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Princípios e Valores 
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A Nossa Missão 

Processar e interpretar informação empresarial que 

possibilite aos nossos clientes sustentar uma adequada 

tomada de decisão no seu processo de adaptação 

contínua às mudanças do ambiente concorrencial em 

que se inserem. 

A Nossa Visão 

Ser uma constante referência na implementação das 

melhores práticas de Corporate Governance nos 

nossos clientes, contribuindo assim para um 

crescimento económico sustentado de Portugal. 

A Nossa Política da Qualidade 

A Qualidade é definida pelo cliente, que quer um serviço que vá ao encontro das suas necessidades e expectativas, a 

um custo que represente valor; 

A Excelência na Qualidade pode ser melhor  alcançada  através da prevenção dos problemas, em detrimento da 

detecção e correcção após a sua ocorrência; 

Todo o trabalho realizado é parte de um processo que fornece um serviço para o cliente, podendo cada pessoa 

influenciar alguma parte deste processo; 

A sustentação da Excelência na Qualidade, requer uma melhoria contínua do processo; 

A optimização e utilização cuidada de todos os recursos envolvidos a promover uma rentabilidade cada vez maior dos 

investimentos dos nossos Accionistas. 
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Princípios e Valores 

As Nossas Competências 

 

Profissionais multidisciplinares atentos aos mais exigentes requisitos de cada cliente e disponíveis para, com 

estes, dar resposta à procura de novas soluções que permitam uma constante adaptação ao mercado e a toda a 

comunidade envolvente; Domínio de software ERPs: SAP, Baan, AS400, Oracle, Primavera, Infologia, 

Gestexper, PHC, Prológica, Eticadata, Cap Gemini e software personalizado desenvolvido internamente em 

ambiente web; Experiência acumulada com exigentes clientes multinacionais, grupos económicos portugueses, 

pequenas e médias empresas, que requerem reporting regular às respectivas sedes ou holdings, ao Banco de 

Portugal, ao Instituto de Seguros de Portugal e à CMVM, exigindo competências não apenas ao nível do POC 

Português, como de IAS, FASB, IFRS, NIC e US GAAP.   

 

Premiar a 

Iniciativa 

 

Fazer bem cada 

serviço 

 

Construir fortes 

ligações com o 

Cliente 

 

Criar valor para 

o accionista 

 

Possuir espírito 

empreendedor 

 

Respeitar Clientes e 

Colaboradores 
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Mensagem do Presidente 

Denominação da Sociedade 3 AAA Investments SGPS, S.A.Estrutura Jurídica SGPS, SAObjecto Social Tomada participações sociais em empresas promotoras de projectosinovadores nas suas fases iniciais (seed capital e early stage), prestação deserviços de assessoria estratégica às empresas participadasCapital Social 50.000 Euros, repartidos por 50.000 acções de 1 EuroValor Global para Investimento 770.000 Euros - Capital Social 50.000 Euros, a realizar integralmente na data de constituição da Sociedade - Empréstimos de Accionistas 220.000 Euros, parte a realizar na data de constituição da Sociedade e orestante com a realização das operações de investimento, sendo a respectivaremuneração fixada em função da performance das operações investimentosubjacentes - Empréstimo COMPETE 500.000 Euros, sendo os desembolsos efectuados de acordo com a realizaçãodas operações de investimento a realizar pela Sociedade e a respectivaremuneração fixada em função da performance das operações investimentosubjacentesPeríodo de Investimento Até 31 Dezembro de 2012, podendo esta data ser prorrogável, após autorizaçãoda Autoridade de Gestão do COMPETE ou entidades por esta designadas, deacordo com a execução do plano de actividades da Sociedade e a perspectivade concretização de operações nPeríodo de Desinvestimento Até serem completados 10 anos sobre a data de constituição da sociedadeEstratégia de Investimento - Fase de Maturidade das Empresas Empresas em fase de constituição ou de arranque (desde que este tenhaocorrido no período máximo de três anos) destinadas ao desenvolvimento deprojectos de cariz inovador e certificadas como PME pelo IAPMEI - Sectores de Actividade CAE abrangidas pelo SAFPRI (Indústria, Energia, Construção, Comércio,Turismo, Transportes/Logística, Serviços) - Âmbito Geográfico Empresas sedeadas nas Regiões NUTS II Norte, Centro e Alentejo  - Outras Exclusões a) Empresas em dificuldade, na acepção das orientações comunitárias relativasaos auxílios estatais de emergência e à reestruturação a empresas emdificuldadeb) Empresas no sector da construção naval, do carvão e do açoc) Investimentos directamente orientados para o financiamento de actividadesrelacionadas com a exportação para países terceiros ou Estados-Membros,nomeadamente os apoios associados directamente às quantidades exportadas,de criação e funcionamento de re

 - Investimento máximo p/ Empresa 100.000 Euros - Estrutura da Operação de Investimento (a definir, entre capital e suprimentos, se imposto pelo SAFPRI - Co-investimento Possível, nomeadamente com outros BA, Empresas Veículo detidas por BA eSociedades de Capital de Risco - Os Promotores dos Projectos/Empresas A Sociedade previligiará o co-investimento em empresas promovidas porequipas de promotores com competências complementares e constituídas nomínimo por 2 elementos. Os Promotores deverão dedicar-se ao Projecto oessencial do seu tempo e não poderão deter

Alienação das Empresas Participadas Venda a empresas (trade sale), a investidores financeiros ou, se possível, nomercado de capitais. Os Acordos Parassociais com os Promotores dasEmpresas deverão incluir clausulas de liquidez, de tag-along e drag-along. Umaeventual venda aos promotores d
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Exercendo a nossa actividade numa conjuntura macroeconómica condicionada pelo processo de 

ajustamento dos desequilíbrios estruturais em curso, nomeadamente ao nível das medidas de 

consolidação orçamental - bem patente num quebra do consumo acumulado a rondar os 10% face a 

2010- o sector dos serviços de gestão e contabilidade não poderia deixar de estar imune a esta 

realidade e como tal voltou a sentir os efeitos dessa elevada descida da procura.   

 
Com a maioria das empresas portuguesas a depender do mercado interno, os efeitos desta 

conjuntura recessiva não se fizeram esperar conforme o demonstra o facto de terem desaparecido 

nos últimos cinco anos mais de 176 mil empresas, existido uma diminuição de mais de 61 mil 

milhões de euros de facturação, uma quebra de 16 mil milhões de euros ao nível do investimento e 

mais de 558 mil postos de trabalho perdidos. 
 

 
 
Não escondo por isso que as contingências económicas referidas tiveram o seu reflexo na nossa actividade através, quer de uma efectiva 

pressão sobre os honorários praticados e consequente diminuição de rentabilidades, quer pelo aumento de exigências regulamentares e fiscais a 

que os empresários se encontram sujeitos e, dessa forma, obrigando a um maior número de horas de afectação por parte dos nossos técnicos no 

cumprimento das mesmas.   

 

Para “ navegar” neste ambiente, de verdadeiro definhamento, tornou-se necessário apelar à nossa capacidade de resiliência em cúmulo com a 

gestão de dificuldades criando verdadeiras parcerias com os nossos Clientes - pois em tempos de dificuldade a solidariedade entre as partes é 

indispensável para podermos enfrentar, no curto prazo, os impactos destes choques - mas ao mesmo tempo revelando, também, uma grande 

capacidade de contenção, de acrescida eficiência e de adaptação às condições de mudança constante a que nos encontramos sujeitos.  

 

Foi assim possível, apesar dos cortes em diversas rúbricas de custos e a manutenção do número de colaboradores, não condicionar a oferta de 

serviços aos nossos Clientes com os quais tomámos medidas que estimularam a sua confiança nomeadamente através de mecanismos que 

foram desde as plataformas tecnológicas a projectos de gestão de risco ou mesmo de ajustamento nos parâmetros base dos seus negócios. 
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Mensagem do Presidente 

Francisco  Banha 

Presidente CA 

Vivendo tempos de volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidades, em que alterações consideradas improváveis no longo prazo 

ocorrem hoje com uma rapidez perturbadora, tornou-se decisivo interiorizar que mais importante que o aumento das receitas era a 

eficiência da Organização uma vez que os honorários já estavam elevados, face à procura existente, e do lado da estrutura 

organizacional continuar a assumir, apesar de tudo, que ainda poderíamos conseguir alcançar  alguma margem de progressão, como de 

facto se veio a verificar. 

  
Como Organização independente que nos prezamos de ser, continuámos a manter os níveis de qualidade de sempre, reforçando o nosso 

posicionamento de “full service provider” assessorando os nossos clientes na obtenção de informação e ao mesmo fornecendo-lhes a 

faculdade de transformarem essa informação em Conhecimento tendo em vista uma adequada monitorização das suas actividades. 

 

Regista-se assim com satisfação e como resultado do esforço e dedicação de todos os nossos Colaboradores, ter sido possível alcançar 

uma adequada performance do ponto de vista dos principais indicadores económicos e financeiros a saber (i) Solvabilidade 225% (ii) 

Autonomia Financeira 69% ( iii) Rentabilidade Bruta de Vendas- 33%. 

  

Em face do exposto penso poder afirmar que, mesmo em tempos que não são de normalidade, é possível sermos capazes de contrariar a 

tendência, através do forte espírito de grupo e até de solidariedade interna, tendo para o efeito de reconhecer o orgulho que possuo em 

representar uma Equipe tão qualificada e a quem agradeço toda a dedicação.   

  

Com base neste forte espírito de grupo e com uma situação sólida de capital, liquidez, estrutura accionista e estabilidade de Gestão sinto 

que temos o incentivo para mantermos a nossa ambição e podermos continuar o nosso trabalho que queremos que seja de constante 

atenção às necessidades dos nossos Clientes, de excelência, rigor e inovação. 

 

Os desafios que se colocam em 2014 não serão menores, na sua complexidade e intensidade, do que aqueles que temos enfrentado nos 

últimos anos. Nesse sentido, o desenvolvimento de estratégias de contenção e as opções de investimento selectivas destinadas a manter 

índices de eficiência e de agilidade adequados às solicitações dos nossos Cientes, continuarão a constituir a preocupação prioritária do 

nosso modelo de governação. 
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Enquadramento Macroeconómico 

Em 2013, a evolução da economia portuguesa continuou significativamente condicionada pelo processo de 

correcção dos desequilíbrios macroeconómicos.  

 

A correcção dos desequilíbrios está a envolver a adopção de um conjunto de medidas de consolidação 

orçamental e uma desalavancagem ordenada e gradual do sector privado, que tem determinado uma forte 

contracção da procura interna.  

 

Este conjunto de medidas encontra-se enquadrada pelo Programa de Assistência Económica e Financeira 

(PAEF), cuja implementação se tem desenrolado num contexto macroeconómico internacional particularmente 

desfavorável, nomeadamente com uma situação recessiva na área Euro, que só começou a ser ultrapassada em 

meados do corrente ano. 

 

Assim sendo, a orientação da política orçamental em 2013 manteve-se restritiva.  

 

Recorde-se que a estratégia de consolidação em 2013 assentou predominantemente no aumento da receita e, 

em particular, dos impostos directos. 

 

Em termos de variação real do PIB, a economia mundial cresceu em 2013 cerca de 2,7% (contra os 3,1% de 

2012), ao passo que as economias da área Euro apresentaram um decréscimo de 0,4% (-0,6% em 2012).  

 

Relativamente a Portugal, o aumento do PIB no ultimo trimestre do ano (1,7%), não foi suficiente para contrariar a 

descida, que em 2013 se situou em 1,4% (-3,2% em 2012). 
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Enquadramento Macroeconómico 

Quanto ao comércio internacional de bens, em 2013 as exportações cresceram 4,6% enquanto as importações 

aumentaram 0,8%.  

 

Assim, e analisando mais em detalhe, o saldo conjunto das Balanças Corrente e de Capital aumentou em 2013 cerca 

de 3,7kM Euros face a igual período do ano anterior, situando-se em 4,29kM Euros.  

 

Esta evolução reflectiu o aumento do saldo da balança corrente que passou de um défice de 3,3kM Euros para um 

excedente de 880M Euros.  

 

No que respeita à inflação, Portugal concluiu o ano de 2013 com uma taxa de inflação média de 0,3%, depois de em 

Dezembro a inflação homóloga ter registado um regresso a valores positivos, o que corresponde ao valor mais baixo 

desde 2009. 

 

No mercado cambial o Euro fechou o ano cotando-se a 1,3791 Usd, o que face ao período homólogo de 2012 ilustra 

uma valorização de 4,5%.  

 

Relativamente à taxa de desemprego esta continuou a subir em 2013, tendo-se situado nos 16,3% contra os 15,7% 

em 2012. Já na zona Euro esta taxa situa-se nos 12,1%. 

 

Por fim, uma referência à taxa de rentabilidade das obrigações do Tesouro com maturidade residual de 10 anos, que 

fechou o ano com o valor de 6,04%. 
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Actividades Desenvolvidas 

A Gesbanha, como somatório dos valores, das competências e da ambição dos seus 

Responsáveis e Colaboradores, em total interligação com as necessidades dos nossos Clientes, 

continuou a afirmar-se na Indústria de Informação Empresarial e em particular na vertente dos 

serviços de outsourcing de gestão e contabilidade como uma Entidade de Referência.  

 

De facto os serviços que prestámos, aos nossos Clientes nacionais e estrangeiros, públicos e 

privados, foram desenvolvidos com elevado profissionalismo, traduzido em rigorosos padrões 

de independência, confidencialidade e ética profissional.  

 

As metodologias utilizadas, permanentemente actualizadas e testadas, permitiram assegurar a 

consistência da nossa actuação a qual associada ao nosso conhecimento e inovação, nas 

várias áreas de especialização ou sectores de mercado onde actuam os nossos Clientes, 

contribuiu para que os nossos serviços fossem capaz de apoiar as mudanças com impacte na 

sua actividade e desempenho. 

 

 

A exemplo do que ocorreu nos cinco últimos Exercícios e para que se possa conhecer, e 

compreender, o que de mais relevante ocorreu em 2013 decidimos recorrer a 4 vectores 

considerados essenciais a saber : Clientes; Pessoal; Processos e Financeiros.  

Clientes 

Processos 

Financeira 

Pessoal 



9 RELATÓRIO E CONTAS 2013 
GESBANHA – Gestão e Contabilidade, S.A. 

Uma Visão Geral 

A Gesbanha aumentou ligeiramente 

em 2013 o nº clientes face ao ano 

transacto embora as reduções no 

valor de algumas avenças e a redução 

do âmbito do trabalho  num cliente  

Multinacional  não tenham 

possibilitado um crescimento no 

volume de negócios. A exemplo de 

anos anteriores continuaram a surgir 

alguns trabalhos pontuais de 

recuperação contabilística e de 

peritagens. 

Clientes 

Processos 

Financeira Pessoal 

Mais um ano em que conseguimos 

manter em elevados  padrões o 

nosso Sistema de Gestão da 

Qualidade como ferramenta 

essencial para a gestão diária de 

processos que levamos a efeito na 

Gesbanha. Para além disso 

continuámos muito atentos na 

racionalização e automatização de 

processos de trabalho  junto dos 

nossos clientes.   

 
Apesar da manutenção em níveis 

baixos do volume  de negócios, 

continuámos a servir os nossos 

Clientes numa relação 

qualidade/preço que não 

abdicamos e com uma atenção 

redobrada ao Risk Management 

que se encontra associado ao 

respectivo incumprimento 

contratual nomeadamente na área 

de cobranças.  

Os nossos profissionais são o pilar da 

Gesbanha, demonstrando elevados 

padrões de ética e profissionalismo, 

continuando empenhados em manter 

a integridade e qualidade associadas 

à marca Gesbanha. A cultura 

empresarial  existente no  seio da 

Organização não deixa de estar 

associada à política seguida de  

retenção dos nossos Quadros 

cifrando-se nos 16 anos  a sua 

antiguidade  média. 
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Qualidade 

Em 2013 os nossos standards de funcionamento mantiveram-se elevados, conforme o demonstra o Relatório de 

Auditoria emitido pela Entidade Certificadora – APCER- do nosso Sistema de Garantia de Qualidade. Esta 

constatação, por parte de um Organismo externo e independent, é para nós motivo de orgulho já que a Qualidade na 

Prestação do Serviço será sempre um dos vectores essenciais da nossa actuação!   
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Qualidade  
Índices de Satisfação dos Clientes 

… ao serviço prestado 

em Contabilidade e 

Informação de Gestão 

… ao serviço prestado 

em Gestão de 

Recursos Humanos 
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Qualidade 
Índices de Satisfação dos Colaboradores   

• Índice Satisfação Colaboradores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Antiguidade Média 
• 2010 ………12 anos 

• 2011 ……... 14 anos 

• 2012 ………15 anos 

• 2013 ………16 anos 

• Acções Formação 
 

Diversas ao nível 

contabilístico,financeiro, fiscal, 

payroll  e  gestão empresarial. 

 

Foi solicitado no questionário referente a 2012 que cada colaborador 

se manifestasse em termos globais à satisfação que tem pelo 

trabalho. Aglomerando as respostas constatamos que se situam entre 

a escala de calores 3 e 10, globalmente e individualmente superior 

aos valores reportados em 2010. Apesar de seis colaboradores 

manifestarem uma satisfação ligeira (5, 8), a maioria dos 

respondentes encontram-se satisfeitos com avaliações que variam 

entre 7 e 10 conforme é visível no gráfico em baixo.  
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• Sistemas de Informação 

 
• Criação de soluções adaptadas às necessidades 

específicas de cada cliente, nomeadamente ao nível do 

Reporting, em que, uma cada vez maior interligação entre 

a vertente contabilística e operacional é necessária. 

 

• WEB 
• Manutenção e actualização permanente do 

site da Gesbanha com noticias tempestivas 

sobre a sua actividade;  

 

• Continuação do esforço realizado na 

utilização de tecnologias colaborativas da 

actualidade – Facebook, Twitter, Linkedin, blog 

- para comunicar com os nossos Clientes e 

potenciais interessados na actividade por nós 

desenvolvida.   

 

• Webtização de processos na área do 

processamento contabilístico e na de 

vencimentos e consequente interligação com 

os Clientes qualquer que seja a área 

geográfica em que os mesmos se encontram ;  

 

• Reforço da disponibilidade de meios de 

comunicação móveis para os nossos quadros 

contribuindo para uma melhor optimização da 

sua relação com colegas e clientes;  

 

• Reforço das acções de monitorização da 

qualidade dos controlos e processos nas 

actividades desenvolvidas junto dos clientes;  

 

 

• Novos Serviços…. 
  

•. Aproveitando as competências e a experiência adquirida 

em 27 anos de mercado, a Gesbanha, S.A. decidiu lançar um 

conjunto de serviços no apoio à revitalização de empresas, 

que passa não só pela perspectiva financeira mas também 

pela vertente operacional e estratégica. Adaptar as 

organizações a esta nova Era, e contribuir para a sua 

manutenção e crescimento é o nosso objectivo.  

 

• No âmbito do apoio à criação de startups de elevado 

potencial de crescimento, resolvemos criar o “Emerging 

Company Service”. Um pacote único, com um vasto 

conjunto de serviços, mas com um só objectivo: apoiar os 

empreendedores desde a criação da empresa até esta se 

tornar um sucesso a larga escala.  

Processos 
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Linhas Orientadoras p/ 2014 

Após a necessária estabilização das medidas do Memorando de Entendimento com a Troika queremos acreditar que irão ser 

tomadas decisões correctivas - que não coloquem em causa a sustentabilidade futura das pessoas e das empresas – e mais 

atractivas na mitigação das ameaças que a generalidade dos empresários antevêem para as suas actividades nomeadamente 

ao nível da carga fiscal, da retracção do consumo, dos custos com a energia e no financiamento empresarial.    

 

Nesse sentido acaba por ser motivador a tendência de recuperação do consumo e de alguns sinais de recuperação da procura 

interna revelados pelo indicador de actividade económica medido pelo Banco de Portugal o qual se manteve em terreno 

positivo pelo quinto mês consecutivo e que em igual período de 2012, ou seja em Janeiro, registava uma queda de 2.2%. 

 

Em todo o caso importa recordar que noutras crises económicas os empresários que se saíram melhor em termos de 

crescimento das vendas e de aumento das suas rentabilidades foram aqueles que dominaram o delicado equilíbrio entre a 

redução de custos, tendo em vista sobreviver no curto prazo, e o investimento criterioso a longo prazo, sem que tivessem 

descurado as suas vantagens competitivas de produto e níveis de serviço adequados às necessidades dos clientes. 

 

Uma vez que nos revimos nesta forma de actuar acreditamos que enquanto Organização independente fomos capazes de 

manter os níveis de qualidade de sempre, o que nos permite perspectivar que o nosso posicionamento de “full service 

provider” junto dos nossos Clientes nos irá permitir continuar a assessora-los quer na obtenção da informação tempestiva e 

fidedigna quer na faculdade de transformarem essa informação em Conhecimento tendo em vista uma adequada 

monitorização das suas actividades. 

 

Nesse sentido iremos ter como foco, no desenvolvimento das nossas actividades, sensibilizar e formar os nossos 

colaboradores na procura de soluções que permitam o envolvimento dos Clientes na co-criação de novas ofertas e ajudá-los a 

usar e usufruir dos serviços que lhes prestamos de uma forma mais eficiente e eficaz, nomeadamente através dos recursos 

tecnológicos e do Conhecimento especializado que a nossa Organização é detentora. 
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Linhas Orientadoras p/ 2014 

 

A este nível assume particular importância a entrega digital dos serviços prestados, nomeadamente ao nível da componente 

fiscal e contabilística, como forma de abertura de novos caminhos para o aumento da interactividade com os Clientes e 

consequente aumento de satisfação pelo valor , por estes, efectivamente recebido. 

 

No que à organização interna diz respeito teremos como principal objectivo a optimização da eficácia operacional mas sem 

que, a exemplo do que fizemos durante este período de franca recessão económica, retiremos valor ao negócio pois no nosso 

caso concreto reduzir, por exemplo, o número de colaboradores teria um efeito contrário ao objectivo pretendido.  

 

O balanceamento entre a optimização das actividades operacionais e os objectivos estratégicos da empresa assumirá uma 

importância decisiva e para isso iremos garantir a manutenção dos melhores recursos, motivados e com as competências 

adequadas pois só assim consideramos possível manter o foco nas receitas, aumentar as vendas, procurar novos mercados e 

reforçar os esforços comerciais correspondentes. 

 

Merecerá, por isso, uma redobrada atenção a análise detalhada dos processos de interacção entre Cliente e empresa para 

identificação dos “ momentos da verdade” e compreensão de aspectos a modificar no sentido de melhorar o relacionamento 

com o Cliente de maneira a que se consiga aumentar a receita de forma orgânica que será tão ou mais importante quanto 

sabemos que os próximos tempos ainda vão ser tempos de alguma apatia económica. 

 

Temos, no entanto, plena consciência de que as linhas orientadoras  traçadas apenas se concretizarão se voltarmos a contar 

com o envolvimento de todos os colaboradores, no dia a dia da Gesbanha, mas também na reflexão séria e proactiva sobre o 

seu futuro face às oportunidades (e aos riscos) que se perfilam no horizonte, para que possamos não apenas resistir a esta 

fase difícil, mas também crescer e, dessa forma, prosseguir cabalmente com o trabalho e a Missão que aceitámos. 
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Situação Contributiva 

A 31 de Dezembro de 2013 a sua situação contributiva da empresa encontrava-se devidamente regularizada, não 

existindo quaisquer impostos ou contribuições em atraso, quer nas Finanças quer na Segurança Social. 



17 RELATÓRIO E CONTAS 2013 
GESBANHA – Gestão e Contabilidade, S.A. 

Agradecimentos 

 

 

O Conselho de Administração não pode deixar de expressar o seu agradecimento a todos os Clientes  pela confiança e 

preferência com que nos têm distinguido. 

  

O Conselho de Administração reitera, ainda, o seu reconhecimento e profundo apreço  a todos os Colaboradores pelo 

papel que têm desempenhado na preservação dos nossos Valores e da nossa Identidade como Organização. 

  

Também são devidas palavras de apreço aos restantes membros dos Órgãos Sociais, Mesa de Assembleia Geral e 

Fiscal Único, que muito têm ajudado a crescer esta Organização, contribuindo para o seu engrandecimento e 

desenvolvimento contínuo. 

 

  

De igual modo, é grato dever do Conselho de Administração expressar um grande bem-haja às várias entidades que 

nos prestaram colaboração e apoio. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 


