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RELATORIO DE GESTÃO EXERCÍCIO DE 2O2O

Em cumprimento do Art'. 66 do Código das Sociedades Comerciais, a FJ -
Corretores de Seguros Lda, com o NIF 503453900, com sede sociql na
Av. da Boavista No205 Loja E, cidade do Porto, apresenta o Relatófio e
Contas do Exercício do anode2O2O.

N-1- Actividade em 2020

1. VeriÍicou-se uma manutenção da carteira mantendo sinal
positiva de negócio Por outro lado alguns dos custos correntes
Fornecimentos e Serviços Externos essencialmente sofreram uma descida,
sendo que os Gastos com Pessoal também verificaram uma descida. O
resultado, apesar da manutenção de negocios, (comissionamentos na

intermediação de seguros), associado à descida de gastos correntes e dos
gastos com pessoal, refletem contudo um mudança nos resultados apurados
nos últimos anos, desta Íeita apresentando-se resultado positivo no montante
de 3.546,56 € quando em 2019 os resultados foram negativos no montante
de 12.231,30€..

Ns 2 - Evolucão e PeÍspectivas para 2021 {

1. Prevê-se um aumento em cerca de 1fflo de faturação, no ano de 2021,
que se situará próximo do valor dos€120.000.00.

2. No entanto, e pese uma conjuntura adversa atípica, em resultado da
Pandemia provocada pelo Covid-19, durante os períodos de estado
emergência e calamidade, verificou-se uma quebra de cerca 8% nos
negÓcios em termos homólogos, que se preveem comecem a ser
recuperados no final do 20 trimestre, acrescidos de perspetivas de
produçâo de carteira nova, já negociada, que colmatará a queda inicial
e ainda alavancará a dinâmica empresarial, o que nos leva a crer que
o aumento previsto referido no ponto 1 é alcançável.

Ne 3 -Política Comercial

1. O volume de rendimentos (prestação de serviços -comissões) apresçntado
pela empresa no ano de 2O2Afoide 106.238,05€.

2. O nosso mercado de atuação reparte-se em duas grandes áreas vida e
náo vida. Sendo que o ramo Vida engloba Vida Clássico, que por sua vez
engloba seguros em caso de morte, em caso de vida e mistos. Outro sub
grupo do ramo Vida: produtos financeiros, seguros de investimento,
poupança, reforma, fundos de pensÕes q operações de capitalizaçáo.
No ramo Náo Vida: acidentes trabalho, acidentes pessoais, automovel,
responsabilidade civil, patrimonial e saúde.
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Ne 4 - Investimento

1. Durante o exercício de 2020, não existiram qualquer tipos de aquisiçÕes
de Ativos Tangíveis.

Ng5-Recursos Humanos

1. O nível de recursos humanos ao longo do ano de 2020, o valor foi de
43.637,67 €, uma diminuição em relação ao ano de 2019, pelo facto
da aposentação do gerente abranger este ano de 2O2O o ano irtteiro
em que no ano de 2019 foi só de meio ano.

Ne 6 -Ar!álise Económica e Financeira

1. O volume de negocios da empresa, expresso em termos de
Prestação de Serviços, sofreu uma descida no exercício. Passou de
€123.A75,56 € em 2019 para €106.238,05 € em 2020, ou seja uma
variação de (-) 14%. No entanto a rendibil.idade das vendas (R. L.E./P.
Serviços) pelos resultados apresentados foi positiva no presente
exercício.

Ne-7 - Factos do Perigdo Subsequente

1. No periodo subsequente ao encerramento das contas, não ocorrpram
quaisquer Íactos que se devam repercutir nas demonstrações
financeiras.

2. No entanto de referir, que à data da elaboraçâo deste relatorio,
Portugal e o Mundo continuam a enfrentar, com dificuldade e
preocupação, a Pandemia provocada pela disseminação generalizada
do vírus Covid-19, não se conhecendo, nem sendo possível
antecipar, a extensão dos seus efeitos e das possíveis limitações que
enÍrentaremos no futuro.

Ne 8- lnformações Gerais

1. A nível de quotas próprias não existiu movimento anual. A empresa
não detém, nem deteve, durante o exercício de2O2O, quotas próprias.

2. Durante o exercício de 2020, não foram veriflcados negócios entre a
sociedade e os seus gerentes.

3. Dando cumprimento ao estatuído no Arto21 do DL No441/91 de f7 de
Outubro, informamos que a empresa em 3111212020, não registava
qualsquer débitos em mora perante o Estado e Outros Entes Públicos.
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N"- 9 - Propost?,C.9 Aqli.çFcão de_ Resultados

1 . E proposta pela Gerência que o Resultado Líquido do Exercício de 2020,
que se situou em (+) Z.$f@C, tenha a seguinte proposta de distribuição:

. Resultados Transitados _ (+)2507,66€

Porto, 29 de Março de 2021

A Gerência
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