/TC 214 Lifting platforms  

  

  

CT 162 - Transporte de 

Pessoas por Cabo 

CEN/TC 242 

Safety requirements for passenger transportation 

by rope  

      

CT 166 - Espaço de Jogo 

e Recreio 
CEN/TC 136 

Sports, playground and other recreational 

equipment  

 CEN/TC 136/WG 1  Parkour equipment 

 CEN/TC 136/WG 2  Fitness centres 

 CEN/TC 136/WG 3  Water slides and water play equipment 

 CEN/TC 136/WG 4 Stationary training equipment 

http://standards.cen.eu/dyn/www/f?p=CENWEB:7:0::::FSP_ORG_ID:1164477&cs=1C5930E08343A2ECE2ADD099545A19FC8
http://standards.cen.eu/dyn/www/f?p=CENWEB:7:0::::FSP_ORG_ID:1164480&cs=190ABBD8CE182D63F92F06435E3C90744
http://standards.cen.eu/dyn/www/f?p=CENWEB:7:0::::FSP_ORG_ID:1164480&cs=190ABBD8CE182D63F92F06435E3C90744
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 CEN/TC 136/WG 5 Mountaineering and climbing equipment 

 CEN/TC 136/WG 6 Paragliding equipment 

 CEN/TC 136/WG 7 
Diving equipment - excluding respiratory 

underwater equipment and diving suits 

 CEN/TC 136/WG 8 Swimming pools 

 

CEN/TC 136/WG 9 Artificial climbing structures 

 CEN/TC 136/WG 10 Roller sports equipment 

 CEN/TC 136/WG 11 Sleeping bags 

 CEN/TC 136/WG 12 Facilities for users of roller sport equipment 

 CEN/TC 136/WG 13 
Floating leisure articles for use on and in water 

and related equipment 

 CEN/TC 136/WG 15 Ropes courses 

 CEN/TC 136/WG 22 Gymnastic and playing field equipment 

 CEN/TC 136/WG 25 Table tennis tables 

 CEN/TC 136/WG 26 Outdoor adult fitness equipment 

 CEN/TC 136/SC1  Playground equipment for children 

 CEN/TC 136/SC1 WG 1 Surfacing 

 CEN/TC 136/SC1 WG 9 Inflatable play equipment 

 CEN/TC 136/SC1  WG 11 Inclusive (barrier free) playground equipment 
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 CEN/TC 136/SC1 WG 12 Climbing equipment 

 CEN/TC 136/SC1 WG 13 Safety requirements and methods 

 CEN/TC 136/SC1 WG 14 Revision of EN 1176-5 

 CEN/TC 136/SC1 WG 15 Revision of EN 1176-7 

 CEN/TC 136/SC1 WG 16 Revision of EN 1176-10 

 CEN/TC 136/SC1 WG 17 
Framework for the competence of playground 

inspectors 

 CEN/TC 136/SC1 TG 1 Rationales 

 CEN/TC 136/SC1 TG 3 Bouncing facilities 

 CEN/TC 136/SC1 IP Interpretation panel 

 CEN TC 402 
Private family Swimming Pools and related 

materials/equipment and accessories - Structure 

 CEN TC 402 WG 1 Pool structure – design, product and installation 

 CEN TC 402 WG 2 Pool water circulation, filtration and treatment 

 CEN TC 402 WG 3 Mini pools 

   CEN TC 402 WG 4 Domestic spas and hot tubs  

 ISO/TC 83 
Sports and other recreational facilities and 

equipment 

CT 178  - Ventilação de 

edificios com aparelhos 

a gás 

CEN/TC 156 WG 14  Ventilation for buildings 

 

CEN/TC 166  Chimneys  
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 CEN/TC 228 Heating systems in building  

CATIM faz-se representar por uma equipa de peritos técnicos internacionais nos seguintes grupos 

de trabalho internacionais: 

 CEN/TC 136/SC1 - Playground equipment for children. 

 ISO TC 181 -  Safety of toys 

 ISO/TC 291 - Domestic gas cooking appliances 

 CEN/TC 106 – Large Kitchen appliances using gaseous fuels 

 CEN/TC 295 WG 6 - Space Heating Appliances 

 CEN/TC 49 WG 1 - Gas cooking appliances - Revision of EN 30 

 CEN/TC 49WG2 - Gas cooking appliances -  Energy consumption of domestic gas cooking appliances 

 CEN/TC 109 - Central heating boilers using gaseous fuels 

 CEN/TC 295 - Residential solid fuel burning appliances 

 CEN TC 181 WG 7 - Essential requirements for rubber hoses and flexible assemblies for gas supply 
of non-industrial LPG appliances 

 CEN TC 33 WG4 - Doors, windows, shutters, building hardware and curtain walling - Building 
hardware 

 ISO/TC 39 WG 12 - Machine tools - Environmental evaluation of machine tools  

 ISO/PC 288 - Educational organizations management systems - Requirements with guidance for use 

 

A condição periférica do país obriga o CATIM a um esforço financeiro significativo decorrente das 

deslocações para o centro da Europa, onde se realizam a generalidade das reuniões dos Comités 

Técnicos Europeus.  

 

http://www.iso.org/iso/iso_technical_committee?commid=54044
http://standards.cen.eu/dyn/www/f?p=204:7:0::::FSP_ORG_ID:6276&cs=14AA6E73C660B10DFEA3EA887064EB1F5
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5. Colaboração com outras entidades 

Projectos Desenvolvidos em Cooperação 

Os projectos de I&D decorrem em períodos habitualmente superiores a um ano, pelo que se apresenta uma 

lista de projectos em que o CATIM participa ou participou recentemente:   

Tipo Programa/Acção Projecto Descritivo Situação 

I&D IEEA BISON 

Setting up an information system for 

central heating domestic boilers, 

and to make it freely available on 

the Internet. 

Terminado 

RC SIAC 

Business & 

Technical 

Inteligence III 

Apoiar as PME’s, de forma 

estruturada e em rede, no esforço 

do aumento da competitividade e 

acesso a mercados de elevado 

interesse  

Em curso 

RC SIAC PING 

Sensibilizar e motivar os jovens, 

através dema abordagem criativa, 

para a escolha de uma futura 

carreira na indústria. 

Em curso 

RC SIAC 
PENSE INDÚSTRIA 

2.0 / RECET 

Sensibilizar e motivar os jovens, 

através de ma abordagem criativa, 

para a escolha de uma futura 

carreira na indústria. 

Terminado 

RC POPH FORMAÇÃO PME Programa de formação acção Terminado 

RC POPH 
Formação para 

Empresários 
Programa de formação acção Terminado 
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RC ON.2 

Apoio Tecnológico à 

Competitividade das 

PME’s do Sector 

Metalúrgico e 

Metalomecânico 

Sistema de apoio a infra-estruturas 

científicas e tecnológicas 
Terminado 

I&D POCTEP 

 

CLOUDPYME 

 

Promoção e instalação em PME’s do 

sector da manufactura, software 

open source de CAD/CEA através de 

pilotos de avaliação em infra-

estruturas de computação CLOUD 

Em curso 

I&D COMPETE FADIS 

Ferramentas de apoio à decisão na 

internacionalização de serviços 

técnicos 

Terminado 

I&D COMPETE 
Projectos 

Mobilizadores 

PRODUTECH-PTI: Novos Processos e 

Tecnologias Inovadoras para a 

Fileira das Tecnologias de Produção 

PRODUTECH-PSI: Novos Produtos e 

Serviços para a Indústria 

Transformadora 

Terminado 

I&D COMPETE 2020 MAC'PME 

Aumentar a consciência e a 

incorporação de métodos e técnicas 

de manufatura aditiva de forma 

sustentável nos processos e serviços 

das PME's do setor da metalurgia e 

da metalomecânica por forma a 

promover a sua inovação, 

competitividade e qualificação. 

Em curso 
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I&D NORTE 2020 TransTec.I&I 

Transferência e apropriação de 

conhecimento recorrendo a Key 

Enabling Technologies e potenciando 

I&I 

Submetido 

I&D COMPETE 2020 

Business & 

Technical 

Intellihence para 

PME (B&TI PME 4.0) 

Apoiar as PME’s, de forma 

estruturada e em rede, no esforço 

do aumento da competitividade e 

acesso a mercados de elevado 

interesse 

Submetido 

RC PROAP - ACT APP4SMET 

Guia e Aplicação para Gestão da 

Segurança na Utilização das 

Máquinas e Equipamentos de 

Trabalho 

Submetido 

RC PROAP - ACT FormSST6 
Ação de Formação Inicial de Técnico 

Superior de SST 
Submetido 

RC PROAP - ACT QUIRISKSurface 
Avaliação e Perceção da Exposição 

ao Risco Químico 
Submetido 

I&D POCTEP PROYECTO CIME 

COOPERACIÓN INTELIGENTE PARA 

FAVORECER LA COMPETITIVIDAD DE 

LA INDUSTRIA METALÚRGICA DE LA 

EURORREGIÓN 

Submetido 

I&D POCTEP MANUFATUR4.0 

Desarrollo e implementación de 

tecnologías inteligentes e 

innovadoras en el sector naval-

metalmecánico 

Submetido 
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I&D POCTEP MAS4SME 
Modeling, Analytics, and Simulation 

for Small and Medium Enterprises 
Submetido 

I&D NORTE 2020 TransTec.I&I 

Transferência e apropriação de 

conhecimento recorrendo a Key 

Enabling Technologies e potenciando 

I&I 

Submetido 

I&D COMPETE2020 TSAI 

Desenvolvimento integrado de uma 

pasta de polimento à base de 

polímeros e nanomateriais e de um 

sistema de filamentos sintéticos de 

polimento para duas indústrias 

distintas ao nível dos requisitos, 

especificações e processo de 

acabamento do produto, mas que 

utilizam processos de polimento 

idênticos: a cutelaria e a loiça 

metálica. 

A Submeter 

I&D COMPETE2020 TechPartsI&D 

Desenvolver um sistema de apoio à 

decisão para o planeamento e 

escalonamento de atividades de 

manutenção preventiva das 

ferramentas de desgaste rápido em 

empresas produtoras de peças 

técnicas, articulando as atividades 

com as limitações e 

constrangimentos do setor de 

manutenção e de outros setores das 

empresas 

A Submeter 
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RC ERASMUS + Boats4Schools 

Attract student´s attention to 

careers and study areas related to 

engineering and manufacturing 

technologies. The challenge consists 

on a team of students with an 

assignment for build a small boat 

(powered by a sustainable energy) 

by using (and aware) of several 

technologies and issues such as: 

Additive Manufacturing, Cloud 

Manufacturing, Computer Aided 

Engineering (CAE) tools, Computer 

Aided Design (CAD) tools, High 

performance computing (HPC), 

Industrie 4.0, Math, Physics, project 

management, leadership, self-

employment, marketing, 

sponsorship, environment, ocean 

sustainability among others. 

A Submeter 

RC ERASMUS + Ainda não definido… 

Formação em metrologia de 

coordenadas, tendo como target a 

indústria aeronáutica. 

A Submeter 

 

O CATIM, ciente da importância decisiva das parcerias, do trabalho colaborativo e do estabelecimento de 

redes que sustentem e promovam a cooperação, tem procurado fortalecer laços de cooperação com 

diversas entidades, destacando-se em 2015 as seguintes: 

AIMMAP – principal promotor dos projectos dirigidos ao Sector, e que conta com o CATIM para 

assegurar a componente técnica de projectos em domínios da nossa competência 

específica, nomeadamente no Ambiente, na Segurança de Máquinas, na Higiene e 

Segurança e na Normalização (nomeadamente por intermédio das suas Divisões).  
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IAPMEI – Promotor e parceiro em várias Iniciativas e Projectos, nomeadamente no domínio da 

eficiência energética. 

DGERT – promotor da Qualidade na Formação e da rede CRC´s. 

ANEMM – em iniciativas sectoriais, em conjunto com a AIMMAP. 

IPQ - No domínio da promoção da Qualidade, da Normalização e da Metrologia. 

ACT – com quem cooperamos no domínio da formação. 

CCDRN - que nos tem apoiado em projectos europeus, de âmbito regional e transfronteiriço. 

AGÊNCIA Nacional de  INOVAÇÃO – em projectos nacionais  

INEGI – no âmbito de Projectos de natureza regional  

RELACRE – apoiando as suas iniciativas. 

Escolas e Centros de Formação da Região, facultando visitas de estudo, e/ou recebendo estagiários 

(FEUP, ISEP, IEFP, ISMAI, RELACRE, AEP, UM, UA, etc.).  

NTB - Interstaatliche Hochschule für Technik Buchs Switzerland. 

CESGA - em projectos transfronteiriços  

AIMMEN – em projectos transfronteiriços 

Lab TQ – European Association of Independent test laboratories in the field of energy using 

appliances  

PRODUTECH - apoiando as suas iniciativas 
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Participação do CATIM noutras entidades: 

 RECET, Associação dos Centros Tecnológicos de Portugal 

 CTCP, Centro Tecnológico do Calçado  

 CTCV, Centro Tecnológico para a Indústria do Vidro e Cerâmica 

 CTIC, Centro Tecnológico da Indústria do Couro  

 CENTIMFE, Centro Tecnológico Indústria dos Moldes e Ferramentas 

 CERTIF, Associação para a Certificação dos Produtos 

 RELACRE, Associação dos Laboratórios Acreditados de Portugal  

 APQ, Associação Portuguesa para a Qualidade 

 Lab TQ – European Association of Independent test laboratories 

 SPMet, Sociedade Portuguesa de Metrologia 

 SPM, Sociedade Portuguesa de Materiais 

 PROMONET, Associação Promotora de Novas Empresas e Tecnologias 

 PRODUTECH, Pólo das Tecnologias de Produção 

 POOLNET, Pólo de Competitividade Engineering & Tooling 

 AP2H2, Associação Portuguesa para a Promoção do Hidrogénio  

 CIRP, The International Academy for Production Engineering.  

 CmTrain, Training for Coordinate Metrology e.V 

 EUSPEN, European Society for Precision Engineering & Nanotechnology 

 APNCF, Associação Portuguesa para a Normalização e Cerificação Ferroviária 
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6. Proposta de aplicação de resultados 

O Conselho de Administração propõe que dos resultados líquidos do exercício de 2015, no valor de 

cinquenta e sete mil setecentos e catorze euros e trinta e cinco cêntimos, sejam transferidos cinco por 

cento para a conta de Reserva Legal, e o restante para a conta de Resultados Transitados. 

 

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

________________________________________________________ 

             Presidente - (Rui Manuel Macedo Ferreira Marques) 

 

________________________________________ ________________________________________ 

                      (Rafael da Silva Campos Pereira)      ( Paulo José de Lima Martins Couto ) 

 

 

________________________________________  ________________________________________   

            (Maria de Fátima Martins da Silva Tavares)     (Elísio Paulo de Oliveira Azevedo)   
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BALANÇO E CONTAS 

Em 31 de Dezembro de 2015 
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Entidade: CATIM - Centro de Apoio Tecnológico à Industria Metalomecância

BALANÇO INDIVIDUAL EM 31DE DEZEMBRO DE 2015 UNIDADE MONETÁRIA (1)

NOTAS

31/12/2015 31/12/2014

Activo não corrente

Activos fixos tangíveis 653.150,77 798.576,98 -18,21%

Propriedades de investimento

Activos intangíveis 353.457,26 369.887,94 -4,44%

Investimentos financeiros 135.483,18 134.983,18 0,37%

Investimentos em curso 0,00 67.313,51

1.142.091,21 1.370.761,61 -16,68%

Activo corrente

Inventários

Clientes 1.822.852,67 1.792.625,73 1,69%

Adiantamentos a fornecedores 2.711,10 19.999,80 -86,44%

Estado e outros entes públicos 74.216,55 95.022,84 -21,90%

Accionistas/sócios

Outras contas a receber 615.150,01 1.226.511,12 -49,85%

Diferimentos 28.269,31 64.583,99 -56,23%

Outros activos financeiros

Caixa e depósitos bancários 2.331.390,68 1.768.367,05 31,84%

4.874.590,32 4.967.110,53 -1,86%

Total do activo 6.016.681,53 6.337.872,14 -5,07%

Capital próprio

Capital realizado 543.500,00 540.000,00 0,65%

Acções (quotas) próprias

Outros instrumentos de capital próprio

Prémios de emissão 165.500,00 162.000,00 2,16%

Reservas legais 283.370,50 282.524,78 0,30%

Outras reservas 34.997,19 34.997,19 0,00%

Resultados transitados 3.218.815,58 3.231.743,44 -0,40%

Excedente de revalorização

Outras variações no capital próprio 401.667,99 653.269,98 -38,51%

Resultado líquido do período 57.714,35 16.914,27 241,22%

Total do capital próprio 4.705.565,61 4.921.449,66 -4,39%

Passivo

Passivo não corrente

Provisões

Passivos por impostos diferidos 116.379,54 189.647,32 -38,63%

Outras contas a pagar

116.379,54 189.647,32 -38,63%

Passivo corrente

Fornecedores 112.554,72 140.702,52 -20,01%

Adiantamentos de clientes 1.496,40 1.496,40 0,00%

Estado e outros entes públicos 243.568,02 241.292,81 0,94%

Accionistas/sócios 1.000,00 1.000,00 0,00%

Outros participantes - Suprimentos e outros mútuos

Diferimentos 612.222,64 587.847,47 4,15%

Outras contas a pagar 223.894,60 254.435,96 -12,00%

1.194.736,38 1.226.775,16 -2,61%

Total do passivo 1.311.115,92 1.416.422,48 -7,43%

Total do capital próprio e do passivo 6.016.681,53 6.337.872,14 -5,07%

(1) - O euro, admitindo-se, em função da dimensão e exigências do relato, a possibilidade de expressão das quantias em milhares de euros

RUBRICAS
DATAS

Variação %

ACTIVO

CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO

O 

Conselho de Administração                                                                            O Técnico Oficial de Contas 
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DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR NATUREZAS 

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 UNIDADE MONETÁRIA (1)

NOTAS

2015 2014

Vendas e serviços prestados 3.952.654,48 3.825.484,76 3,32%

Subsídios à exploração 0,00 87.629,76 -100,00%

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas -19.098,80 -20.032,11 -4,66%

Fornecimentos e serviços externos -1.668.753,86 -1.775.979,23 -6,04%

Gastos com o pessoal -2.136.282,15 -2.220.424,99 -3,79%

Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões) 14.642,55 -50.982,56 -128,72%

Outros rendimentos e ganhos 247.023,98 525.770,41 -53,02%

Outros gastos e perdas -45.219,55 -92.521,21 -51,13%

Resultado antes de depreciações , gastos de financiamento e impostos 344.966,65 278.944,83 23,67%

Gastos/reversões de depreciação e de amortização -306.151,44 -301.349,51 1,59%

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) 38.815,21 -22.404,68 -273,25%

Juros e rendimentos similares obtidos 15.846,92 28.901,54 -45,17%

Juros e gastos similares suportados -93,51 -138,88 -32,67%

Resultado antes de impostos 54.568,62 6.357,98 758,27%

Imposto sobre o rendimento do período 3.145,73 10.556,29 -70,20%

Resultado líquido do período 57.714,35 16.914,27 241,22%

RENDIMENTOS E GASTOS
PERÍODOS

Variação %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Conselho de Administração                                                                          O Técnico Oficial de Contas 

 



 

 

  

UNIDADE MONETÁRIA (1)

Capital 

Realizado

Acções 

(quotas) 

próprias

Outros 

instrumentos 

de capital 

próprio

Prémios de 

emissão

Reservas 

legais

Outras 

Reservas

Resultados 

Transit.

Ajusta/ em 

activos 

financeiros

Excedentes 

de reva.

Outras 

Variações no 

capital próprio

Resultado 

líquido do 

período

Total

POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO 2014 536.000,00 158.000,00 277.231,36 34.997,19 3.167.530,15 577.002,23 105.868,46 4.856.629,39 4.856.629,39

ALTERAÇÕES NO PERÍODO

Primeira adopção de novo referencial contabilístico

Alterações de políticas contabilísticas

Diferenças de conversão de demonstrações financeiras

Realização do excedente de revalorização de activos fixos tangíveis e intangíveis

Excedentes de revalorização de activos fixos tangíveis e intangíveis e respectivas variações

Ajustamentos por impostos diferidos -36.361,75 18.372,95 -17.988,80 -17.988,80

Outras alterações reconhecidas no capital próprio 5.293,42 100.575,04 57.894,80 -105.868,46 57.894,80 57.894,80

5.293,42 64.213,29 76.267,75 -105.868,46 39.906,00 39.906,00

RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO 16.914,32 16.914,32 16.914,32

RESULTADO INTEGRAL -88.954,14 56.820,32 56.820,32

OPERAÇÕES COM DETENTORES DE CAPITAL NO PERÍODO

Realizações de capital 4.000,00 4.000,00 4.000,00

Realizações de prémios de emissão 4.000,00 4.000,00 4.000,00

Distribuições

Entradas para coberturas de perdas

Outras operações

4.000,00 4.000,00 8.000,00 8.000,00

POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO 2014 540.000,00 162.000,00 282.524,78 34.997,19 3.231.743,44 653.269,98 16.914,32 4.921.449,71 4.921.449,71

Entidade: CATIM - Centro de Apoio Tecnológico à Industria Metalomecância

DEMONSTRAÇÃO (INDIVIDUAL/CONSOLIDADA) DAS ALTERAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO NO PERÍODO 2015

DESCRIÇÃO NOTAS

Capital Próprio

Total do Capital 

Próprio
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DEMONSTRAÇÃO (INDIVIDUAL/CONSOLIDADA) DAS ALTERAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO NO PERÍODO 2015 UNIDADE MONETÁRIA (1)

Capital 

Realizado

Acções 

(quotas) 

próprias

Outros 

instrumentos 

de capital 

próprio

Prémios de 

emissão

Reservas 

legais

Outras 

Reservas

Resultados 

Transit.

Ajusta/ em 

activos 

financeiros

Excedentes 

de reva.

Outras 

Variações no 

capital próprio

Resultado 

líquido do 

período

Total

POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO 2015 540.000,00 162.000,00 282.524,78 34.997,19 3.231.743,44 653.269,98 16.914,27 4.921.449,71 4.921.449,71

ALTERAÇÕES NO PERÍODO

Primeira adopção de novo referencial contabilístico

Alterações de políticas contabilísticas

Diferenças de conversão de demonstrações financeiras

Realização do excedente de revalorização de activos fixos tangíveis e intangíveis

Excedentes de revalorização de activos fixos tangíveis e intangíveis e respectivas variações

Ajustamentos por impostos diferidos -28.996,46 73.267,78 44.271,32 44.271,32

Outras alterações reconhecidas no capital próprio 845,72 16.068,60 -324.869,77 -16.914,27 -324.869,72 -324.869,72

845,72 -12.927,86 -251.601,99 -16.914,27 -280.598,40 -280.598,40

RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO 57.714,35 57.714,35 57.714,35

RESULTADO INTEGRAL -222.884,05 -222.884,05

OPERAÇÕES COM DETENTORES DE CAPITAL NO PERÍODO

Realizações de capital 3.500,00 3.500,00 3.500,00

Realizações de prémios de emissão 3.500,00 3.500,00 3.500,00

Distribuições

Entradas para coberturas de perdas

Outras operações

3.500,00 3.500,00 7.000,00 7.000,00

POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO 2015 543.500,00 165.500,00 283.370,50 34.997,19 3.218.815,58 401.667,99 57.714,35 4.705.565,61 4.705.565,61

(1) - O euro, admitindo-se, em função da dimensão e exigências do relato, a possibilidade de expressão das quantias em milhares de euros

Entidade: CATIM - Centro de Apoio Tecnológico à Industria Metalomecância

DESCRIÇÃO NOTAS

Capital Próprio

Total do Capital 

Próprio
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ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
 

 

1. Identificação da entidade 

 

O CATIM – Centro de Apoio Tecnológico À Indústria Metalomecânica (CATIM, ou Centro) é uma 

instituição privada sem fins lucrativos, constituído em 1986, que tem a sua sede social no Porto, e que tem 

como actividade principal Apoio Tecnológico a empresas do sector metalúrgico e metalomecânico. 

 

2. Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras 

 

2.1. As presentes demonstrações financeiras foram preparadas no pressuposto de continuidade de 

operações, a partir dos registos contabilísticos da Empresa e de acordo com as normas do Sistema de 

Normalização Contabilística, regulado pelos seguintes diplomas legais: 

 

 Decreto-Lei n.º 158/2009, de 13 de Julho (Sistema de Normalização Contabilística); 

 Portaria n.º 986/2009, de 7 de Setembro (Modelos de Demonstrações Financeiras); 

 Aviso n.º 15652/2009, de 7 de Setembro (Estrutura Conceptual); 

 Aviso n.º 15655/2009, de 7 de Setembro (Normas Contabilísticas e de Relato Financeiro); 

 Portaria n.º 1011/2009, de 9 de Setembro (Código de Contas) 

 

 

 

3. Principais políticas contabilísticas 
 

3.1. Bases de mensuração usadas na preparação das demonstrações financeiras 

 

a) Ativos intangíveis  

 

Os ativos intangíveis, que compreendem essencialmente o direito de superfície e programas de 

computador, encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido de eventuais perdas de 

imparidade e das amortizações acumuladas. Estes ativos são amortizados a partir do momento em que 

os ativos subjacentes estejam concluídos ou em estado de uso, pelo método das quotas constantes, 

durante um período que varia entre 3 e 50 anos.   

 

Os ativos intangíveis apenas são reconhecidos quando for provável que deles advenham benefícios 

económicos futuros para o Centro, sejam controláveis pelo Centro e que os mesmos possam ser 

mensurados com fiabilidade. 
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As despesas de desenvolvimento para as quais o Centro demonstre capacidade para completar o seu 

desenvolvimento e iniciar a sua comercialização e/ou use e relativamente às quais seja provável que o 

seu ativo criado venha a gerar benefícios económicos futuros, são capitalizadas. As despesas de 

desenvolvimento que não cumpram estes critérios são registadas como gasto no período em que são 

incorridas. 

 

As mais ou menos valias resultantes da venda ou abate destes ativos são determinadas como a 

diferença entre o preço de venda e o valor líquido contabilístico na data de alienação/abate, sendo 

registadas pelo valor líquido na demonstração dos resultados, como “Outros rendimentos e ganhos” 

ou “Outros gastos e perdas”. 

 

b) Ativos fixos tangíveis 

 

Os ativos fixos tangíveis adquiridos encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das 

correspondentes depreciações e de perdas por imparidade acumuladas.  

As depreciações são calculadas, após o início de utilização dos bens, pelo método das quotas 

constantes, numa base anual/ duodécimos, de acordo com as seguintes vidas úteis estimadas: 

 

 Anos 

Edifícios e outras construções 20-50 

Equipamento básico 8-16 

Equipamento de transporte 4-8 

Equipamento administrativo 8-16 

Outros activos fixos tangíveis 8-16 

 

Os custos com a manutenção e reparação que não aumentam a vida útil destes activos fixos são 

registados como gastos do exercício em que ocorrem. Os gastos com grandes reparações e 

remodelações são incluídos no valor contabilístico do ativo sempre que se perspetive que este origine 

benefícios económicos futuros adicionais. 

 

Os ativos fixos tangíveis em curso representam ativo ainda em fase de construção, encontrando - se 

registados ao custo de aquisição deduzido de eventuais perdas de imparidade. Estes ativos são 

depreciados a partir do momento em que estejam em estado de uso. 

 

As mais ou menos valias resultantes da venda ou abate destes ativos são determinadas como a 

diferença entre o preço de venda e o valor líquido contabilístico na data de alienação/abate, sendo 

registadas pelo valor líquido na demonstração dos resultados, como “Outros rendimentos e ganhos” 

ou “Outros gastos e perdas”. 
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c) Investimentos financeiros 

 

Os investimentos financeiros em empresas do grupo e associadas são registados pelo método de 

equivalência patrimonial, sendo as participações inicialmente contabilizadas pelo custo de aquisição, o 

qual foi acrescido ou reduzido ao valor proporcional à participação nos capitais próprios dessas 

empresas, reportado à data de aquisição ou da primeira aplicação do método da equivalência 

patrimonial. 

                    

De acordo com o método da equivalência patrimonial, as participações financeiras são ajustadas 

anualmente pelo valor correspondente à participação nos resultados líquidos das empresas do grupo e 

associadas por contrapartida de ganhos ou perdas do exercício. As participações são ainda ajustadas 

pelo valor correspondente à participação noutras variações nos capitais próprios dessas empresas, por 

contrapartida da rubrica “Ajustamentos em ativos financeiros”. Adicionalmente, os dividendos 

recebidos destas empresas são registados como uma diminuição do valor dos investimentos 

financeiros. 

 

Os restantes investimentos financeiros encontram-se registados ao custo de aquisição ou, no caso dos 

empréstimos concedidos a empresas interligadas e de outros empréstimos concedidos, ao valor 

nominal. É feita uma avaliação dos investimentos financeiros em empresas associadas quando existem 

indícios de que o ativo possa estar em imparidade, sendo registado como custo as perdas de 

imparidade que se demonstrem existir. 

 

Os rendimentos resultantes de investimentos financeiros (dividendos ou lucros distribuídos) são 

registados na demonstração dos resultados do exercício em que é decidida e anunciada a sua 

distribuição. 

 

d) Imparidade dos ativos não correntes (exceto goodwill) 

 

Sempre que seja identificado um evento ou alteração nas circunstâncias que indiquem que o montante 

pelo qual o ativo se encontra registado não possa ser recuperado, é efetuada uma avaliação de 

imparidade com referência ao final de cada exercício. 

 

Sempre que o montante pelo qual o ativo se encontra registado é superior à sua quantia recuperável, é 

reconhecida uma perda por imparidade, registada como um gasto na rubrica “Imparidade de ativos 

depreciáveis”. A quantia recuperável é a mais alta do preço de venda líquido e do valor de uso. O 

preço de venda líquido é o montante que se obteria com a alienação do ativo numa transação entre 

entidades independentes e conhecedoras, deduzido dos custos diretamente atribuíveis à alienação. O 

valor de uso é o valor presente dos fluxos de caixa futuros estimados que espera que surjam do uso 

continuado do ativo e da sua alienação no final da sua vida útil. A quantia recuperável é estimada para 

cada ativo, individualmente ou, no caso de não ser possível, para a unidade geradora de fluxos de caixa 

à qual o ativo pertence.  
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Após o reconhecimento de uma perda por imparidade, o encargo com a amortização/depreciação do 

ativo é ajustado nos períodos futuros para imputar a quantia escriturada revista do ativo, menos o seu 

valor residual (se o houver) numa base sistemática, durante a sua vida útil remanescente. 

 

A reversão de perdas por imparidade reconhecidas em períodos anteriores é registada quando se 

conclui que as perdas por imparidade reconhecidas já não existem ou diminuíram. Esta análise é 

efetuada sempre que existam indícios que a perda de imparidade anteriormente reconhecida tenha 

revertido. A reversão das perdas por imparidade é reconhecida como um rendimento na demonstração 

dos resultados. Contudo, a reversão da perda por imparidade é efetuada até ao limite da quantia que 

estaria reconhecida (líquida de amortização ou depreciação), caso a perda por imparidade não se 

tivesse registado em períodos anteriores. 

 

Os ativos tangíveis registados de acordo com o modelo de revalorização são periodicamente 

mensurados. Qualquer perda por imparidade nestes ativos é reconhecida como uma diminuição ao 

excedente de revalorização reconhecido inicialmente no capital próprio. As perdas por imparidade 

superiores ao excedente de revalorização são reconhecidas na demonstração dos resultados. 

 

 

e) Inventários e ativos biológicos 

As mercadorias e as matérias-primas, subsidiárias e de consumo encontram-se valorizadas ao custo de 

aquisição ou ao preço de mercado, no caso deste ser inferior utilizando-se o custo médio como método 

de custeio. Entende-se por preço de mercado, o valor realizável líquido ou o custo de reposição.  

 

Os produtos acabados e semi-acabados, os subprodutos e os produtos e trabalhos em curso encontram-

se valorizados ao custo de produção (que inclui o custo das matérias-primas incorporadas, mão-de-

obra e gastos gerais de fabrico) ou ao preço de mercado no caso deste ser inferior. Por preço de 

mercado, entende-se o valor realizável líquido.  

Nos casos em que o preço de mercado é inferior ao custo de aquisição, reconhecem-se perdas por 

imparidade. 

 

 

f) Instrumentos financeiros 

 

i) Dívidas de terceiros 

  

As dívidas de terceiros são registadas pelo seu valor nominal e apresentadas no balanço deduzidas de 

eventuais perdas por imparidade, reconhecidas na rubrica “Imparidade de dívidas a receber (perdas/ 

reversões) ”, de forma a refletir o seu valor realizável líquido. 

 

As perdas por imparidade são registadas na sequência de eventos ocorridos que indiquem, 

objetivamente e de forma quantificável, que a totalidade ou parte do saldo em dívida não será recebido. 

Para tal, a Empresa tem em consideração informação de mercado que demonstre que o cliente está em 
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incumprimento das suas responsabilidades, bem como informação histórica dos saldos vencidos e não 

recebidos. 

 

As perdas por imparidade reconhecidas correspondem à diferença entre o montante escriturado do 

saldo a receber e respectivo valor atual dos fluxos de caixa futuros estimados, descontados à taxa de 

juro efetiva inicial que, nos casos em que se perspetive um recebimento num prazo inferior a um ano, é 

considerada nula. 

 

ii) Fornecedores e dívidas a terceiros  

 

As dívidas a fornecedores ou a outros terceiros que não vencem juros são registadas pelo seu valor 

nominal.  

 

iii) Passivos financeiros e instrumentos de capital próprio 

 

Os passivos financeiros e os instrumentos de capital próprio são classificados de acordo com a 

substância contratual da transação, independentemente da forma legal que assumem.  

 

Um instrumento financeiro é classificado como um passivo financeiro quando existe uma obrigação 

contratual da sua liquidação ser efetuada mediante a entrega de dinheiro ou outro ativo financeiro, 

independentemente da sua forma legal. Os passivos financeiros são registados inicialmente pelo seu 

justo valor, deduzido dos custos de transação incorridos, e subsequentemente ao custo amortizado, 

com base no método da taxa efetiva. 

 

Um instrumento financeiro é classificado como instrumento de capital quando não existe uma 

obrigação contratual da sua liquidação ser efetuada mediante a entrega de dinheiro ou outro ativo 

financeiro, independentemente da sua forma legal, evidenciando um interesse residual nos ativos de 

uma entidade após a dedução de todos os seus passivos. 

 

Os custos diretamente atribuíveis à emissão de instrumentos de capital são registados por 

contrapartida do capital próprio como uma dedução ao valor da emissão. Os valores pagos e recebidos 

pelas compras e vendas de instrumentos de capital são registados no capital próprio, líquidos dos 

custos de transação. 

 

As distribuições efetuadas por conta de instrumentos de capital são deduzidas ao capital próprio como 

dividendos quando declaradas. 

 

iv) Caixa e equivalentes de caixa  

 

Os montantes incluídos na rubrica "Caixa e equivalentes do caixa" correspondem aos valores de caixa, 

depósitos bancários, depósitos a prazo e outras aplicações de tesouraria, vencíveis a menos de três 

meses, e que possam ser imediatamente mobilizáveis sem risco significativo de alteração de valor.  
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Ao nível da demonstração dos fluxos de caixa, a rubrica "Caixa e equivalentes de caixa" compreende 

também os descobertos bancários, incluídos na rubrica do passivo corrente "Financiamentos obtidos".  

 

g) Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes 

 

As provisões são reconhecidas apenas quando existe uma obrigação presente (legal ou implícita) 

resultante de um evento passado, seja provável que para a resolução dessa obrigação ocorra uma saída 

de recursos e o montante da obrigação possa ser razoavelmente estimado. As provisões são revistas na 

data de cada balanço e são ajustadas de modo a refletir a melhor estimativa a essa data. As provisões 

para custos de reestruturação são reconhecidas sempre que exista um plano formal e detalhado de 

reestruturação e que o mesmo tenha sido comunicado às partes envolvidas. 

Os passivos contingentes são definidos pela Empresa como: (i) obrigações possíveis que surjam de 

acontecimentos passados e cuja existência somente será confirmada pela ocorrência, ou não, de um ou 

mais acontecimentos futuros, incertos e não totalmente sob o controlo da empresa; ou (ii) obrigações 

presentes que surjam de acontecimentos passados mas que não são reconhecidas porque não é provável 

que um fluxo de recursos que incorpore benefícios económicos seja necessário para liquidar a 

obrigação ou a quantia da obrigação não pode ser mensurada com suficiente fiabilidade. 

 

Os ativos contingentes surgem normalmente de eventos não planeados ou outros esperados que darão 

origem à possibilidade de um influxo de benefícios económicos para a Empresa. A Empresa não 

reconhece ativos contingentes nas suas demonstrações financeiras mas apenas procede à sua 

divulgação se considerar que os benefícios económicos que daí poderão resultar para a Empresa forem 

prováveis. Quando a realização do proveito for virtualmente certa, então o ativo não é contingente e o 

reconhecimento é apropriado. 

 

h) Especialização de exercícios 

 

Os gastos e rendimentos são registados no período a que se referem independentemente do seu 

pagamento ou recebimento, de acordo com o regime de acréscimo. As diferenças entre os montantes 

recebidos e pagos e as correspondentes receitas e despesas são registadas nas rubricas “Outras contas a 

receber e a pagar” ou “Diferimentos”. 

 

 

i) Impostos sobre o rendimento do período 

Os impostos sobre o rendimento registados em resultados, incluem o efeito dos impostos correntes e 

impostos diferidos. O imposto corrente sobre o rendimento é calculado com base nos resultados 

tributáveis das empresas incluídas na consolidação, de acordo com as regras fiscais em vigor. Algumas 

das empresas incluídas no perímetro de consolidação da Empresa pelo método integral, são tributadas 

segundo o Regime Especial de Tributação de Grupo de Sociedades (“RETGS”), de acordo com o art. 63º 

do Código de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas. 
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Os impostos diferidos referem-se a diferenças temporárias entre os montantes dos ativos e dos passivos 

para efeitos de registo contabilístico e os respetivos montantes para efeitos de tributação, bem como os 

resultantes de benefícios fiscais obtidos e de diferenças temporárias entre o resultado fiscal e 

contabilístico. O imposto é reconhecido na demonstração dos resultados, exceto quando relacionado 

com itens que sejam movimentados em capitais próprios, facto que implica o seu reconhecimento em 

capitais próprios. 

 

Os ativos e passivos por impostos diferidos são calculados e periodicamente avaliados utilizando-se as 

taxas de tributação que se espera estarem em vigor à data da reversão das diferenças temporárias. 

Os impostos diferidos são calculados, de acordo com o método do passivo com base no balanço, sobre 

as diferenças temporárias entre os valores contabilísticos dos ativos e passivos e a sua base fiscal, 

utilizando as taxas de imposto aprovadas ou substancialmente aprovadas, à data de balanço, em cada 

jurisdição e que se espera que venham a ser aplicadas quando as diferenças temporárias se reverterem. 

 

Os impostos diferidos passivos são reconhecidos para todas as diferenças temporárias tributáveis (com 

exceção do goodwill não dedutível para efeitos fiscais), das diferenças resultantes do reconhecimento 

inicial de ativos e passivos que não afetem quer o lucro contabilístico quer o fiscal e das diferenças 

relacionadas com investimentos em subsidiárias, na medida em que não seja provável que se revertam 

no futuro. Os ativos por impostos diferidos são reconhecidos, quando é provável a existência de lucros 

tributáveis futuros que absorvam as diferenças temporárias dedutíveis para efeitos fiscais. 

 

Os ativos por impostos diferidos são registados unicamente quando existem expectativas razoáveis de 

lucros fiscais futuros suficientes para os utilizar. Anualmente é efetuada uma reapreciação das 

diferenças temporárias subjacentes aos ativos por impostos diferidos, no sentido de os reconhecer ou 

ajustar em função da expectativa atual de recuperação futura. 

 

 

j) Subsídios governamentais ou de outras entidades públicas 

 

Os subsídios recebidos no âmbito de programas de formação profissional ou subsídios à exploração, 

são registados na rubrica "Outros proveitos operacionais" da demonstração dos resultados do período 

em que estes programas são realizados, independentemente da data do seu recebimento, a não ser que 

se torne recebível num período posterior, onde será rendimento do período em que se tornar recebível. 

Os subsídios atribuídos a fundo perdido para financiamento são registados no balanço como "Outras 

variações no capital próprio", e reconhecidos na demonstração dos resultados proporcionalmente às 

reintegrações dos ativos subsidiados. 

 

k) Rédito  

O rédito proveniente da venda de bens apenas é reconhecido na demonstração dos resultados quando 

(i) são transferidos para a comprador os riscos e vantagens significativos da propriedade dos bens, (ii) 

não seja mantido um envolvimento continuado de gestão com grau geralmente associado com a posse 

ou o controlo efetivo dos bens vendidos, (iii) a quantia do rédito pode ser fiavelmente mensurada, (iv) 

seja provável que os benefícios económicos associados com as transações fluam para o Grupo e (v) os 

custos incorridos ou a serem incorridos referentes à transação possam ser fiavelmente mensurados. As 
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vendas são reconhecidas líquidas de impostos, descontos e outros gastos inerentes à sua concretização, 

pelo justo valor do montante recebido ou a receber.  

 

Os dividendos são reconhecidos como ganhos na demonstração dos resultados do período em que é 

decidida a sua atribuição.  

 

l) Eventos subsequentes 

 

Os eventos ocorridos após a data do balanço que proporcionem provas ou informações adicionais sobre 

condições que existiam à data do balanço ("acontecimentos que dão lugar a ajustamentos") são 

refletidos nas demonstrações financeiras da Empresa. Os eventos após a data do balanço que sejam 

indicativos de condições que surgiram após a data do balanço ("acontecimentos que não dão lugar a 

ajustamentos"), quando materiais, são divulgados no anexo às demonstrações financeiras. 

 

m) Julgamentos e estimativas 

 

Na preparação das demonstrações financeira, o Conselho de Administração da Empresa baseou-se no 

melhor conhecimento e na experiência de eventos passados e/ou correntes considerando determinados 

pressupostos relativos a eventos futuros.  

As estimativas contabilísticas mais significativas refletidas nas demonstrações financeiras dos exercícios 

findos em 31 de Dezembro de 2014 e 2013 incluem:  

 

- Justo valor e vidas úteis dos ativos tangíveis e intangíveis; 

- Registo de provisões e perdas de imparidade; 

- Reconhecimento de proveitos em obras em curso; 

- Apuramento do justo valor dos instrumentos financeiros derivados. 

 

As estimativas foram determinadas com base na melhor informação disponível à data de preparação 

das demonstrações financeiras. No entanto, poderão ocorrer situações em períodos subsequentes que, 

não sendo previsíveis à data, não foram consideradas nessas estimativas.  

 

Alterações a estas estimativas que ocorram posteriormente à data das demonstrações financeiras serão 

corrigidas em resultados, de forma prospetiva, conforme disposto na NCRF 4. 

 

3.2 Outras políticas contabilísticas relevantes 

a) Fluxos de caixa 

A demonstração dos fluxos de caixa é preparada de acordo com a NCRF 2, através do método directo. 

A Empresa classifica na rubrica “Caixa e seus equivalentes” os investimentos com vencimento a menos 

de três meses e para os quais o risco de alteração de valor é insignificante, incluindo os valores cativos 

de depósitos a prazo. 
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A demonstração dos fluxos de caixa encontra-se classificada em atividades operacionais, de 

financiamento e de investimento. As atividades operacionais englobam os recebimentos de clientes, 

pagamentos a fornecedores, pagamentos a pessoal e outros relacionados com a atividade operacional. 

Os fluxos de caixa abrangidos nas atividades de investimento incluem, nomeadamente, aquisições e 

alienações de investimentos em empresas participadas e recebimentos e pagamentos decorrentes da 

compra e da venda de ativos fixos. Os fluxos de caixa abrangidos nas atividades de financiamento 

incluem, designadamente, os pagamentos e recebimentos referentes a empréstimos obtidos, contratos 

de locação financeira e pagamento de dividendos. 

b) Moeda estrangeira 

Todos os ativos e passivos expressos em moeda estrangeira são convertidos para a moeda de 

apresentação funcional, utilizando-se as cotações oficiais vigentes na data de reporte. As diferenças de 

câmbio, favoráveis e desfavoráveis, originadas pelas diferenças entre as taxas de câmbio em vigor na 

data das transações e aquelas em vigor na data das cobranças, pagamentos ou à data do balanço, são 

registadas como ganhos e perdas na demonstração dos resultados do período.  

Na preparação das demonstrações financeiras consolidadas, os ativos e passivos das demonstrações 

financeiras das entidades estrangeiras da Empresa são convertidos para Euro utilizando as taxas de 

câmbio à data do balanço. Os ganhos e perdas, bem como os fluxos de caixa são igualmente convertidos 

para Euro à taxa média anual. A diferença cambial resultante é registada no Capital Próprio na rubrica 

“Outras variações no capital próprio – Diferenças de conversão de demonstrações financeiras”. No 

momento da alienação de tais entidades estrangeiras, as diferenças de conversão cambiais acumuladas 

são registadas na demonstração dos resultados do período.  

As diferenças cambiais associadas a contas receber/pagar cuja maturidade não se encontre definida, são 

registadas na demonstração dos resultados do período quando tais contas a receber/pagar forem 

depreciadas/alienadas/liquidadas.  

As diferenças de consolidação e os ajustamentos para o justo valor dos ativos e passivos de entidades 

estrangeiras são tratados como ativos e passivos em moeda estrangeira e são convertidos para Euro 

utilizando as taxas de câmbio à data do balanço.  

As demonstrações financeiras de empresas participadas e sucursais expressas em moeda estrangeira 

são convertidas para Euro. 

As cotações utilizadas para conversão em Euros foram as seguintes: 

 2015                 2014 

Moeda 31 de Dezembro 31 de Dezembro 

SEK 0,11 0,10 

CHF 0,92 0,83 

USD 0,92 0,82 

GDP 1,36 1,28 

PLZ 0,23 0,23 

DKK 0,13 0,13 

DINARES 1,29 1,15 

REAL 0,23 0,29 
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3.3 Juízos de valor que o órgão de gestão fez no processo de aplicação das políticas contabilísticas e que 

tiveram maior impacto nas quantias reconhecidas nas demonstrações financeiras: 

  

Na preparação das demonstrações financeiras de acordo com as NCRF, o Conselho de Administração 

da Empresa utiliza estimativas e pressupostos que afetam a aplicação de políticas e montantes 

reportados. As estimativas e julgamentos são continuamente avaliados e baseiam-se na experiência de 

eventos passados e outros fatores, incluindo expectativas relativas a eventos futuros considerados 

prováveis face às circunstâncias em que as estimativas são baseadas ou resultado de uma informação ou 

experiência adquirida. 

 

3.4 Principais pressupostos relativos ao futuro 

 

As demonstrações financeiras anexas foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações, 

a partir dos livros e registos contabilísticos da Empresa, mantidos de acordo com princípios 

contabilísticos geralmente aceites em Portugal. 

 

Os eventos ocorridos após a data do balanço que afetem o valor dos ativos e passivos existentes à data 

do balanço são considerados na preparação das demonstrações financeiras do período. Esses eventos, 

se significativos, são divulgados no anexo às demonstrações financeiras. 

 

3.5 Principais fontes de incerteza 

 

A presente nota faz referência aos principais pressupostos em relação ao futuro adotados na elaboração 

das demonstrações financeiras anexas, que possam implicar um risco significativo de ajustamentos 

materiais à valorização de ativos e passivos do próximo período financeiro. 

4. Fluxos de Caixa 
4.1 Desagregação dos valores inscritos na rubrica de caixa e em depósitos bancários 

 

A 31.12.2015, o saldo de caixa e de depósitos bancários decompunha-se da seguinte forma: 

 

 31.12.2015 

 

31.12.2014 

Caixa:   

   Caixa  1.631,35 5.757.75 

 1.631,35 5.757,75 

Depósitos bancários:   

   Depósito à ordem 1.065.584,21 748.434,18 

Outros depósitos bancários 1.264.175,12 1.014.175,12 

 2.329.759,33 1.762.609,30 

   

TOTAL CAIXA E DEPÓSITOS BANCÁRIOS 2.331.390,68 1.768.367,05 
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5. Ativos intangíveis 
 

 

5.1 Divulgações para cada classe de ativos intangíveis, distinguindo entre os ativos intangíveis gerados 

internamente e outros ativos intangíveis: 

 

a) As depreciações do período são calculadas tendo em consideração as seguintes vidas úteis e taxa de 

amortização médias: 

 

Ativos intangíveis  Vida útil 

Taxa de 

amortização 

Programas de computador 3-5 20% - 33,33%   

Outros activos intangíveis 60 2% 

   

Os elementos dos ativos intangíveis são depreciados pelo método da linha reta, tendo por base as taxas de 

amortização previstas no Decreto Regulamentar nº 25/2009, de 14 de Setembro. 

 

 

b) Os ativos intangíveis apresentam a seguinte decomposição: 

 

 

 2015 2014 

Ativos intangíveis Ativo bruto 

Amort. e  

perdas por 

imparidade Ativo bruto 

Amort. e  

perdas por 

imparidade 

Programas de Computador 82.834,94 70.757,15 73 198,25 57 462,32 

Direitos de Superfície 638.536,13 297.153,02 638.536,13 284 382,30 

Outros activos intangíveis  3,64  1,82 

 721.371,07 367.913,81 711 734,38 341 846,44 
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c) O valor das amortizações relativas a ativos intangíveis incluídas na rubrica da demonstração dos 

resultados “Gastos/reversões de depreciação e de amortização” ascende a: 

 

 

Amortizações do exercício 2015 2014 

Programas de Computador 13.294,83 17 947,10 

Direitos de Superfície 12.770,72 12.770,72 

Out. Ativos intang. ( em 2012,  inc. p/ lapso em Dir. Superf.) 1,82 1,82 

 26 067,37 30 719,64 

 

d) Os movimentos na rubrica ativos intangíveis durante o ano 2015 e em 2014 são os que se seguem: 

 

  2015  

 Software Outros act. intangíveis TOTAL 

ATIVO BRUTO:    

  Saldo em 31.12.2014 73.198,25 638.536,13 711.734,38 

  Adições 9.636,69 0,00 9.636,69 

  Alienações 0,00 0,00 0,00 

  Saldo em 31.12.2015 82 834,94 638.536,13 721.371,07 

 

AMORTIZAÇÕES: 
   

  Saldo em 31.12.2014 57.464,14 284.382,30 341.846,44 

  Adições 13.296.65 12.770,72 26.067,37 

  Alienações 0,00 0,00 0,00 

  Activos detidos p/ venda 0,00 0,00 0,00 

  Transf. e abates 0,00 0,00 0,00 

  Saldo em 31.12.2015 70.760,79 297.153,02 367.913,81 

    

VALOR LÍQUIDO 12.074,15 341.383,11 353.457,26 
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  2014  

 Software Outros act. intangíveis TOTAL 

ATIVO BRUTO:    

  Saldo em 31.12.2013 64.824,21 638.536,13 703.360,34 

  Adições 8 374,04 0,00 8 374,04 

  Alienações 0,00 0,00 0,00 

  Saldo em 31.12.2014 73.198,25 638.536,13 711.734,38 

 

AMORTIZAÇÕES: 
   

  Saldo em 31.12.2013 39.515,22 271.611,58 311.126,80 

  Adições 17.948,92 12.770,72 30.719,64 

  Alienações 0,00 0,00 0,00 

  Ativos detidos p/ venda 0,00 0,00 0,00 

  Transf. e abates 0,00 0,00 0,00 

  Saldo em 31.12.2014 57.464,14 284.382,30 341.846,44 

    

VALOR LÍQUIDO 15.734,11 354.153,83 369.887,94 

 

 

6. Ativos tangíveis 
 

6.1 Divulgações sobre ativos fixos tangíveis: 

 

a) Bases de mensuração: 

Os ativos tangíveis estão valorizados de acordo com o modelo custo, segundo o qual um item do ativo 

fixo tangível é escriturado pelo seu custo menos qualquer depreciação acumulada e quaisquer perdas 

por imparidade acumuladas. 

 

b) Método de depreciação usado: 

A Empresa amortiza os seus bens do ativo fixo tangível de acordo com o método da linha reta. De 

acordo com este método, a depreciação é constante durante a vida útil do ativo se o seu valor residual 

não se alterar. 
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c) Vidas úteis e taxas de depreciação usadas: 

As depreciações do exercício são calculadas tendo em consideração as seguintes vidas úteis e taxa de 

amortização médias: 

 

Ativos tangíveis Vida útil 

Taxa de 

amortização 

Edifícios e outras construções 20-50 2% – 5% 

Equipamento básico 8-16 6,25% – 12,5% 

Equipamento de transporte 4-8 12,5% – 25% 

Equipamento administrativo 8-16 6,25% – 12,5% 

Outros activos fixos tangíveis 8-16 6,25% – 12,5% 

Outras imobilizações 3-10 10% – 33% 

 

 

d) / e) Reconciliação da quantia escriturada no início e no fim do período de 2015: 

 

  Edifícios e 

outras 

construções 

Equipament

o básico 

Equipament

o de 

transporte 

Equipamento 

administrativ

o 

Ferramentas 

e utensílios 

Outros 

ativos 

fixos 

tangíveis 

TOTAL 

ACTIVO BRUTO:               

  Saldo em 31.12.2014 1 404 295,64 8 232 803,05 25.973,15 648 168,62 283.435,25 321.755,18 10 916 430,89 

  Adições 84.474,43 26.160,56 0 5.393,39 0 15.020,52 131.048,90 

  Transf. e abates 0 0 0 0 0 0 0 

  Saldo em 31.12.2015 1 488.770,07 8 258.963,61 25.973,15 653.562,01 283.435,25 336.775,70 11.047.479,79 

        

AMORTIZAÇÕES        

  Saldo em 31.12.2014 1 366 572,99 7 477 780,32 25.973,15 640 912,17 280.758,29 325 856,99 10 117 853,91 

  Adições 17.834,28 248.125,73 0 8.373,91 0 2.141,19 276.475,11 

  Transf. e abates        

  Saldo em 31.12.2015 1 384.407,27 7 725.906,05 25.973,15 649.286,08 280.758,29 327.998,18 10 394.329,02 

 

6.2 Depreciação, reconhecida nos resultados ou como parte de custo de outros ativos durante o período: 

Ativos tangíveis 

Depreciação 

reconhecida nos 

resultados TOTAL 

Terrenos e recursos naturais 0,00 0,00 
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Edifícios e outras construções 17.834,28 17.834,28 

Equipamento básico 248.125,73 248.125,73 

Equipamento de transporte 0,00 0,00 

Equipamento administrativo 8.373,91 8.373,91 

Equipamentos biológicos 0,00 0,00 

Outros ativos fixos tangíveis 2.141,19 2.141,19 

   

TOTAL 276.475,11 276.475,11 

 

6.3 Depreciação acumulada no final do período: 

 

Depreciação acumulada 31.12.2015 31.12.2014 

Edifícios e outras construções 1 384.407,27 1 366 572,99 

Equipamento básico 7 725.906,05    7 477 780,32 

Equipamento de transporte         25.973,15         25.973,15 

Equipamento administrativo 649.286,08        640 912,17 

Outros ativos fixos tangíveis 608.756,47       606 615,28 

   

TOTAL 10 394.329,02 10 117 853,91 

 

 

7. Imparidade de ativos 
 

7.1 Decomposição dos movimentos relativos ao reconhecimento de perdas por imparidade e reversões 

de perdas por imparidade efetuados no presente período: 

 

As perdas e reversões de imparidade, ocorridas no exercício findo em 31.12.2015, foram reconhecidas 

na formação do resultado, pelo total de impacto determinado na rubrica correspondente. O impacto foi 

calculado do seguinte modo: 

 

 

 

 

Dividas 

a receber 

 

 

 

TOTAL 

Reversões por imparidade reconhecidas nos resultados:   

   Imparidade de dívidas a receber 14.642,55 14.642,55 

 14.642,55 14.642,55 
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7.2 Perdas por imparidade agregadas e reversões agregadas de perdas por imparidade reconhecidas 

durante o período 

 

Durante o exercício findo em 31.12.2015, ocorreram os seguintes movimentos em perdas por 

imparidade: 

 

Imparidades reconhecidas Saldo inicial Reforço/utilização  Reversão Saldo final 

      

Imparidade dívidas a receber 509.430,30 59.972,18  102.780,90 466.621,58 

      

TOTAL 509.430,30 59.972,18  102.780,90 466.621,58 

 

8. Réditos 
 

8.1 Políticas contabilísticas adotadas para o reconhecimento do rédito incluindo os métodos adotados 

para determinar a fase de acabamento de transações que envolvam a prestação de serviços 

 

A Empresa reconhece os réditos de acordo com os seguintes critérios: 

 

a) Vendas - são reconhecidos nas demonstrações dos resultados quando os riscos e benefícios inerentes 

à posse dos ativos são transferidos para o comprador, quando deixa de existir um envolvimento 

continuado de gestão com grau geralmente associado com a posse, quando o montante dos réditos 

possa ser razoavelmente quantificado, quando seja provável que os benefícios económicos 

associados com a transação fluam para a entidade e quando os custos incorridos ou a serem 

incorridos referentes à transação passam ser fiavelmente mensurados. 

 

b) Prestações de serviços - são reconhecidos na demonstração dos resultados com referência à fase de 

acabamento da prestação de serviços à data do balanço. 

 

8.2 Quantia de cada categoria significativa de rédito reconhecida durante o período incluindo o rédito 

proveniente de: 

 

 31.12.2015 31.12.2014 

Vendas de bens 0,00 0,00 

Prestações de serviços 3.952.654,48 3.825.484,76 

TOTAL 3.952.654,48 3.825.484,76 
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9. Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes 

 

9.1 Provisões 

 

A Empresa reconhece uma provisão quando, cumulativamente, exista uma obrigação presente como 

resultado de um acontecimento passado; seja provável que um Ex fluxo de recursos que incorporem 

benefícios económicos será necessário para liquidar a obrigação; e possa ser feita uma estimativa fiável 

da quantia da obrigação. 

 

 

10. Contabilização dos subsídios do governo e divulgação de apoios do Governo 
 

 

10.1 Políticas contabilísticas adotadas: 

 

Os subsídios governamentais são reconhecidos de acordo com o justo valor quando existe uma garantia 

razoável que irão ser recebidos e que a Empresa cumprirá as condições exigidas para a sua concessão. 

 

Os subsídios relacionados com rendimentos (por exemplo, para assegurar uma rentabilidade mínima ou 

compensar déficits de exploração, ou no âmbito de programas de formação profissional), são reconhecidos como 

rendimentos do próprio período, na rubrica "Subsídios à exploração" da demonstração dos resultados 

do período em que os programas/contratos são realizados, independentemente da data do seu 

recebimento, a não ser que se tornem recebíveis num período posterior, onde serão rendimentos do 

período em que se tornarem recebíveis. 

Os subsídios não reembolsáveis relacionados com ativos fixos tangíveis e intangíveis são inicialmente 

reconhecidos nos capitais próprios, sendo posteriormente reconhecidos na demonstração dos 

resultados numa base sistemática e racional durante os períodos contabilísticos necessários para 

balanceá-los com os gastos relacionados. No caso do subsídio estar relacionado com ativos não 

depreciáveis e intangíveis com vida útil indefinida, são mantidos nos capitais próprios, excepto se a 

respetiva quantia for necessária para compensar qualquer perda por imparidade. Os subsídios 

reembolsáveis são contabilizados como passivos. 

 

10.2 Natureza e extensão dos subsídios do Governo reconhecidos nas demonstrações financeiras e 

indicação de outras formas de apoio do Governo 

 

O Centro reconheceu nas suas demonstrações financeiras os seguintes subsídios do Governo: 

 

    Montante   Capital    Rédito  

Subsídio   total   Próprio   do período 

              

PEDIP - Expansão Lisboa   1.031.664   175.269   6.258 

PEDIP - Expansão Porto    2.933.553   152.345   5.437 

Apoio a Infra-estruturas Tecnológicas CCDRN/QREN  (23)   858.344   336.684   83.670 

Apoio a Infra-estruturas Tecnológicas CCDRN/QREN  (65)  198 .047  178.579  19.796 

    5.376.611   842.877   115.162 
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11. Impostos sobre o rendimento 

 

11.1 Principais componentes de gastos/rendimentos de impostos 

 

Gastos / Rendimentos 31.12.2015 

  

Impostos correntes 25.850,73 

Ajustamentos reconhecidos no período de impostos 

correntes de períodos anteriores 

0,00 

  

Impostos diferidos  

   Origem e reversão de diferenças temporárias (28.996,46) 

   Alterações nas taxas de tributação 0,00 

   Lançamento de novos impostos 0,00 

  

Benefício de uma perda fiscal não reconhecida 

anteriormente, de crédito por imposto ou de diferenças 

temporárias de um período anterior usada para reduzir 

gastos de impostos diferidos 0,00 

  

Gastos por impostos diferidos provenientes de uma 

redução, ou reversão de uma diminuição anterior, de um 

activo por impostos diferidos 0,00 

  

TOTAL (3.145,73) 

 

12. Informações sobre matérias ambientais 
 

12.1 Descrição das bases de mensuração adotadas, bem como dos métodos utilizados no cálculo de 

ajustamentos de valor 

 

O Centro tem a obrigação legal de evitar, reduzir e reparar os danos ambientais decorrentes do exercício 

da sua atividade, tendo incorrido em dispêndios para assegurar o integral cumprimento das suas 

obrigações não existindo passivos efetivos ou contingentes de carácter ambiental que devam ser 

reconhecidos ou divulgados, nem riscos ou obrigações desta natureza que possam ser fiavelmente 

mensurados e originar saídas prováveis de recursos, a acautelar por via de provisões específicas, pelo 

que não se justifica definir critérios de mensuração para o efeito, nem quaisquer métodos de 

ajustamento de valor. 
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12.2 Dispêndios de carácter ambiental imputados a resultados 

 

Todos os dispêndios de carácter ambiental devem ser levados a resultados se foram gastos incorridos no 

próprio exercício, ou seja, se não visarem evitar danos futuros ou proporcionar benefícios futuros. 

 

Assim, os dispêndios de carácter ambiental imputados a resultados dizem respeitam a atividades 

passadas ou correntes e ao restauro das condições ambientais no estado em que se encontravam antes 

da contaminação. 

 

13. Instrumentos financeiros 

 
13.1 Bases de mensuração 

 

É política da Empresa reconhecer um ativo, um passivo financeiro ou um instrumento de capital 

próprio apenas quando se torna uma parte das disposições contratuais do instrumento. 

 

A Empresa mensura ao custo ou ao custo amortizado menos perda por imparidade os instrumentos 

financeiros que tenham uma maturidade definida, que os retornos sejam de montante fixo, com taxa de 

juro fixa durante a vida do instrumento ou de taxa variável que seja um indexante típico de mercado 

para operações de financiamento (como por exemplo a Euribor) ou que inclua um spread sobre esse 

mesmo indexante, não contenha nenhuma cláusula contratual que possa resultar para o seu detentor em 

perda do valor nominal e de juro acumulado (excluindo-se os casos de risco de crédito).  

Os contratos para conceder ou contrair empréstimo em base líquida e os instrumentos de capital 

próprio que não sejam negociados publicamente e cujo justo valor não possa ser obtido de forma fiável, 

bem como contratos ligados a tais instrumentos que, se executados, resultam na entrega de tais 

instrumentos, são também mensurados ao custo ou ao custo amortizado menos perda por imparidade. 

 

Todos os instrumentos financeiros que não sejam mensurados ao custo ou ao custo amortizado menos 

qualquer perda de imparidade são mensurados ao justo valor. 

 

A Empresa não inclui os custos de transação na mensuração inicial do ativo ou passivo financeiro que 

seja mensurado ao justo valor com contrapartida em resultados. 

 

Enquanto a Empresa for detentora de um instrumento financeiro, a política de mensuração não será 

alterada. 

 

13.2 Total de rendimento e gasto de juros para ativos e passivos financeiros 
 

Para calcular o custo amortizado de um ativo financeiro ou de um passivo financeiro e imputar o 

rendimento dos juros ou o gasto dos juros durante o período, foi utilizado o método do juro efetivo. 
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De acordo com este método, o total de rendimentos de juros para os ativos financeiros e o total de 

gastos de juros para os passivos financeiros, discriminam-se como se segue: 

 

 

a) Rendimentos de juros para ativos financeiros: 
 

Ativos financeiros 2015 

  

De Depósitos à ordem 291,31 

De Depósitos a prazo 12.591,23 

Outros rendimentos e ganhos de financiamento 2.964,38 

TOTAL 15.846,92 

 

 

13.3 Ativos e passivos financeiros 

 

a) Ativos financeiros com reconhecimento de imparidade 

 

A 31 de Dezembro de 2015, a Empresa detinha os seguintes ativos financeiros para os quais foram 

reconhecidas imparidades: 

 

 

 Custo  Imparidade 

acumulada 

   

 Clientes de cobrança duvidosa 

 

523.810,78 466.621,58 

   

TOTAL 523.810,78 466.621,58 

 

As imparidades consideradas a 31 de Dezembro de 2015 devem-se a evidências objetivas de dificuldades 

financeiras dos respetivos devedores. 

 

13.4 Montante de capital social 

 

A 31 de Dezembro de 2015, o Centro detinha um capital social de 543.500 euros. 
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14. Outras informações 
 

14.1 Estado e outros entes públicos 

 

 

O detalhe da rubrica de “Estado e Outros entes Públicos” é como segue: 

 

 31.12.2015 31.12.2014 

Imposto sobre o Valor Acrescentado 0,00 0,00 

Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas 96.874,43 88 423,47 

TOTAL ACTIVO 96.874,43 88 423,47 

 

 31.12.2015 31.12.2014 

Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares 42.008,40 42 123,72 

Imposto sobre o Valor Acrescentado 130.928,54 103 579,40 

Contribuições para a Segurança Social 70.631,08 69 784,23 

TOTAL PASSIVO 243.568,02 215.487,35 
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Orgãos Sociais

Gestão da Qualidade

Direcção Geral

Direcção de Marketing

Unidade de Suporte

Unidades Base

Materiais e Metrologia Sistemas da Qualidade Ambiente Segurança

Produtos (MP) (MTR) e Benchmarking (SQ) Higiene e Segurança (AHS)  de Máquinas (SM)

Ensaios de Materiais Metrologia Dimensional Assis téc em Gestão da Qualidade Assistência Técnica: Ambiente Marcação CE - Directiva Máquinas

Ensaios de Produtos Metrologia das Temperaturas Estudos de Benchmarking Assist. técnica: Higiene e S. no TrabalhoIntegração de Segurança - assistência técnica

Marcação CE - Aparelhos a Gás Formação Formação Análise de Segurança - Equipamentos de Trabalho

Marcação CE - Baixa Tensão Metrologia das Forças Análise de Segurança de Máquinas em 2ª Mâo

Marcação CE - Equipamentos sob PressãoMetrologia das Grandezas Eléctricas Análise de Segurança - Instal. por Cabo para o Transp. de Pessoas

Marcação CE - Brinquedos Metrologia das Pressões Formação

Análise de Segurança de Redes de GásLaboratório de Estudos de Ruído

Análise de Segurança de Parques InfantisFormação

Formação

Áreas

Director Geral (DG)

Conselho Geral

(CG)

Conselho Administração

(CA)

Conselho da Qualidade

(CQ)

Serviço Adm. / Financeiro

Recursos Humanos (SAF)

Serviço de Formação (SF)

Centro de Recursos em 

Conhecimento (CRC)

Marketing (MKT)

Pense Indústria /Inovação

Medições/Ensaios: Parcerias e I&D

Comissão de Fiscalização

Serviço de Normalização (SN)

Serviços Ambiente, Saúde e 

Segurança no Trabalho (SASS)

Á
r
e

a
s

Unidade Especial

Organigrama do CATIM 
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Os Orgãos sociais são os seguintes: 

Mesa do Conselho Geral 

Presidente: Vicente António Capela Germino, ANEMM 

Vice- Presidente: António Manuel Brito Cruz Graça -  IAPMEI  

Secretário: António Jorge Serrano Garcia de Araújo, TEGOPI 

Secretário: Carlos Daniel Abreu de Sousa Cadete Gil, MARTIFER 

  

Conselho de Administração: 

Presidente: Rui Ferreira Marques, AIMMAP  

Vogal: Rafael da Silva Campos Pereira, AIMMAP 

Vogal: Paulo José de Lima Martins Couto, BOSCH Termotecnologia 

Vogal: Elísio Paulo de Oliveira Azevedo, AIMMAP 

Vogal: Maria Fátima Martins Silva Tavares, IAPMEI  

Comissão de Fiscalização: 

José Manuel Moura Cardoso Santos – Ministério da Economia e Inovação, IAPMEI* 

José António Filipe Gonçalves, AIMMAP  

Susana Maria Azevedo Alvarez Pombo, AIMMAP 

 (*) Conforme despacho de S.Exa Senhor Secretário de Estado do Empreendedorismo, Competitividade e 

Inovação, de Maio de 2013 
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