
 

CROWN PIER CORRETORES DE SEGUROS, SA 

 
Relatório do Administrador Único 

 
Exmos. Senhores, 

Em conformidade e nos termos dos artigos 65º e 66º do Código das Sociedades Comerciais, vimos 

submeter à apreciação de V. Exas o presente Relatório de Gestão, relativos ao ano de 2018. 

 

 Enquadramento Macro Economico 

 

As projeções para a económica portuguesa divulgadas pelo INE e o Ministério das 

Finanças em Dezembro de 2018, apontam para a continuação da recuperação gradual da 

atividade económica. Esta evolução devera traduzir-se num crescimento medio anual do 

PIB de 2,4% contrariamente ao estimado pelo Governo. 

 

  

 ACTIVIDADE DESENVOLVIDA 

 

No ano de 2018 o crescimento da empresa sustentou-se num grande projeto de 

seguros de vida, ligados ao credito à habitação, já iniciado em Outubro de 2015. 

Apesar da conjuntura económica desfavorável, que ainda se faz sentir na economia 

português, os objetivos traçados pela empresa no inicio do Período foram largamente 

alcançados, verificando-se um aumento no valor de comissões relativas a seguros em 

cerca de 23% face ao período anterior. 
 

RECURSOS HUMANOS 

 

A empresa possuí 3 funcionários nos seus quadros. 

 

INVESTIMENTO  

 

A empresa não fez qualquer investimento neste ano. 

 

ANALISE ECONÓMICA E FINANCEIRA 

 

Financiamento 

 

      Em 2018, e para alavancar o crescimento, a empresa teve necessidade de recorrer 

a Entidades Bancárias para operações de apoio de tesouraria, afim de fazer face aos 

seus compromissos. Foram operações de descoberto em Conta Corrente. 

 

 



Demonstração dos resultados 

 

No exercício de 2018 o resultado operacional e resultado líquidos foram positivos 

em €44.789 e €35.142, respetivamente 

   

Balanço 

       

Respeitante à atividade houve um aumento do volume de negócios devido à criação 

de um departamento de vida especializado. 

 

 

PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS 

 

A administração, propõe que o resultado líquido do exercício de 2018, no valor de 

€35.142 positivos, tenha a seguinte aplicação: 

 

                          Resultados Transitados …………      € 35.142 

 

PERSPECTIVAS FUTURAS 

 

Para o ano de 2019 e tendo em conta os ligeiros sinais de retoma da atividade 

económica, a empresa prevê uma ligeira melhoria no volume de negócios através de 

uma política comercial mais agressiva e a criação de ações de cross-selling para os 

mais de 4000 clientes já adquiridos. 

                       

FACTOS RELEVANTES 

 

Após o termo do exercício e até à presente data, não ocorreu qualquer facto 

relevante para as atividades da empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIVIDAS ADMINISTRAÇÃO FISCAL E À SEGURANÇA SOCIAL 

  

Em conformidade com o artº 21º do DL, de 17 Outubro e declarações emitidas nesta 

data, se informa que a Empresa tem dividas à Segurança Social e à Autoridade 

Tributária. 

 

Lisboa, 5 de Julho de 2019 

 

O Conselho de Administração 
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