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INTRODUÇÃO 

Em termos económicos e financeiros, o mundo pouco mudou em 2014. A Europa, nomeadamente a 

Zona Euro, manteve-se em crise, somando o perigo de deflação, a pairar como uma carregada 

nuvem negra. Em países como Portugal, a economia não descolou – o que se refletiu fortemente no 

setor bancário –, a dívida púbica cresceu, o desemprego continuou em níveis muito elevados e o 

risco de pobreza aumentou.  

A fragilidade que se verifica no sector financeiro europeu e nacional prosseguiu, afetando, também, 

a sustentabilidade do emprego e os direitos e garantias contratualmente estabelecidos. 

Foram vários os bancos nacionais atingidos, ainda que em diferentes graus de gravidade. Houve 

casos de colapso financeiro, agravados como sucedido em meados do ano, com o BES, que deu 

origem ao Novo Banco; e casos de reestruturações forçadas devido ao recurso a empréstimos do 

Estado, através da verba disponibilizada pelo programa de auxílio financeiro, em acordos 

celebrados com a DGComp, de que são exemplos a CGD, BPI, Banif e Millennium bcp. As 

consequências são de todos conhecidas, nomeadamente as graves implicações ao nível do 

emprego no setor, especialmente naquela última instituição. 

Nas instituições do sector empresarial do Estado voltaram a ser implementados cortes, 

desrespeitando assim, e mais uma, os acordos livremente negociados, e atingindo, ainda que de 

forma diferente, os trabalhadores do IFAP, da CGD e da Parvalorem. 

Este quadro e os seus consequentes efeitos negativos mereceu o permanente acompanhamento e 

intervenção do Sindicato, não só a nível nacional – através de reuniões realizadas com as 

administrações dos bancos e membros do Governo –, mas também a nível internacional, no âmbito 

da UNI e nos centros de decisão europeus. 

Internamente, esta envolvente teve reflexos evidentes. Menos trabalhadores bancários significa 

menos associados e menor volume de contribuições, com todas as consequências que daí advêm 

para a atividade do Sindicato. 

De um ponto de vista económico-financeiro, a solução pode ser e será sustentável, passando, 

fundamentalmente, pela redução de gastos. Mas o problema não se esgota aí…  

Questão mais complexa reside no próprio papel do Sindicato numa conjuntura como a atual. O SBSI 

tem feito uma profunda reflexão sobre qual o melhor caminho na defesa do emprego, da dignidade 

dos trabalhadores e dos valores sindicais. Sem dogmatismos ou ideias pré-concebidas, tem pautado 

a sua atuação por uma visão moderna e realista das relações laborais, sem nunca abandonar os 

seus princípios basilares. 

A ação do Sindicato dos Bancários do Sul e Ilhas manteve-se em 2014 relativamente estável, 

desenvolvendo uma série de atividades de cariz e âmbito sindicais, mas também na área da 

formação, do lazer, desporto e  cultura.  

Apesar de afetado pela crise, o SBSI continua, ainda assim, a apresentar resultados positivos e uma 

sólida situação económica e financeira, condição essencial para assegurar uma resposta adequada 

aos acrescidos desafios que o momento atual exige. 
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1.  S Ó C I O S 

1.1. Movimento de sócios 

1.2. Por género, situação  e escalão etário 

1.3. Por Secção Sindical 

 

I PARTE – RELATÓRIO DE ATIVIDADES 
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No final de 2014, o SBSI contava com 41.665 sócios. 

 

1.1. Movimento de Sócios          

Os pedidos de demissão foram a principal causa para o cancelamento de inscrições, com 36% do 

total, correspondente a 544 dos casos ocorridos durante o ano, seguido dos falecimentos e do 

abandono do setor, com 32 e 29%, respetivamente.  

1. SÓCIOS 

1.2. Por género, situação e escalão etário 

A representatividade das mulheres, na estrutura de sócios do SBSI, manteve-se em 2014, 

constituindo estas 36,6% do total. 

Os reformados aumentaram o seu peso, em relação aos dois anos anteriores, atingindo, no final de 

2014, os 56,0% do total, contra 54,1% e 52,6%, em 2013 e 2012 respetivamente. Tal situação deriva 

do gradual envelhecimento dos sócios. No final do ano, os escalões que representavam os 

associados com mais de 60 anos detinham 52,9% do total, contra 50,8% no ano anterior, um 

aumento de mais 300 sócios nesse grupo etário. 

I PARTE – RELATÓRIO DE ATIVIDADES 

2013 2012

Total (%) Total Total 14/13 13/12

41.665 100% 42.805 44.098 -3% -3%

26.412 63% 27.211 28.023 -3% -3%

15.253 37% 15.594 16.075 -2% -3%

41.665 100% 42.805 44.098 -3% -3%

18.347 44% 19.635 20.894 -7% -6%

23.318 56% 23.170 23.204 1% 0%

41.665 100% 42.805 44.098 -3% -3%

534 1% 757 1.102 -29% -31%

4.815 12% 5.514 6.276 -13% -12%

6.954 17% 7.127 7.267 -2% -2%

7.320 18% 7.665 8.085 -5% -5%

22.042 53% 21.742 21.368 1% 2%

2014 Variação

Homens

Mulheres

SEXO / GRUPO ETÁRIO

GÉNERO

< 30 anos

41 - 50 anos

GRUPO ETARIO

SITUAÇÃO

Activos

Reformados

51 - 60 anos

> 60 anos

31 - 40 anos

2014 2013 2012

Nº Nº Total 14/13 13/12

42.805 44.098 45.770 -3% -4%

360 336 412 7% -18%

1.500 1.629 2.084 -8% -22%

0 7 9 >100% -22%

40 77 79 -48% -3%

442 391 599 13% -35%

544 699 858 -22% -19%

473 436 379 8% 15%

1 14 5 -93% >100%

Motivo desconhecido 0 5 85 -100% -94%

Saídas com efeito em anos ant. 0 0 70 - -100%

41.665 42.805 44.098 -3% -3%

Falta de pagamento de quotas

MOVIMENTO DE SÓCIOS

Situação no ínicio do ano

Admissões e readmissões 

Cancelamento de inscrições

Transferências p/ fora da área 

Abandono do sector

Pedidos de demissão

Falecimentos

Licença sem vencimento

Situação no final do ano

     Variação
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1.3. Por Secção Sindical 

Estavam registados, no final do ano,  na área das  Secções Sindicais de Empresa, 25.981 sócios, 

dos quais 52,6% eram reformados. 

As Secções Sindicais de Empresa perderam 757 sócios, em 2014. À excepção do BBVA e do 

Interempresas, todas as empresas apresentaram variações negativas, onde se destaca o BES com 

uma diminuição de 273 registos em relação a 2013. Também é de assinalar o BPI, o BIC e o 

Millennium/BCP que perderam 105, 136 e 193  sócios, respetivamente.    

A Secção Sindical de Reformados que incorpora todos os sócios aposentados da área de Lisboa, 

que transitaram das  Secções de Empresa, registou um aumento  de 20 reformados, variação 

contrária a que foi registada em 2013. 

  

1.2. Por género, situação e escalão etário 

Todos os escalões etários, com excepção do que representa os sócios com mais de 60 anos, 

sofreram uma redução, em termos absolutos, assinalando-se a maior quebra no escalão de 31 a 40 

anos. O grupo dos sócios com menos de 30 anos representava, apenas, cerca de 1,3% do total. O 

último escalão - que voltou a crescer, em 2014 - continua a ser o mais numeroso e o seu peso 

corresponde já a 52,9% do total. 

I PARTE – RELATÓRIO DE ATIVIDADES 

1. SÓCIOS 

2013 2012

Total (%) Total Total 14/13 13/12

25.981 100% 26.738 27.596 -3% -3%

12.296 47% 13.073 13.876 -6% -6%

13.685 53% 13.665 13.720 0% 0%

12.296 47% 13.073 13.876 -6% -6%

273 1% 271 280 1% -3%

1.365 5% 1.406 1.462 -3% -4%

2.412 9% 2.605 2.778 -7% -6%

1.364 5% 1.637 1.690 -17% -3%

1.510 6% 1.615 1.735 -7% -7%

402 2% 476 506 -16% -6%

762 3% 796 837 -4% -5%

315 1% 320 387 -2% -17%

287 1% 298 342 -4% -13%

188 1% 195 195 -4% 0%

1.042 4% 1.050 1.060 -1% -1%

142 1% 165 175 -14% -6%

784 3% 555 616 41% -10%

194 1% 199 203 -3% -2%

312 1% 314 328 -1% -4%

741 3% 832 920 -11% -10%

203 1% 339 362 >100% -6%

13.685 53% 13.665 13.720 0% 0%

2014

BIC (Ex-BPN)

Variação

Millennium/BCP

Activos

Reformados

SECÇÕES DE EMPRESA E 

REFORMADOS

SÓCIOS

BBVA

Santander Totta

IFAP

Montepio Geral

BES

Unicre

BPI

BANIF

Barclays Bank

Banco de Portugal

SECÇÃO DE REFORMADOS

SECÇÕES DE EMPRESA

Interempresas

SIBS

Banco Popular

Grupo CGD

CCAM
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As Secções Sindicais Regionais registaram uma diminuição do número de sócios, relativamente ao 

ano anterior (- 383 sócios). No final do ano, estavam aqui recenseados 15.684 sócios, dos quais 

61,4% eram reformados.  

O número de sócios entre os ativos diminuiu em 520 indivíduos, relativamente a 2013, embora o 

número de reformados tenha aumentado em mais 137 elementos. 

À exceção de Horta, todas as Secções Regionais reduziram o número de sócios, em comparação 

com o ano anterior.  

Na distribuição por género, nota-se predominância dos homens, no conjunto das Secções 

Regionais, representando 68,1% do total.  Nos reformados, o peso dos homens é ainda destacado 

(75,5%). 

  

 

 

I PARTE – RELATÓRIO DE ATIVIDADES 

1. SÓCIOS 

1.3. Por Secção Sindical 

2013 2012

Total (%) Total Total 14/13 13/12

15.684 100% 16.067 16.502 -2% -3%

6.051 39% 6.571 7.018 -8% -6%

9.633 61% 9.496 9.484 1% 0%

15.684 100% 16.067 16.502 -2% -3%

360 2% 367 365 -2% 1%

565 4% 625 678 -10% -8%

504 3% 520 541 -3% -4%

391 2% 404 411 -3% -2%

937 6% 976 990 -4% -1%

1.216 8% 1.250 1.314 -3% -5%

654 4% 692 721 -5% -4%

213 1% 212 216 0% -2%

865 6% 876 892 -1% -2%

604 4% 621 668 -3% -7%

828 5% 876 919 -5% -5%

1.210 8% 1.225 1.277 -1% -4%

5.010 32% 5.057 5.090 -1% -1%

1.030 7% 1.060 1.101 -3% -4%

1.297 8% 1.306 1.319 -1% -1%

2014 Variação

Torres Vedras

Horta

Ponta Delgada

Portalegre

Portimão

Setúbal

Tomar

Santarém

Faro

Funchal

Castelo Branco

SÓCIOS

Activos

Beja

SECÇÕES REGIONAIS

Angra Heroismo

Reformados

SECÇÕES REGIONAIS

Covilhã

Évora
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2.  AT I V I D A D E S 

2.1. Ação Sindical 

2.1.1. Vida Institucional 

2.1.2. Contratação Coletiva 

2.1.3. Sindicalização 

2.1.4. Informação  

2.1.5. Globalização e Cooperação 

2.2. Acção Social, Cultural e Tempos Livres 

2.2.1. Centro de Férias e Formação 

2.2.2. Parque de Campismo e Caravanismo 

2.2.3. Contratação de Serviços de Lazer 

2.2.4. Colónias de Férias 

2.2.5. Atividades Sócio-Culturais 

2.2.6. Atividades Desportivas 

2.3. Apoio Jurídico 

2.4. Formação 

2.5. Lutuosa 

I PARTE – RELATÓRIO DE ATIVIDADES 
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2.1.1. Vida Institucional 

2.1. AÇÃO SINDICAL 

  CONSELHO GERAL 

Em 2014, realizaram-se duas reuniões do Conselho Geral, para deliberar sobre as seguintes questões:  

- Relatório e Contas do Sindicato, relativo ao exercício de 2013 da Atividade Sindical, SAMS e 

USP e, ainda, um documento global  de dados agregados do SBSI; 

- Alterações do Regulamento dos SAMS; 

- Orçamento para 2015 da Atividade Sindical, SAMS e USP; 

- Alteração ao Regulamento das Secções Sindicais. 

 

No Conselho Geral, realizado em dezembro de 2014, para além da discussão e deliberação sobre as 

matérias constantes da ordem de trabalhos, foi feita uma exposição detalhada dos objetivos que a 

Comissão Executiva do SAMS Prestação Integrada de Cuidados de Saúde se propõe atingir durante o 

ano de 2015. 

I PARTE – RELATÓRIO DE ATIVIDADES 

  OUTROS EVENTOS 

Entre outras atividades, inerentes à ação sindical, salientam-se as seguintes: 

- Reuniões com Comissões de Trabalhadores; 

- Reuniões com Secretariados Sindicais de Empresa  e  Regionais; 

- Reuniões com trabalhadores de diversas instituições. 

 

Em Outubro, foi eleita a Comissão SST do Banco de Portugal.  

Entretanto, a MECODEC realizou reuniões com todos os Secretariados Sindicais para preparação do 

próximo acto eleitoral e obter e prestar informações dos problemas existentes no âmbito das respectivas 

secções.  

2.1.2. Contratação Coletiva 

  REVISÃO DAS CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO  

A situação de crise económica e social, que continuou a assolar Portugal em 2014, contribuiu para 

encorajar as Instituições de Crédito (IC) no seu propósito de manter, ou mesmo incrementar, a 

desregulamentação das relações laborais no setor, contribuindo assim para o aumento da 

instabilidade. 
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2.1.2. Contratação Coletiva 

2.1. AÇÃO SINDICAL 

  REVISÃO DAS CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO  

As instituições de crédito encontraram no clima de desumanização instalado no País um pretexto 

para também elas tentarem concretizar o que há muito vêm reclamando: um ACT de bases 

mínimas, deixando a cada instituição mão livre para fazer a gestão de recursos humanos de acordo 

com os seus interesses particulares. 

Após cerca de dois anos e meio em que os negociadores da Febase apresentaram todos os 

argumentos em defesa das suas posições – nomeadamente o facto de, apesar da situação de crise 

do País, a banca nacional ter conseguido resistir e, em alguns casos, começar até a apresentar 

sinais de recuperação, para o que muito contribuiu o esforço e dedicação dos trabalhadores – o 

comportamento dos representantes da banca não foi no mesmo sentido. Apesar das insistências da 

Febase, os trabalhadores bancários continuaram privados, tal como muitos outros, da atualização 

das suas remunerações, o que acontece pelo quarto ano consecutivo. 

Durante 2014 foi pouca a evolução registada face ao ano anterior. O ano ficou marcado 

essencialmente pelo reafirmar das posições fechadas do Grupo Negociador das Instituições de 

Crédito, o que impediu a necessária evolução do processo negocial. 

Os avanços verificados em matérias importantes do ponto de vista das garantias não são, contudo, 

suficientes para que se possa dar por encerrado o processo negocial. 

Continuam em aberto matérias que se prendem, nomeadamente, com Promoções, Categorias 

Profissionais, Mobilidade, Prémio de Antiguidade e SAMS, bem como a referente a aumentos 

salariais. No entanto, é de assinalar que a persistência da Febase à mesa de negociações permitiu 

alguma abertura negocial por parte das IC nestas temáticas fundamentais – que inicialmente 

consideravam inegociáveis –, embora não ainda suficiente para assegurar as pretensões sindicais 

de defesa dos interesses dos trabalhadores bancários. 

Como se pode constatar, e apesar das inúmeras reuniões efetuadas, não foi ainda possível chegar 

a um entendimento global que permita alguma tranquilidade face às nossas expectativas. 

Por fim, não será demais acentuar que a denúncia do ACT feita pelas Instituições de Crédito é 

preocupante, na medida em que pode fazer caducar a convenção coletiva. Infelizmente, os 

trabalhadores não têm a lei a seu favor, pois as alterações introduzidas ao Código do Trabalho 

nesta matéria pressionam os Sindicatos, sob pena de os seus associados perderem o que foi 

conquistado ao longo de anos e ficarem com a proteção mínima garantida pelo Código. 

O prolongamento das negociações é, pois, prejudicial aos trabalhadores. Neste contexto, não se 

pode correr o risco de ficar sem convenção, mas tal não significa que se deva fazer um acordo a 

qualquer custo. 

Sem dogmatismos e com espírito de abertura, a Febase continuará firmemente a defender as suas 

posições à mesa de negociações, ciente da importância deste processo para o setor e para os 

trabalhadores que representa. 

 

 

I PARTE – RELATÓRIO DE ATIVIDADES 
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2.1.2. Contratação Coletiva 

2.1. AÇÃO SINDICAL 

BES / Novo Banco 

A revelação pública do prejuízo do Banco Espírito Santo (BES) em meados de 2014 e os 

desenvolvimentos posteriores sobre a sua situação deixaram os Sindicatos da Febase muito 

preocupados com as eventuais repercussões para os trabalhadores da instituição de crédito. 

Assim, de imediato e por diversos meios, exigiram do Estado e do governador do Banco de Portugal uma 

maior atenção aos trabalhadores. 

Como se sabe, sempre que uma instituição enfrenta problemas são os trabalhadores os primeiros a 

serem confrontados com uma situação para a qual não contribuíram e à qual são completamente 

alheios.    

Os trabalhadores do BES foram o rosto visível do banco. Continuam hoje, no Novo Banco, com 

escrupuloso zelo, competência e dedicação, a defender a imagem da instituição e a responder perante 

os clientes, transmitindo-lhes confiança. Merecem da parte da administração e das instituições nacionais 

o maior respeito e a defesa dos seus postos de trabalho. 

Nesse sentido, a Febase solicitou à nova administração uma reunião para esclarecer a situação laboral 

no banco, pretendendo não apenas ser ouvida sobre a reestruturação, mas intervir no processo, pois só 

assim os trabalhadores serão efetivamente defendidos.  

Também a UGT – central sindical onde estão filiados os Sindicatos da Febase – interveio no processo, 

procurando proteger os trabalhadores do banco. A ministra das Finanças garantiu à UGT que a solução 

encontrada para o BES pelo Governo, Banco de Portugal e Comissão Europeia defende os interesses 

dos trabalhadores da instituição de crédito. 

A salvaguarda veio ainda do governador do Banco de Portugal, que, na sua comunicação televisiva de 3 

de agosto, afiançou que a solução para o BES não terá impacto nos seus trabalhadores. 

Logo que tomou posse a Administração do então criado Novo Banco, os Sindicatos da Febase foram 

recebidos pelo seu administrador, naquela que foi a primeira reunião da equipa de gestão com os 

Sindicatos do setor. 

No encontro, o presidente da instituição garantiu que a administração não tinha previsto qualquer plano 

de reestruturação da rede de agências ou do quadro de pessoal. Pelo contrário, afiançou que a 

instituição está a contar com todos os seus trabalhadores para cumprir a missão a que se propôs: ganhar 

quota de mercado e aumentar o valor do Novo Banco, objetivo que considerou só poder ser alcançado 

com o empenho de todos os trabalhadores. 

Os Sindicatos manifestaram a sua preocupação com o futuro dos trabalhadores, lembrando o 

profissionalismo e competência dos bancários portugueses, nomeadamente dos do Novo Banco, cuja 

atuação tem demonstrado uma enorme dedicação, motivação e capacidade de resistência. 

Desde então, vários contactos foram efetuados com responsáveis aos mais diversos níveis, com o 

objetivo de manifestar a preocupação da Febase com o futuro dos trabalhadores do Novo Banco. 

 

 

 

 

 

 

 

 REESTRUTURAÇÕES NO SETOR BANCÁRIO 

I PARTE – RELATÓRIO DE ATIVIDADES 
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2.1.2. Contratação Coletiva 

2.1. AÇÃO SINDICAL 

Nesse sentido, os Sindicatos integraram a delegação da UGT que se reuniu com o Primeiro-Ministro, 

encontro que contou também com a presença da ministra das Finanças. 

Na reunião, que teve como único ponto da agenda a obtenção de informações sobre o futuro do Novo 

Banco, foi deixado bem claro que os trabalhadores e os seus postos de trabalho são a preocupação 

central dos Sindicatos.  

E embora não desvalorizando de forma alguma a sustentabilidade do sistema financeiro português, os 

Sindicatos alertaram para que a integração do Novo Banco numa instituição já a operar em Portugal 

poderá provocar uma concentração do mercado bancário nacional, a que a DGComp se opõe, de acordo 

com a redução imposta no Millennium bcp. 

Ficou claro na reunião que existe por parte do Governo a preocupação de garantir não só o melhor valor 

na transação do Novo Banco, mas também assegurar o maior número possível de postos de trabalho – 

o que foi confirmado numa nova reunião com a Administração do Novo Banco. 

 

BCP 

Face ao plano de recapitalização a que o Millennium BCP teve de recorrer e ao correspondente plano de 

reestruturação exigido pela DGcom, os Sindicatos da Febase assinaram de boa-fé um Memorando de 

Entendimento com o banco, tendo em vista a salvaguarda de quatro centenas de postos de trabalho. 

O Acordo previa, entre várias outras matérias, a implementação em 2014 de um plano de reformas 

antecipadas e de um plano de rescisões de contrato de trabalho por mútuo acordo, com uma oferta 

global de 1,5 de remuneração mensal efetiva por cada ano de trabalho; no caso das adesões voluntárias 

nas primeiras três semanas do plano, a aplicação de 1,6 de remuneração mensal efetiva por cada ano 

de trabalho.  

Por outro lado, o Memorando preconizava também alterações num conjunto de cláusulas do ACT.  

Se no início o processo correu sem incidentes – com os trabalhadores, depois de devidamente 

informados pelos seus Sindicatos, a tomarem a decisão que lhes pareceu mais adequada face à 

situação que lhes foi criada e para a qual em nada contribuíram –, o mesmo não se pode dizer da fase 

seguinte, quando o banco reviu o plano inicial ao ser forçado a atingir no primeiro trimestre de 2015 os 

objetivos inicialmente previstos para finais de 2017. 

Os Sindicatos foram então alertados para o conteúdo de cartas que o banco estava a enviar aos 

trabalhadores, informando-os de que no âmbito do processo de reestruturação em curso não tinha 

condições para assegurar os seus postos de trabalho.  

Esta disposição mereceu de imediato uma forte reação da Febase, pois tinha sido assumido pela 

Administração que não recorreria a pressões desajustadas, mas, pelo contrário, seria através de 

rescisões de contrato por mútuo acordo e/ou reformas antecipadas que iria alcançar os objetivos a que 

se tinha comprometido. 

 

 REESTRUTURAÇÕES NO SETOR BANCÁRIO 
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Numa reunião entre as partes, a comissão executiva do Millennium bcp garantiu à Febase que 

futuramente o procedimento do banco desenvolver-se-ia no quadro do Memorando de Entendimento 

acordado com os Sindicatos. 

Ficou igualmente salvaguardado o direito de os trabalhadores que receberam as cartas do banco 

ocuparem os seus postos de trabalho, a que legitimamente têm direito. 

Os Sindicatos da Febase continuarão a monitorizar com muita atenção a aplicação do Acordo assinado, 

não permitindo qualquer atropelo ao que foi negociado. 

 

Barclays 

Os Sindicatos da Febase foram surpreendidos, tal como as organizações sindicais do Sul da Europa, 

pela declaração de desinvestimento do Barclays em Portugal, Espanha, Itália e França, feita do CEO do 

grupo britânico. A informação foi acompanhada pelo anúncio de que o banco prevê reduzir cerca de 14 

mil postos de trabalho a nível global. 

De imediato os Sindicatos da Febase solicitaram uma reunião com a administração do Barclays em 

Portugal, com o objetivo de obter esclarecimentos sobre as consequências para os trabalhadores do 

anúncio de que a atividade em Portugal não é estratégica para o banco. 

A administração do banco confirmou aos Sindicatos a pretensão do banco em alienar a operação, ou 

parte dela, em Portugal e nos restantes países acima indicados, tendo na altura lhe sido dito que, não 

compreendendo os Sindicatos da FEBASE esta intenção, mais incompreensível se tornava a mesma 

com a informação prestada pelo Presidente do Barclays de que a justificação para este abandono seria 

a de que “a banca Europeia teria demasiada regulamentação e que por isso os interesses deste banco 

se passariam a apontar para Africa e América do Sul” . 

Os Sindicatos exprimiram a sua preocupação face à instabilidade que uma notícia desta natureza causa 

na vida dos trabalhadores, tanto mais que 2014 era o terceiro ano consecutivo que o Barclays recorria à 

redução de postos de trabalho. 

Na reunião, o administrador de Pessoal prometeu que tudo seria tratado com o máximo respeito pelos 

direitos dos trabalhadores.  

Foi perante este cenário que o Barclays procedeu ao encerramento de seis dezenas de balcões e 

avançou com mais um plano de rescisões de contrato por mútuo acordo, cujo objetivo era reduzir o 

quadro de efetivos em cerca de 300 a 400 trabalhadores.  

O Barclays propôs aos trabalhadores condições mais vantajosas do que as legalmente previstas, 

nomeadamente 1,5 salários por ano de antiguidade no banco (com a garantia de um valor mínimo), bem 

como um conjunto de benefícios sociais.  
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BBVA  

Os Sindicatos foram confrontados, logo no início de 2014, com a notícia do possível encerramento da 

operação do BBVA em Portugal, que teve origem na comunicação social espanhola e foi amplamente 

divulgada em Portugal.  

Imediatamente a Febase solicitou uma reunião ao banco, que rejeitou o pedido argumentando não 

comentar notícias vindas a público através da comunicação social.  

Perante nova vaga de notícias em meados do ano, os Sindicatos insistiram na necessidade de uma 

reunião, tendo a administração em Portugal reafirmando não ser prática do banco comentar notícias, 

justificando assim não considerar viável a realização do encontro. 

Face a esta posição, a Febase concluiu que a administração do BBVA em Portugal ou não tinha 

informações sobre as decisões da casa-mãe ou não queria discutir com os Sindicatos o futuro do banco 

e dos seus trabalhadores. 

A Febase lamentou o silêncio dos responsáveis, considerando ser importante que a reunião se 

efetuasse, quanto mais não fosse para a administração transmitir de viva voz qual a intenção do banco 

sobre a sua presença em Portugal. 

A provar que os Sindicatos tinham razão ao manifestar as suas preocupações e reclamar explicações 

da Administração, já no terceiro trimestre do ano tomaram conhecimento de que o BBVA iria iniciar um 

processo de reestruturação, envolvendo o despedimento coletivo de cerca de 170 trabalhadores. 

Face a esta informação, foi reafirmado junto da Administração a necessidade de uma reunião, com o 

objetivo de obter esclarecimentos sobre o processo de reestruturação do banco e para tentar inverter 

suas pretensões. 

Em resposta à nova solicitação, os Sindicatos da Febase foram finalmente recebidos pela 

administração, representada ao mais alto nível. Na reunião expuseram as suas preocupações, 

preconizando alternativas possíveis ao despedimento coletivo e já utilizadas em situações idênticas por 

várias instituições de crédito, quer nacionais quer estrangeiras, entre as quais o recurso a reformas 

antecipadas – já viabilizadas em tempos pelo BBVA – e a rescisões por mútuo acordo negociadas 

individualmente. 

Os representantes do banco confirmaram o despedimento coletivo – cujo processo foi desenvolvido 

através da Comissão de Trabalhadores, o interlocutor legal –, considerando-o a última medida apurada 

como solução para o problema do BBVA em Portugal, que passava, nomeadamente, pela redução do 

número de trabalhadores e dos custos com pessoal. 

Face à insistência da Febase na procura de outras soluções, a administração afirmou a disponibilidade 

do banco para, na fase seguinte de Negociações própria desse processo, acordar soluções diferentes 

das inicialmente anunciadas na fase de Informações, entre as quais o alargamento do montante da  

I PARTE – RELATÓRIO DE ATIVIDADES 



RELATÓRIO E CONTAS 2014 

SBSI – ATIVIDADE SINDICAL 
15 

2.1.2. Contratação Coletiva 

2.1. AÇÃO SINDICAL 

I PARTE – RELATÓRIO DE ATIVIDADES 

 REESTRUTURAÇÕES NO SETOR BANCÁRIO 

mensalidade a tomar em conta – acrescentando-lhe, além da retribuição base e diuturnidades, outras 

prestações retributivas – e, ainda, o aumento do fator a utilizar no cálculo da compensação inicialmente 

indicada, bem como a sua disponibilidade para acordar soluções para os empréstimos em curso, quer 

referentes aos créditos à habitação quer os relativos a outros fins que foram concedidos aos 

trabalhadores atingidos. 

Já quanto à proposta de reformas antecipadas defendida pelos Sindicatos como medida alternativa, o 

banco adiantou não ser possível equacioná-la dado os encargos que representaria e que se refletiria no 

valor das indemnizações a pagar aos restantes trabalhadores envolvidos.  

O processo terminou com a aceitação, pela generalidade dos trabalhadores, das propostas de rescisão 

apresentadas pelo banco. 

Unicre 

Face à informação de que Unicre teria avançado com um processo de redução de trabalhadores, os 

Sindicatos da Febase contactaram a administração da empresa para obter esclarecimentos. 

Os responsáveis da Unicre confirmaram ter decorrido um processo de reestruturação, adiantando 

que este passou sobretudo pelo recurso a reformas antecipadas e a algumas rescisões de contrato 

por mútuo acordo. 

O processo envolveu cerca de três dezenas de trabalhadores e decorreu de forma pacífica. 

Por solicitação dos Sindicatos da Febase, a administração da empresa de gestão e emissão de 

cartões de pagamento comprometeu-se a que, se futuramente houver necessidade de recorrer 

novamente a este tipo de medidas, debatê-las-á previamente com a Federação – ao contrário do 

que aconteceu desta vez. 

Banif 

Continuam contraditórias, e imprecisas as informações quanto à forma como decorre o processo de 

restruturação do BANIF, banco que como é do conhecimento recorreu à linha de crédito de apoio 

da Comunidade Europeia. 

Depois de algumas reuniões efetuadas com a Administração do Banco, fomos informados de que o 

processo de reestruturação iria prosseguir com recurso essencialmente a rescisões por mútuo 

acordo, tendo para o efeito a Administração, recorrido a convites aos trabalhadores que na sua 

perspetiva se encontravam a mais na Instituição bem como  com diminuição do numero de balcões 

matérias em relação às  quais a DGCOM, tal como já sucedera no Millennium BCP, se mostrava 

intransigente, não podendo ainda ser quantificado qual o volume a atingir por estes cortes. 

Refira-se que como em todas as Instituições este é sempre um processo que envolve muitas 

injustiças, dada a subjetividade das opções de seleção.  

A Administração deu-nos conta, mais uma vez, da necessidade proceder à reestruturação do 

banco, mas que pretendia fazê-lo com toda a tranquilidade, e tinha presente a posição defendida 

pelos dos sindicatos da Febase, de manter o maior número possível de postos de trabalho. 
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Parvalorem 

A situação laboral dos trabalhadores da Parvalorem manteve-se, ao longo de todo o ano de 2014, 

bastante indefinida, apesar dos esforços dos Sindicatos para obter respostas sobre o futuro da empresa 

e dos seus trabalhadores. 

Numa reunião com os Sindicatos da Febase, a administração da Parvalorem informou que foi 

reduzido o número de trabalhadores a aderir ao processo das rescisões por mútuo acordo 

destinado aos que têm processos judiciais contra a instituição. 

O presidente da empresa adiantou ainda que após o ajustamento do organigrama ao novo objeto 

social irá decorrer um segundo processo de rescisões por mútuo acordo. 

Face a esta informação, os Sindicatos reclamaram à administração a abertura do processo de 

rescisão a todos os trabalhadores, bem como uma melhoria nas condições propostas, 

nomeadamente no que diz respeito ao valor das indemnizações. 

Por outro lado, questionado sobre que futuro está a ser desenhado para a empresa ao nível de 

efetivos, o responsável da Parvalorem esclareceu que numa primeira fase deverá ser assegurada 

cerca de centena e meia de postos de trabalho, prevendo-se, posteriormente, uma nova redução de 

trabalhadores. 

Posteriormente, os Sindicatos tomaram conhecimento de informações que dão como adquirido que 

a Parvalorem vai recorrer a um despedimento coletivo, solução a que sempre se opuseram, tendo-o 

manifestado por mais de uma vez quer à administração da empresa quer ao Governo. Assim, o 

processo continuará a ser acompanhado com muita atenção. 

 

IFAP 

Face à decisão de afastamento do ACT no IFAP e nas Direções Gerais de Agricultura e Pescas para os 

trabalhadores oriundos do ex-IFADAP, tomada unilateralmente pelo Governo, os Sindicatos da Febase 

intentaram um conjunto de ações em tribunal.  

Além das ações sobre o assunto que se encontram pendentes no Tribunal Administrativo, Sindicatos da 

Febase intentaram também uma ação no Tribunal de Trabalho de Lisboa, com o objetivo de que seja 

reconhecida a continuação da aplicação do ACT, com as consequências daí decorrentes, 

nomeadamente no que respeita ao pagamento das diferenças salariais a que haja lugar, resultantes da 

aplicação do ACT, desde a data em que o mesmo foi ilicitamente afastado. 

A ação está pendente no 4.º juízo – 1ª secção do Tribunal de Trabalho de Lisboa e foi já realizada a 

audiência de partes, tendo o julgamento sido marcado para o dia 9 de janeiro de 2015. 

 SETOR EMPRESARIAL DO ESTADO 



RELATÓRIO E CONTAS 2014 

SBSI – ATIVIDADE SINDICAL 
17 

2.1.2. Contratação Coletiva 

2.1. AÇÃO SINDICAL 

 SETOR EMPRESARIAL DO ESTADO 

I PARTE – RELATÓRIO DE ATIVIDADES 

Também a dualidade de critérios da Caixa Geral de Aposentações (CGA) na contagem do tempo 

de serviço para efeitos de reforma aos trabalhadores da Parvalorem foi alvo de veemente oposição 

dos Sindicatos.  

A interpretação da CGA sobre as pensões de reforma não está de acordo com as disposições 

constantes no plano de reformas do Fundo de Pensões do ex-BPN. Face a esta irregularidade 

cometida pela CGA, foram solicitadas reuniões ao seu presidente, bem como aos secretários de 

Estado do Tesouro, da Administração Pública e da Segurança Social. Os Sindicatos exigem a 

clarificação do decreto-lei n.º 88/2012, de 11 de abril, que procedeu à transferência do Fundo de 

Pensões para a CGA, bem como a rápida resolução deste problema.   

Relativamente ao ex-Grupo BPN, salientam-se ações judiciais, relacionadas com a majoração dos 

salários dos bancários da Parvalorem devido à integração na Segurança Social e respetivo 

aumento dos descontos. Novo processo judicial está pendente no Tribunal de Trabalho do Porto.  

E igual processo decorre em Tribunal envolvendo os trabalhadores do BPN Crédito, cuja situação é 

igual à dos trabalhadores da Parvalorem. 

CGD 

A Caixa Geral de Depósitos continua a ser uma Instituição Financeira da área empresarial do 

Estado, que se movimenta num mercado extremamente concorrencial e que nos últimos anos, por 

intervenção de diversos Governos, tem penalizado, os sues trabalhadores nos seus rendimentos e 

expectativas de evolução de carreiras profissionais. 

2014 foi mais um ano em que os trabalhadores do Grupo CGD foram, inexplicavelmente, afetados 

pela aplicação da Lei do Orçamento do Estado para 2014.  

Os Sindicatos da Febase defenderam mais uma vez, que sendo a Caixa uma Instituição abrangida 

pelas regras do CT rege-se, em matéria de relações de trabalho pela convenção coletiva (AE) 

livremente negociada, não deveria estar sujeita as disposições do OE, ou então estas deviam ser 

acompanhadas, ou então permitir a adoção de soluções compensatórias relativas nomeadamente 

aos cortes e suspensão da aplicação do AE de forma a evitar uma dupla penalização.  

Só trabalhadores motivados podem continuar a defender a Empresa nos desafios que diariamente 

se lhes colocam, ou se quisermos dizer de outra maneira, os trabalhadores da CGD apesar dos 

atropelos que tem sofrido ao longo dos últimos anos, tem sabido responder com o seu 

profissionalismo e dedicação para continuarem a manter a Empresa no lugar que esta, por direito 

próprio, merece. 
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2.1.3. Sindicalização 

 

Durante o ano de 2014, o pelouro da Sindicalização reuniu com os Secretariados Regionais 

de Portimão, Funchal e Beja, estando previstos para 2015 contactos com os restantes 

secretariados. 

Contando com a colaboração de técnico entretanto contratado, promoveram-se estudos e 

pareceres sobre a posição do Sindicato no mercado, bem como a análise de melhorias 

propostas pelos Sócios. 

Entre outras iniciativas, foram propostas à Direção do SBSI as seguintes alterações: 

- Reservar o Creben apenas para Sócios com FSA; 

- Optar pelo débito direto como opção base para cobrança de quotas de sócios, com 

entidades que não efetuem a cobrança no vencimento; 

- Alterar os formulários de adesão de sócios, para um modelo único e de fácil 

preenchimento; 

- Enviar para os secretariados informação mensal sobre o movimento de sócios; 

- Providenciar formação de vendas para promotores de ações de sindicalização. 

 

Em 2014, o Sindicato participou nas reuniões das Comissões de Acompanhamento dos 

Fundos de Pensões para as quais foi convocado. 

Da análise da documentação disponibilizada, suportada por pareceres técnicos da equipa 

que assessora o Sindicato nesta matéria, concluiu-se que os Fundos cumpriram os rácios 

exigidos pelo Banco de Portugal e apresentam níveis de financiamento adequados.  

Salienta-se o facto de as responsabilidades do Fundo de Pensões do ex-BES terem sido 

integralmente transferidas para o Novo Banco, permitindo aos trabalhadores da Instituição 

encarar o seu futuro com tranquilidade e segurança. 

 COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DOS FUNDOS DE PENSÕES 

2.1.2. Contratação Coletiva 

2.1.4. Informação 

A crise económica e social que Portugal atravessa continua a ter consequências 

devastadoras para os trabalhadores, abatendo-se como nunca sobre o setor bancário e 

provocando uma mudança de paradigma nas relações industriais, o que tem exigido ao SBSI 

uma reflexão muito séria sobre a forma de defender os seus associados e de manter um 

contacto permanente.  

Numa sociedade cada vez mais mediatizada, a comunicação é a melhor forma de transmitir a 

mensagem sindical e responder à imagem deturpada que é transmitida à opinião pública. 
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Consciente desse desígnio e das alterações profundas no acesso à informação, o SBSI prossegue o 

objetivo nunca acabado de prestar aos associados uma informação cada vez melhor e de acesso 

mais fácil e eficaz, multiplicando os meios para chegar aos sócios. 

A informação do Sindicato aos seus associados processa-se através das revistas “O Bancário” e 

“Febase”, do sítio na Internet, da Newsletter, e do envio de mailing list através do Ligue-se @ nós. 

 

 REVISTAS “O BANCÁRIO” E FEBASE 

2.1.4. Informação 

.  

As revistas “O Bancário” e “Febase” têm periodicidade mensal, intercalando as edições 

quinzenalmente desde março de 2010. Ambas são distribuídas gratuitamente aos sócios por correio 

ou via email, estando ainda disponíveis online no portal do SBSI. 

Com objetivos diferentes, as revistas são complementares. “O Bancário” é distribuído apenas aos 

sócios do SBSI e por isso dedicado essencialmente às atividades desenvolvidas pelo Sindicato, 

nomeadamente no que se refere ao SAMS, tempos livres ou formação.  

Merecem igualmente destaque as iniciativas das Comissões – GRAM, Juventude e Quadros e 

Técnicos – difundidas em páginas próprias. 

Já a “Febase”, revista dirigida a todos os associados dos Sindicatos que integram a Federação do 

Setor Financeiro, privilegia os temas comuns ao setor, especialmente os de âmbito sindical, como a 

contratação coletiva.  

Em 2014 os conteúdos da revista refletiram as principais preocupações dos bancários, relatando os 

conflitos no setor e dando conta do trabalho sindical desenvolvido.  

Entre os assuntos de maior relevância destaque-se a reestruturação de algumas instituições de 

crédito através de rescisões por mútuo acordo, reformas antecipadas e, nos casos mais dramáticos, 

despedimentos coletivos. O desemprego de trabalhadores bancários atingiu uma dimensão jamais 

vista, a que não será alheia a reorganização da banca, cujo principal objetivo foi a redução de 

custos. 

O acompanhamento permanente do processo negocial de revisão global do ACT e a denúncia da 

intransigência das entidades patronais, responsável pelo impasse a que se chegou neste domínio, 

marcou também o ano informativo. 

Ao longo do último ano manteve-se a preocupação e o empenhamento no enriquecimento das 

revistas ao nível dos conteúdos, procurando diversificar os temas e os ângulos de abordagem sem 

perder a perspetiva crítica que se impõe numa revista de caráter sindical. Esse esforço foi 

particularmente visível nos dossiês temáticos.  
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 PORTAIS DO SBSI / SAMS 

A comunicação, quer a nível técnico quer de conteúdos, está em evolução permanente e o SBSI 

não poderia alhear-se desta realidade. 

Uma nova plataforma foi inaugurada em 2013, disponibilizando uma ferramenta mais amiga dos 

utilizadores, mais interativa e com uma imagem mais moderna. O acesso ao portal do SBSI ficou 

disponível em maio e ao do SAMS em novembro. 

Dividido em três grandes áreas – Atividade Sindical, SAMS e Ligue-se @ nós – o sítio coloca aos 

dispor dos sócios um conjunto de funcionalidades que visam um contacto mais cómodo e fácil com 

os serviços do SBSI, dos eventos em cada Secção Sindical à marcação de consultas ou ao 

consultório jurídico. 

Na plataforma os associados encontram disponível toda a informação da atividade sindical do SBSI, 

da negociação coletiva às reuniões com trabalhadores, à formação e às iniciativas das Comissões 

e dos Tempos Livres. 

Além de textos com a atualidade, qualidade e rigor informativo que sempre foram a marca noticiosa 

distintiva do SBSI, o novo sítio traz a novidade do recurso a suportes áudio e vídeo.  

São ainda disponibilizados dados sobre as convenções coletivas em vigor, o Parque de Campismo, 

o Centro de Férias e outros.  

Em 2014, os Portais do SBSI / SAMS tiveram 1.195.068 visualizações. 

I PARTE – RELATÓRIO DE ATIVIDADES 

Ligue-se @ nós 

Com o objetivo de privilegiar o contacto direto com os seus associados, o Sindicato continua a 

dinamizar a campanha “Ligue-se @ nós”, que tem registado um crescimento assinalável, atingindo, 

no final de 2014, o registo de 22.479 sócios contactáveis por e-mail. 

Através de e-mail, o SBSI envia aos sócios que aderem à campanha os comunicados sobre o que 

se passa no seu banco, alerta para novas notícias inseridas no sítio do Sindicato e divulga uma 

série de informação de interesse, nomeadamente nas áreas da Contratação Coletiva, Formação, 

GRAM ou Tempos Livres. 

 NEWSLETTER 

No final de 2014, o SBSI lançou mais uma iniciativa comunicacional: a Newsletter. Com 

periodicidade quinzenal, a Newsletter leva aos associados registados na mailing list as últimas 

notícias difundidas através do sítio e que, por algum motivo, poderão não ter chegado ao 

conhecimento dos sócios.  

Esta é uma nova forma de comunicação, que privilegia a comodidade, facilita a leitura e fortalece o 

elo de ligação entre o Sindicato e os sócios. 
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  NO ÂMBITO DA UGT – UNIÃO GERAL DE TRABALHADORES 

O SBSI participou, em 2014, em múltiplos eventos e iniciativas da UGT, nomeadamente: 

- Comemorações do 36º aniversário da UGT; 

- Reuniões do Secretariado Nacional e do Conselho Geral; 

- Reuniões e atividades da Comissão de Juventude da UGT; 

- Reuniões e atividades da Comissão de Mulheres da UGT; 

- Congressos das Uniões da UGT da sua área; 

- Assembleia Geral e Conselho Geral da escola Agostinho Roseta; 

- Comemoração do dia nacional de Prevenção e Segurança no Trabalho, na Assembleia da 

República, com apresentação de relatório anual pela Autoridade das Condições de Trabalho 

(ACT). 

  NO ÂMBITO DA UNI – UNION NETWORK INTERNATIONAL 

Ao longo de 2014, o Sindicato participou nas diversas reuniões realizadas no âmbito da UNI 

nomeadamente: 

- Reuniões sobre o Diálogo Social do Setor Bancário e  DG Market, patrocinadas pela UE; 

- Barclays Forum; 

- Semana de Ação da UNI Finanças 

- Reunião da UNIMed, onde foram analisadas as propostas a apresentar ao Congresso 

Mundial. Nessa reunião, o presidente do Sindicato dos Bancários do Sul e Ilhas foi 

reconduzido como presidente da referida estrutura. 

- Congresso Mundial da UNI, cujo lema foi a sindicalização dos trabalhadores como forma de 

fortalecimento do movimento sindical e debateu temas da atualidade, nomeadamente a 

inclusão social, responsabilidade corporativa e direitos humanos,  acordo e alianças globais, 

entre outros. 

I PARTE – RELATÓRIO DE ATIVIDADES 

A exemplo de anos anteriores, em 2014 o SBSI esteve presente no Fórum de Comunicadores da 

UNI (Unicommunication). O Fórum, cuja oitava edição se realizou na sede da UNI na Suíça, no final 

de junho, tem por objetivo colocar jornalistas sindicais de todo o mundo a debater entre si e com os 

responsáveis da UNI as melhores práticas de difusão de informação, com o objetivo de fazer 

chegar a mensagem sindical aos trabalhadores e à população em geral.  

Em 2014, o SBSI apresentou no fórum uma comunicação sobre a sua estrutura comunicacional. 

  NO ÂMBITO DE OUTRAS AÇÕES DE COOPERAÇÃO 

- Reuniões semestrais do grupo de trabalho da TUAC (que integra o presidente da Direção do 

SBSI) com a OCDE, para análise da evolução dos PPP’s (Planos Privados de Pensões); 

- Reunião de uma delegação da UGT, integrando o Presidente do SBSI, com representantes 

do FMI e do Banco Mundial, sob o patrocínio da CSI, onde foram analisados e discutidos os 

problemas do Setor Bancário e as suas implicações sociais. 
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O número de dormidas, em 2014, foi 

inferior a 2013. A taxa de ocupação 

anual, que resulta do potencial 

calculado a partir do quarto duplo, 

também baixou em termos 

homólogos, passando de 36,8%, em 

2013, para 26,9%, no exercício findo. 

 

2.2.1. Centro de Férias e Formação 

2.2.2. Parque de Campismo e Caravanismo 

O número de utentes do Parque de Campismo, em 2014, relativamente ao ano anterior, aumentou 

em cerca de 2%, contrariando o decréscimo registado de 2012 para 2013. A melhoria do ambiente 

económico na União Europeia, poderá ser a principal razão para esta situação mais favorável do 

Parque.  

2.2. AÇÃO SOCIAL, CULTURAL E TEMPOS LIVRES 

Em todos os trimestres de 2014, tal como sucedido em 2013, o número de utentes a utilizar o Centro 

de Férias e Formação diminuiu como se pode verificar no quadro. As maiores variações foram 

sentidas no 1º e 4º trimestre, onde se registaram  decréscimos de 28% e 35%, respetivamente, em 

relação ao ano anterior.  

Durante o ano, realizaram-se no Centro de Férias várias acções organizadas pelo Sindicato, de 

que salientamos os cursos de formação. 

 

Os portugueses continuaram a ser os principais frequentadores do Parque, com 36% do total das 

entradas, notando-se aqui uma ligeira queda. Dos estrangeiros, o principal cliente foi a França, 

seguido de Espanha, Inglaterra e Alemanha.  

O 3º trimestre foi o período de maior densidade de ocupação, com uma concentração próxima de 

50% do total anual. Entre os estrangeiros, salvo Espanha e França, a distribuição dos utentes ao 

longo do ano  mostra que, em média, a procura é mais forte na época baixa.  

 

 

I PARTE – RELATÓRIO DE ATIVIDADES 

2013 2012

Nº Ocupação (%) Nº Nº 14/13 13/12

1º trim 845 13% 1.173 1.710 -28% -31%

2º trim 1.611 26% 2.173 3.044 -26% -29%

3º trim 3.009 43% 4.019 4.337 -25% -7%

4º trim 810 15% 1.243 1.618 -35% -23%

6.275 27% 8.608 10.709 -27% -20%

Variação2014

TOTAL

PERÍODO

2013 2012

1º trim 2º trim 3º trim 4º trim Total (%) Total Total 14/13 13/12

Portugal 544 2.028 6.005 542 9.119 36% 9.676 10.712 -6% -10%

Alemanha 461 449 696 332 1.938 8% 1.988 1.846 -3% 8%

Bélgica 265 116 195 143 719 3% 790 785 -9% 1%

Espanha 112 554 2.271 187 3.124 12% 2.819 3.187 11% -12%

França 1.226 997 1.623 725 4.571 18% 3.233 3.155 41% 2%

Holanda 300 330 264 207 1.101 4% 1.210 1.316 -9% -8%

Noruega 241 47 18 101 407 2% 517 625 -21% -17%

Inglaterra 975 506 420 544 2.445 10% 2.673 2.743 -9% -3%

Suécia 267 32 38 129 466 2% 529 508 -12% 4%

Outros 279 301 662 254 1.496 6% 1.525 1.572 -2% -3%

4.670 5.360 12.192 3.164 25.386 100% 24.960 26.449 2% -6%

% do total anual 18% 21% 48% 12% 100% 100% 106%

Variação

TOTAL

PAÍS DE ORIGEM
2014
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Apesar do aumento do número de utentes, a taxa média de permanência manteve-se nos 6,6 dias. 

Quanto ao número de dormidas, em 2014, houve um ligeiro aumento de 1%, contrariando a 

tendência negativa verificada nos anos anteriores.  

2.2.2. Parque de Campismo e Caravanismo 

2.2. AÇÃO SOCIAL, CULTURAL E TEMPOS LIVRES 

A promoção do Parque de Campismo, no país e no estrangeiro, concretizou-se através dos canais 

habituais. Privilegiou-se a imprensa da especialidade, os roteiros campistas e a via eletrónica. Dado 

o elevado potencial do mercado britânico, mantém-se, desde há alguns anos, um protocolo com um 

Clube de Campismo daquele país.  

A divulgação fez-se também através da distribuição de folhetos do parque em feiras realizadas em 

Inglaterra (Birmingham), na Holanda (Utrecht e Leeuwarden) e na Alemanha (Estugarda, Munique, 

Nuremberga e Dusseldorf). 

O tempo de permanência no Parque é muito variável entre os campistas, consoante o país de 

origem. Os utentes provenientes do norte da Europa registaram as estadas mais prolongadas, que 

foram superiores a 10 dias por pessoa.  

 

I PARTE – RELATÓRIO DE ATIVIDADES 

2013 2012

Total Total 12/11 11/10

Portugal 6,8 6,3 -5% 7%

Alemanha 6,5 6,7 -5% -3%

Bélgica 8,6 8,8 24% -2%

Espanha 2,6 2,6 8% -1%

França 5,9 5,2 4% 15%

Holanda 7,2 7,1 10% 0%

Noruega 10,7 10,3 16% 4%

Inglaterra 9,7 10,0 7% -3%

Suécia 11,6 11,5 -1% 1%

Outros 4,5 4,3 1% 5%

6,6 6,3 -1% 4%TOTAL

Variação 2014

6,2

6,6

2,8

PAÍS DE ORIGEM
Total

7,9

12,4

10,3

11,5

4,5

6,5

6,2

10,7

2013 2012

Total (%) Total Total 14/13 13/12

Portugal 59.017 35% 65.596 67.789 -10% -3%

Alemanha 12.065 7% 13.002 12.456 -7% 4%

Bélgica 7.688 5% 6.825 6.916 13% -1%

Espanha 8.824 5% 7.382 8.423 20% -12%

França 28.271 17% 19.180 16.338 47% 17%

Holanda 8.694 5% 8.670 9.406 0% -8%

Noruega 5.059 3% 5.534 6.434 -9% -14%

Inglaterra 25.229 15% 25.894 27.486 -3% -6%

Suécia 5.348 3% 6.161 5.861 -13% 5%

Outros 6.799 4% 6.890 6.772 -1% 2%

166.994 100% 165.134 167.881 1% -2%

100,0%

TOTAL

Variação2014

% do total anual

PAÍS DE ORIGEM
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2.2.3. Contratação de Serviços de Lazer 

2.2. AÇÃO SOCIAL, CULTURAL E TEMPOS LIVRES 

Foram emitidos, em 2014, 485 vouchers, superior aos 447 vouchers emitidos em 2013, 

correspondendo a uma ocupação total de 1.843 pessoas, número superior às 1.704 pessoas 

registadas em  2013. Cada apartamento hospedou, em média, cerca de 77 pessoas. 

O conjunto das opções oferecidas, em 2014, totalizando 24 apartamentos, sofreu uma quebra de 11% 

em relação ao período anterior. A época alta foi a mais procurada, atingindo-se elevados índices de 

ocupação nos meses tradicionais de férias. 

 

  PASSEIOS TURÍSTICOS 

Em 2014, foram organizados 10 programas de 

viagens, tendo como destino vários locais de 

Portugal e do estrangeiro. Participaram 422 

sócios e seus familiares nestas iniciativas.  

Apesar de ter havido uma diminuição de 

participantes, em relação ao ano passado, os 

reformados aderiram bem às iniciativas da 

Secção que os representa. 

  ALUGUER DE APARTAMENTOS 

Este ponto abrange os serviços que o SBSI proporciona aos seus associados, relacionados com férias 

e lazer, designadamente viagens e aluguer de apartamentos.  

I PARTE – RELATÓRIO DE ATIVIDADES 

2014 2013 2012

Nº Nº Nº 14/13 13/12

Dep. Tempos Livres 244 205 295 19% -31%

GRAM 25 22 306 14% -93%

Secção S. Reformados 153 329 493 -53% -33%

Comissão de Juventude - 0 46 - -100%

Total 422 556 1.140 -24% -51%

Variação
ÓRGÃO DA ESTRUTURA

Nº de Nº de Nº de Nº de Nº de Nº de

Apart. pessoas Apart. pessoas Apart. pessoas Apart. Pessoas Apart. Pessoas

Guadiana 5 361 5 343 5 364 - 5% - -6%

Calema 4 345 4 321 5 404 - 7% - -21%

Lota Real 6 407 6 372 5 310 - 9% - 20%

Alagoa Mar I 3 245 3 200 4 199 - 23% - 1%

Alturamar 3 192 3 158 3 202 - 22% - -22%

Pedras d'El-Rey - - - - 4 216 - - - -

Pedras da Rainha - - - - 2 98 - - - -

Cabanas Park 1 105 1 80 4 216 - 31% - -63%

Qta. Pedra dos Bicos - - - - 4 272 - - - -

Oceano Atlântico - - - - 3 88 - - - -

Ocean Terrace 2 188 2 155 4 274 - 21% -50% -43%

Canavial - - - - 2 57 - - - -

Urb. Mar Poniente - - 3 75 3 140 - - - -46%

TOTAL 24 1.843 27 1.704 48 2.840 -11% 8% -44% -40%

APARTAM ENTOS

2014 2013 2012

14/13

Variação

13/12
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Efectuou-se, em 2014 (29 de junho a 13 de julho), uma 

Colónia de Férias dedicada aos filhos dos sócios do SBSI, 

no concelho de Penamacor, envolvendo 27 crianças e 

jovens dos 7 aos 17 anos, em contexto de turismo rural, 

servido por praias fluviais.  A organização esteve a cargo 

da Associação Jovens Seguros do STAS – Sindicato dos 

Trabalhadores da Atividade Seguradora. 

2.2.4. Colónias de Férias 

2.2.5. Atividades Socioculturais 

2.2. AÇÃO SOCIAL, CULTURAL E TEMPOS LIVRES 

2.2.3. Contratação de Serviços de Lazer 

O Sindicato proporcionou ainda aos seus sócios e familiares, a possibilidade de usufruírem do 

alojamento em estabelecimentos hoteleiros, a preços reduzidos, em resultado dos acordos 

estabelecidos para a concessão de descontos. Em 2014, os protocolos contemplavam mais de 

meia centena de unidades hoteleiras, variando os descontos entre 15% e 40%. 

O SBSI levou ainda a efeito, num colégio tradicional, situado em Inglaterra, um curso de Verão 

destinado aos filhos dos sócios, que teve a participação de 21 jovens com idades entre os 12 e os 

17 anos. A ação decorreu entre 15 e 29 de julho e reuniu jovens de vários países, proporcionando 

aos participantes convívio, enriquecimento cultural e o aperfeiçoamento da língua inglesa.   

I PARTE – RELATÓRIO DE ATIVIDADES 

Da atividade desenvolvida em 2014, destacam-se as seguintes atividades: 

 Concertos de Coros Bancários de reis da Páscoa e o 22º encontro de Coros Bancários; 

 ‘Convívios com Arte’: 

o Museu de Arte Antiga, exposição temporária;  

o Panteão Nacional;  

o Museu da Fundação Oriente; 

o Palácio da Ajuda;  

o Fragata Fernando e Glória – Cacilhas (com almoço no Beirão);  

o Alfama – percurso com almoço e Museu de Fado; 

o Quinta da Regaleira – Sintra; 

o Palácio de Queluz; 

o Casa das Histórias - A Arquitetura – Cascais;  

o Roteiro Almada Negreiros e o Modernismo; 

o Museu do Azulejo; 

o Museu das Marionetas – Lisboa (programa infantil); 

 Cursos de valorização artística, formação temática e formação para a juventude. 
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2.2.5. Atividades Socioculturais 

2.2. AÇÃO SOCIAL, CULTURAL E TEMPOS LIVRES 

I PARTE – RELATÓRIO DE ATIVIDADES 

 GRAM  

Em 2014, à semelhança de anos anteriores, o GRAM – Grupo de Ação de Mulheres, desenvolveu 

as seguintes ações: 

 Cursos de valorização artística e pessoal, adiante referenciados; 

 Ações de Formação, predominantemente dirigidos para vertente psicossomática, incluindo: 

o Análise Transacional «Gerir o EU – Nível II» no Centro de Formação de Ferreira do 

Zêzere; 

o «Gestão do Stress e bem-estar emocional», realizada em Lisboa, em conjunto com o 

Pelouro da Formação; 

o Ações para secretariados sindicais de empresa e núcleos do GRAM, sobre a temática 

«De que falamos quando falamos de assédio?», realizadas em parceria com uma 

ONG de mulheres; 

 Seminário sobre «Organização do Trabalho e a Família», no âmbito da conciliação da família 

e do trabalho com um painel composto pela CITE e pelo BST e BES; 

 Colóquios sobre «Mudança comportamental, uma conquista continuada» e sobre 

«Envelhecimento ativo»; 

 Visitas culturais à cidade de Ílhavo e à Quinta da Bacalhôa; 

 Comemoração do Dia Internacional da Mulher, com uma visita cultural à vila de Ferreira de 

Zêzere, seguida de almoço e confraternização nas instalações do sindicato, sob o tema de 

«Igualdade, uma responsabilidade de todos»; 

 Ainda a comemoração do Dia Internacional da Mulher, em ação de rua, promovida pela UGT, 

sobre «O papel da mulher na sociedade»; 

 Sessão de homenagem às mulheres sindicalistas. 

Em Outubro, decorreu o encontro do GRAM, realizado em Albufeira, sobre a problemática de 

«Trabalho – Que consequências? Que respostas?», onde mulheres e homens discutiram a 

conjugação dos quatro temas propostos, pólos essenciais para uma sociedade equilibrada: 

trabalho, família, lazer e amigos. 

Foi pedido ao ISCTEC / Dinamia um estudo, de âmbito nacional, sobre «Igualdade de Género na 

Banca», abrangendo a progressão das mulheres, conciliação trabalho / família / lazer e lugares de 

decisão.  

Como vem sendo habitual ao longo das últimas duas décadas, o GRAM proporcionou aos sócios e 

seus familiares a oportunidade de frequentarem cursos de valorização artística e pessoal. Com um 

amplo leque de escolhas, pretende-se atingir o maior número possível das preferências dos 

associados.  

Em 2014 realizaram-se 29 ações, as quais foram frequentadas por 152 formandos, sendo o número 

de participantes inferior aos anos anteriores. Os cursos decorreram na sede do Sindicato e o de 

fotografia nas instalações da Associação Portuguesa de Arte Fotográfica e encontram-se no quadro 

seguinte: 
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2.2. AÇÃO SOCIAL, CULTURAL E TEMPOS LIVRES 

2.2.5. Atividades Socioculturais 

I PARTE – RELATÓRIO DE ATIVIDADES 

 

 

 

 

 

 COMISSÃO DE JUVENTUDE 

A Comissão de Juventude desenvolveu, ainda, actividades como as seguintes, em 2014: 

 Encontro de jovens da bancários, realizado em Albufeira, sob o lema “LIGA-TE”, onde foram 

debatidos temas sobre a importância do relacionamento banca, bancário e sindicato; 

 Reuniões de núcleos trimestrais, onde participaram cerca de 30 jovens em cada reunião e 

foram debatidos temas sobre a actualidade e problemáticas laborais, com especial enfoque 

sobre a contratação colectiva e sobre os programas de redução de trabalhadores; 

 Participação em encontros promovidos pela UNI, UGT e OIT, designadamente ao nível das 

respetivas Comissões de Juventude; 

 Participação na summer school, no âmbito das atividades da juventude da  UNI em Junho, 

que decorreu em Albufeira; 

 Participação nas reuniões do steering group da Uni Europa Juventude; 

 Participação na conferência mundial da UNI na Cidade do Cabo e no   seminário da UNI 

Europa Juventude, em Atenas; 

 Participação nas reuniões e nas atividades da Comissão de Juventude da UGT; 

 Intervenção no curso promovido pela OIT com os PALOP. 

2014 2013 2012

Nº Nº Nº 14/13 13/12

Arraiolos 2 2 6 0% -67%

Artes decorativas - - 2 - -

Bordado de Castelo Branco 5 7 9 -29% -22%

Bordados tradicionais 5 3 6 67% -50%

Cerâmica artística 3 5 4 -40% 25%

Chi Kung 10 9 31 11% -71%

Costura 3 3 - 0% -

Danças de salão - - 19 - -

Defesa Pessoal - - 49 - -

Desenho 10 11 8 -9% 38%

Ed. e Montagem de video - 9 - - -

Encadernação 24 19 21 26% -10%

Fotografia - 2 6 - -67%

Fotografia Digital - 4 26 - -85%

Fusing - - 3 - -

Inglês (de bolso) - - 55 - -

Inglês (por módulos) - 7 - - -

Krav Magna - - 22 - -

Paisagem 7 8 5 -13% 60%

Pintura  em azulejos 9 11 11 -18% 0%

Pintura em porcelana 5 3 5 67% -40%

Pilates/Zumba - 34 - - -

Reciclagem - 2 - - -

Registos 5 9 9 -44% 0%

Restauro em madeira 8 10 14 -20% -29%

Restauro em louça 22 22 25 0% -12%

Técnicas de pintura 30 29 31 3% -6%

Vitral 4 5 7 -20% -29%

Total 152 214 374 -29% -43%

CURSOS
Variação
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2.2. AÇÃO SOCIAL, CULTURAL E TEMPOS LIVRES 

2.2.5. Atividades Socioculturais 

. 

  OUTRAS AÇÕES 

I PARTE – RELATÓRIO DE ATIVIDADES 

2014 2013 2012

Nº Nº Nº 14/13 13/12

Passagem de Ano 260 394 0 -34% -

Santos Populares 260 258 0 1% -

Dia Internacional da Criança 55 83 40 -34% >100%

Festa de Carnaval - 75 57 - 32%

Filhos do Coraçao - 89 0 - -

Encontro Jovens Bancários 116 112 91 4% 23%

Núcleos de Empresa - 120 13 - >100%

Academias - 0 11 - -100%

Suporte Básico de Vida - 0 6 - -100%

Total 691 1.131 218 -39% >100%

ATIVIDADES
Variação

Ainda em 2014, além dos tradicionais convívios de bancários, as seções regionais realizaram as 

seguintes atividades: 

 Seção Regional de Angra - passeio de barco a São Jorge; 

 Seção Regional de Castelo Branco - baile de carnaval com a realização de um concurso de 

máscaras; 

 Seção Regional de Portimão - passeios a Monchique, Mértola e à barragem do Alqueva; 

 Seção Regional de Setúbal - passeio ao rio Sado; 

 Seção Regional de Tomar - visita dos sócios ao Lar de idosos. 

Serão, ainda, de registar diversos eventos, com vertente formativa ou de convívio, organizados 

pelos Tempos Livres, GRAM e/ou Comissão de Juventude, tratando-se, em vários casos, de 

organização conjunta . 

Salientam-se alguns desses encontros, com indicação do número dos respetivos participantes: 
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Como é tradicional, o desporto ocupou um lugar de relevo no plano de atividades do Sindicato. O 

futsal, o tiro, a pesca e outras modalidades ligadas ao mar, foram as que mais se destacaram. Em 

2014, o SBSI organizou provas em 15 modalidades, às quais concorreram 1.129 atletas.  

A organização das provas, de âmbito nacional, pertenceu, conjuntamente, aos três sindicatos 

verticais. No SBSI, essa missão coube ao  Pelouro dos Tempos Livres, realçando-se a colaboração 

prestada pela Secção Regional de Setúbal na organização do Campeonato Interbancário de Pesca 

de Alto Mar (CIPAM).   

 

 

 

2.2.6. Atividades Desportivas 

– Jogos de sala e convívios piscatórios, na Secção Regional  de Tomar; 

– Ginástica de manutenção e golfe,  na Secção Regional de Angra do Heroísmo; 

– Jogos de sala, nas Seções Sindicais Regionais dos Açores; 

– Futebol, yoga, squash e jogos de sala, na Secção Regional Castelo Branco; 

– Jogos de sala e futsal, na Secção Regional de Setúbal;  

– Convívios piscatórios, na Secção Regional de Santarém; 

– Jogos de sala, na Seção Regional de Beja; 

– Jogos de sala, na Seção Regional do Funchal. 

 

 

2.2. AÇÃO SOCIAL, CULTURAL E TEMPOS LIVRES 

O futsal continuou a ser a modalidade com maior participação, representando 43% do total.  

Este ano também se realizou a 4ª Olimpíada, atividade que se realiza de quatro em quatro anos, 

tendo contado com a participação de  350 participantes. 

Para além das provas representadas no quadro, realizaram-se outras iniciativas de âmbito mais 

restrito: 

I PARTE – RELATÓRIO DE ATIVIDADES 

2013 2012

Nº % Nº Nº 14/13 13/12

Torneio de Ténis 63 6% 77 73 -18% 5%

Futsal (TNIFS) 305 27% 450 457 -32% -2%

Futsal (TNIFS-Vet.) 178 16% 180 185 -1% -3%

Golfe 33 3% 30 35 10% -14%

Tiro 133 12% 130 138 2% -6%

Karting 28 2% 38 53 -26% -28%

Xadrez 23 2% 32 30 -28% 7%

Pesca de mar 62 5% 66 103 -6% -36%

Pesca de rio 81 7% 93 125 -13% -26%

Bow ling 35 3% 47 44 -26% 7%

Torneio Bow ling de Outono 39 3% 35 0 11% -

Snooker 47 4% 49 58 -4% -16%

King 32 3% 27 34 19% -21%

Squash 13 1% 20 24 -35% -17%

Surfcasting 57 5% 61 84 -7% -27%

1.129 100% 1.335 1.443 -15% -7%TOTAL

2014 Variação
M ODALIDADES DESPORTIVAS
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2.3. APOIO JURÍDICO 

Durante o ano de 2014, os Serviços Jurídicos continuaram a prestar assistência jurídica e judiciária 

aos associados e, também, à Direção do Sindicato e demais órgãos sociais.  

De salientar que foram colocadas, aos Serviços Jurídicos, questões de elevada complexidade, 

nomeadamente questões relacionadas com o afastamento do ACT para os trabalhadores e 

reformados do ex- IFADAP o que deu origem a ações judiciais, integração de bancários no regime 

geral da segurança social (ex- IFADAP e Parvalorem), Lei do Orçamento do Estado de 2014 e suas 

implicações salariais para os trabalhadores e para os reformados.  

Dado que são matérias transversais aos sócios dos sindicatos de bancários que integram a 

Febase, têm sido intentadas ações judiciais pelos três sindicatos de bancários, no âmbito de uma 

atuação delineada em conjunto. Verificaram-se, ainda, processos de reestruturação nalguns bancos 

que conduziram a redução de pessoal, por via de reformas antecipadas, rescisões por mútuo 

acordo e inclusive despedimento coletivo (casos do BBVA e do BPN-Crédito).  

Também ao SAMS e à USP foi prestada assistência jurídica, essencialmente sobre a forma de 

pareceres, nas diversas questões que se colocaram nas áreas das suas atribuições, algumas 

requerendo elevado grau de especialização, incluindo-se também o patrocínio judicial em questões 

relacionadas com serviços de saúde prestados por terceiros a beneficiários do SAMS. 

A assistência jurídica aos associados foi, como é norma, prestada através de consultas individuais 

com os advogados (aqui se incluindo, nomeadamente, consultas presenciais, por escrito, pelo 

telefone, e, cada vez mais, por email, elaboração de respostas a notas de culpa, consulta de 

processos individuais e disciplinares e acompanhamento de diligências probatórias, bem como 

reuniões com bancos e advogados) e, quando necessário, reuniões coletivas com grupos de 

associados.  

O número e a relevância das consultas aos associados, que, no geral, sempre têm expressado a 

sua satisfação pela intervenção dos Serviços Jurídicos, manteve, em 2014, o ritmo de procura que 

se vinha registando. Realça-se a complexidade crescente das questões, em face das alterações do 

Código do Trabalho e dos vários instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho, com 

matérias cada vez mais específicas e técnicas (incluindo-se, aqui, a matéria relativa à segurança 

social e fundos de pensões). 

I PARTE – RELATÓRIO DE ATIVIDADES 

2014 2013 2012

Nº Nº Nº 14/13 13/12

774 974 976 -21% 0%

Entrevistas concedidas a sócios 738 915 930 -19% -2%

Respostas a notas de culpa 36 59 46 -39% 28%

4.000 5.000 5.000 -20% 0%

Pessoais  (1 ) 1.500 2.000 2.000 -25% 0%

Telefónicas  (1) 2.500 3.000 3.000 -17% 0%

838 821 985 2% -17%

Sócios e Instituições 90 130 200 -31% -35%

Informações por mail/fax 748 691 785 8% -12%

36 60 158 -40% -62%

(1)
  Valores estimados

Variação

INFORM AÇÕES ESCRITAS

PROCESSOS EM  TRIBUNAL

APOIO JURÍDICO

CONTENCIOSO

PRÉ-CONTENCIOSO
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2.3. APOIO JURÍDICO 

A assistência em processos judiciais inclui a elaboração de todas as peças processuais, reuniões 

com o associado e deslocações ao tribunal para as necessárias diligências.  

De referir, também, que os Serviços Jurídicos emitiram vários pareceres, a pedido do SBSI, 

relativamente às diversas áreas de atuação do sindicato, bem como relativamente à sua própria 

organização e funcionamento e, também, quanto a projetos de legislação laboral e assumiram a 

defesa do SBSI nas questões internas colocadas, nesse foro. Os advogados do sindicato também 

foram nomeados instrutores em processos disciplinares, instaurados pelo sindicato a trabalhadores 

do mesmo e instruíram os referidos processos. Podemos, portanto, afirmar, uma vez mais, que, 

sem prejuízo do continuado aperfeiçoamento, sempre desejável, a verdade é que os Serviços 

Jurídicos cumpriram no desempenho das suas tarefas, o que está claramente espelhado nas 

estatísticas constantes deste relatório. 

 

I PARTE – RELATÓRIO DE ATIVIDADES 
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2.4. FORMAÇÃO 

O ano de 2014 revelou, uma vez mais, o excelente acolhimento que as iniciativas formativas 

patrocinadas pelo SBSI despertam nos associados, designadamente no que à formação profissional 

para bancários no ativo respeita. 

O número de formandos, no total de 525, significou um próximo do verificado no ano anterior, o que 

atesta estabilidade na procura de uma maior valorização profissional e pessoal. 

 

No domínio de temáticas predominantemente técnicas, introduziram-se os cursos de ”Recuperação 

de Crédito“, “Operações e Direito Bancário” e “Mercados e Produtos Financeiros”. Na área 

comportamental, iniciaram-se os de “Gestão do Tempo e do Stress”, “Negociação e Gestão de 

Conflitos”, “Técnicas de Apresentação “ e “O Coaching na Gestão de Equipas e na Atividade 

Comercial “. 

 

As diferentes ações tiveram em conta a dispersão geográfica do SBSI tendo-se realizado, para 

além de Lisboa, cursos em Angra do Heroísmo, Évora, Horta, Ponta Delgada, Portimão e Torres 

Vedras. 

 

No que concerne a ações destinadas a reformados, manteve-se a aposta em cursos na área da 

informática. 

 

Como habitualmente, o SBSI manteve a sua participação no Conselho Pedagógico do Instituto de 

Formação Bancária. 

 

 

I PARTE – RELATÓRIO DE ATIVIDADES 

2014 2013 2012 14/13 13/12 2014 2013 2012 14/13 13/12

FORMAÇÃO PROFISSIONAL 25 20 13 25% 54% 449 359 275 25% 31%

A Gestão do Risco na Acção Comercial - - 1 - - - - 20 - -

Gestão de Equipas - - 4 - - - - 84 - -

Liderar e Motivar equipas 3 7 - -57% - 45 139 - -68% -

Técnica Bancária - - 1 - - - - 20 - -

Gestão de Clientes - - 5 - - - - 107 - -

Língua espanhola 1 - - - - 15 - - - -

Curso Intensivo de Lingua Espanhola - 1 - - - 15 - -100% -

Compliance 1 8 1 -88% >100% 24 122 20 -80% >100%

Branqueamento de Capitais - 2 - - - - 46 - - -

Sociedades Offshore 2 2 1 - 100% 29 37 24 -22% 54%

Recuperação de Crédito 7 - - - - 126 - - - -

Operações e Direito Bancário 3 - - - - 58 - - - -

Coaching Gest.Equipas e Activ. Comercial 2 - - - - 39 - - - -

Mercados e Prod.Financeiros (Módulo I) 2 - - - - 38 - - - -

Negociação e Gestão de Conflitos 1 - - - - 23 - - - -

Gestão do Tempo e do Stress 1 - - - - 19 - - - -

Tecnicas de Apresentação 2 - - - - 33 - - - -

FORMAÇÃO SINDICAL 0 0 4 - -100% 0 0 48 - -100%

Elementos da Estrutura - - 4 - - - 48 - -100%

FORMAÇÃO REFORMADOS E FAMILIARES 7 18 9 -61% 100% 76 191 96 -60% 99%

Iniciação à informática 2 3 3 -33% - 23 34 34 -32% 0%

Photoshop 1 2 2 -50% - 10 23 19 -57% 21%

Excel - - - - - - - 22 - -

Iniciação à Internet - - 2 - - - - 21 - -

Workshop de Iniciação à Fotografia - 2 - - - - 19 - - -

Fotografia: Torne-se Amador Avançado - 2 - - - - 16 - - -

Pós process. de fotografia em ligthroom - 1 - - - - 8 - - -

Fundamental da Internet 2 4 - -50% - 21 46 - -54% -

Redes Sociais e Blogosfera 1 2 - -50% - 11 23 - -52% -

Aplicações Office 1 2 - -50% - 11 22 - -50% -

32 38 26 -16% 46% 525 550 419 -5% 31%

IDENTIFICAÇÃO DAS ACÇÕES
FORM ANDOS Variação

TOTAL

AÇÕES Variação
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A lutuosa do SBSI tem como objecto a concessão de subsídios de luto, pelo falecimento dos 

associados, no ano da sua morte, ou no seguinte, quando o número de óbitos, nesse ano, exceder 

o número de chamadas de capital estabelecido, à pessoa por eles designada, ou aos herdeiros na 

falta de qualquer indicação. 

 

2.5. LUTUOSA 

Em 2014, registaram-se 159 óbitos, dos quais apenas 108 foram processados, e 21 cancelamentos 

de sócios. No mesmo período não se verificaram novas inscrições. No final do ano, existiam 5.625 

sócios com inscrição activa, ou seja, menos 3% do que no ano anterior. 

Cada sócio da lutuosa contribuiu, em 2014, para as chamadas de capital, com um valor acumulado 

de 127 euros, equivalente a 1,17 euros por óbito. 

Em 2014, foram atribuídos subsídios, no montante global de 714 mil euros, aos respectivos 

beneficiários, correspondendo esse valor à média de  6,6 mil euros, por óbito. 

I PARTE – RELATÓRIO DE ATIVIDADES 

Valor Global

2014 2014 2013 2012 14/13 13/12 Total Óbito

Janeiro 60.489 6.721 6.918 7.111 -2,8% -2,7% 10,45 1,16

Fevereiro 60.257 6.695 6.905 7.093 -3,0% -2,7% 10,41 1,16

Março 60.022 6.669 6.880 7.069 -3,1% -2,7% 10,37 1,15

Abril 59.850 6.650 6.868 7.055 -3,2% -2,7% 10,34 1,15

Maio 59.661 6.629 6.849 7.040 -3,2% -2,7% 10,30 1,14

Junho 59.525 6.614 6.831 7.027 -3,2% -2,8% 10,28 1,14

Julho 59.364 6.596 6.811 7.018 -3,2% -3,0% 10,25 1,14

Agosto 59.188 6.576 6.792 7.009 -3,2% -3,1% 10,22 1,14

Setembro 59.052 6.561 6.775 6.992 -3,2% -3,1% 10,20 1,13

Outubro 58.964 6.552 6.732 6.974 -2,7% -3,5% 10,18 1,13

Novembro 58.726 6.525 6.732 6.953 -3,1% -3,2% 10,14 1,13

Dezembro 58.505 6.501 6.731 6.938 -3,4% -3,0% 10,10 1,12

TOTAL / MÉDIA 713.601 6.607 6.818 7.023 -3,1% -2,9% 123,25 13,69

Contrib. por sócio

2014MESES Valor Unitário

SUBSÍDIO  (em euros )

Variação

2014 2013 2012

Nº Nº Nº 14/13 13/12

Óbitos 159 130 119 22% 9%

Óbitos com processamento 108 108 108 0% 0%

Ínscrições 0 0 0 - -

Sócios eliminados 21 24 26 -13% -8%

Inscrições acumuladas 9.891 9.891 9.894 0% 0%

Sócios  com inscrição activa 5.625 5.805 5.959 -3% -3%

Variação
DESCRIÇÃO
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3.  ORGANIZAÇÃO E RECURSOS 

3.1. Gestão 

3.2. Recursos Humanos 

3.2.1. Por tipo de pessoal 

3.2.2. Por Empresa 

3.2.3. Outros indicadores 

3.3. Instalações 
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3.1. GESTÃO 

 

Presidente 

Rui Fernando da Cunha Mendes Riso 
 

Vice-Presidente 

Fernando Horácio de Jesus Oliveira 
 

Secretário 

Paulo de Amaral Alexandre 
 

Tesoureiro 

João Nunes de Carvalho 

Vogais 

Manuel Joaquim Frasquilho Camacho 

Rui Miguel Pinto Mouzinho 

António José Real da Fonseca 

João Gonçalo Barros Ferreira 

Ana Paula Silva Viseu 

José Maria Pastor de Oliveira 

Humberto Miguel Lopes da Cruz de Jesus Cabral 

Rui Manuel Ribeiro dos Santos Alves 

Ana Catarina Soares Albergaria Moreira Lopes 

  Composição da Direção 

  Organização dos Pelouros 

ORGANIZAÇÃO E RECURSOS 

Relações  Internacionais / CPLP Rui Riso / Arménio Santos

Revista "O Bancário"

Rui Riso (Diretor );  Horácio Oliveira (Diretor- 

adjunto ); Rui Riso, Horácio Oliveira, Delmiro 

Carreira e Rui Santos Alves (Conselho editorial)

Contratação

Paulo Alexandre (Coordenador ); Pastor Oliveira; 

António Fonseca;João Ferreira; Humberto 

Cabral;Catarina Albergaria;Horácio Oliveira

Assuntos jurídicos Pastor Oliveira (Coordenador ); Paulo Alexandre

Estrutura Sindical 
Horácio Oliveira (Coordenador ); Manuel 

Camacho

UGT, Comissão Hig. e Segurança, Cons.Europeus 

Empresa e outras organizações de trabalhadores
Paula Viseu (Coordenadora ); Rui Mouzinho

Sindicalização
Rui Mouzinho(Coordenador ); Manuel Camacho; 

João Ferreira; Humberto Cabral; Paula Viseu; ; 

Catarina Albergaria; Constança Sancho

Informação
António Fonseca (Coordenador ); Constança 

Sancho

Formação
Rui Santos Alves (Coordenador ) Fernando 

Martins; Arménio Santos

Tempos Livres
Manuel Camacho  (Coordenador ); João Carvalho, 

António Ramos

GRAM - Grupo de Ação de Mulheres
Paula Viseu (Coordenadora ); Teresa Lourenço; 

Teresa Pereira

Comissão da Juventude
João Ferreira (Coordenador ); Luís Roque; Vânia 

Ferreira

Comissão de Quadros e Técnicos
Rui Santos Alves (Coordenador ); António 

Gouveia; Rui Mouzinho

Comissão de Gestão do Parque de Campismo e 

Centro de Férias

Fernando Martins; Vieira Nunes; José Carlos 

Pires
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3.2. RECURSOS HUMANOS 

Metade do quadro de pessoal corresponde a funções auxiliares, seguindo-se as funções 

administrativas, com 36%. O pessoal que desempenha funções específicas representa  cerca de 

4% do total. 

No final de 2014, os serviços da Atividade Sindical empregavam 89 trabalhadores - mais um do que 

no ano anterior. 

Mais de um terço do pessoal ao serviço da Atividade Sindical, no final de 2014, em número de 32, 

encontrava-se colocado no grupo de empresas das Seções Regionais, que registou a saída de um 

funcionário.  

Em relação ao ano anterior, a Sede e o Parque de Campismo registaram um aumento do quadro de 

pessoal, com mais um funcionário cada. 

3.2.1. Por tipo de pessoal 

3.2.2. Por empresa 

Do conjunto de todas as empresas, consideradas individualmente, a Sede concentrava o maior 

número de trabalhadores, ou seja, 29% do total. 

ORGANIZAÇÃO E RECURSOS 

2013 2012

Nº (%) Nº Nº 14/13 13/12

Enquadramento 6 7% 7 11 -14% -36%

Específicas 4 4% 4 6 0% -33%

Administrativas 32 36% 33 33 -3% 0%

Auxiliares 47 53% 44 41 7% 7%

89 100% 88 91 1% -3%

NATUREZA DAS FUNÇÕES

TOTAL

2014 Variação

2013 2012

Nº (%) Nº Nº 14/13 13/12

26 29% 25 28 4% -11%

Serviços Ação Sindical 12 13% 11 12 9% -8%

Serviços Jurídicos 3 3% 3 5 0% -40%

Serviços C.S.R.T.Livres 11 12% 11 11 0% 0%

32 36% 33 32 -3% 3%

11 12% 11 11 0% 0%

20 22% 19 20 5% -5%

89 100% 88 91 1% -3%

Variação

SEDE

SEÇÕES REGIONAIS

CENTRO DE FÉRIAS

PARQUE DE CAMPISMO

EM PRESAS E SERVIÇOS

TOTAL

2014
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3.2. RECURSOS HUMANOS 

No Centro de Férias e Formação e no Parque de Campismo e Caravanismo, a maior parte do 

pessoal exercia funções auxiliares (91% e 80%, respectivamente). Nestas empresas, em 2014, 

o pessoal administrativo tinha pouca expressão (5 trabalhadores, no total). As Seções 

Regionais apresentavam uma distribuição mais equilibrada entre categorias de natureza 

administrativa e auxiliar. Na Sede, prevaleciam as categorias profissionais de natureza 

administrativa, estando aqui concentrados todos os técnicos (5, no total).  

O emprego na Atividade Sindical, no 

final de 2014, tinha as seguintes 

características: 

3.2.3. Outros indicadores 

O quadro seguinte mostra a  divisão do pessoal por categorias profissionais e empresas e serviços, 

no final de 2014.  

– 94,4% dos trabalhadores eram 

efectivos;  

– O trabalho a tempo completo 

representava  82,0% dos casos ; 

– O género feminino correspondia 

quase a dois terços do total (61,8%);  

– O ACT do setor bancário era o IRCT 

mais aplicado (52,8%). 

ORGANIZAÇÃO E RECURSOS 

Em relação ao ano anterior, a estrutura não sofreu alteração sensível. Registamos, apenas, 

que a média de idades aumentou ligeiramente, situando-se, no final de 2014, em 50,7 anos. 

Admin. Auxiliares Técnicos

SEDE 15 6 5 26

Serviços Ação Sindical 7 3 2 12

Serviços Jurídicos 0 0 3 3

Serviços C.S.R.T.Livres 8 3 0 11

SEÇÕES REGIONAIS 19 13 0 32

CENTRO DE FÉRIAS 1 10 0 11

PARQUE DE CAMPISMO 4 16 0 20

TOTAL 39 45 5 89

 TOTALEM PRESAS E SERVIÇOS
NATUREZA DA FUNÇÃO

2014 2013 2012

Total Total Total

Efetivos (%) 94,4 95,5 96,7

A Tempo completo (%) 82,0 90,9 92,3

Género (%)

Homens 38,2 37,5 40,7

Mulheres 61,8 62,5 59,3

Média (anos)

Idade 50,7 50,2 50,1

Antiguidade 23,4 23,4 22,3

Movimentação (Nº)

Entradas 14 11 22

Saídas 13 14 19

IRCT aplicável (Nº) 89 88 91

ACT Setor bancário 47 46 47

Normas Reguladoras/CIT 26 24 26

AE 16 18 18

INDICADORES



RELATÓRIO E CONTAS 2014 

SBSI – ATIVIDADE SINDICAL 
38 

Para a realização dos seus objetivos, a Atividade Sindical utilizou as seguintes instalações, na maioria 

dos casos propriedade do SBSI: 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

  

3.3. INSTALAÇÕES 

ORGANIZAÇÃO E RECURSOS 
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4. SITUAÇÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA 

4.1. Enquadramento 

4.2. Análise Económica 

4.2.1. Análise Global 

4.2.2. Análise por empresas 

4.3. Análise Financeira 
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4.1. ENQUADRAMENTO 

4.2. ANÁLISE ECONÓMICA 

4.2.1. Análise Global 

SITUAÇÃO ECONÓMICO-FINANCEIRA 

O ano de 2014 gerou um resultado, antes de impostos, de 344 mil euros, muito inferior ao 

alcançado no ano transato, devido essencialmente à diminuição das quotizações sindicais. 

Embora se tenha registado um ligeiro aumento de 1% nos gastos, a diminuição do resultado foi 

originada, fundamentalmente, pela diminuição dos rendimentos, que assinalaram uma quebra de 

3%.  

A crise económica e financeira que vem afetando o país e as medidas de austeridade aplicadas 

durante o ano, já referidas neste relatório, com as inevitáveis consequências em termos de 

contratação colectiva, e outras, influenciarem directamente as contas do exercício, com implicações 

ao nível das receitas arrecadadas.  

A gestão do exercício teve ainda de se confrontar com uma situação preocupante, que se vem 

agravando, a cada ano que passa. É o caso da progressiva redução do nível de sindicalização, com 

impacto no equilíbrio  económico e financeiro do SBSI. Neste momento as contas ainda são 

superavitárias, mas se não for encontrada rapidamente antídoto para o problema, que é transversal 

a todos os sindicatos, poderão ocorrer dificuldades no futuro.  

(Valores em Euros)

2013 2012

Valor (%) Valor Valor 14/13 13/12

GASTOS 9.205.753 100% 9.124.194 10.375.715 1% -12%

Custo Merc. Vend. Mat. Cons. 31.763 0% 40.321 39.163 -21% 3%

Fornec. e Serv. Externos 4.502.039 49% 4.515.071 5.735.540 0% -21%

Gastos com o Pessoal 2.909.041 32% 2.915.582 2.610.273 0% 12%

Gastos de Deprec. e Amort. 491.775 5% 488.624 489.590 1% 0%

Perdas por Imparidade 0 0% 17.649 7.630 -100% >100%

Provisões do Período 233.483 3% 197.086 551.037 18% -64%

Outros Gastos e Perdas 993.512 11% 864.861 842.327 15% 3%

Gastos e Perdas de Financ. 44.141 0% 85.001 100.157 -48% -15%

RENDIM ENTOS 9.564.124 100% 9.855.530 10.685.565 -3% -8%

Prestações de Serviços 1.796.890 19% 1.732.520 2.316.285 4% -25%

Quotiz./Contrib./Subs. Explor. 7.185.405 75% 7.444.741 7.653.446 -3% -3%

Reversões 0 0% 85.041 15.483 -100% >100%

Outros Rendimentos e Ganhos 471.138 5% 491.636 559.236 -4% -12%

Juros e Outros Rend. Similares 110.691 1% 101.592 141.116 9% -28%

Resultado antes de Impostos 358.371 - 731.336 309.850 -51% >100%

Imposto Sobre o Rendimento 14.721 - 15.540 2.476 -5% >100%

Resultado líquido do período 343.651 - 715.796 307.374 -52% >100%

Variação 2014
CONTAS
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4.2. ANÁLISE ECONÓMICA 

Os gastos, neste exercício, aumentaram 1%, em relação ao período transato, tendo atingido, 

aproximadamente, o valor global de 9,3 milhões de euros. 

4.2.1. Análise Global 

Este comportamento está relacionado, essencialmente com o agravamento, em 2014, dos Outros 

Gastos e Perdas (+ 15%). As provisões do período também aumentaram, em relação ao período 

anterior (+ 18%). 

  GASTOS TOTAIS  

SITUAÇÃO ECONÓMICO-FINANCEIRA 

As rubricas que mais contribuíram para o crescimento dos gastos globais, os Outros Gastos e 

Perdas e as Provisões do período , sofreram aumentos de 129 mil e 36 mil euros, respetivamente.  

De entre as contas com mais peso, assinala-se também os Gastos com o pessoal que diminuíram 

em 7 mil euros, face ao ano de 2013, o que a nível percentual não teve relevância. 

Os gastos com amortizações por sua vez revelaram um ligeiro aumento, que se traduziu em 1%. 

De entre as contas de reduzida expressão, assinala-se os custos com mercadorias vendidas e 

matérias consumidas, com um decréscimo de 21% (- 9 mil euros). 

Ao contrário do ano passado, os custos das mercadorias vendidas e matérias consumidas registou 

uma diminuição de -21% (-9 mil euros). 

Por outro  lado, as maiores diminuições, em valor absoluto, observadas em 2014, verificaram-se 

nos Gastos e Perdas de Financiamento (- 41 mil euros), nos Fornecimentos e Serviços Externos (- 

13 mil euros) e nas Perdas por imparidade, que este ano não registaram qualquer valor, 

contrastando assim com os 18 mil euros registados o ano passado. 

(Valores em Euros)

2013 2012

Valor (%) Valor Valor 14/13 13/12

Gastos 9.205.753 100% 9.124.194 10.375.715 1% -12%

Custo Merc. Vend. Mat. Cons. 31.763 0% 40.321 39.163 -21% 3%

Fornec. e Serv. Externos 4.502.039 49% 4.515.071 5.735.540 0% -21%

Gastos com o Pessoal 2.909.041 32% 2.915.582 2.610.273 0% 12%

Gastos de Deprec. e Amort. 491.775 5% 488.624 489.590 1% 0%

Perdas por Imparidade 0 0% 17.649 7.630 -100% >100%

Provisões do Período 233.483 3% 197.086 551.037 18% -64%

Outros Gastos e Perdas 993.512 11% 864.861 842.327 15% 3%

Gastos e Perdas de Financ. 44.141 0% 85.001 100.157 -48% -15%

CONTAS
Variação2014
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Este agregado somou 4,5 milhões de euros, em 2014. Embora muito menos acentuado que no ano 

passado, observou-se nesta rubrica, no exercício em análise, uma ligeira diminuição em relação às 

contas de 2013, mantendo o seu peso no conjunto dos gastos. 

  FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS 

As variações de maior significado, para o apuramento final da conta, ocorreram nos Subcontratos 

(parcela mais representativa do conjunto, com 55% do total), nas Despesas com órgãos Sociais e 

na rubrica Deslocações, estadas e transporte.  

 

Contrariando a tendência do ano passado, os Subcontratos registaram uma variação positiva em 

2014: 

 

4.2. ANÁLISE ECONÓMICA 

4.2.1. Análise Global 

Tal como os Subcontratos Gerais, a rubrica Subcontratos de Lazer, onde se incluem os gastos com 

a subcontratação dos serviços disponibilizados pelo SBSI, aos seus associados, nomeadamente a 

parcela dos circuitos turísticos e aluguer de aldeamentos, desempenhou um papel importante no 

crescimento verificado, ambos com um aumento de 5%. 

Quanto à rubrica Despesas com órgãos sociais (essencialmente alimentação e deslocações e 

estadas dos órgãos sociais), a grande redução deve-se à alteração de contabilização de tais 

despesas, que passaram a ser, a partir de 2013, registadas no âmbito dos Recursos Humanos. 

SITUAÇÃO ECONÓMICO-FINANCEIRA 

(Valores em Euros)

2013 2012

Valor (%) Valor Valor 14/13 13/12

Fornecimento e Serviços Externos 4.502.039 100% 4.515.071 5.735.540 0% -21%

Subcontratos 2.472.423 55% 2.388.647 2.993.145 4% -20%

Serviços Especializados 573.462 13% 637.106 638.264 -10% 0%

Materiais 97.952 2% 44.898 85.423 >100% -47%

Energia e Fluidos 324.484 7% 354.009 312.273 -8% 13%

Deslocações, Estadas e Transp. 222.985 5% 285.275 440.450 -22% -35%

Serviços Diversos 680.116 15% 596.603 640.827 14% -7%

Despesas Orgãos Sociais 130.616 3% 208.533 625.158 -37% -67%

Variação
CONTAS

2014

2012 2011

Valor (%) Valor Valor 14/13 13/12

Subcontratos 2.472.423 100% 2.388.647 2.993.145 4% -20%

Subcontratos Gerais 513.707 21% 488.843 460.157 5% 6%

Subcontratos Informáticos 21.771 1% 5.735 3.933 >100% 46%

Subcontratos Lazer 735.443 30% 698.471 1.226.659 5% -43%

Subcontratos PTIs 1.201.502 49% 1.195.598 1.302.395 0% -8%

(Valores em Euros)

CONTAS
2014 Variação
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Tal como em 2013, esta conta representou 32% dos gastos totais. O montante despendido atingiu 

2,9 milhões de euros, baixando ligeiramente, em termos absolutos, face ao período homólogo.  

 

O decréscimo verificado, nesta conta, em 2014, deve-se principalmente às Remunerações dos 

órgãos sociais e Remunerações do Pessoal  que registaram menos 35 mil e 5 mil euros, 

respetivamente. 

Os Gastos da Ação Social, ao contrário do ano passado, este ano, verificaram uma quebra de  

menos 5 mil euros. 

Por outro lado, os Outros Gastos com Pessoal obtiveram um acréscimo de 37 mil euros face a 

2013. 

4.2. ANÁLISE ECONÓMICA 

4.2.1. Análise Global 

  GASTOS COM PESSOAL 

SITUAÇÃO ECONÓMICO-FINANCEIRA 

(Valores em Euros)

2013 2012

Valor (%) Valor Valor 14/13 13/12

Gastos com o Pessoal 2.909.041 100% 2.915.582 2.610.273 0% 12%

Remunerac. dos Órgãos Sociais 295.624 10% 330.923 371.613 -11% -11%

Remuneração do Pessoal 1.662.539 57% 1.667.289 1.698.790 0% -2%

Encargos s/ Remunerações 516.958 18% 514.790 509.396 0% 1%

Seguros 10.325 0% 11.162 19.212 -7% -42%

Gastos da Ação Social 5.244 0% 10.552 5.757 -50% 83%

Outros Gastos com Pessoal 418.351 14% 380.867 5.505 10% >100%

2014
CONTAS

Variação

(Valores em Euros)

2013 2012

Valor (%) Valor Valor 14/13 13/12

6302 Remunerações do Pessoal 1.662.539 100% 1.667.289 1.698.790 0% -2%

630201 Remuneração Base 916.928 55% 908.387 1.042.973 1% -13%

630202 Diuturnidades 121.262 7% 118.564 133.686 2% -11%

630203 Isenção de Horário 64.667 4% 65.280 76.569 -1% -15%

630204 Subsídio de Falhas 2.618 0% 2.356 2.452 11% -4%

630205 Subsídio de Refeição 154.707 9% 155.603 156.966 -1% -1%

630206 Subsídio de Função 3.218 0% 3.511 3.511 -8% 0%

630207 Trabalho Nocturno 14.064 1% 13.133 14.496 7% -9%

630208 Trabalho Suplementar 16.085 1% 806 4.554 >100% -82%

630209 Subsídio de Férias 115.480 7% 119.965 107.098 -4% 12%

630210 Subsídio de Natal 104.202 6% 102.386 107.458 2% -5%

630211 Trabalho em Dias de Descanso 0 0% 0 12.856 - -100%

630212 Prémios de Antiguidade 5.839 0% 20.516 15.914 -72% 29%

630214 Subsídio Estudo p/ f ilhos Trab 6.743 0% 7.671 9.468 -12% -19%

630215 Acrés. Horário Compl. Prolong. 8.761 1% 10.413 10.790 -16% -3%

630216 Acrés. Trabalho Sáb/Dom/Feriad 12.485 1% 15.724 0 -21% -

630219 Mês de Férias 115.480 7% 122.974 0 -6% -

Variação
CONTAS

2014
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Este conjunto contribuiu com cerca de 492 mil euros para o total dos gastos do exercício. Em 

relação ao período passado, também não se verificou variação significativa, em termos 

absolutos. 

4.2. ANÁLISE ECONÓMICA 

4.2.1. Análise Global 

Edifícios e outras Construções, com 83% do total, e Equipamento administrativo, com 13%, 

foram as rubricas que concentraram maior volume de gastos, tendo esta última rubrica 

apresentado a maior variação em valor absoluto (+ 4 mil euros). 

  GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÕES 

SITUAÇÃO ECONÓMICO-FINANCEIRA 

  OUTROS GASTOS E PERDAS 

Esta conta, onde o valor despendido não chegou a um milhão de euros, correspondeu a 11% 

dos gastos totais do exercício, mais 2% do peso que ocupava em 2013.    

Foi a conta que mais influenciou os gastos globais, com um aumento de 15%, correspondendo 

a um valor absoluto de mais 129 mil euros.  

Conforme se constata a seguir, foram as  rubricas Outros Gastos e Perdas e Quotizações, as 

parcelas mais representadas no agregado em análise.  

(Valores em Euros)

2013 2012

Valor (%) Valor Valor 14/13 13/12

Gastos de Deprec. e Amort. 491.775 100% 488.624 489.590 1% 0%

Ativos Fixos Tangíveis 491.775 100% 488.624 489.590 1% 0%

Edifícios e Outras Construções 410.585 83% 410.893 407.473 0% 1%

Equipamento Básico 13.421 3% 14.754 18.081 -9% -18%

Equipamento de Transporte 2.313 0% 1.619 1.588 43% 2%

Ferramentas e Utensílios 248 0% 254 302 -2% -16%

Equipamento Administrativo 63.274 13% 59.560 60.527 6% -2%

Outros Ativos Fixos Tangíveis 1.934 0% 1.544 1.619 25% -5%

Variação
CONTAS

2014

(Valores em Euros)

2013 2012

Valor (%) Valor Valor 14/13 13/12

Outros Gastos e Perdas 993.512 100% 864.861 842.327 15% 3%

Impostos 8.226 1% 8.208 43.319 0% -81%

Dívidas Incobráveis 518 0% 2.338 1.688 -78% 38%

Multas e Penalidades 433 0% 1.110 15 -61% >100%

Gastos e Perdas em Inv. não F. 0 0% 106 144 -100% -27%

Outros Gastos e Perdas 318.438 32% 161.047 106.896 98% 51%

Gastos c/ a Atrib. de Benef. 0 0% 0 11 - -100%

Quotizações 665.896 67% 692.053 690.253 -4% 0%

CONTAS
2014 Variação
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4.2. ANÁLISE ECONÓMICA 

4.2.1. Análise Global 

Analisando a sub-conta Outros Gastos e Perdas, elaborou-se o quadro seguinte, onde se 

constata que o elevado acréscimo (de 157 mil euros) ficou a dever-se à rubrica Cooperação, 

onde se registam as despesas relacionadas com a aplicação dos protocolos assinados entre o 

SBSI e instituições dos PALOP. 

  OUTROS GASTOS E PERDAS 

SITUAÇÃO ECONÓMICO-FINANCEIRA 

(Valores em Euros)

2013 2012

Valor (%) Valor Valor 14/13 13/12

6808 Outros Gastos e Perdas 318.438 100% 161.047 106.896 98% 51%

680801 Correcções Exerc. Anteriores 43.011 14% 39.418 9.077 9% >100%

680802 Donativos 3.540 1% 2.265 5.774 56% -61%

680803 Cooperação 264.805 83% 114.443 56.923 >100% >100%

680804 Ofertas 5.857 2% 4.043 16.890 45% -76%

680808 Outros 1.225 0% 878 7.188 40% -88%

680809 Reg. Prorrata Definitivo 0 0% 0 11.043 - -100%

CONTAS
2014 Variação

Quanto às Quotizações, congrega as contribuições para as várias instituições, nacionais e 

estrangeiras, onde o SBSI se encontra filiado, nomeadamente, UGT, UNI e FEBASE. 

São também incluídos nesta rubrica, as perdas em bens do imobilizado, abatidos ao inventário, 

que este ano não foi significativo, contribuindo assim a sua variação, para o decréscimo da 

conta analisada. 
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4.2.1. Análise Global 

Os rendimentos totais averbaram um decréscimo homólogo de cerca de 3%. 

4.2. ANÁLISE ECONÓMICA 

  RENDIMENTOS TOTAIS 

SITUAÇÃO ECONÓMICO-FINANCEIRA 

A maior responsabilidade para este declínio cabe às Quotizações Sindicais, que continuam o trajeto 

descendente a perderam cerca de 260 mil euros, face a 2013. 

Ao contrário do ano anterior, as Prestações de Serviços e os Juros e Outros Rendimentos Similares 

registaram aumentos de 4% e 9%, respetivamente. 

(Valores em Euros)

2013 2012

Valor (%) Valor Valor 14/13 13/12

Rendimentos 9.564.124 100% 9.855.530 10.685.565 -3% -8%

Prestações de Serviços 1.796.890 19% 1.732.520 2.316.285 4% -25%

Quotiz./Contrib./Subs. Explor. 7.185.405 75% 7.444.741 7.653.446 -3% -3%

Reversões 0 0% 85.041 15.483 -100% -

Outros Rendimentos e Ganhos 471.138 5% 491.636 559.236 -4% -12%

Juros e Outros Rend. Similares 110.691 1% 101.592 141.116 9% -28%

CONTAS
2014 Variação 
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  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

Contrariamente ao que sucedeu no exercício anterior, o comportamento desta rubrica, em 2014, foi 

ascendente. A evolução em relação ao período homólogo anterior, foi de 4%. 

A variação desta conta, em 2014, está associado às parcelas que efetivamente têm peso na sua 

estrutura total. Destacam-se em termos absolutos, os Serviços de Lazer- Campismo e 

Caravanismo que aumentaram em 16% (+ 98 mil euros) e os Serviços de Lazer- Circuitos 

Turísticos que no ano passado sofreram um forte decréscimo, recuperaram este ano em 4% (+ 18 

mil euros). 

Por outro lado, os Serviços de Lazer- Circuitos de Exploração Hoteleira baixaram 8% (- 52 mil 

euros) em relação ao período homólogo. 

  QUOTIZAÇÕES E SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO 

As quotizações dos sócios sustentaram, quase inteiramente, esta conta. Globalmente, Quotizações 

e Subsídios à Exploração registaram uma variação negativa de 3%. Foram arrecadados 7,1 

milhões de euros, neste ano, correspondentes a mais de dois terços do total das receitas. 

4.2.1. Análise Global 

4.2. ANÁLISE ECONÓMICA 

SITUAÇÃO ECONÓMICO-FINANCEIRA 

(Valores em Euros)

2013 2012

Valor (%) Valor Valor 14/13 13/12

Prestações de Serviços 1.796.890 100% 1.732.520 2.316.285 4% -25%

Serv.Lazer-Camp.Carav.-TxReduz 708.292 39% 610.653 656.095 16% -7%

Serv.Lazer-Exp.H.Simil-Tx.Redu 582.781 32% 635.276 867.141 -8% -27%

Serv.Lazer-Circ.Turístisticos 504.774 28% 486.296 793.050 4% -39%

Serviços Secundários-Tx.Normal 1.043 0% 294 0 >100% 100%

Variação2014
CONTAS

(Valores em Euros)

2013 2012

Valor (%) Valor Valor 14/13 13/12

Quotiz./Contrib./Subs. Explor. 7.185.405 100% 7.444.741 7.653.446 -3% -3%

Quotizações Sindicais 7.115.564 99% 7.362.674 7.601.000 -3% -3%

Outras 69.841 1% 82.067 52.446 -15% 56%

CONTAS
2014 Variação
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  PARQUE DE CAMPISMO E CARAVANISMO 

A exploração do Parque de Campismo, gerou um resultado negativo, que neste exercício, se situou 

em cerca de 44 mil euros.   

 

4.2.2. Análise por  Empresas 

4.2. ANÁLISE ECONÓMICA 

SITUAÇÃO ECONÓMICO-FINANCEIRA 

Das contas de 2014 do Parque de Campismo e Caravanismo, destaca-se, entretanto, o aumento de 

5% nos rendimentos globais. 

(Valores em Euros)

2013 2012

Valor (%) Valor Valor 14/13 13/12

GASTOS 9.205.753 100% 9.124.194 10.375.715 1% -12%

Sede 5.970.960 65% 5.934.145 6.932.458 1% -14%

Parque de Campismo 1.158.821 13% 1.075.395 1.196.572 8% -10%

Centro de Férias 594.446 6% 607.144 635.021 -2% -4%

Secções Regionais 1.467.444 16% 1.495.000 1.593.981 -2% -6%

Lutuosa 14.082 0% 12.509 17.683 13% -29%

RENDIM ENTOS 9.564.124 100% 9.855.530 10.685.566 -3% -8%

Sede 7.153.856 75% 6.979.812 7.494.608 2% -7%

Parque de Campismo 1.114.508 12% 1.060.170 1.136.421 5% -7%

Centro de Férias 133.519 1% 163.111 215.408 -18% -24%

Secções Regionais 1.158.660 12% 1.645.104 1.825.280 -30% -10%

Lutuosa 3.582 0% 7.334 13.848 -51% -47%

Resultado Antes de Impostos 358.371 - 731.336 309.851 - -

Sede 1.182.896 1.045.667 562.150 13% 86%

Parque de Campismo -44.313 -15.225 -60.151 >100% -75%

Centro de Férias -460.928 -444.033 -419.613 4% 6%

Secções Regionais -308.783 150.103 231.300 >100% -35%

Lutuosa -10.500 -5.176 -3.835 >100% 35%

Variação2014
C   O   N   T   A S

(Valores em Euros)

2013 2012

Valor (%) Valor Valor 14/13 13/12

GASTOS 1.158.821 100% 1.075.395 1.196.572 8% -10%

Custo Merc. Vend. Mat. Cons. 4.325 0% 2.360 2.667 83% -12%

Fornec. e Serv. Externos 559.315 48% 519.553 548.136 8% -5%

Gastos com o Pessoal 492.822 43% 454.914 527.928 8% -14%

Gastos de Deprec. e Amort. 72.979 6% 69.902 79.798 4% -12%

Provisões do Período 15.999 1% 15.607 16.206 3% -4%

Outros Gastos e Perdas 1.415 0% 988 6.786 43% -85%

Gastos e Perdas de Financ. 11.966 1% 12.071 15.052 -1% -20%

RENDIM ENTOS 1.114.508 100% 1.060.170 1.136.421 5% -7%

Prestações de Serviços 974.773 87% 896.723 962.982 9% -7%

Outros Rendimentos e Ganhos 139.368 13% 163.228 173.310 -15% -6%

Juros e Outros Rend. Similares 367 0% 219 129 68% 69%

Resultado antes de imposto (44.313 ) - (15.225 ) (60.151 ) >100% -75%

Imposto Sobre o Rendimento 0 - 307 12.931 -100% -98%

Resultado líquido do período (44.313 ) (15.532 ) (73.082 )

CONTAS
2014 Variação
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  CENTRO DE FÉRIAS E FORMAÇÃO 

Comparativamente ao ano anterior, assinalam-se as  seguintes variações:  

− Os Gastos globais decresceram  2% (- 13 mil euros), em 2014; 

− A rubrica de Fornecimentos e serviços externos decresceu  2% (- 4 mil euros); 

− Os Gastos com pessoal diminuíram 5% (- 9 mil euros); 

− Os Gastos e Perdas de Financiamento baixaram em relação ao ano anterior, em 50% (- 2 mil 

euros), neste exercício;  

− Do total dos Rendimentos obtidos, 92% correspondem a Prestações de serviços, que baixaram 

21% (- 33 mil euros). 

4.2. ANÁLISE ECONÓMICA 

O resultado obtido pelo Centro de Férias e Formação, em 2014, situou-se em mais de 400 mil euros 

negativos. 

 

4.2.2. Análise por  Empresas 

SITUAÇÃO ECONÓMICO-FINANCEIRA 

(Valores em Euros)

2013 2012

Valor (%) Valor Valor 14/13 13/12

GASTOS 594.446 100% 607.144 635.021 -2% -4%

Custo Merc. Vend. Mat. Cons. 5.387 1% 5.092 5.164 6% -1%

Fornec. e Serv. Externos 199.965 34% 203.468 212.400 -2% -4%

Gastos com o Pessoal 194.335 33% 203.754 219.046 -5% -7%

Gastos de Deprec. e Amort. 184.967 31% 184.032 186.076 1% -1%

Provisões do Período 6.104 1% 6.468 6.408 -6% 1%

Outros Gastos e Perdas 1.680 0% 327 878 >100% -63%

Gastos e Perdas de Financ. 2.008 0% 4.002 5.048 -50% -21%

RENDIM ENTOS 133.519 100% 163.111 215.408 -18% -24%

Prestações de Serviços 122.944 92% 156.183 208.828 -21% -25%

Outros Rendimentos e Ganhos 10.575 8% 6.929 6.580 53% 5%

Resultado antes de imposto (460.928 ) - (444.033 ) (419.613 ) 4% 6%

Imposto Sobre o Rendimento 0 - 0 0 - -

Resultado líquido do período (460.928 ) (444.033 ) (419.613 )

CONTAS
2014 Variação
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4.3. ANÁLISE FINANCEIRA 

Comparativamente ao exercício anterior, o património do Sindicato, refletido no Balanço, avaliado 

em cerca de 23 milhões de euros, cresceu 2%. 

 

SITUAÇÃO ECONÓMICO-FINANCEIRA 

No final do exercício, o Ativo não Corrente  e o Ativo Corrente estavam representados, de forma 

aproximada, nesta parcela do Balanço (39% e 61%, respetivamente). 

O Ativo não Corrente era composto, quase integralmente, por Ativos Fixos Tangíveis, ocupando a 

rubrica Edifícios e Outras Construções  posição de destaque (71%). 

As Contas a Receber e as disponibilidades em Caixa e Depósitos Bancários repartiram, entre si, cerca 

de 50% do Ativo Corrente. O montante das Contas a Receber incluía uma soma elevada de débitos 

relativos às organizações pertencentes à esfera do SBSI. A conta  Estado e Outros Entes Públicos 

também preenchia uma quota considerável desse total, contribuindo para tal posição os pedidos de 

reembolso do IVA. 

As Disponibilidades, com uma representação maioritária de Depósitos em Bancos, cresceram 9% em 

relação ao período passado. 

  O Capital Próprio e o Passivo tinham a seguinte composição, no final do exercício: 

  

Em termos homólogos, o Capital Próprio e o Passivo cresceram  2% e 5%, respetivamente.  

Embora o Resultado Líquido do período tenha baixado em 52%, as Reservas e Resultados Transitados 

evoluíram no sentido ascendente,  tendo contribuído para o aumento do montante do Capital próprio. 

As Contas a Pagar, que traduzem o comportamento dos créditos relativos às outras organizações do 

SBSI, justificaram mais de metade do aumento do Passivo, tendo aumentado em 5%  (76 mil euros).  

As Provisões, ao contrário do ano passado, neste exercício, aumentaram em 22 mil euros. 

 

  

(Valores em Euros)

2013 2012

Valor (%) Valor Valor 14/13 13/12

ATIVO 23.074.856 100% 22.633.416 21.967.464 2% 3%

Ativo Não Corrente 8.976.922 39% 9.330.428 9.745.657 -4% -4%

Ativo Corrente 14.097.934 61% 13.302.988 12.221.807 6% 9%

Ativos   detidos para venda 2.003.152 9% 2.003.152 2.003.152 0% 0%

Inventários 0 0% 2.745 4.632 -100% -41%

Contas a receber 5.100.962 22% 4.862.724 5.592.157 5% -13%

Caixa e depósitos bancários 6.993.820 30% 6.434.367 4.621.866 9% 39%

Variação 2014
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(Valores em Euros)

2013 2012

Valor (%) Valor Valor 14/13 13/12

CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO 23.074.856 100% 22.633.416 21.967.464 2% 3%

CAPITAL PRÓPRIO 21.085.282 91% 20.741.631 20.025.835 2% 4%

Reservas 19.537.060 93% 19.250.742 19.126.801 1% 1%

Resultados transitados 1.204.571 6% 775.093 589.183 55% 32%

Resultado líquido 343.651 2% 715.796 309.851 -52% >100%

PASSIVO 1.989.574 9% 1.891.785 1.941.629 5% -3%

Passivo Não Corrente 620.702 3% 598.643 708.578 4% -16%

Provisões 620.702 3% 598.643 708.578 4% -16%

Passivo Corrente 1.368.872 6% 1.293.142 1.233.051 6% 5%

Contas a pagar 1.368.872 6% 1.293.142 1.233.051 6% 5%

Variação 2014
CONTAS
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5. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS  

 
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 

(valores expressos em Euros)  

 
 Balanços 

  Demonstrações dos Resultados por Naturezas 

  Demonstrações de Fluxos de Caixa 

  Demonstrações de Alterações nos Fundos Patrimoniais 

  

 Anexo às Demonstrações Financeiras  
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DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS  

ATIVO Notas 2014 2013

ATIVO NÃO CORRENTE:

Ativos fixos tangiveis 5 8.976.686 9.330.425

Participações financeiras - outros ativos financeiros 6 236 3

Total do ativo não corrente 8.976.922 9.330.428

ATIVO CORRENTE:

Ativos não correntes detidos para venda 7 2.003.152 2.003.152

Inventários - 2.745

Clientes 8 45.893 64.947

Estados e outros entes públicos 9 297.686 293.241

Outras contas a receber 10 4.757.383 4.504.536

Caixa e depósitos bancários 4 6.993.820 6.434.367

Total do ativo corrente 14.097.934 13.302.988

Total do ativo 23.074.856 22.633.416

FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO

FUNDOS PATRIMONIAIS

Reservas estatutárias 11 19.537.060 19.250.742

Resultados transitados 11 1.204.571 775.093

20.741.631 20.025.835

Resultado líquido do período 343.651 715.796

Total dos fundos patrimoniais 21.085.282 20.741.631

PASSIVO:

PASSIVO NÃO CORRENTE:

Provisões 12 620.702 598.643

Total do passivo não corrente 620.702 598.643

PASSIVO CORRENTE:

Fornecedores 13 324.342 164.334

Adiantamentos de clientes 14 84.969 81.854

Estado e outros entes publicos 9 111.932 113.604

Outras contas a pagar 15 846.902 933.350

Diferimentos 727 -

Total do passivo corrente 1.368.872 1.293.142

Total do passivo 1.989.574 1.891.785

Total dos fundos patrimoniais e do passivo 23.074.856 22.633.416

O anexo faz parte integrante do balanço em 31 de dezembro de 2014.

A Direção do SBSI

SBSI -  Sindicato dos Bancários do Sul e Ilhas

BALANÇOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E 2013

(Montantes expressos em euros)
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DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS  

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E 2013

(Montantes expressos em euros)

RENDIMENTOS E GASTOS Notas 2014 2013

Vendas e serviços prestados 16 8.982.295 9.177.261

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas 17 (31.763) (40.321)

Fornecimentos e serviços externos 18 (4.502.039) (4.515.071)

Gastos com o pessoal 19 (2.909.041) (2.915.582)

Imparidade de dívidas a receber (perdas / reversões) 12 - (17.649)

Provisões (aumentos / reduções) 12 (233.483) (197.086)

Reversões de imparidades de dívidas a receber (perdas / reversões) 12 - 10.226

Reversões de outras provisões 12/15 - 74.815

Outros rendimentos e ganhos 20 471.138 491.636

Outros gastos e perdas 21 (993.512) (864.861)

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos 783.595 1.203.368

Gastos / reversões de depreciação e de amortização 5 (491.775) (488.624)

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) 291.820 714.744

Juros e rendimentos similares obtidos 22 110.692 101.592

Juros e gastos similares suportados 23 (44.141) (85.000)

Resultado antes de impostos 358.371 731.336

Imposto sobre o rendimento do período (14.720) (15.540)

Resultado líquido do período 343.651 715.796

O anexo faz parte integrante da demonstração dos resultados por naturezas em 31 de dezembro de 2014.

A Direção do SBSI

SBSI -  Sindicato dos Bancários do Sul e Ilhas
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Descrição 2014 2013

Atividades Operacionais

Recebimentos de Serviços Prestados 9.227.015 9.811.909

Pagamentos a Fornecedores (5.100.872 ) (4.514.616 )

Pagamentos ao Pessoal (2.655.741 ) (3.228.560 )

     Fluxo gerado pelas operações 1.470.402 2.068.733

Outros Pagamentos / Recebimentos Rel. At. Operacionais (871.923 ) (169.217 )

     Fluxo gerado pela Actividades Operacionais 598.479 1.899.516

Pagamentos relacionados com rubricas extraordinárias 0 (25.872 )

     Fluxo de Atividades Operacionais [1] 598.479 1.873.644

Atividades de Investimento

     Recebimentos provenientes de:

          Ativos Fixos Tangíveis 0 3.223

          Juros e Rendimentos Similares 110.612 101.440

          Sub-total - Recebimentos 110.612 104.663

     Pagamentos respeitantes a:

          Ativos Fixos Tangíveis (106.269 ) (80.803 )

          Ativos Fixos Intangíveis (233 ) (3 )

          Sub-total - Pagamentos (106.502 ) (80.806 )

     Fluxo de Atividades de Investimento [2] 4.110 23.857

Atividades de Financiamento

     Pagamentos respeitantes a:

          Juros e Gastos Similares (43.136 ) (85.000 )

          Sub-total - Pagamentos (43.136 ) (85.000 )

     Fluxo de Atividades de Financiamento [3] (43.136 ) (85.000 )

     Variações de caixa e seus equivalentes [4] 559.453 1.812.501

Caixa e seus equivalentes - Início do período 6.434.367 4.621.866

Caixa e seus equivalentes - Fim do período 6.993.820 6.434.367

O anexo faz parte integrante da demonstração de f luxos de caixa em 31 de Dezembro de 2014.

A Direção do SBSI

Sindicato dos Bancários do Sul e Ilhas

DEMONSTRAÇÕES DE FLUXOS DE CAIXA

DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E 2013

(Montantes expressos em euros)
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DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS  

DEMONSTRAÇÕES DAS ALTERAÇÕES NoS FUNDOS PATRIMONIAIS NOS EXERCÍCIOS DE 2014 E 2013

(Montantes expressos em Euros)

Resultado Total do

Reservas Resultados líquido do capital

Notas estatutárias transitados exercício próprio

Posição no início do exercício de 2013 19.126.801 589.183 317.276 20.025.835

Aplicação de resultados 30.985 185.910 (216.895) -

Reserva da Lutuosa 92.955 (92.955) -

Resultado líquido do exercício de 2013 - - 715.796 715.796

Posição no fim do exercício de 2013 19.250.741 775.093 723.222 20.741.631-

Aplicação de resultados 2 71.580 429.477 (501.057) -

Reserva da Lutuosa 214.739 - (214.739) -

Resultado líquido do exercício de 2014 - - 343.651 343.651

Posição no fim do exercício de 2014 19.537.060 1.204.570 351.077 21.085.282

As notas anexas fazem parte integrante das demonstrações de alterações no capital próprio em 31 de dezembro de 2014.

A Direção do SBSI

Sindicato dos Bancários do Sul e Ilhas
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DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
 
ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014  

  

1.  NOTA INTRODUTÓRIA 

 

 O Sindicato dos Bancários do Sul e Ilhas (adiante igualmente designado por “SBSI”) é o principal 

 sindicato português e foi criado em 30 de Julho de 1975, com a entrada em vigor dos novos estatutos 

 do Sindicato Nacional dos Empregados Bancários do Distrito de Lisboa. 

  

 A sua atividade abrange todos os trabalhadores de instituições financeiras, que exerçam a sua 

 atividade nos distritos de Beja, Castelo Branco, Évora, Faro, Lisboa, Portalegre, Santarém  e Setúbal, 

 bem como nas Regiões Autónomas dos Açores e Madeira. 

 

 O SBSI está filiado na União Geral de Trabalhadores e na UNI - Federação Sindical 

 Internacional da área dos serviços. 

 

 Para além das suas atividades no campo das relações laborais, nomeadamente na 

 contratação coletiva de trabalho, o SBSI gere os Serviços de Assistência Médico - Social (adiante

 igualmente designado por “SAMS do SBSI”), principal organização privada de saúde 

 portuguesa.  

 

 Na área da ocupação dos tempos livres, o SBSI dispõe de um Centro de Férias e Formação, 

 em Ferreira do Zêzere, e de um Parque de Campismo, em Olhão. 

 

 

2. REFERENCIAL CONTABILÍSTICO DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 

 

 As demonstrações financeiras anexas foram preparadas no quadro das disposições em vigor em 

Portugal, efetivas para os exercícios iniciados em 1 de Janeiro de 2012, vertidos no Decreto – Lei n.º 36-

A/2011, de 9 de março, que aprova o regime de normalização contabilística para as entidades do setor 

não lucrativo (“SNC – ESNL”), incluindo a norma contabilística e de relato financeiro prevista no Aviso n.º 

6726-B/2011 de 14 de março e dos modelos de demonstrações financeiras e plano de contas, definidos 

nas portaria n.º 105/2011 e n.º 106/2011 de 14 de março, respetivamente. De ora em diante, o conjunto 

daquelas normas e interpretações será designado, genericamente, por “NCRF – ESNL”. 

 

 O SNC – ESNL são parte integrante do Decreto-Lei nº 158/2009, de 13 de Julho, incluindo a estrutura 

conceptual, normas contabilísticas e de relato financeiro (“NCRF”) e normas interpretativas (“NI”) 

consignadas, respetivamente, nos avisos nº 15652/2009, nº15655/2009 e nº15653/2009, de 27 de 

Agosto de 2009, as quais, no seu conjunto, constituem o Sistema de Normalização Contabilística 

(“SNC”).  
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DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
 
ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014  

  

3. PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS 

  

 As principais políticas contabilísticas adotadas na preparação das demonstrações financeiras anexas 

 são as seguintes: 

  

 a) Bases de apresentação 

  

  As demonstrações financeiras anexas foram preparadas no pressuposto da continuidade das 

  operações, a partir dos livros e registos contabilísticos da Sociedade, mantidas de acordo com as 

  NCRF – ESNL em vigor à data da elaboração das demonstrações financeiras.  

  

 b) Ativos intangíveis 

  

  Os ativos intangíveis correspondem, essencialmente, a direitos de propriedade industrial e 

  encontra-se registado ao custo, deduzido de amortizações e perdas por imparidade acumuladas.   

  As amortizações são reconhecidas linearmente, por quotas constantes, durante a vida útil estimada 

  dos ativos intangíveis. O efeito de alguma alteração a estas estimativas é reconhecido na 

  demonstração dos resultados prospectivamente. 

  

   
 c) Ativos fixos tangíveis 

  

  Os ativos fixos tangíveis são inicialmente registados ao custo de aquisição ou produção, o qual 

  inclui o custo de compra, quaisquer custos diretamente atribuíveis às atividades necessárias 

  para  colocar os ativos na localização e condição necessárias para operarem da forma pretendida, 

  deduzidos de amortizações e eventuais perdas por imparidade acumuladas, quando  aplicável. 

 

  As depreciações são calculadas, após o momento em que o bem se encontra em condições de 

  ser utilizado, de acordo com o método de quotas constantes, em conformidade com o período de 

  vida útil estimado para cada grupo de bens.  

  

  As taxas de depreciação utilizadas correspondem aos seguintes períodos de vida útil estimada: 

  

      Anos de 

       vida útil 

   Edifícios e outras construções 20 

  Equipamento básico  2 a 12 

  Equipamento de transporte 5 a 7 

  Ferramentas e utensílios 4 a 8 

  Equipamento administrativo 6 a 12 

  Outros ativos fixos tangíveis 3 a 4 
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 As vidas úteis  e método de  amortização  dos vários bens são revistos anualmente.  O efeito 

 de alguma alteração a estas estimativas é reconhecido na demonstração dos resultados 

 prospectivamente. 

  

 As despesas de manutenção e reparação (dispêndios subsequentes) que não são suscetíveis 

 de gerar benefícios económicos futuros são registadas como gastos no período em que são 

 incorridas. 

  

 O ganho (ou a perda) resultante da alienação ou abate de um ativo fixo tangível é determinado 

 como a diferença entre o montante recebido na transação e a quantia escriturada do ativo e é 

 reconhecido em resultados no período em que ocorre a alienação. 

 

 

d) Participações financeiras – outros métodos 

  

 As participações financeiras reconhecidas nesta rubrica correspondem a entidades cujos 

 instrumentos de capital próprio não são negociados publicamente (ações não cotadas em bolsa) 

 e cujo justo valor não pode ser determinado com fiabilidade, pelo que são mensuradas ao custo 

 deduzido de perdas por imparidade acumuladas. 

 

 

e) Inventários 

  

 Os inventários são registados ao menor de entre o custo e o valor líquido de realização.  O  valor 

 líquido de realização representa o preço de venda estimado deduzido de todos os custos 

 estimados necessários para a concluir os inventários e para efetuar a venda. 

  

 O método de custeio dos inventários adotado pelo SBSI consiste no custo médio 

 ponderado.  

 

 

f)      Ativos não correntes detidos para venda 

  

 

 O SBSI classifica um ativo como não corrente detido para venda se for expectável que a entidade 

 venha a recuperar o investimento através da venda e não do seu uso continuado, e que a venda 

 venha a ocorrer no curto prazo.  

  

 Os ativos não correntes detidos para venda são mensurados pelo menor valor entre: 

 - Quantia escriturada; 

 - Justo valor menos os custos associados à venda. 

  

 O ativo após ter sido transferido para esta categoria não é sujeito a amortizações, sendo efetuada 

 regularmente uma análise de imparidade. 

 

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
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g)  Capitais próprios – reservas estatutárias 

  

 Os capitais próprios englobam as Reservas Estatutárias, que correspondem aos fundos especiais 

 previstos nos estatutos do SBSI.  Desta forma, os resultados transitados, as reservas e o 

 resultado líquido do exercício, sendo ambos repartidos por dois regimes, de acordo com as 

 seguintes características: 

  

 - Fundo Sindical - destinado à cobertura de eventuais saldos negativos do exercício; 

  

 - Fundo de greve e solidariedade - a ser aplicado, exclusivamente, em auxílio a sócios cujos 

  vencimentos tenham sido diminuídos como resultado da adesão à greve declarada ou apoiada 

  pelos órgãos do SBSI estatutariamente competentes. Este fundo destina‐se também a permitir 

  que o SBSI preste auxílio a sócios em situações de carência; 

   

 - Fundo de auxílio económico - destinado a ser utilizado no apoio a sócios e seus familiares 

  que se encontrem em situações previstas no respetivo regulamento; 

  

 Adicionalmente, dentro das Reservas estatutárias o SBSI regista o Fundo da Lutuosa. 

  

 

h) Encargos financeiros com empréstimos obtidos 

  

 Os encargos financeiros relacionados com empréstimos obtidos são geralmente 

 reconhecidos como gastos à medida que são incorridos. 

 

  

i) Imposto sobre o rendimento 

  

 O imposto sobre o rendimento corresponde à soma dos impostos correntes com os impostos 

 diferidos.  Os impostos correntes e os impostos diferidos são registados em resultados, salvo 

 quando se relacionam com itens registados diretamente no capital próprio. Nestes casos os 

 impostos correntes e os impostos diferidos são igualmente registados no capital próprio.  

  

 O imposto corrente corresponde ao valor a pagar baseado no lucro tributável do exercício. O 

 lucro tributável difere do resultado contabilístico, uma vez que exclui diversos custos e 

 proveitos  que apenas serão dedutíveis ou tributáveis noutros exercícios. O lucro 

 tributável exclui ainda custos e proveitos que nunca serão dedutíveis ou tributáveis.    

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
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j) Imparidade de ativos fixos tangíveis e intangíveis 

  

 Em cada data de relato é efetuada uma revisão das quantias escrituradas dos ativos fixos 

 tangíveis e intangíveis da Entidade com vista a determinar se existe algum indicador de que 

 possam estar em imparidade.  Se existir algum indicador, é estimada a quantia recuperável dos 

 respetivos ativos a fim de determinar a extensão da perda por imparidade (se for o caso).  

  

 Quando não é possível determinar a quantia recuperável de um ativo individual, é estimada a 

 quantia recuperável da unidade geradora de caixa a que esse ativo pertence.  

 

 A quantia recuperável do ativo ou da unidade geradora de caixa consiste no maior de entre (i) o 

 justo valor deduzido de custos para vender e (ii) o valor de uso.  Na determinação do valor de 

 uso, os fluxos de caixa futuros estimados são descontados usando uma taxa de desconto antes 

 de impostos que reflita as expectativas do mercado quanto ao valor temporal do dinheiro e 

 quanto aos riscos específicos do ativo ou da unidade geradora de caixa relativamente aos quais 

 as estimativas de fluxos de caixa futuros não tenham sido ajustadas. 

  

 Sempre que a quantia escriturada do ativo ou da unidade geradora de caixa for superior à sua 

 quantia recuperável, é reconhecida uma perda por imparidade.  

 

 A perda por imparidade é registada de imediato na demonstração dos resultados na rubrica de 

 “Perdas por imparidade”, salvo se tal perda compensar um excedente de revalorização registado 

 no capital próprio. Neste último caso, tal perda será tratada como um decréscimo de 

 revalorização.  

  

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

 há evidências de que as perdas por imparidade reconhecidas já não existem ou diminuíram. A 

 reversão das perdas por imparidade é reconhecida na demonstração dos resultados na rubrica de 

 “Reversões de perdas por imparidade”. A reversão da perda por imparidade é efetuada até ao 

 limite da quantia que estaria reconhecida (líquida de amortizações) caso a perda não tivesse sido 

 registada. 

 

k) Provisões 

  

 São reconhecidas provisões apenas quando o SBSI tem uma obrigação presente (legal ou 

 implícita) resultante dum acontecimento passado, é provável que para a liquidação dessa 

 obrigação ocorra uma saída de recursos e o montante da obrigação possa ser razoavelmente 

 estimado. O montante reconhecido das provisões consiste no valor presente da melhor 

 estimativa na data de relato dos recursos necessários para liquidar a obrigação. Tal 

 estimativa é determinada tendo em consideração os riscos e incertezas associados à 

 obrigação.  

  

 As obrigações presentes que resultam de contratos onerosos são registadas e mensuradas como 

 provisões.  Existe um contrato oneroso quando a Entidade é parte integrante das disposições 

 de um contrato de acordo, cujo cumprimento tem associados custos que não é possível evitar 

 que excedem os benefícios económicos derivados do mesmo. 

  

 As provisões são revistas na data de relato e são ajustadas de modo a refletir a melhor 

 estimativa a essa data. Os passivos contingentes não são reconhecidos nas demonstrações 

 financeiras, sendo divulgados sempre que a possibilidade de existir uma saída de recursos 

 englobando benefícios económicos não seja remota. Os ativos contingentes não são 

 reconhecidos nas demonstrações financeiras, sendo divulgados quando for provável a existência 

 de um influxo económico futuro de recursos. 
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l) Ativos e passivos financeiros 

  

 Os ativos e os passivos financeiros são reconhecidos no balanço quando a Sociedade se torna 

 parte das correspondentes disposições contratuais. 

  

 Os ativos e os passivos financeiros são classificados nas seguintes categorias: (i) ao custo ou 

 custo amortizado e (ii) ao justo valor com as alterações reconhecidas na demonstração dos 

 resultados. 

  

 Ativos e passivos financeiros ao custo ou ao custo amortizado 

 

 Os ativos financeiros e os passivos financeiros são mensurados ao custo ou ao custo amortizado 

 deduzido de eventuais perdas de imparidade acumuladas, quando: 

   - Sejam à vista ou tenham maturidade definida; e 

   - Tenham associado um retorno fixo ou determinável; e 

   - Não sejam ou não incorporem um instrumento financeiro derivado. 

  

 O custo amortizado corresponde à quantia pela qual um ativo financeiro ou passivo financeiro é 

 mensurado no reconhecimento inicial, menos os reembolsos de capital, mais ou menos a 

 amortização cumulativa, usando o método da taxa de juro efetiva, de qualquer diferença entre 

 essa quantia inicial e a quantia na maturidade.  A taxa de juro efetiva é a taxa que desconta 

 exatamente os pagamentos ou recebimentos futuros estimados na quantia líquida escriturada do 

 ativo ou passivo financeiro. 

 

 Os ativos e passivos financeiros ao custo ou ao custo amortizado incluem: 

   - Caixa e depósitos a bancários 

   -  Clientes; 

   - Outras contas a receber; 

   - Fornecedores; 

   - Outras contas a pagar; 

   -  Financiamentos obtidos. 

   

 Ativos e passivos financeiros ao justo valor com as alterações reconhecidas na demonstração de 

 resultados 

  

 Todos os ativos e passivos financeiros não classificados na categoria “ao custo ou custo 

 amortizado” são classificados na categoria “ao justo valor com as alterações reconhecidas na 

 demonstração dos resultados”. 

  

 Tais ativos e passivos financeiros são mensurados ao justo valor, sendo as variações no mesmo 

 registadas em resultados nas rubricas “Perdas por reduções de justo valor” e “Ganhos por 

 aumentos de justo valor”.   

 

  

 Caixa e equivalentes a caixa   

   

 Os montantes incluídos na rubrica de caixa e seus equivalentes correspondem aos valores em 

 caixa, depósitos à ordem e a prazo e outras aplicações de tesouraria, vencíveis a menos de 3 

 meses, e que possam ser imediatamente mobilizáveis com risco insignificante de alteração de 

 valor. 
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 Imparidade de ativos financeiros   

 

 Os ativos financeiros classificados na categoria “ao custo ou custo amortizado” são sujeitos a 

 testes de imparidade em cada data de relato.  Tais ativos financeiros encontram-se em imparidade 

 quando existe uma evidência objetiva de que, em resultado de um ou mais acontecimentos 

 ocorridos após o seu reconhecimento inicial, os seus fluxos de caixa futuros estimados são 

 afetados negativamente. 

 

 Para os ativos financeiros mensurados ao custo amortizado, a perda por imparidade a reconhecer 

 corresponde à diferença entre a quantia escriturada do ativo e o valor presente dos novos fluxos 

 de caixa futuros estimados descontados à respetiva taxa de juro efetiva original. 

 

 Para os ativos financeiros mensurados ao custo, a perda por imparidade a reconhecer 

 corresponde à diferença entre a quantia escriturada do ativo e a melhor estimativa do justo valor 

 do ativo.  

 

 As perdas por imparidade são registadas em resultados na rubrica “Perdas por 

 imparidade” no período em que são determinadas.  

 

 Subsequentemente, se o montante da perda por imparidade diminui e tal diminuição pode ser 

 objetivamente relacionada com um acontecimento que teve lugar após o reconhecimento da  perda, 

 esta deve ser revertida por resultados.  

 

 A reversão deve ser efetuada até ao limite da quantia que estaria reconhecida (custo 

 amortizado) caso a perda não tivesse sido inicialmente registada.   

 

 A reversão de perdas por imparidade é registada em resultados na rubrica “Reversões de 

 perdas por imparidade”.  Não é permitida a reversão de perdas por imparidade registada em 

 investimentos em instrumentos de capital próprio (mensurado ao custo). 

  

 Foi registada uma imparidade para as dívidas a receber de beneficiários e utentes, tendo em 

 consideração a respetiva idade e o período esperado de recuperação das dívidas. Para as 

 restantes dívidas a receber foram analisadas as diferentes situações de acordo com a perspetiva 

 económica de recuperação da dívida.  

  

 Adicionalmente, para todas as contas a receber que se encontravam em contencioso, foram 

 registadas imparidades pela totalidade da dívida. 

 

  

 Desreconhecimento de ativos e passivos financeiros   

  

 A Entidade desreconhece ativos financeiros apenas quando os direitos contratuais aos seus  fluxos 

 de caixa expiram, ou quando transfere para outra entidade os ativos financeiros e todos os  riscos 

 e benefícios significativos associados à posse dos mesmos.  São desreconhecidos os ativos 

 financeiros transferidos relativamente aos quais a Entidade reteve alguns riscos e 

 benefícios significativos, desde que o controlo sobre os mesmos tenha sido cedido.  

  

 A Entidade desreconhece passivos financeiros apenas quando a correspondente obrigação seja 

 liquidada, cancelada ou expire. 
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m) Fundo de pensões 

  

 O SBSI / SAMS assumiram a responsabilidade pelo pagamento de pensões de reforma e invalidez, 

 bem como pensões de pré-reforma, em regime complementar ao da Segurança Social e em 

 conformidade com os instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho outorgados pelo SBSI. 

 Para fazer face a essa responsabilidade o SBSI dispõe de uma provisão, cujo reforço anual 

 corresponde a uma percentagem sobre as remunerações anuais dos seus empregados (Nota 12).  

 

 

n)  Vendas e prestações de serviços 

  

 As vendas, as prestações de serviços e as quotizações  dos sócios do SBSI são registadas em 

 proveitos nas rubricas de “Vendas de mercadorias e prestações de serviços”.   

 

 As quotizações correspondem a 1% a cargo dos trabalhadores que livremente se sindicalizem junto 

 do SBSI. 

   

o) Juízos de valor críticos e principais fontes de incerteza associada a estimativas 

  

 Na preparação das demonstrações financeiras anexas foram efetuados juízos de valor e 

 estimativas e utilizados diversos pressupostos que afetam as quantias relatadas de ativos e 

 passivos, assim como as quantias relatadas de rendimentos e gastos do período. 

  

 As estimativas e os pressupostos subjacentes foram determinados com base no melhor 

 conhecimento existente à data de aprovação das demonstrações financeiras dos eventos e 

 transações em curso, assim como na experiência de eventos passados e/ou correntes. Contudo, 

 poderão ocorrer situações em períodos subsequentes que, não sendo previsíveis à data de 

 aprovação das demonstrações financeiras, não foram consideradas nessas estimativas. As 

 alterações às estimativas que ocorram posteriormente à data das demonstrações financeiras serão 

 corrigidas de forma prospetiva.  Por este motivo e dado o grau de incerteza associado, os 

 resultados reais das transações em questão poderão diferir das correspondentes estimativas. 

  

p) Acontecimentos subsequentes 

  

 Os acontecimentos após a data do balanço que proporcionem informação adicional sobre 

 condições que existiam à data do balanço (“eventos ajustáveis”) são refletidos nas demonstrações 

 financeiras.  Os eventos após a data do balanço que proporcionem informação sobre condições 

 que ocorram após a data do balanço (“eventos não ajustáveis”) são divulgados nas demonstrações 

 financeiras, se forem considerados materiais. 

 

  

q) Especialização de exercícios 

  

 As receitas e despesas são registadas de acordo com o princípio da especialização de exercícios, 

 pelo qual estas são reconhecidas à medida que são geradas, independentemente do momento em 

 que são recebidas ou pagas.  As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e os 

 correspondentes rendimentos e gastos gerados são registadas como ativos ou passivos. 
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4. FLUXOS DE CAIXA 

 

 Para efeitos da demonstração dos fluxos de caixa, caixa e seus equivalentes inclui numerário, 

 depósitos bancários imediatamente mobilizáveis (de prazo inferior ou igual a três meses) e 

 aplicações de tesouraria no mercado monetário, líquidos de descobertos bancários e de outros 

 financiamentos de curto prazo equivalentes. Caixa e seus equivalentes em 31 de dezembro de 

 2014 e 2013 detalha-se conforme se segue: 

Em 31 de dezembro de 2014, os “Depósitos a prazo”, no montante global de 6.070.000 Euros, 

têm vencimento no período compreendido entre 6 de janeiro de 2015 e 30 março de 2015. 

5. ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS 

  

 Durante os exercícios findos em 31 de dezembro de 2014 e 2013, o movimento ocorrido nos 

 ativos fixos tangíveis, bem como nas respetivas amortizações acumuladas e perdas por 

 imparidade, foi o seguinte: 

No exercício de 2014, na rubrica de “Equipamento Administrativo” encontram-se registadas 

aquisições de equipamento informático, nomeadamente computadores. 

2014

Ativo Bruto

Terrenos e outros recursos naturais 1.784.972 - 1.784.972

Edifícios e outras construções 15.471.046 10.787 15.481.833

Equipamento básico 494.019 2.921 496.940

Equipamento de transporte 71.076 142 71.218

Equipamento administrativo 2.544.002 107.790 2.651.792

Outros ativos fixos tangíveis 146.841 16.396 163.237

Ativos fixos tangíveis em curso - - -

20.511.956 138.036 20.649.992

Depreciações

Terrenos e Recursos Naturais 278.864 - 278.864

Edifícios e outras construções 7.873.420 410.586 8.284.006

Equipamento básico 460.862 13.421 474.283

Equipamento de transporte 63.880 2.312 66.192

Equipamento administrativo 2.359.823 63.274 2.423.097

Outros ativos fixos tangíveis 144.682 2.182 146.864

11.181.531 491.775 11.673.306

Ativo Líquido 9.330.425 ( 353.739) 8.976.686

Saldo Inicial Adições Saldo Final

2014 2013

Disponibilidades:

Caixa 9.909 6.341

Depósitos à ordem 913.911 1.058.026

Depósitos a prazo 6.070.000 5.370.000

6.993.820 6.434.367
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6. PARTICIPAÇÕES FINANCEIRAS  

 

Instituído pela Lei 70/2013 de 30 de agosto, o Fundo de Compensação do Trabalho (FCT) é um fundo de 

capitalização individual destinado ao pagamento parcial (até 50%) da compensação por cessação do 

contrato de trabalho dos trabalhadores. O FCT é gerido pelo Instituto de Gestão de Fundos de 

Capitalização da Segurança Social, IP e financiado pelas entidades empregadoras através de entregas 

correspondentes a 0,925% da retribuição base e diuturnidades por cada trabalhador abrangido, a partir 

de 1 de outubro de 2013. Estas verbas encontram-se registadas na rubrica de “Outros Ativos Financeiros 

– Fundos de Compensação do Trabalho”. 

No exercício de 2013, na rubrica de “Equipamento Administrativo” encontram-se registados abates 

no valor total de 132.313 Euros, essencialmente justificados pela obsolescência de material 

informático e administrativo. 

Saldo em

31-12-2012
Dotação

Saldo em

31-12-2013
Dotação

Saldo em

31-12-2014

Outros Ativos Financeiros - Fd. Compensação Trabalho - 3 3 233 236

- 3 3 233 236

2013

Ativo Bruto

Terrenos e outros recursos naturais 1.784.972 - - - 1.784.972

Edifícios e outras construções 15.436.003 35.043 - 15.471.046

Equipamento básico 484.631 9.388 - 494.019

Equipamento de transporte 68.815 2.329 ( 68) 71.076

Equipamento administrativo 2.647.524 28.791 ( 132.313) 2.544.002

Outros ativos fixos tangíveis 145.903 1.065 ( 127) 146.841

Ativos fixos tangíveis em curso 3.120 - ( 3.120) -

20.570.968 76.616 ( 132.508) ( 3.120) 20.511.956

Depreciações

Terrenos e Recursos Naturais 278.864 - - - 278.864

Edifícios e outras construções 7.462.528 410.892 - - 7.873.420

Equipamento básico 446.108 14.754 - - 460.862

Equipamento de transporte 62.329 1.619 ( 68) - 63.880

Equipamento administrativo 2.432.469 59.667 ( 132.313) - 2.359.823

Outros ativos fixos tangíveis 143.013 1.692 ( 127) 104 144.682

10.825.311 488.624 ( 132.508) 104 11.181.531

Ativo Líquido 9.745.657 ( 412.008) - ( 3.224) 9.330.425

Saldo Inicial Adições Abates Regularizações Saldo Final
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7. ATIVOS NÃO CORRENTES DETIDOS PARA VENDA 

 

 Em 31 de dezembro de 2014 e 2013, esta rubrica é composta pelo imóvel denominado por “Palacete”, 

 sendo expectativa do SBSI que o mesmo venha a ser alienado no curto prazo. Até esta data o 

 mesmo ainda não foi  alienado pelo facto das condições do mercado imobiliário não o terem permitido.  

 

  

8.  CLIENTES 

 

 Em 31 de Dezembro de 2014 e 2013, a rubrica “Clientes” tem a seguinte composição: 

 

Saldo em

31-12-2012

Saldo em

31-12-2013

Saldo em

31-12-2014

Ativos não correntes detidos para venda 2.003.152 2.003.152 2.003.152

2.003.152 2.003.152 2.003.152

2014 2013

Créditos a Beneficiários:

Conta Corrente Sócios,não sócios e Outros 55.228 56.041

Organismos - 276

55.228 56.317

Clientes Cobrança Duvidosa:

Associados - Contencioso 5.154 10.487

Associados 6.774 11.721

Outros devedores 89.647 89.647

101.575 111.855

Clientes G.F. :

Socios C.G.F 4.682 11.657

Trabalhadores C.G.F 734 1.862

Clientes com Títulos Caucionados a Receber:

Trabalhadores 1.850 1.194

Associados 240 478

7.506 15.191

164.309 183.363

Perdas por imparidade de dívidas a receber de clientes (Nota 12) ( 118.416) ( 118.416)

45.893 64.947
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9.   ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS 

 

 Em 31 de Dezembro de 2014 e 2013, as rubricas de “Estado e outros entes públicos” têm a seguinte 

 composição: 

  

Nos valores passivos relativos a dezembro de 2014 incluem-se as contribuições da Segurança Social, 

IRS – Imposto sobre o rendimento das Pessoas Singulares e IVA – Imposto sobre o valor Acrescentado 

os montantes 49.019 Euros, 42.977 Euros e 4.718 Euros, respetivamente. Em 2013 foi efetuada 

estimativa de Imposto sobre o Rendimento da Atividade (IRC) de 15.540 Euros, tendo sido liquidado o 

montante correspondente a 104 Euros. A 31 de dezembro de 2014 foi efetuada estimativa de IRC, no 

valor de 14.720 Euros.   

 

 

O saldo devedor de 270.033 Euros inclui valores compensados no processo tributário de IVA relativo aos 

anos de 2000/2001 que se encontra impugnado judicialmente. No âmbito do Regime Especial de 

Regularização de Dívidas Fiscais e à Segurança Social (Decreto-Lei n.º 151 – A/2130, de 31 de 

outubro), foi liquidado o valor remanescente em divida deste processo fiscal, no montante de 25.872 

Euros, tendo sido utilizada pelo mesmo valor a  provisão para impostos e revertido o montante 

correspondente a 74.815 Euros, em função dos benefícios proporcionado por este Regime (Nota 12). 

 

 

2014 2013

Saldos activos:

Imposto sobre o valor acrescentado 270.033 267.890

Retenções na fonte (IRC) 27.653 25.351

297.686 293.241

Saldos passivos:

Contribuições para a Segurança Social 49.019 45.540

Imposto sobre o valor acrescentado 4.718 5.300

Retenções na fonte (IRS) 42.977 47.224

Contribuição Extraordinária de Solidariedade 498 -

IRC Estimativa de Imposto 14.720 15.540

111.932 113.604
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 composição: 

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
 
ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 

  

Durante o exercício económico de 2014, no âmbito do Fundo de Auxilio Económico criado para apoio 

às despesas escolares, foram disponibilizados 340 apoios (412 em 2013), no montante global de 

243.113 Euros (292.395 Euros em 2013). O valor do apoio e o período de restituição, depende do nível 

de escolaridade a que se destina e poderá ser no máximo 1.200 Euros e 12 meses, respetivamente. 

Em 31 de dezembro de 2014, encontrava-se em dívida o valor correspondente a 197.495 Euros 

(236.600 Euros em 2013). 

 

 

Em 31 de dezembro de 2014, encontrava-se em divida o montante de 76.000 Euros no âmbito do 

Protocolo de Colaboração celebrado com o INETESE (Nota 24).  

  

2014 2013

Adiantamentos Subs. Doença/Pensões - 76.741

Adiantamentos ao Pessoal 17.644 6.750

Adiantamentos a Orgãos Sociais - 4.363

17.644 87.854

USP 3.390.354 3.414.814

SAMS 253.267 -

Devedores F.A.E 268.814 247.224

Devedores F.A.E - Despesas escolares 197.495 236.600

FEBASE 8.504 -

UGT 23.167 24.613

INETESE 76.000 78.250

Sindicatos Congéneres - 2.040

Lutuosa 53.902 28.683

4.271.503 4.032.224

Quotizações a receber

Das instituições de crédito 478.174 343.526

478.174 343.526

Outros devedores 21.448 60.676

21.448 60.676

Devedores por acréscimos de rendimentos 5.462 17.104

     Perdas por imparidade de dívidas a receber de terceiros (Nota 12) ( 36.848) ( 36.848)

4.757.383 4.504.536
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Em 31 de dezembro de 2014 e 2013, os saldos mantidos com entidades relacionadas são os 

seguintes: 

No decurso do exercício findo em 31 de dezembro de 2014 e 2013, o SBSI efetuou os seguintes 

débitos ao SAMS: 

11. FUNDOS PATRIMONIAIS 

 

A decomposição dos Fundos Patrimoniais em 31 de dezembro de 2014 e 2013, é a seguinte: 

No exercício de 2014 e na sequência da transferência dos Serviços de Aprovisionamento Geral da 

USP para os SAMS, os SAMS debitaram à Atividade Sindical pelos serviços prestados neste 

domínio, o montante de 2.267 Euros (2.276 Euros em 2013). 

2014 2013

Rendas de prédios urbanos 87.869 87.869

Reuniões do Conselho Geral e outras 37.221 37.582

Serviços de contencioso 47.589 48.955

Revista "O Bancário" 28.048 35.352

200.727 209.758

2014 2013

Resultados Transitados 1.204.571 775.093

Outras reservas

   Fundo Sindical 12.168.132 12.096.554

   Fundo Greve e Solidariedade 6.789.601 6.574.862

   Fundo de Auxilio Económico 300.000 300.000

   Fundo da Lutuosa 279.327 279.326

19.537.060 19.250.742

20.741.631 20.025.835

2014 2013

Com os SAMS do  Sindicato dos Bancário do Sul e Ilhas (SAMS do SBSI):

. Débitos a curto prazo - Outros Nota 10 253.267 -

. Créditos a curto prazo - Outros Nota 15 - 177.385

253.267 177.385

Com a Unidade de Serviços Partilhados (USP):

. Débitos a curto prazo - Adiantamento - Edíficio Rua Elias Garcia 3.390.354 3.390.354

. Débitos a curto prazo - Outros - 24.460

Nota 10 3.390.354 3.414.814
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12. IMPARIDADE E PROVISÕES 

O movimento ocorrido nas rubricas de imparidade e provisões nos exercícios findos em 31 de 

dezembro de 2014 e 2013 foi como segue: 

Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2014 e de 2013, a rubrica de "Pensões de reforma" 

respeita ao compromisso assumido pelo SBSI  de conceder aos seus empregados complementos 

das pensões de reforma pagas pela Segurança Social. Para fazer face a esta responsabilidade, o 

SBSI constituiu uma provisão cujo o saldo ascendia, em 31 de dezembro de 2014 e 2013, a 144.161 

Euros e 125.963 Euros, respetivamente. No exercício de 2014, o reforço da provisão ascendeu a 

229.622 Euros.  

 

Tem estado a ser efetuado estudo atuarial por entidade especializada com vista à determinação das 

responsabilidades assumidas mostrando-se a provisão constituída, à partida, insuficiente para fazer 

face a essas responsabilidades em montante ainda não definitivamente estimado pelo facto do 

estudo ainda não ter sido concluído. 

 

Na rubrica “Processos fiscais em curso” encontra-se registada a provisão para processos fiscais em 

sede de IVA, no valor correspondente a 476.541 Euros, em 2014, respeitantes aos anos de 

2000/2001 e 2002 e que se encontram impugnados judicialmente. Esta provisão foi reforçada, no 

exercício de 2014, no valor de 3.861 Euros (Nota 9). 

Descrição
Saldos em 

31-12-2012
Reforços Utilizações

Reversões e 

Regulariz.

Saldos em 

31-12-2013

Pensões de reforma 139.475 192.822 (206.334) - 125.963

Processos fiscais em curso 569.103 4.264 (25.872) (74.815) 472.680

708.578 197.086 (232.206) (74.815) 598.643

Imparidade de dívidas a receber de clientes (Nota 8):

Dívidas de beneficiários e sócios 21.669 (10.226) 11.443

Dívidas em contencioso 6.202 17.649 (6.525) 17.326

Outras dívidas de terceiros 89.647 - 89.647

117.518 17.649 - (16.751) 118.416

Imparidade de dívidas a receber de terceiros (Nota 10): 30.323 6.525 36.848

147.841 17.649 - (10.226) 155.264

856.419 214.735 (232.206) (85.041) 753.907

Descrição
Saldos em 

31-12-2013
Reforços Utilizações

Reversões e 

Regulariz.

Saldos em 

31-12-2014

Pensões de reforma 125.963 229.622 (211.424) - 144.161

Processos fiscais em curso 472.680 3.861 - - 476.541

598.643 233.483 (211.424) - 620.702

Imparidade de dívidas a receber de clientes (Nota 8):

Dívidas de beneficiários e sócios 11.443 - - - 11.443

Dívidas em contencioso 17.326 - - - 17.326

Outras dívidas de terceiros 89.647 - - - 89.647

118.416 - - - 118.416

Imparidade de dívidas a receber de terceiros (Nota 10): 36.848 - - - 36.848

155.264 - - - 155.264

753.907 233.483 (211.424) - 775.966
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13. FORNECEDORES 

  

 Em 31 de dezembro de 2014 e 2013 a rubrica de “Fornecedores apresentava a seguinte 

 composição: 

 

14. ADIANTAMENTOS DE CLIENTES 

  

 Em 31 de dezembro de 2014 e 2013, a rubrica “Adiantamento de clientes” tem a seguinte 

 composição: 

 

15. OUTRAS CONTAS A PAGAR 

  

 Em 31 de dezembro de 2014 e 2013, esta rubrica tem a seguinte composição: 

No exercício findo em 2014, na rubrica “Outros credores por acréscimos” está englobada a 

responsabilidade com férias e subsídio de férias para com os trabalhadores no valor de 326.306 

Euros (326.664 Euros em 2013).   

O SBSI, durante o exercício de 2013, aproveitou o Regime Especial de Regularização de Dividas 

Fiscais e à Segurança Social (RERD), consagrado no Decreto – Lei n.º 151 – A / 2013, de 31 de 

outubro, tendo liquidado o montante de 25.872 Euros, respeitante ao processo de 2000/2001, valor 

pelo qual utilizou a provisão para processos fiscais. Pelos benefícios atribuídos pelo RERD, ao nível 

da dispensa de juros de mora, juros compensatórios, custas e redução de coimas, a referida 

provisão foi revertida no valor de 74.815 Euros. Pelo processo de IVA 2002, a provisão foi reforçada, 

no exercício de 2013, no valor de 4.264 Euros (Nota 9). 

2014 2013

Fornecedores conta corrente 324.342 164.334

324.342 164.334

2014 2013

Utentes Parque de Campismo 84.969 81.854

84.969 81.854

2014 2013

SAMS - Serviços de Assistência Médico Social - 177.385

USP - Unidade Serviços Partilhados 64.698 -

Lutuosa 215.839 244.299

Sindicatos Congéneres 40.594 80.151

Pessoal - outras operações 117.211 49.003

Sindicatos 352 937

Outros credores por acréscimos 342.318 340.331

Outros Credores 65.890 41.244

846.902 933.350
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16. VENDAS, SERVIÇOS PRESTADOS E SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO 

  

 A rubrica “Vendas, Serviços prestados e Subsídios de Exploração”, nos exercícios de 2014 e 

 2013, tem a seguinte composição: 

 

A diminuição na prestação de serviços na rubrica da “Exploração Hoteleira e similar”, em 2014 

comparativamente com 2013, resulta essencialmente da menor taxa de ocupação verificada nos 

serviços disponibilizados.  

 

No exercício findo em 31 de dezembro de 2014 verifica-se a diminuição dos “Subsídios de 

Exploração” ao nível da rubrica das “Quotizações”, cujo valor ascendeu a 7.115.564 Euros. 

 

17. CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E MATÉRIAS CONSUMIDAS 

 

 Em 31 de Dezembro de 2014 e 2013, esta rubrica tem a seguinte composição: 

2014 2013

Prestações de Serviços

   Organização de Circuitos turísticos 504.774 486.591

   Exploração Hoteleira e similar 582.781 625.860

   Campismo e Caravanismo 708.292 610.653

1.795.847 1.723.104

Quotizações 

   Instituições Bancárias 7.064.506 7.318.558

   Trabalhadores 51.058 53.532

7.115.564 7.372.090

Outros Subsídios Exploração 70.884 82.067

8.982.295 9.177.261

2014 2013

Matérias primas, subsidiárias e consumo 30.103 38.295

Mercadorias 1.660 2.026

31.763 40.321
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18. FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS 

  

 Em 31 de dezembro de 2014 e 2013, a rubrica “Fornecimentos e serviços externos” tem a  

 seguinte composição: 

 

 

O total de serviços subcontratados à USP que se encontram englobados em diferentes sub 

rubricas da conta de “subcontratos”, totalizam 1.201.502 Euros e 1.198.372 Euros, no final 

de 2014 e 2013, respetivamente. 

 

Na rubrica de “Despesas de representação” deixaram de ser registadas as despesas de 

deslocações e estadas e de ajudas de custos com os Orgãos Sociais que, a partir do inicio 

de 2013, foram reclassificadas na rubrica de “Outros gastos com o pessoal”. Estas despesas 

ascendem em 2014 a 364.701 Euros (334.129 Euros em 2013) (Nota 19).  

 

Na rubrica “Rendas e alugueres” encontram-se incluídos os seguintes valores relativos 

contratos de aluguer operacional, em 2014 e 2013:  

  

Viaturas 105.205 95.992

Fotocopiadoras / Impressoras 21.313 12.318

2013
Estimativa de valor 

da renda anual

Rendas 

Vincendas

2014 2013

Subcontratos:

Atividades turísticas 487.080 465.502

Aluguer de aldeamentos 215.393 195.625

Serviços financeiros 317.451 271.543

Serviços de informática 208.350 268.141

Serviços administrativos 224.737 200.170

Serviços de manutenção e instalação 251.758 206.573

Revista Febase 203.512 198.661

Outros subcontratos 564.148 582.432

2.472.429 2.388.647

Fornecimentos e Serviços:

Despesas de representação 130.616 209.613

Deslocacoes e Estadas 220.290 278.156

Comunicação 262.951 199.757

Trabalhos Especializados 163.965 201.458

Rendas e Alugueres 129.709 123.753

Eletricidade 215.764 237.068

Conservação e Reparação 168.464 158.503

Honorários 149.907 152.332

Publicidade e Propaganda 89.324 120.384

Outros 498.620 445.400

2.029.610 2.126.424

4.502.039 4.515.071

Viaturas 92.141 94.166

Fotocopiadoras / Impressoras 36.817 19.805

2014
Estimativa de valor 

da renda anual

Rendas 

vincendas
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19. GASTOS COM O PESSOAL 

 

 As remunerações atribuídas aos membros dos órgãos sociais e os custos com o pessoal nos 

 exercícios de 2014 e 2013 foram os seguintes: 

20.  OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS 

 

 Esta rubrica tem a seguinte composição: 

21. OUTROS GASTOS E PERDAS 

 

 Em 31 de dezembro de 2014 e de 2013, a rubrica “Outros gastos e perdas” apresenta a 

seguinte decomposição: 

Em 31 de dezembro de 2014, na rubrica “Outros gastos com o pessoal” estão incluídos 364.701 

Euros (334.129 Euros em 2013) de gastos com deslocações e estadas e ajudas de custos com 

os Orgãos Socias. Estas despesas nos exercícios económicos transatos foram registados na 

rubrica de “Fornecimentos e serviços externos – Despesas de representação” (Nota 18). 

2014 2013

Remunerações dos Orgãos Sociais 295.624 330.923

Remunerações do pessoal 1.662.539 1.667.289

Encargos sobre remunerações 516.958 514.790

Encargos com seguros 10.325 11.161

Custos de ação social 5.244 10.552

Outros gastos com o pessoal 418.351 380.867

2.909.041 2.915.582

2014 2013

Rendimentos Suplementares:

Cedência de bens e serviços 173.286 221.716

Concessão estabelecimentos comerciais 19.124 18.628

Cursos de formação 3.618 16.965

Cursos de Arte 38.631 36.778

Outros 68.577 51.056

303.236 345.143

Rendas de prédios urbanos

SAMS 87.869 87.869

Outros rendimentos e ganhos 80.624 58.624

471.729 491.636

2014 2013

Rendimentos Suplementares:

Cedência de bens e serviços 173.286 221.716

Concessão estabelecimentos comerciais 19.124 18.628

Cursos de formação 3.618 16.965

Cursos de Arte 38.631 36.778

Outros 67.986 51.056

302.645 345.143

Rendas de prédios urbanos

SAMS 87.869 87.869

Outros rendimentos e ganhos 80.624 58.624

471.138 491.636
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22. JUROS E OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS SIMILARES 

  

 A rubrica “Juros e rendimentos similares obtidos” tem a seguinte composição: 

23. JUROS E GASTOS SIMILARES SUPORTADOS  

  

 A rubrica “Juros e gastos similares suportados” tem a seguinte composição: 

  

 

Nos serviços bancários incluíam-se as despesas relativas às garantias bancárias prestadas no 

contexto dos processos fiscais de IRC. Na medida em que estes processos foram liquidados no 

âmbito do RERD, em 20 de dezembro de 2013, as garantias foram anuladas com efeitos a 17 de abril 

de 2014, o que justifica a diminuição do valor desta rubrica. 
  

24. PRINCIPAIS PROTOCOLOS E CONTRATOS  

  

 a) Protocolo de Colaboração com o INETESE  

 

 Em 20 de julho de 2012 foi celebrado Protocolo de Colaboração entre o SBSI e a Associação para 

 o Ensino e Formação, denominado de INETESE, para promover e desenvolver ações conjuntas 

 no apoio à qualificação e formação profissional. 

 

 No âmbito deste protocolo o SBSI disponibilizou à INETESE o montante global de 100.000 Euros 

 cujo reembolso será realizado de outubro de 2012 até abril de 2015, segundo um plano de 

 pagamentos mensais estabelecido no próprio protocolo. 

 

 Durante o exercício de 2013, foram liquidados pelo INETESE 17.250 Euros, sendo o valor em 

 dívida de 78.250 Euros (Nota 10). 

 

 Durante o exercício de 2014, o INETESE liquidou a verba correspondente a 2.250 Euros, sendo o 

 valor em dívida à data de 31,12.2014 de 76.000 Euros. 

2014 2013

Serviços Bancários 43.136 83.822

Juros suportados 35 65

Outros 970 1.113

44.141 85.000

2014 2013

Juros de depósitos bancários 110.612 101.440

Outros 80 152

110.692 101.592
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25.  APROVAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 

 

 As demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2014 foram 

 aprovadas pela Direção do SBSI em 9 de março de 2015. 

A Direção

Rui Fernando da Cunha Mendes Riso – Presidente

Fernando Horácio de Jesus Oliveira – Vice -Presidente

Paulo de Amaral Alexandre - Secretário

João Nunes de Carvalho - Tesoureiro

Manuel Joaquim Frasquilho Camacho

Rui Miguel Pinto Mouzinho

António José Real da Fonseca

João Gonçalo Barros Ferreira

Ana Paula Silva Viseu

José Maria Pastor de Oliveira

Humberto Miguel Lopes da Cruz Jesus Cabral

Rui Manuel Ribeiro dos Santos Alves

Ana Catarina Soares de Albergaria Moreira e Lopes

A Diretora Financeira

Ana Mafalda da Cruz Guerra

A Chefe da Contabilidade

Maria Fernanda Freire Ferreira
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PROPOSTA  DE  APLICAÇÃO  DE  FUNDOS  

DO  EXERCÍCIO  DE  2014 

De harmonia com o disposto no art.º 81, nº 2, dos Estatutos do Sindicato dos Bancários do Sul e Ilhas, a 

Direção do propõe a aplicação do saldo do exercício de 2014, no montante de 343.650,64 Euros, tenha a 

seguinte aplicação: 

- Fundo de Greve e de Solidariedade    103.095,19 Euros 

- Fundo Sindical      34.365,07 Euros 

- Resultados Transitados    206.190,38 Euros 

Lisboa, 9 de março de 2015 

A Direção

Rui Fernando da Cunha Mendes Riso – Presidente

Fernando Horácio de Jesus Oliveira – Vice -Presidente

Paulo de Amaral Alexandre - Secretário

João Nunes de Carvalho - Tesoureiro

Manuel Joaquim Frasquilho Camacho

Rui Miguel Pinto Mouzinho

António José Real da Fonseca

João Gonçalo Barros Ferreira

Ana Paula Silva Viseu

José Maria Pastor de Oliveira

Humberto Miguel Lopes da Cruz Jesus Cabral

Rui Manuel Ribeiro dos Santos Alves

Ana Catarina Soares de Albergaria Moreira e Lopes
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A N E X O S  

 

 

Parque de Campismo  

 
 Balanços  

 Demonstrações dos Resultados por Naturezas  

  

 

Centro de Férias e Formação 

  
 Balanços  

 Demonstrações dos Resultados por Naturezas  
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          SBSI - Parque de Campismo

    BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E 2013
(Montantes expressos em euros)

ATIVO 2014 2013

ATIVO NÃO CORRENTE:

Activos fixos tangiveis 877.722 906.798

Total do activo não corrente 877.722 906.798

ATIVO CORRENTE:

Clientes 4.014 2.575

Outras contas a receber 2.499.817 2.424.919

Caixa e depósitos bancários 111.950 201.753

Total do activo corrente 2.615.780 2.629.247

Total do activo 3.493.503 3.536.045

CAPITAL PRÓPRIO:

Resultados transitados 395.574 395.574

395.574 395.574

Resultado líquido do período (44.313) (15.532)

351.261 380.042

Interesses  minoritários

Total do capital próprio 351.261 380.042

PASSIVO:

Fornecedores 8.669 6.250

Adiantamentos de clientes 78.779 81.890

Estado e outros entes publicos (62.333) 22.357

Outras contas a pagar 3.117.127 3.045.506

Total do passivo corrente 3.142.243 3.156.003

Total do passivo 3.142.243 3.156.003

Total do capital próprio e do passivo 3.493.503 3.536.045

A Direção do SBSI
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DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E 2013

(Montantes expressos em euros)

SBSI - Parque de Campismo

RENDIMENTOS E GASTOS 2014 2013

Vendas e serviços prestados 974.773 896.723

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas (4.325) (2.360)

Fornecimentos e serviços externos (559.315) (519.553)

Gastos com o pessoal (492.822) (454.914)

Provisões (aumentos / reduções) (15.999) (15.607)

Outros rendimentos e ganhos 139.368 163.228

Outros gastos e perdas (1.415) (988)

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos 40.265 66.529

Gastos / reversões de depreciação e de amortização (72.979) (69.902)

Imparidade de investimentos depreciáveis / amortizáveis (perdas / reversões)

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) (32.714) (3.373)

Juros e rendimentos similares obtidos 367 218

Juros e gastos similares suportados (11.966) (12.070)

Resultado antes de impostos (44.313) (15.225)

Imposto sobre o rendimento do período - (307)

Resultado líquido do período (44.313) (15.532)

A Direção do SBSI
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ATIVO 2.014 2.013

ATIVO NÃO CORRENTE:

Ativos fixos tangiveis 471.172 641.490

Total do ativo não corrente 471.172 641.490

ATIVO CORRENTE:

Inventários - 2.744

Clientes - -

Estados e outros entes públicos 24.220 -

Outras contas a receber - 267

Caixa e depósitos bancários 100.650 31.048

Total do ativo corrente 124.870 34.059

Total do ativo 596.042 675.548

CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO

CAPITAL PRÓPRIO:

Resultados transitados (4.361.387) (4.361.387)

(4.361.387) (4.361.387)

Resultado líquido do período (460.928) (444.032)

(4.822.315) (4.805.419)

Interesses  minoritários

Total do capital próprio (4.822.315) (4.805.419)

PASSIVO:

Fornecedores 1.475 454

Adiantamentos de clientes 2.056 6.554

Estado e outros entes publicos - 11.230

Outras contas a pagar 5.414.825 5.462.729

Total do passivo corrente 5.418.356 5.480.967

Total do passivo 5.418.356 5.480.967

Total do capital próprio e do passivo 596.042 675.548

A Direção do SBSI

SBSI - CFF - Centro Férias e Formação 

BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E 2013
(Montantes expressos em euros)
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RENDIMENTOS E GASTOS 2014 2013

Vendas e serviços prestados 122.944 156.183

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas (5.387) (5.092)

Fornecimentos e serviços externos (199.965) (203.468)

Gastos com o pessoal (194.335) (203.754)

Provisões (aumentos / reduções) (6.104) (6.468)

Outros rendimentos e ganhos 10.575 6.929

Outros gastos e perdas (1.680) (326)

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos (273.952) (255.998)

Gastos / reversões de depreciação e de amortização (184.967) (184.032)

Imparidade de investimentos depreciáveis / amortizáveis (perdas / reversões) - -

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) (458.920) (440.030)

Juros e rendimentos similares obtidos - -

Juros e gastos similares suportados (2.008) (4.002)

Resultado antes de impostos (460.928) (444.032)

Imposto sobre o rendimento do período - -

Resultado líquido do período (460.928) (444.032)

A Direção do SBSI

(Montantes expressos em euros)

DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E 2013

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS POR NATUREZAS

SBSI - CFF - Centro Férias e Formação


