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RELATÓRIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO DE 2019 
 

 
A TORRASPAPEL PORTUGAL, UNIPESSOAL LDA, com sede na Rua Mário Sampaio Ribeiro nº1 
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 2019. 
 
Enquadramento Macroeconómico 
 
Em 2019 Portugal apresentou uma economia com uma evolução favorável resultante do 
aumento do contributo da procura interna, refletindo principalmente a aceleração do 
Investimento. Apesar da elevada taxa de desemprego e da fortíssima carga fiscal sobre os 
cidadãos e sobre o consumo (IRS e IVA), o PIB de 2019 reflete a melhoria na economia 
portuguesa crescendo 2.2% relativamente a 2018. 
 
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 2019. 
 
Actividade da TORRASPAPEL PORTUGAL, LDA 
 
O ano 2019 foi um ano de mudança para a Torraspapel Portugal, visto que a empresa foi a 
pioneira no Grupo a implementar o sistema SAP ERP nas vendas. Isto levou a que fosse um ano 
de adaptação e refletiu-se no volume de vendas que teve um decréscimo de cerca de 12% 
comparativamente ao ano 2018. 
 
O Resultado Operacional foi positivo, em cerca de 869 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 número 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 90% da dívida. 
 
 
Aplicação de Resultados 
 
A Torraspapel Portugal, Lda apurou um resultado líquido depois de impostos de 581.175,00€, 
o qual decidiu fosse distribuído da seguinte forma: 
 

 Conta de Resultados Transitados: 552.116,00€ 

 Reserva Legal: 29.059,00€ 
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Perspetivas 2020 
 
Em 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde declarou o surto de Coronavírus 
COVID-19 uma pandemia, devido à sua rápida disseminação pelo mundo, afetando mais de 
150 países. A maioria dos governos adotou medidas restritivas para conter a disseminação, 
incluindo: isolamento, confinamento, quarentena e restrição à livre circulação de pessoas, 
fechamento de instalações públicas e privadas, exceto necessidades básicas e instalações 
sanitárias, fechamento de fronteiras e redução transporte aéreo, marítimo, ferroviário e 
terrestre drástico.  
 
Essa situação está afetando significativamente a economia global, devido à interrupção ou 
desaceleração das cadeias de suprimentos e ao aumento significativo da incerteza econômica, 
evidenciada por um aumento na volatilidade dos preços dos ativos, nas taxas de câmbio e em 
uma queda das taxas de juros de longo prazo. 
 
Consequentemente, o ano de 2020 afigurasse-nos de bastantes desafios, visto que, 
registamos, em abril 2020, uma descida nas vendas na ordem dos 25% comparativamente ao 
mês de Abril 2019. Para além disso, existe uma maior dificuldade de tesouraria, devido ao 
aumento dos valores vencidos, face à dificuldade de as empresas pagarem atempadamente. 
Uma das medidas adotadas pelas Torraspapel Portugal para fazer face a esta pandemia foi a 
adoção do teletrabalho para a maioria dos seus colaboradores.   
 
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, 13 de maio de 2020 
 
 
 
 
 
Corrado Lignana     Michele Ferrari    


