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RELATORIO DE GESTAO - EXERCICIO DE 2018 

A TORRASPAPEL PORTUGAL, UNIPESSOAL LDA, com sede na Rua Mário Sampaio Ribeiro ne1 

Lisboa, com um capital social de 3.024.065 euros, tem como actividade principal a 

comercialização de papel para artes gráficas e de revestimentos decorativos. O presente 

documento relata a situação financeira e os resultados da actividade exercida no exercício 

económico findo em 31 de dezembro de 2018. 

Enquadramento Macroeconómico 

A economia portuguesa continua a apresentar em 2018 uma evolução favorável: em 2018 

observa-se um crescimento de 2,1%, desacelerando em relação a 2017 (2,8%). As exportações 

cresceram 3,7%, ao passo que as importações cresceram a um ritmo superior (+7%) o que levou 

a uma contribuição negativa da oferta externa no PIB (0.3 pontos percentuais). Por outra parte 

o consumo privado resistiu e a evolução do mercado laboral foi muito positiva, fechando o ano 

com uma taxa de desemprego de 6,7%.  

Ao nível do mercado gráfico, o consumo manteve-se em linha com o ano anterior, não havendo 

grandes disparidades. 

Foi lidando com este tipo de condicionalismos que a TPP desenvolveu a sua atividade em 2018. 

Actividade da TORRASPAPEL PORTUGAL 

A recuperarão económica ténue levou a que o mercado gráfico se equilibrasse refletindo apenas 

um decréscimo de 2,33% nas nossas vendas. 

O Resultado Operacional foi positivo, em cerca de 684 mil euros. 

Gestão de Riscos Financeiros 

A exposição da Sociedade a riscos financeiros está essencialmente relacionada com risco de 

liquidez. 

O risco cambial é muito reduzido, uma vez que o numero de transacções em moedas diferentes 

de euro é reduzido. 

A concentração de risco de crédito é diminuída pela existência de um seguro de crédito que cobre 

80% da dívida. 

Aplicação de Resultados 

A Torraspapel Portugal apurou um resultado líquido depois de impostos de 439.879,10€, o qual 

decidiu fosse distribuído da seguinte forma: 

. Dividendos: 417.885,14 € 

. Reserva Legal: 21.993,96 €  
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Perspectivas 2019 

O ano de 2019 afigurasse-nos de bastantes desafios, pois é de esperar que desaceleração se 

acentue, pela menor margem de melhora do consumo privado (a taxa de desemprego está perto 

de mínimos históricos e também assim a poupança dos lares). O sector exterior continuará a 

drenar crescimento.  

Outras informações relevantes 

Mais se informa que, nos termos do art.º 66 do Código das Sociedades Comerciais, não foram 

realizados quaisquer negócios entre a sociedade e os seus Gerentes. Quaisquer transacções 

ocorridas integram-se na actividade normal da Sociedade e não envolveram quaisquer vantagens 

próprias. 

Agradecimentos 

Queremos deixar publico o nosso reconhecimento desde logo aos nossos clientes que são a razão 

principal da nossa existência, aos nossos fornecedores que nos permitem oferecer uma gama de 

produtos reputados, e para os nossos colaboradores que com a sua contribuição cumprem a 

missão da Torraspapel. 

Lisboa, 28 de Junho de 2019
 
 
 
 
 

Corrado Lignana     Michele Ferrari 
 
 
 

 

 


