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O Conselho de Administração da SDT Electrónica, S.A., 
em cumprimento do disposto nos artigos 65º e 66º 
do Código das Sociedades Comerciais, vem submeter 
à apreciação dos senhores acionistas o Relatório de 
Gestão e as Demonstrações Financeiras do exercício 
findo em 31 de Dezembro de 2016.

Os acionistas da empresa são a SDT Investimento SGPS 
com um total de 33.000 ações representativas de 55% 
do capital no valor de 165.000 euros e a empresa 
suiça SDT Gestion et Investissement SA possuidora de 
27.000 ações que representam os restantes 45% do 
capital no valor de 135.000 euros.

1.1 INTRODUÇÃO

ADMINISTRAÇÃO E DIRETORES (da esquerda para a direita):
PAULO PINTO – Diretor Comercial de Defesa e Segurança
BERTRAND BOUET – Presidente C.A.
RAUL LOBATO – Diretor Administrativo Financeiro
ARNALDO RODRIGUES – Diretor Comercial de Telecomunicações
RICARDO ALMEIDA – Diretor Técnico
EDUARDO BEITES – Diretor de Serviços
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ACREDITAMOS 
QUE O MERCADO 
VAI CONTINUAR A 
CRESCER
BERTRAND BOUET
Presidente C.A.

2016 foi um ano exigente, mas ao mesmo tempo 
estimulante para a empresa. O mercado das 
telecomunicações estabilizou no sentido em que já se 
realizaram as consolidações ao nível dos operadores. 
Em relação à oferta tecnológica estamos a observar 
uma transição muito forte quanto à virtualização das 
soluções de rede. 

A estratégia da SDT mantém-se focada em nichos 
tecnológicos e projetos com longevidade de 3 a 5 anos, 
que sejam replicáveis em outras geografias. É nossa 
intenção ter uma presença tecnológica mais forte no 
acesso rádio.
O mercado nacional de telecomunicações demonstrou 
ser dinâmico, inovador e competitivo. A nossa visão 
passa por aumentarmos quota de mercado nos 
sectores onde somos tradicionalmente fortes e crescer 
em áreas novas apresentando tecnologias e soluções 
inovadoras e disruptivas que trazem mais-valias ao 
nível da eficiência técnica, operacional e financeira.
No setor da administração pública e mais precisamente 
nas forças armadas e de segurança, o mercado está 
estagnado. Os investimentos foram residuais e 
focados em bens de primeira necessidade. Vamos 
manter os pilares da nossa estratégia para estes 
mercados, que assentam numa oferta competitiva 
e inovadora nos sistemas de segurança rodoviária e 
procurar oportunidades de nicho nas Forças Armadas.
No que respeita à internacionalização, entendemos que 
Portugal pode desempenhar um papel fundamental 
no mercado das telecomunicações. Primeiro, porque o 
país tem das melhores infra estruturas de comunicação 
a nível mundial e de serviços de nova geração 
inovadores. A nível mundial, acredito que as empresas 
Portuguesas têm todas as condições para serem 
parceiros credíveis em África e na América Latina. A 
região LATAM interessa à SDT porque tem índices de 
crescimento muito elevada em novos clientes e novos 
serviços, num ambiente de concorrência aceitável que 
permite gerar resultados interessantes. A região de 
África levanta dúvidas em função da crise financeira 
em que alguns países se encontram, pela instabilidade 
política e pela desigualdade de rendimentos na 
população. Na Europa vemos com interesse alguns 

projetos específicos com dimensão, sobretudo na 
zona Euro, mas com a consciência que nesta região o 
mercado é muito competitivo em preço e qualidade.
Internamente os nossos esforços focalizaram-se nas 
seguintes dimensões: qualidade, rigor na informação 
produzida e satisfação do cliente.
2016 foi o ano de consolidação da Norma IS0 9001 
e aproveitámos para fazer melhorias e ajustes para 
melhorar a eficiência da empresa.
Em relação à gestão de informação, por um lado apoia-
mo-nos num bom software de gestão que nos permite 
em tempo real controlar a execução da atividade. 
Revisitámos os processos da empresa com o objetivo 
de melhorar a produtividade mas também para 
assegurar uma melhor satisfação do cliente.
O volume de negócios em termos absolutos decresceu 
marginalmente em resultado de termos reduzido a 
nossa exposição com o mercado angolano. Contudo, a 
nível doméstico cresceu 6% em relação a 2015.
É de assinalar um crescimento de 4% do EBITDA em 
relação ao ano anterior.
Em relação aos rácios financeiros é importante 
destacar a melhoria da Autonomia Financeira de 20 
para 25%.

Estamos otimistas em relação ao futuro porque 
acreditamos que o mercado vai continuar a crescer, 
a inovar e a oferecer novos serviços aos clientes. 
O nosso desafio passa por sermos mais eficientes e 
competitivos nas soluções que propomos. A nível inter-
nacional temos uma atividade forte em perspetiva no 
Brasil para o período 2017-2019 e estamos otimistas 
no crescimento das nossas receitas no México. 

Para finalizar quero manifestar o nosso agradecimento 
aos nossos clientes que tem confiando na empresa e 
manifestar o nosso apreço pelo sentido de parceria que 
construímos ao longo do tempo. O sucesso da empresa 
não seria possível sem os colaboradores da SDT que se 
destacam pela entrega, dedicação e profissionalismo. 
À equipa dirigente quero realçar a capacidade de 
liderança demonstrada. Finalmente quero agradecer ao 
Conselho Fiscal que, ao longo deste triénio, contribuiu 
para o prestígio e estabilidade da empresa.

1.2. MENSAGEM
DO PRESIDENTE
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1.4. ESTRUTURA
FUNCIONAL

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

BERTRAND HELY BERNARD BOUET
PRESIDENTE

HELY HENRI JEAN BOUET
VOGAL

RAUL MANUEL LOBATO
VOGAL

CONSELHO FISCAL

CELSO AMARAL
PRESIDENTE

JEAN PIERRE RAOUL
VOGAL

REVISOR OFICIAL DE CONTAS

ALBUQUERQUE ARAGÃO & ASSOC. SROC
REPRESENTADA POR

JOÃO ALBUQUERQUE 
EFETIVO (ROC Nº 244)

MARCO AFONSO 
SUPLENTE (ROC Nº 1439)

45%
SDT 
GESTION ET
INVESTISSEMENT, SA

55%
SDT

INVESTIMENTO 
SGPS, SA

1.3. ESTRUTURA
ACIONISTA

SDT
 ELECTRÔNICA 

BRASIL, SA

5% 
BERTRAND

BOUET

95% 
SDT
ELECTRÓNICA, SA

SOINTEL 
IMP. EXP. DE MATERIAL 

ELECTRÓNICO, LDA.

2%
BERTRAND
BOUET

98% 
SDT

INVESTIMENTO 
SGPS, SA
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• Introdução da linha de acessórios LAIQ
• Parceria com a ALTIOSTAR

• Campanha do convergente da Phone House com o  
 Laiq Dubai
• Fornecimento plataforma de vídeo para operador  
 México

• Listagem da LAIQ  no canal  Worten Online • Lançamento STARTRAIL 8 by LAIQ na Altice (PT & SFR)
• Internacionalização do negócio de Mobile
• Fornecimento Mini Projetor Portátil

• STARTRAIL 8 with LAIQ na campanha de NATAL da MEO • Introdução e listagem de produto LAIQ na oferta  
 MEO – Laiq New York
• Fornecimento de sistema de deteção de vida para  
 forças de segurança
• Fornecimento Encoder Ultra HD

Homologação e comercialização de soluções virtualizadas para acesso vídeo e desenvolvimento 
de oferta tecnológica para o acesso rádio (VRAN) e Mobile Fronthaul.

VIRTUALIZAÇÃO

07
JULHO

08
AGOSTO

09
SETEMBRO

10
OUTUBRO

11
NOVEMBRO

12
DEZEMBRO

1.5. DESTAQUES

• Fornecimento plataforma acesso vídeo
• Instalação e Manutenção de CMTS
• Fiscalização e Auditoria a rede FTTH

• Fornecimento RF Overlay
• Parceria com a ELEMENTAL

• Lançamento do LAIQ Glow
• Parceria com a MITEL 
• Fornecimento de soluções passivas para rede FTTH

• Fornecimento de Encoder Ultra HD

• Fornecimento e Instalação de rede de nós óticos
• Fornecimento de rede RF Overlay

Fornecimento do STARTRAIL para a SFR 
(França) e MEO (Portugal) 

Fornecimento de plataformas de Video para o 
grupo IZZI (México)

TERMINAIS MÓVEIS PLATAFORMAS

01
JANEIRO

02
FEVEREIRO

03
MARÇO

04
ABRIL

05
MAIO

06
JUNHO

• Fornecimento de Encoder Ultra HD
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A presença internacional da SDT registou uma 
evolução positiva durante o ano de 2016 com 
resultados satisfatórios a nível comercial e financeiro 
e perspetivas futuras muito promissoras. 
No Brasil, a SDT Brasil fechou o ano com resultado 
positivo, contribuindo portanto para os resultados 
consolidados da SDT. Apesar do clima político instável 
e da situação de recessão a SDT Brasil assinou dois 
contratos num valor estimado de 18M Eur para 
executar no período 2017-2020. No México, a SDT 
implementou o seu primeiro projeto com o grupo 
IZZI para uma plataforma de acesso de vídeo. Este 
contrato tem uma perspetiva de crescer até 4M Eur 
nos próximos 3 anos. Realizámos também um vasto 
conjunto de demonstrações e homologações técnicas 
que nos deverão permitir crescer nos próximos anos.

1.7. PRESENÇA
INTERNACIONAL

Na Europa a SDT forneceu smartphones à SFR no 4º 
trimestre de 2016 e temos encomendas colocadas 
para o primeiro semestre de 2017. Em Espanha a SDT 
iniciou discussões comerciais com um operador de 
televisão por cabo para o fornecimento da sua rede 
de acesso de nova geração para o período 2017-2018 
num contrato estimado em 2M Eur para a primeira fase. 
Contamos também desenvolver projetos em outros 
países da zona Euro.
Finalmente em relação a Angola a empresa decidiu não 
aumentar a sua exposição financeira. Mantemo-nos 
porém atentos a novas oportunidades tanto com a ZAP 
como com a Unitel no pressuposto que seja possível 
usar instrumentos de crédito sem risco para a SDT.

AngolaBrasil

Espanha

México

França

Na componente de Terminais Residenciais, a SDT con-
solidou a sua liderança e em 2016 iniciou a comercial-
ização de  6 novos produtos em Portugal, alguns com 
ciclos de fornecimentos entre 2 a 4 anos. Os principais 
destaques são:

No âmbito dos produtos aplicados nas redes de fibra 
ótica a empresa tem apresentado uma gama de 
produtos de nova geração. A SDT tem aumentado a sua 
quota de mercado com a introdução de novos produtos 
para as redes da NOS, Vodafone e Meo.
Em relação aos produtos HFC que são aplicados nas 
redes de TV por cabo, a SDT consolidou a sua liderança 
nos materiais ativos tais como amplificadores e fontes 
de alimentação. Na componente passiva existem 
pontualmente oportunidades a explorar.
A SDT está a trabalhar há dois anos com o objetivo de 
desenvolver um portfolio de soluções virtualizadas 
para o mercado operador. Estamos a implementar 
áreas novas para a empresa como por exemplo o 
acesso rádio através da Tecnologia VRAN e também 

o Mobile Fronthaul. No acesso fixo o nosso foco tem 
sido na virtualização dos serviços de vídeo através 
de uma plataforma que permite a convergência dos 
diferentes serviços de vídeo nas cabeças de rede e 
permitir a evolução para IP. A nível de terminais tanto 
residenciais como corporativos, a nossa proposta vai 
no sentido de oferecer soluções de Virtual CPE.
A nível dos Professional Services, entendemos que 
existe um mercado potencial a explorar. Por um lado, 
queremos ser um parceiro de serviços para a tecnologia 
que vendemos aos nossos clientes, tanto no acesso 
fixo HFC e FTTH como no Rádio. Por outro, entendemos 
que a evolução tecnológica para a virtualização das 
funções de redes na cloud abrem a necessidade de um 
vasto conjunto de serviços nesta área.

1.6. PRODUTOS 
E SERVIÇOS

SMARTPHONES
GLOW (retalho) 

e STARTRAIL (Operador)

VIDEOPROJECTOR TELEFONE DECT

ROUTER DOCSIS/FTTHSTB 4K
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RELATÓRIO
DE GESTÃO

RAUL LOBATO – Diretor Administrativo Financeiro
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ESTRUTURA FINANCEIRA

LIQUIDEZ

RESULTADOS (EBITDA E RESULTADO LÍQUIDO)

DÍVIDA LÍQUIDA EM K EUROS

O Resultado Antes de Impostos da SDT registou no 
exercício de 2016 o valor de 232.035,57€.

O EBITDA situou-se nos 980.045,69€ com um 
acréscimo de 4% em relação ao ano anterior.

DESTAQUES FINANCEIROS

• Volume de Negócios atingiu 36,4M€ com um de-
créscimo de 8% em relação ao ano anterior. Apesar 
deste valor estar dentro dos limites de 35 a 40M€ 
que a empresa tem apresentado nos últimos anos, 
não podemos deixar de salientar que a redução se 
deveu em grande parte ao facto de termos suspen-
dido as vendas para Angola que representaram 6M€ 
em 2015. De realçar o fato do Volume  de Negócios 
no Mercado Doméstico ter crescido 6%.

• Manutenção da Margem Bruta na casa dos dois 
dígitos (10,7%);

• Boa cobertura das oscilações cambiais com a 
utilização dos forwards de divisas (USD) com 
influência positiva no Justo Valor (+243K€) tal como 
o fizemos no ano anterior.

• Aumento do Rácio de Autonomia Financeira que 
passou para 25% (20% em 2015);

• Dívida Líquida face ao EBITDA aumentou em 2016 
relativamente a 2015. É de salientar o aumento de 
endividamento de médio e longo prazo em virtude 
de ter havido um financiamento  a 7 anos de 1M€ 
através da Linha PME Crescimento;

Dados 2016 2015 2014 Var. 2016/2015 % Var. 2015/2014%

Volume de Negócios(€) 36.396 39.581 34.703 -8% 14%

Gastos de Pessoal 1.254 1.121 981 12% 14%

Gastos Depreciação e Amortização 124 109 124 14% -12%

Cash Flow Operacional (EBITDA) 980 941 999 4% -6%

Resultados Operacionais(EBIT) 856 832 885 3% -5%

Meios Libertos Líquidos(MLL) 356 472 322 -25% 47%

Resultados Financeiros -493 -416 -495 19% -16%

VAB (Valor Acrescentado Bruto) 2.419 2.486 2.686 -3% -7%

Resultados Antes de Impostos 363 416 380 -13% 9%

Resultados Líquidos 232 363 198 -36% 83%

Liquidez imediata 0,07 0,08 0,06 -13% 33%

Autonomia Financeira (Capital Próprio/Ativo) 0,25 0,20 0,25 24% -18%

Solvabilidade (Capital Próprio/Passivo) 0,33 0,25 0,32 32% -21%

Endividamento (Passivo/Ativo) 0,75 0,80 0,75 -6% 6%

Net Debt/EBITDA (nº de anos) 4,6 3,5 1,5 30% 133%

Prazo Médio de Recebimentos (dias) 79 84 56 -6% 50%

Prazo Médio de Pagamentos (dias) 36 59 54 -39% 9%

Duração média de mercadorias (dias) 24 21 26 14% -19%

Resultados Financeiros/VN 0,014 0,011 0,014 29% -26%

Nº Médio de Colaboradores 35 32 28 9% 14%

VN/Nº Colaboradores 1.040 1.237 1.239 -16% 0%

VAB/Nº Colaboradores 69 78 96 -11% -19%

Rentabilidade (Margem) Bruta V. Negócios 12,9% 13,5% 12,2% -0,6pp 1,4pp

EBITDA / Volume de Negócios 2,7% 2,4% 2,9% 0,3pp -0,5pp

EBIT / Volume de Negócios 2,4% 2,1% 2,5% 0,2pp -0,4pp

Rentabilidade dos Capitais Próprios(ROE) 6,2% 10,2% 6,2% -4,1pp 4,0pp

2.1. INDICADORES 
DE GESTÃO E DESEMPENHO 
FINANCEIRO
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MARGENS VENDAS E RENTABILIDADE

SOLVABILIDADE MARGEM BRUTA

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO (da esquerda para a direita):
VITOR OLIVEIRA – Assistente Operacional
JOSÉ LUÍS – Técnico de contabilidade
MARIANA REIS – Assistente Administrativa
RAUL LOBATO – Diretor Administrativo Financeiro
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A atividade da empresa mantem o seu foco principal nos 
mercados de Telecomunicações e Defesa e Segurança. 
Em relação aos mercados de energia e transportes, 
não identificámos oportunidades relevantes a curto e 
médio prazo que tenham suscitado o nosso interesse. 
No mercado de Telecomunicações em Portugal, a SDT 
distingue-se por ser líder no fornecimento de um vasto 
leque de equipamentos terminais para o mercado 
residencial. Em 2016 incrementámos o numero de 
novas referências que introduzimos no mercado e 
globalmente aumentámos a nossa quota de mercado. 
Na aérea de infra estrutura, estivemos focados nas 
soluções FTTH e HFC para a rede de acesso fixo 
e obtivemos as nossas primeiras referências nas 
plataformas virtualizadas de Video. Estamos também 
a criar uma oferta tecnológica para o acesso rádio para 
a evolução das redes para o 5G.

No mercado de defesa e Segurança a nossa prioridade 
mantem-se na Segurança Rodoviária, nos Sistemas de 
Vigilância, Observação e Identificação e em projetos 
especiais para as Forças Armadas.
A nível internacional a atividade da empresa esteve 
focada em três países: Brasil, México e França. No 
Brasil realizámos projetos na área do acesso fixo 
que assegurou a sustentabilidade da nossa filial no 
Brasil. Fechámos dois contratos estratégicos com 
volume estimado de 15M Eur e para um período 
de fornecimento nos anos 2017-2019. No México 
realizámos a nossa primeira venda de uma plataforma 
de vídeo a um operador de referência no mercado das 
telecomunicações. Finalmente em França, iniciámos a 
comercialização de um novo modelo de smartphone na 
rede de lojas SFR. 

2.3. ATIVIDADE 
DO GRUPO

Em relação ao setor das telecomunicações observamos 
que do lado dos operadores o processo de consolidação 
chegou a um ponto de equilíbrio. Do lado dos 
fornecedores, assistimos a algumas reorganizações. 
Existem multinacionais que estão a deslocalizar 
as suas equipas ou a nível ibérico ou a mesmo 
considerando uma região mais vasta que é a Europa do 
Sul. Esta movimentação sugere que há perda de foco 
em Portugal ou que a dimensão do mercado Português 
não justifica estruturas mais pesadas. Os investimentos 
em si no setor demonstram uma estabilidade ao longo 
dos anos e tendo em conta o aumento do consumo de 
banda larga é expectável que os operadores tenham 
que aumentar os seus investimentos.
A nível internacional existem regiões com forte 
potencial de crescimento no setor das comunicações. 
O potencial está diretamente ligado à estabilidade 
política, aos índices de crescimento dos países e às 
carências das redes existentes em função da procura 

2.4. ANÁLISE
SETORIAL

do mercado. Na América Latina os países que tendem 
mais a investir são o México, Perú e Colômbia e num 
segundo patamar o Brasil e a Argentina. 
Os mercados de Defesa e Segurança dependem do 
Estado que, através dos vários mecanismos que 
dispõe financia as necessidades de investimento e 
os custos operacionais. A última década tem sido 
marcada por dificuldades financeiras nestes sectores. 
Os orçamentos para investimento têm sido reduzidos e 
as Forças Armadas e de Segurança têm-se ressentido. 
Os projetos estruturais têm sido adiados de ano para 
ano e subsistem apenas verbas para as necessidades 
prioritárias em função de circunstâncias dos vários 
momentos e dos compromissos externos.
Os mercados de Energia e de Transportes não tem sido 
explorados mas entendemos que os investimentos 
são definidos pelos acionistas, em grande parte 
estrangeiros, que dispõem nos seus países de origem 
dos seus próprios parceiros tecnológicos.

CONTEXTO NACIONAL

A economia portuguesa teve em 2016 um desempenho 
positivo na maior parte dos indicadores.

O PIB (Produto Interno Bruto), de acordo com dados do 
INE, registou um aumento de 1,4% comparativamente 
ao ano anterior.

Este aumento teve particular Incidência no 4º trimestre 
onde o acréscimo foi de 1,9% em relação ao período 
homólogo do ano anterior.

Esta aceleração do PIB resultou do aumento da 
procura interna, acompanhada por uma recuperação 
do investimento e de um crescimento mais intenso 
do consumo privado. Este último aumento vem na 
sequência da reposição de rendimentos na função 
pública e de algum alívio da carga fiscal.

Igualmente assistiu-se a uma melhoria na taxa de 
desemprego para 11%.

Efetivamente houve uma consolidação do processo de 
crescimento, que poderia ser melhor, visto que ainda 
se verificou num contexto externo adverso marcado 
ainda pela pouca propensão para o consumo externo 
por parte dos nossos principais parceiros comerciais 
com particular ênfase na Alemanha.

O sistema financeiro português entrou finalmente em 
processo de estabilização com reflexos na recapita-
lização da CGD e na estabilização dos principais bancos 
privados, sendo esta uma condição indispensável para 
o financiamento das empresas.

A este propósito começou a ser apresentada uma 
linha de financiamento para as empresas denominada 
CAPITALIZAR que poderá vir a ser bastante útil 
para as empresas por ser muito competitiva 
em termos de preço e de prazos de reembolso.

Para 2017 as previsões apresentadas pelo Governo 
apontam para um crescimento da economia de 1,5%. 
A procura externa líquida crescerá 0,2% e a procura 
interna 1,3%, com destaque para o aumento de 3,1% 
do investimento.

CONTEXTO INTERNACIONAL

Segundo o FMI as projeções para 2017 na economia 
mundial apontam para uma melhoria do crescimento 
em 2017 (3,4%).

Existe contudo um quadro de incerteza nas principais 
economias avançadas em virtude do resultado do 
referendo no Reino Unido e da instabilidade dos 
mercados financeiros.
Em suma, prevê-se um ritmo de crescimento ligeiro 
nestas economias.

Contudo, perspetiva-se que, os países emergentes 
e em desenvolvimento continuem a ser o motor da 
economia em 2017. A Rússia e o Brasil deixarão de 
estar em recessão. A China continuará a abrandar, 
prosseguindo o ajustamento e a correção de estran-
gulamentos estruturais e de desequilíbrios internos e 
externos da sua economia. A Índia manterá um cresci-
mento robusto.

A taxa de inflação deverá acelerar nas economias 
avançadas em 2017 para 1,7%. O FMI prevê que o 
preço do petróleo se situe em 50,6 USD (acima do 
registado em 2016).

Neste contexto mundial de incerteza na recuperação 
económica, os níveis das taxas de juro das principais 
economias avançadas deverão continuar baixos 
durante um período alargado.

2.2. ENQUADRAMENTO
MACRO-ECONÓMICO
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DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS (da esquerda para a direita):
CÁTIA SILVA – Responsável de Reparação de Terminais

EDUARDO BEITES – Diretor de Serviços
BÁRBARA RODRIGUES – Assistente Administrativa

Estamos otimistas em relação ao futuro, apesar de 
inseridos num mercado competitivo. O nosso foco para 
2017 assenta no crescimento da nossa rentabilidade, 
no crescimento do nosso portfolio de soluções e no 
incremento da nossa atividade internacional.

Em termos quantitativos o nosso objetivo de vendas 
para 2017 é de 40M Eur e estamos certos que estare-
mos no intervalo [38-42] Milhões de Euros. Em Janeiro 
de 2017 tínhamos 19M Eur em carteira ou seja 38% do 
nosso objetivo anual. Pretendemos crescer na compo-
nente de Infra Estruturas e nos Serviços Profissionais. 

2.5 PERSPETIVAS 
FUTURAS

A SDT Electrónica apresenta no final do exercício 
2016 o resultado positivo antes de impostos (RAI) 
de 363.095,03€ (Trezentos e Sessenta e Três Mil 
Noventa e Cinco Euros e Três Cêntimos) e o Resultado 
Líquido de 232.035,57€ (Duzentos e Trinta e Dois Mil 
Trinta e Cinco Euros e Cinquenta e Sete Cêntimos).
O EBITDA alcançado foi de 980.045,69€ (Novecentos 
e Oitenta Mil Quarenta e Cinco Euros e Sessenta e 
Nove Cêntimos).
Os compromissos com o Estado e outros Entes Públicos 
têm sido cumpridos nos termos e prazos estabelecidos 
por lei.

2.6 RESULTADOS

A nível internacional temos boas perspetivas de 
crescimento de atividade na região LATAM. Iremos 
também consolidar a nossa atividade em França 
e começar a exportar para Espanha. África poderá 
ser opção se a banca em Angola voltar a colocar à 
disposição a abertura de Cartas de Crédito.
A nível interno pretendemos proceder a alterações 
à nossa estrutura de Governance com o intuito 
de a simplificar e torná-la também mais eficiente. 
Pretendemos também modernizar os nossos sistemas 
de informação e de gestão.

De acordo com o disposto nos Estatutos da empresa e 
demais legislação aplicável, o Conselho de Administração 
irá propor em Assembleia Geral de Acionistas que o 
Resultado Líquido positivo de 232.035,57€ (Duzentos 
e Trinta e Dois Mil Trinta e Cinco Euros e Cinquenta e 
Sete Cêntimos) seja transferido na sua totalidade para 
Resultados Transitados.

2.7. PROPOSTA 
DE APLICAÇÃO 
DOS RESULTADOS

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

(Bertrand Bouet)
PRESIDENTE

(Hely Bouet)
VOGAL

(Raul Lobato)
VOGAL









SDT    #  RELATÓRIO E CONTAS 2016

DEMONSTRAÇÕES 
FINANCEIRAS

JOANA SILVA – Gestora de Qualidade
BERTRAND BOUET – Presidente C.A.
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(Montantes expressos em euros)

Rendimentos e Gastos Notas 31.12.2016 31.12.2015

Vendas e serviços prestados 9 36.396.015 39.581.265

Subsídios à exploração 10.274 2.983

Ganhos/perdas imputados de subsidiárias, associadas e Empreendimentos conjuntos 6 24.874 (42.315)

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas 8 (31.700.364) (34.222.335)

Fornecimentos e serviços externos 21 (2.191.060) (2.813.359)

Gastos com o pessoal 22 (1.253.858) (1.120.678)

Imparidade de inventários (perdas/reversões) (7.065) (18.817)

Provisões (aumentos/reduções) - (125.785)

Aumentos/reduções de justo valor 24.5 243.365 281.677

Outros rendimentos 24.1 220.484 135.011

Outros gastos 24.2 (762.619) (716.154)

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos (EBITDA) 980.046 941.493

Gastos/reversões de depreciação e de amortização 5.1 (123.934) (109.093)

Juros e rendimentos similares obtidos 23 13.176 16.686

Juros e gastos similares suportados 23 (506.193) (433.135)

Resultado antes de impostos (EBT) 363.095 415.951

Imposto sobre o rendimento do período 11 (131.060) (53.165)

Resultado líquido do período 232.035 362.786

Resultado por ação básico 3,86 6,04

(-) Esta  informação apenas será fornecida no caso de contas consolidadas

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS 
POR NATUREZAS

(Montantes expressos em euros)

Rubricas Notas 31.12.2016 31.12.2015

Vendas e serviços prestados 36.396.015 39.581.265 

Custo das vendas e dos serviços prestados -31.700.364 -34.222.335 

Resultado Bruto 4.695.651 5.358.930 

Outros rendimentos 261.525 295.400 

Gastos de distribuição -1.392.743 -1.385.114 

Gastos administrativos -2.191.060 -2.813.359 

Gastos de investigação e desenvolvimento - -

Outros gastos -516.878 -622.246 

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) 856.495 833.611 

Gastos de financiamento (líquidos) -493.400 -417.660 

Resultados antes de impostos 363.095 415.951 

Imposto sobre o rendimento do período -131.060 -53.165 

Resultado líquido do período 232.035 362.786 

Resultado por acção básico 3,86 6,04

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS 
POR FUNÇÕES

(Montantes expressos em euros)

Rubricas Notas 31.12.2016 31.12.2015

ATIVO

ATIVO NÃO CORRENTE:

Ativos fixos tangíveis 5 1.019.611 1.127.130

Participações financeiras - método da equivalência patrimonial 6 244.390 121.122

Outros investimentos financeiros 527.838 -

Créditos a receber 7 27.851 418.575

1.819.690 1.666.827

ATIVO CORRENTE:

Inventários 8 2.049.868 1.963.564

Clientes 10 9.653.831 11.143.644

Estado e outros entes públicos 19 84.833 143.809

Outras créditos a receber 13 716.330 1.525.007

Diferimentos 16 45.024 68.404

Caixa e depósitos bancários 4 669.427 1.099.720

13.219.313 15.944.148

Total do Ativo 15.039.003 17.610.975

CAPITAL PRÓPRIO:

Capital subscrito 300.000 300.000

Outros instrumentos de capital próprio 540.075 540.075

Reservas legais 72.361 72.361

Resultados transitados 2.187.947 1.825.161

Excedentes de revalorização 454.305 453.342

Ajustamentos/outras variações no capital próprio (21.405) -

Resultado líquido do período 232.035 362.786

Total do Capital Próprio 3.765.318 3.553.725

PASSIVO:

PASSIVO NÃO CORRENTE:

Provisões 15 - 157.363

Financiamentos obtidos 17  1.876.372 557.185

Passivos por impostos diferidos 12 55.165 56.127

1.931.537 770.675

PASSIVO CORRENTE:

Fornecedores 18 4.167.457 7.360.292

Estado e outros entes públicos 19 981.858 1.178.709

Financiamentos obtidos 17 3.267.624 3.851.224

Outras dívidas a pagar 18 838.831 802.465

Diferimentos 20 86.378 93.885

  9.342.148 13.286.575

Total do Passivo 11.273.685 14.057.250

Total do Capital Próprio e do Passivo 15.039.003 17.610.975

BALANÇO
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DEMONSTRAÇÃO 
DAS ALTERAÇÕES 

NO CAPITAL PRÓPRIO 
DE 2016

(Montantes expressos em euros)

Rubricas Notas
Capital 

Realizado

Outros
instrumentos 

de capital 
próprio

Reservas
Legais

Outras
reservas

Resultados
Transitados

Ajustamentos 
em ativos 

financeiros

Excedentes 
de 

revalorização

Outras 
variações 
no capital 

próprio

Resultado 
líquido do 

período

Total do 
Capital 
Próprio

POSIÇÃO EM 01-01-2016 6 300.000 540.075 72.361 - 1.825.161 - 453.342 - 362.786 3.553.725

ALTERAÇÕES NO PERÍODO

Primeira adoção 
de novo referencial contabilístico

-

Alterações de políticas contabilísticas -

Diferenças de conversão 
de demonstrações financeiras

-

Realização do excedente 
de revalorização de ativos fixos 
tangíveis e intangíveis

-

Excedentes de revalorização 
de ativos fixos tangíveis 
e intangíveis e respetivas variações

-

Ajustamentos por impostos diferidos -

Outras alterações reconhecidas 
no capital próprio

362.786 (21.405) 963 - (362.786) (20.442)

7 - - - - 362.786 (21.405) 963 - (362.786) (20.442)

RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO 8 232.035 232.035

RESULTADO INTEGRAL 9=7+8 (130.751) 211.593

OPERAÇÕES COM DETENTORES 
DE CAPITAL NO PERÍODO

-

Realizações de capital -

Realizações de prémios de emissão -

Distribuições -

Entradas para cobertura de perdas -

Outras operações

10 - - - - - - - - - -

POSIÇÃO NO FIM DE 31-12-2016 11=6+7
+8+10

300.000 540.075 72.361 - 2.187.947 (21.405) 454.305 - 232.035 3.765.318

DEMONSTRAÇÃO 
DAS ALTERAÇÕES 
NO CAPITAL PRÓPRIO 
DE 2015

(Montantes expressos em euros)

Rubricas Notas
Capital 

Realizado

Outros 
instrumentos 

de capital 
próprio

Reservas
Legais

Outras
reservas

Resultados
Transitados

Ajustamentos 
em ativos 

financeiros

Excedentes 
de

 revalorização

Outras 
variações 
no capital 

próprio

Resultado 
líquido do 

período

Total do 
Capital 
Próprio

POSIÇÃO EM 01-01-2015 1 300.000 540.075 72.361 - 1.626.744 - 452.312 - 198.417 3.189.909

ALTERAÇÕES NO PERÍODO

Primeira adoção 
de novo referencial contabilístico

-

Alterações de políticas contabilísticas -

Diferenças de conversão 
de demonstrações financeiras

-

Realização do excedente 
de revalorização de ativos fixos 
tangíveis e intangíveis

-

Excedentes de revalorização 
de ativos fixos tangíveis 
e intangíveis e respetivas variações

-

Ajustamentos por impostos diferidos -

Outras alterações reconhecidas 
no capital próprio

198.417 - 1.030 - (198.417) 1.030

2 - - - - 198.417 - 1.030 - (198.417) 1.030

RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO 3 362.786 362.786

RESULTADO INTEGRAL 4=2+3 164.369 363.816

OPERAÇÕES COM DETENTORES 
DE CAPITAL NO PERÍODO

-

Realizações de capital -

Realizações de prémios de emissão -

Distribuições -

Entradas para cobertura de perdas -

Outras operações

5 - - - - - - - - - -

POSIÇÃO NO FIM DE 31-12-2015 6=1+2
+3+5 300.000 540.075 72.361 - 1.825.161 - 453.342 - 362.786 3.553.725
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DEPARTAMENTO TÉCNICO (da esquerda para a direita): 
TIAGO CARAPETO - Engenheiro de Pré-venda

 RICARDO ALMEIDA - Diretor Técnico
 ALECTOR SANTOS - Engenheiro de Pré-Venda 

DEMONSTRAÇÃO 
DOS FLUXOS DE CAIXA

(Montantes expressos em euros)

Rubricas Notas 31.12.2016 31.12.2015

Fluxos de caixa das atividades operacionais - método direto

Recebimentos de clientes 29.694.883 27.124.985

Pagamentos a fornecedores (37.057.297) (35.338.117)

Pagamentos ao pessoal (1.254.371)      (1.120.678)

Caixa gerada pelas operações (8.616.784)   (9.333.810)

Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento 5.812      (225.577)

Outros recebimentos/pagamentos 7.581.266     8.061.212

Fluxos de caixa das atividades operacionais (1) (1.029.706)   (1.498.175)

Fluxos de caixa das atividades de investimento

Pagamentos respeitantes a:

Ativos fixos tangíveis -      5.122

Investimentos financeiros - -

Outros ativos - -

Recebimentos provenientes de:

Ativos fixos tangíveis 5 117.101      121.655

Ativos intangíveis - -

Investimentos financeiros 260.569             -

Outros ativos - -

Subsídios ao investimento - -

Juros e rendimentos similares 23 13.176     16.686

Dividendos - -

Fluxos de caixa das atividades de investimento (2) 390.846   133.219

Fluxos de caixa das atividades de financiamento

Recebimentos provenientes de:

Financiamentos obtidos 17 735.587 2.384.999

Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio - -

Cobertura de prejuízos - -

Doações - -

Outras operações de financiamento -      1.031

Pagamentos respeitantes a:

Financiamentos obtidos (506.576)   (434.346)

Juros e gastos similares - -

Dividendos - -

Reduções de capital e de outros instrumentos de capital próprio

Outras operações de financiamento 20.443 -

Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3) 208.568 1.951.684

Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3) (430.293) 586.728

Efeito das diferenças de câmbio - -

Caixa e seus equivalentes no início do período 4 1.099.720   512.992

Caixa e seus equivalentes no fim do período 4 669.427 1.099.720
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ANEXO
ÀS DEMONSTRAÇÕES 
FINANCEIRAS

DEPARTAMENTO COMERCIAL DE TELECOMUNICAÇÕES (da esquerda para a direita):
HELDER DOMINGUES – Gestor de conta
PEDRO REIS – Gestor de Conta & Gestor de Marketing
DÉBORA NEVES – Gestora de Projeto
ARNALDO RODRIGUES – Diretor Comercial de Telecomunicações
LILIANA SARAIVA – Assistente de Marketing
PAULO PEREIRA – Gestor de Conta
SUGNESH SANTILAL – Engenheiro de Certificação de Smartphones
SÉRGIO SERRA – Gestor de Produto



42 43

SDT    #  RELATÓRIO E CONTAS 2016

Edifícios e Outras Construções - 50 anos

Equipamento Básico - 4 a 10 anos

Equipamento de Transporte - 4  anos

Equipamento Administrativo - 4 a 8 anos

Outros Ativos Fixos Tangíveis - 8 anos

3.1.5. Compensação
Os ativos e os passivos, os rendimentos e os gastos, 
não são compensados exceto quando tal for exigido ou 
permitido por uma NCRF. Assim, o rédito deve ser men-
surado tomando em consideração a quantia de quais-
quer descontos comerciais e abatimentos de volume 
concedidos pela Entidade.

3.1.6. Informação comparativa
A informação está comparativa com respeito ao perío-
do anterior para todas as quantias relatadas nas 
demonstrações financeiras. A informação comparativa 
foi incluída para a informação narrativa e descritiva 
quando é relevante para uma compreensão das demons-
trações financeiras do período corrente, a menos que 
uma NCRF o permita ou exija de outra forma.

3.2. POLÍTICAS DE RECONHECIMENTO E MENSURAÇÃO

3.2.1. 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. 
Qualquer aumento resultante das revalorizações é 
registado no capital próprio como excedente de revalo-
rização. 
Os ativos fixos tangíveis são apresentados pelo respe-
tivo valor líquido de depreciações acumuladas e even-
tuais perdas por imparidade acumuladas.

As depreciações são calculadas, após o momento em 
que o bem se encontra em condições de ser utilizado, 
em conformidade com o período de vida útil estimado 
para cada grupo de bens.

Os ativos fixos tangíveis são depreciados em duodéci-
mos durante as vidas úteis estimadas:

com este método, as participações financeiras são 
registadas inicialmente pelo seu custo de aquisição e 
posteriormente ajustadas em função das alterações 
verificadas, após a aquisição, na quota-parte da 
Entidade nos ativos líquidos das correspondentes 
empresas. Os resultados da Entidade incluem a parte 
que lhe corresponde nos resultados dessas empresas. 
A empresa alienou durante o ano de 2016 todas as 
aplicações financeiras que tinha na sua posse.

3.2.3. Imposto sobre o rendimento
O imposto sobre o rendimento do período corresponde 
à soma do imposto corrente e diferido. Os impostos 
correntes e os impostos diferidos são registados 
em resultados, salvo quando os impostos diferidos 
se relacionam com itens registados diretamente no 
capital próprio, nestes casos os impostos diferidos 
são igualmente registados nas respetivas rubricas do 
capital próprio.

O imposto corrente a pagar é baseado no lucro 
tributável do período. O lucro tributável difere do re-
sultado contabilístico, uma vez que exclui diversos 
gastos e rendimentos que apenas serão dedutíveis ou 
tributáveis em outros períodos, bem como gastos e ren-
dimentos que nunca serão dedutíveis ou tributáveis. 

Os impostos diferidos referem-se às diferenças 
temporárias entre os montantes dos ativos e dos 
passivos para efeitos de relato contabilístico e os 
respetivos montantes para efeitos de tributação.

Os ativos e os passivos por impostos diferidos são 
mensurados utilizando as taxas de tributação que 
se espera estarem em vigor à data da reversão das 
correspondentes diferenças temporárias, com base nas 
taxas de tributação (e legislação fiscal) que estejam 
formalmente aprovadas na data de relato.

3.2.4. Inventários
As mercadorias encontram-se valorizadas ao custo 
de aquisição. O custo de aquisição inclui as despesas 
incorridas até ao armazenamento.

O método de custeio dos inventários adotado pela 
Entidade consiste no “custo médio ponderado”.

3.2.5. Reconhecimento do rédito
O rédito compreende o justo valor da contraprestação 
recebida ou a receber pela prestação de serviços 
decorrentes da atividade normal da entidade. O rédito 
é reconhecido líquido do Imposto sobre o Valor Acres-
centado (IVA), abatimentos e descontos.

3.2.2. Participações financeiras
Os investimentos em subsidiárias, associadas e 
entidades conjuntamente controladas são reconhecidos 
pelo método da equivalência patrimonial. De acordo 

1. IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE 
E PERIODO DE RELATO
A SDT Electrónica SA é uma sociedade anónima, 
constituída em 15/12/1978, com sede em Rua Rodrigo 
da Fonseca nº103-1º - 1099-074 Lisboa e tem como 
atividade principal a comercialização de equipamentos 
eletrónicos, de telecomunicações e de segurança. 
Tem como outras atividades a prestação de serviços de 
engenharia e técnicas afins.
O capital social é representado por 60.000 ações com 
valor nominal de cinco euros encontrando-se realizado 
na totalidade. 

2. REFERENCIAL CONTABILÍSTICO DE PREPARAÇÃO 
DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
2.1 - As demonstrações financeiras anexas foram 
elaboradas no pressuposto da continuidade das 
operações a partir dos livros e registos contabilísticos 
da Entidade e de acordo com as Normas Contabilísticas 
e de Relato Financeiro (NCRF) previstas pelo Sistema 
de Normalização Contabilística (SNC) aprovado pelo 
Decreto-lei n.º 158/2009 de 13 de Julho com as 
alterações introduzidas pelo Decreto-Lei 98/2015 de 
2 de Junho e pela Portaria 220/2015 de 24 de Julho.

2.2 - Não foram derrogadas quaisquer disposições 
do SNC que tenham tido efeitos nas demonstrações 
financeiras e na imagem verdadeira e apropriada do 
ativo, passivo e dos resultados da entidade. 

2.3 - O conteúdo das contas das demonstrações 
financeiras é comparável com o do ano anterior. É de 
referir que,após o aumento de capital da SDT Brasil 
em 2016,foi efetuada a transferência para Outros 
Investimentos Financeiros sendo que em 2015 o valor 
permanecia na rubrica de outras créditos a receber.

2.4 - A entidade adotou as NCRF pela primeira vez em 
2010 aplicando para o efeito a “NCRF 3 – Adoção pela 
primeira vez das Normas Contabilísticas e de Relato 
Financeiro”, desta forma a entidade preparou o balanço 
de abertura a 1 de Janeiro de 2010, considerando as 
isenções e/ou proibições de aplicação retrospetiva 
previstas na NCRF 3. 

3. POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS,ALTERAÇÕES NAS 
ESTIMATIVAS CONTABILÍSTICAS E ERROS
As principais políticas contabilísticas adotadas pela 
Entidade na preparação das demonstrações financeiras 
anexas são as seguintes:

3.1. BASES DE APRESENTAÇÃO
As demonstrações financeiras anexas foram prepa-
radas de acordo com as bases de apresentação das 
demonstrações financeiras (BADF):

3.1.1. Pressuposto da continuidade
No âmbito do pressuposto da continuidade, a enti-
dade avaliou a informação de que dispõe e as suas 
expectativas futuras, tendo em conta a capacidade da 
entidade prosseguir com o seu negócio. Da avaliação 
resultou que o negócio tem condições de prosseguir 
presumindo-se a sua continuidade.

3.1.2. Pressuposto do acréscimo
Os elementos das demonstrações financeiras são 
reconhecidos logo que satisfeitas as definições e os 
critérios de reconhecimento de acordo com a estrutura 
concetual, independentemente do momento do paga-
mento ou do recebimento.

3.1.3. Consistência de apresentação
A apresentação e classificação de itens nas demons-
trações financeiras estão consistentes de um período 
para o outro.

3.1.4. Materialidade e agregação
A materialidade depende da dimensão e da natureza 
da omissão ou do erro, ajuizados nas circunstâncias 
que os rodeiam. Considera-se que as omissões ou 
declarações incorretas de itens são materialmente 
relevantes se puderem, individual ou coletivamente, 
influenciar as decisões económicas tomadas por parte 
dos utentes com base nas demonstrações financeiras. 
Um item que não seja materialmente relevante para 
justificar a sua apresentação separada na face das 
demonstrações financeiras pode porém ser material-
mente relevante para que seja apresentado separada-
mente nas notas do presente anexo.

NOTA
INTRODUTÓRIA
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Os valores acima apresentados resultam do facto de 
a empresa ter procedido em 2011 á reavaliação por 
parte de um avaliador credenciado externo do seu imóvel 
sito na Rua Rodrigo da Fonseca, 103-3º em Lisboa.

2015

Terrenos e 
Recursos 
Naturais

Edifícios 
e Outras 

Construções
Equipam. 

Básico
Equipam. 

Transporte
Equipam. 
Administ.

Outros 
Ativos Fixos 

Tangíveis

Ativos Fixos 
Tangíveis 
em Curso Total

ATIVOS

Saldo Inicial 166.725 958.494 236.591 177.347 566.531 223.729 - 2.329.417

Aquisições 15.913 85.416 14.211 115.540

Alienações (16.250) (12.876) (29.126)

Saldo Final 166.725 958.494 236.254 249.887 580.742 223.729 - 2.415.831

Depreciações acumuladas 
e perdas por imparidade

Saldo Inicial 137.912 202.072 124.089 520.932 223.729 1.208.734

Amortizações do Exercício 62.151 9.813 22.892 14.212 25 109.093

Alienações (16.250) (12.876) (29.126)

Saldo Final - 200.063 195.635 134.105 535.144 223.754 - 1.288.701

ATIVOS LÍQUIDOS 166.725 758.431 40.619 115.782 45.598 (25) - 1.127.130

5.2 REVALORIZAÇÕES
Em consequência da revalorização do imóvel sito na 
Rua Rodrigo da Fonseca, 103-3º em Lisboa resultaram 
os seguintes movimentos em 2016 e 2015:

2016 2015
Custo 

Histórico
Excedente de 
Revalorização

Valor 
Revalorizado

Custo 
Histórico

Excedente de 
Revalorização

Valor 
Revalorizado

Terrenos e Recursos Naturais 82.302 84.423 166.725 82.302 84.423 166.725

Edifícios e Outras Construções 283.568 453.147 736.715 283.568 453.147 736.715

365.870 537.570 903.440 365.870 537.570 903.440

Excedente de 
Revalorização

Saldo no Início do Período 365.870 Aquisição do Imóvel em 1996

Reavalorizações do Período 537.570

Amortizações e Impariddes (162.440) Anulação Amortizações Acumuladas em 2014

Saldo no Final do Período 1.065.880 Valor Final da Revalorização

2016 Sede Activo Passivo
Capital 
Próprio

Total de 
Rendimentos

Resultado 
Líquido % Detida

Proporção 
no Resultado

Montante 
Registado

Subsidiária:

SDT Eletrônica Brasil Ltda Recife 1.164.945 1.035.189 129.756 526.705 26.184 95% 24.875 24.875

24.875 24.875

6. PARTICIPAÇÕES FINANCEIRAS EM SUBSIDIÁRIAS
A participação financeira na nossa subsidiária SDT Elec-
trônica Brasil teve o seguinte detalhe em 2016 e 2015:

2016 2015

Numerário 13.366 15.741

Depósitos bancários imediatamente mobilizáveis 606.061 666.568

Aplicações de tesouraria 50.000 417.411

669.427 1.099.720

2016

Terrenos 
e Recursos 

Naturais

Edifícios e 
Outras 

Construções
Equipam. 

Básico
Equipam. 

Transporte
Equipam. 
Administ.

Outros 
Ativos Fixos 

Tangíveis

Ativos Fixos 
Tangíveis 
em Curso Total

ATIVOS

Saldo Inicial 166.725 958.494 236.254 249.887 580.742 223.729 - 2.415.831

Aquisições 5.580 10.836 16.416

Alienações (2.967) (70.222) (10.806) (83.995)

Abates (41.282) (235.804) (7.372) (284.458)

Saldo Final 166.725 958.494 192.005 179.665 350.518 216.387 - 2.063.794

Depreciações acumuladas 
e perdas por imparidade

Saldo Inicial 200.063 195.635 134.105 535.144 223.754 - 1.288.701

Amortizações do Exercício 61.951 9.954 36.361 14.991 677 123.934

Alienações (2.967) (70.222) (10.805) (83.994)

Abates (41.282) (235.804) (7.372) (284.458)

Outras variações 25 (25) -

Saldo Final - 262.014 161.340 100.244 314.356 206.229 - 1.044.183

ATIVOS LÍQUIDOS 166.725 696.480 30.665 79.421 36.162 10.158 - 1.019.611

3.2.6. Provisões
São reconhecidas provisões apenas quando a entidade 
tem uma obrigação presente (legal ou construtiva) 
resultante dum acontecimento passado, e seja 
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 provisões são revistas na data de relato e são 
ajustadas de modo a refletirem a melhor estimativa a 
essa data.

3.2.7. Transacções e saldos em moeda estrangeira
As demonstrações financeiras da entidade são apre-
sentadas em euros, sendo o euro a moeda funcional e 
de apresentação.

As transações em moeda estrangeira (moeda diferente 
da moeda funcional da Entidade) são registadas à taxa 
de câmbio das datas das transações. Em cada data de 
relato, as quantias escrituradas dos itens monetários 
denominados em moeda estrangeira são atualizadas 
às taxas de câmbio dessa data. Em 31/12 as taxas de 
câmbio utilizadas foram as seguintes:
USD:1,0541; Real:3,4305; Libra Inglesa: 0,85618: 
Dolar Hong Kong: 8,1751

4. FLUXOS DE CAIXA
Para efeitos da demonstração dos fluxos de caixa, a 
rubrica 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.
A caixa e seus equivalentes em 31/12/2016 e 
31/12/2015 têm o seguinte detalhe:

5. ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS
5.1 MOVIMENTOS OCORRIDOS NO PERÍODO
Durante os períodos findos em 31/12/2016 e em 
31/12/2015, o movimento ocorrido na quantia 

escriturada dos ativos fixos tangíveis, bem como nas 
respetivas depreciações acumuladas, foi o seguinte:
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9. RÉDITO
As Vendas de Mercadorias e as Prestações de Serviços 
reconhecidas em 31/12/2016 e em 31/12/2015 têm 
o seguinte detalhe:

2016 2015

Resultados Antes de Impostos 363.095 415.951

Taxa Efectiva de Imposto 36% 13%

Taxa Nominal de Imposto 21% 21%

Gastos Não Aceites Fiscalmente 42.212 93.372

Rendimentos Não Aceites Fiscalmente (34.474) -

Benefícios Fisais (Quotizações+Donativo) (2.316) (2.000)

Excesso de estimativa IRC - (78.636)

Lucro Tributável 368.517 428.687

Colecta 76.789 89.424

Dupla Tributação Internacional - (20.589)

Benefícios Fiscais (SIFIDE) - (68.835)

Tributações Autónomas 48.743 46.734

Derrama 5.528 6.431

Imposto Sobre o Rendimento (IRC) 131.060 53.165

O saldo de clientes apresentou um decréscimo 
em relação ao ano anterior tendo passado de 
11.143.644,19€ em 2015 para 9.653.830,87€ em 
2016. Este saldo tem uma parcela importante que 
diz respeito à divida do nosso cliente em Angola ZAP 
Media (4,8M€). Apesar da situação de dificuldade 
cambial é de salientar que este cliente efetuou em 
2016 pagamentos no valor de 1,2M€. 
Não foram constituídas imparidades adicionais nestes 
saldos a receber dado que não foi identificado registo 
efetivo de incobrabilidade.

11. IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO
De acordo com a legislação em vigor, as declarações 
fiscais estão sujeitas a revisão e correção por parte 

das autoridades fiscais durante um período de quatro 
anos (cinco anos para a Segurança Social), exceto 
quando tenham havido prejuízos fiscais, tenham sido 
concedidos benefícios fiscais, ou estejam em curso 
inspeções, reclamações ou impugnações, casos estes 
em que, dependendo das circunstâncias, os prazos são 
alargados ou suspensos. Deste modo, as declarações 
fiscais da Entidade dos anos de 2012 ao atual poderão 
vir ainda ser sujeitas a revisão.
O Conselho de Administração entende que as 
eventuais correções resultantes de revisões/inspeções 
por parte das autoridades fiscais àquelas declarações 
de impostos não terão um efeito significativo nas 
demonstrações financeiras de 2011 a 2016.

2016 2015

Vendas 
de Mercadorias

35.480.972 97% 38.410.599 97%

Prestação 
de Serviços

915.043 3% 1.170.666 3%

36.396.015 39.581.265

Mercado Interno 33.018.213 91% 31.282.303 79%

Mercado Externo 3.377.802 9% 8.298.962 21%

36.396.015 39.581.265

2016 2015
Montante Bruto Imparidade Acumulada Montante Líquido Montante Bruto Imparidade Acumulada Montante Líquido

Clientes 9.653.831 - 9.653.831 11.143.644 - 11.143.644

9.653.831 - 9.653.831 11.143.644 - 11.143.644

10. CLIENTES

2015 Sede Activo Passivo
Capital 
Próprio

Total de 
Rendimentos

Resultado 
Líquido % Detida

Proporção 
no Resultado

Montante 
Registado

Subsidiária:

SDT Eletrônica Brasil Ltda Recife 588.556 751.075 (162.519) 269.797 (44.542) 95% (42.315) (42.315)

(42.315) (42.315)

Em 2016 houve um aumento de capital na SDT 
Electrônica Brasil no valor de 255.756,69€. Nesta 
rubrica está Incluída também a nossa participação de 
121.122€ na empresa brasileira NSM.

7. OUTROS ATIVOS FINANCEIROS 
Em 31 de Dezembro de 2016 e 2015, esta rubrica 
tinha a seguinte composição:

2016 2015

Não Correntes:

Obrigações Santander - 200.887

Ações Lisgarante (PME Crescimento) 27.000 3.000

Unidades de Participação Montepio - 27.134

Fundo Investimento JPMorgan_Global - 186.975

Fundo Compensação Trabalho 851 579

27.851 418.575

Às Obrigações Santander e ao Fundo de Investimento 
JPMorgan foi aplicado em 2015 o princípio do justo 
valor de acordo com as respetivas cotações em 
31/12/15.

OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS
Em 2016, após o aumento de capital da SDT Brasil, a 

2016 2015
Montante 

Bruto
Perdas 

por Imparidade
Montante 

Líquido
Montante 

Bruto
Perdas 

por Imparidade
Montante 

Líquido

Mercadorias 2.082.719 (32.851) 2.049.868 1.996.415 (32.851) 1.963.564

2.082.719 (32.851) 2.049.868 1.996.415 (32.851) 1.963.564

CMVMC Existência Inicial Compras Regularizações Existência Final Custo Merc.

31/12/2016 1.963.564 31.786.668 (2.049.898) 31.700.364

31/12/2015 2.208.909 33.976.990 (1.963.564) 34.222.335

Na valorização das existências utilizou-se o método do 
custo médio poderado

empresa reclassificou os seus empréstimos concedidos 
à SDT Brasil  para a rubrica de Outros Investimentos 
Financeiros.

8. INVENTÁRIOS
Em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 esta rubrica 
apresentava o seguinte detalhe:
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Outras Provisões 2016

Saldo Inicial Aumentos Reversões Saldo Final

157.363 (157.363) -

157.363 - (157.363) -

Outras Provisões 2015

Saldo Inicial Aumentos Reversões Saldo Final

115.048 157.363 (115.048) 157.363

115.048 157.363 (115.048) 157.363

2016 2015

Rendas 7.522 5.317

Seguros 20.498 9.244

Transportes - 1.491

Outros Gastos Diferidos 17.004 52.352

45.024 68.404

Em empréstimos concedidos consta o valor transferido 
para a SDT Electrónica Brasil.

15. PROVISÕES, PASSIVOS CONTIGENTES 
E ATIVOS CONTIGENTES
Em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 a rubrica 
Provisões apresentava o seguinte detalhe:

Em 2016 o aumento de capital efetuado pelos acio-
nistas da SDT Brasil(ver ponto 6) permitiu compensar 
o prejuízo acumulado, pelo que foi revertida toda a 
provisão acumulada.

16. DIFERIMENTOS ATIVOS
Em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 a rubrica de 
Diferimentos Ativos apresenta a seguinte composição:

17. EMPRÉSTIMOS OBTIDOS
Em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 os Empréstimos 
Bancários apresentavam o seguinte detalhe:

Empréstimos 
Obtidos com 

Garantia

Empréstimos 
Obtidos Sem 

Garantia

Total de 
Empréstimos 

Obtidos

Empréstimos 
Concedidos 

com Garantia

Empréstimos 
Concedidos 

Sem Garantia

Total de 
Empréstimos 

Concedidos

Empresa-mãe - - - - - -

Entidades com Controlo Conjunto 
ou Influência Significativa

- - - - 527.838 527.838

- - 527.838 527.838

Em créditos a receber de entidades com controlo 
significativo consta o saldo a receber da SDT Electrônica 
Brasil. Em créditos a receber de associadas consta o 
valor a receber da NSM Importação e Exportação Ltda. 

Os valores a receber/pagar dos órgãos de gestão 
referem-se ao Sr. Hely Bouet (1,288€) e ao Sr. Bertrand 
Bouet (750€).

2016 2015

Montante Utilizado Montante Utilizado

Corrente Não Corrente Corrente Não Corrente

Empréstimos Bancários:

Contas Caucionadas - - 535.704 -

Empréstimos Mútuo 1.144.929 879.167 - 270.663

Empréstimos Indexados a Obrigações - - - 130.000

Linhas Financiamento à Importação 2.122.695 - 3.315.520 -

PME Crescimento - 997.205 - 156.522

3.267.624 1.876.372 3.851.224 557.185

12. IMPOSTOS DIFERIDOS
Em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 esta rubrica 
apresentava a seguinte composição:

Passivos por Imp. Diferidos

2016 2015

Revalorização Imóvel Rua Rodrigo da Fonseca, 103-3º 55.165 56.127

55.165 56.127

13. OUTROS CRÉDITOS A RECEBER
Em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 o total de Outros 
Creditos a Receber apresentava o seguinte detalhe:

2016 2015
Montante 

Bruto
Imparidade 
Acumulada

Montante 
Líquido

Montante 
Bruto

Imparidade 
Acumulada

Montante 
Líquido

Adiantamento a Fornecedores 575.623 - 575.623 517.887 - 517.887

575.623 - 575.623 517.887 - 517.887

Outras Contas a Receber

Empresas do Grupo 112.107 - 112.107 799.377 - 799.377

De. por Acresc. Rendim. 10.363 - 10.363 1.311 - 1.311

Diversos 18.237 - 18.237 206.432 - 206.432

140.707 - 140.707 1.007.120 - 1.007.120

Total Out. Créditos a Receber 716.330 - 716.330 1.525.007 - 1.525.007

14. PARTES RELACIONADAS:
TRANSAÇÕES
No decurso do exercício findo em 2016 foram efetua-
das as seguintes transações com partes relacionadas:

Compras de 
Inventários

Compras 
Activos Fixos

Serviços 
Obtidos

Juros 
Suportados

Vendas de 
Inventários

Vendas 
Activos Fixos

Empresa-mãe - - - - - -

Entidades com Controlo Conjunto ou Influência Significativa - - - - 124.741 -

- - - - 124.741 -

Contas a 
Receber 

Correntes

Contas a 
Receber Não 

Correntes

Ajustam. 
Dívidas Cob. 

Duvidosa

Contas 
a Receber 

Líquidas

Contas 
a Pagar 

Correntes

Contas 
a Pagar Não 

Correntes

Empresa-mãe - - - - - -

Entidades com Controlo Conjunto ou Influência Significativa - 515.448 - 515.448 - -

Associadas - 497.563 - 497.563 - -

Pessoal Chave da Gestão 1.288 - - 1.288 750 -

1.288 1.013.011 - 1.014.299 750 -
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2016 2015

Subcontratos 350.004 439.592

Trabalhos Especializados 927.552 1.523.461

Publicidade e Propaganda 251.692 101.282

Rendas e Alugueres 160.603 179.571

Honorários 4.760 5.813

Transporte de Mercadorias 103.641 70.453

Deslocações e Estadas 163.317 191.227

Combustíveis e Outros Fluidos 41.188 43.743

Ferramentas e Utensílios 14.311 9.211

Comunicação 31.270 30.106

Conservação e Reparação 34.398 103.702

Electricidade 15.941 16.101

Seguros 24.212 23.807

Material de Escritório 13.957 18.311

Outros Serviços/Diversos 54.214 56.979

2.191.060 2.813.359

21. FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS
Em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 a rubrica de 
Fornecimentos e Serviços Externos apresentava o 
seguinte detalhe:

2016 2015

Remunerações dos Orgãos Sociais 46.962 34.606

Remunerações do Pessoal 974.081 857.081

Encargos Sobre Remunerações 199.128 180.668

Seguros de Ac. Trabalho e Doenças Prof. 28.172 25.015

Gastos de Acção Social 1.602 1.708

Outros 3.913 21.600

1.253.858 1.120.678

Número Médio de Colaboradores 2016 2015

Sede 30 27

Delegação Norte 5 5

22. GASTOS COM O PESSOAL
Em 31 de Dezembro de 2016 e 2015, a rubrica Gastos 
com o pessoal apresentava o seguinte detalhe:

Em relação ao 2015 registou-se um aumento na 
rubrica de Publicidade e Propaganda relacionada com 
os gastos de marketing inerentes ao facto de termos 
passado a trabalhar com um novo cliente em França. 
No lado contrário as despesas de conservação e 
reparação foram maiores em 2015 em virtude de obras 
que tiveram de ser efetuadas nas instalações da sede 
da empresa.
Em trabalhos especializados estão incluídos os serviços 
de consultoria e de suporte técnico que a empresa 
teve de recorrer para apoio nos seus negócios.

2016 2015

Faturação Antecipada 86.378 93.885

86.378 93.885

20. DIFERIMENTOS PASSIVOS
Em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 a rubrica de 
Diferimentos Passivos apresenta a seguinte composição:

2016 2015

Fornecedores

Fornecedores, Conta Corrente 4.123.997 7.314.945

Fornecedores, Fact. em Recepção e Conferência 43.460 45.347

4.167.457 7.360.292

Outros Passivos Financeiros

Empresas do Grupo 66.804

Remunerações a Liquidar 148.257 133.620

Juros a Liquidar 24.400 28.061

Credores Diversos 391.770 35.058

Estimativa Custos de Projectos em Curso - 88.756

Outros Acréscimos de Custos 274.404 450.165

838.831 802.464

5.006.288 8.162.756

18. DÍVIDAS COMERCIAIS DE CURTO PRAZO A PAGAR
Em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 o total das contas 
a pagar a Fornecedores e outros Credores apresentava 
o seguinte detalhe:

Em novembro de 2016, a Empresa foi notificada relati-
vamente a um processo de injunção promovido por um 
fornecedor chinês de equipamentos, a Zyxel , no valor 
de cerca de 3,7 milhões de euros, devido a atrasos nos 
pagamentos. A SDT deduziu oposição em dezembro de 
2016, contestando que os mesmos não são devidos, 
dado que os equipamentos em causa e que se destina-
vam a um cliente final da SDT, não se encontravam na 
condições acordadas, tendo inclusive causado danos 

2016 2015

Activo Passivo Activo Passivo

Pagamentos por Conta 84.708 - 122.962 -

Estimativa de Imposto - 131.059 - 53.165

Retenção na Fonte 125 25.925 20.847 30.231

IVA - 784.925 - 1.058.339

TSU - 39.949 - 36.974

84.833 981.858 143.809 1.178.709

materiais à SDT. Durante o período de vigência do con-
trato, e no processo de troca de informação com o for-
necedor, o próprio reconheceu que os equipamentos se 
encontravam com defeito, pelo que entendemos que a 
decisão em tribunal nos será francamente favorável.

19. ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS
Em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 esta rubrica 
apresentava a seguinte composição:
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2016 2015

Banco Popular (PT - Projeto RF Overlay) 28.275 124.392

Banco Santander (MEO-Smartphones) - 128.000

28.275 252.392

24.3 GARANTIAS BANCÁRIAS
Em 31 de Dezembro de 2016 e 2015, as Garantias 
Bancárias emitidas apresentavam a seguinte composição:

As 2 garantias bancárias emitidas pelo Banco Santander 
no valor de 128.000€ terminaram ambas no dia 9 de 
Junho de 2016. Estão em vigor 2 garantias bancárias 
no Banco Popular de 10.500€ (fim em 10/7/2019); 
17.775€ (fim em 2/12/2019).

24.4 SUBSÍDIOS E OUTROS APOIOS DAS ENTIDADES 
PÚBLICAS
Em 31 de Dezembro de 2016 e 2015, o IEFP subsidiou 
a empresa respetivamente em 10.274€ e 2.983€, 
relativos a estágios profissionais de 2 técnicos 
contratados para as Direções Técnica e Comercial.

24.5 INVESTIMENTOS FINANCEIROS
Dado que uma parte importante dos nossos 
pagamentos são em USD, a empresa procedeu à 
compra de USD a prazo (forward), mitigando desta 
forma o possível risco cambial.
Nos anos de 2016 e 2015 a empresa obteve 
rendimentos líquidos, de respetivamente, 243.365€ e 
281.677€, em função da valorização do USD face ao 
EURO verificada aquando da compra efetiva da moeda.

24.6 DIVULGAÇÕES EXIGIDAS POR DIPLOMAS LEGAIS
A empresa tem cumprido com todos os seus 
compromissos quer perante o Estado (Impostos, 
Segurança Social, etc), quer perante outras entidades 
nomeadamente o seu Revisor Oficial de Contas.

O CONTABILISTA CERTIFICADO

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

(Raul Lobato)

(Bertrand Bouet)
PRESIDENTE

(Hely Bouet)
VOGAL

(Raul Lobato)
VOGAL

Compromissos perante o ROC Honorários Faturados

Tipo de Serviços 2016 2015

Revisão Legal das Contas Anuais 14.400 14.400

14.400 14.400

25. ACONTECIMENTOS APÓS A DATA DO BALANÇO

Até à data de aprovação deste documento, não 
ocorreram quaisquer outros eventos subsequentes 
relevantes que merecessem divulgação no presente 
relatório.

Compromissos perante o ROC Honorários Faturados

Tipo de Serviços 2016 2015

Revisão Legal das Contas Anuais 14.400 14.400

14.400 14.400

Gastos Financiamento 2016 2015

Juros Suportados

Financiamentos Bancários 299.933 227.357

Outros Financiamentos - 299.933 - 227.357

Outros Gastos de Financiamento 206.260 205.778

506.193 433.135

Rendimentos de Juros 2016 2015

Juros Obtidos

Depósitos em Instituições de Crédito 502 841

Outras Aplicações em Meios Financeiros Líq. 12.674 13.176 15.845 16.686

23. GASTOS E RENDIMENTOS FINANCEIROS
Em 31 de Dezembro de 2016 e 2015, esta rubrica 
apresentava o seguinte detalhe:

2016 2015

Descontos de Pronto Pagamento Obtidos - 10.452

Ganhos em Inventários 67.407 7.441

Rendimentos e Ganhos nos Restantes Activos Financeiros 91.160 -

Rendimentos e Ganhos em Investimentos Não Financeiros 9.679 -

Correcções Relativas a Exercícios Anteriores 334 33.287

Outros 51.904 83.831

220.481 135.011

2016 2015

Impostos 98.506 66.625

Perdas em Inventários 149.957 182.393

Gastos e Perdas nos Restantes Investimentos 26.384 -

Correcções Relativas a Exercícios Anteriores 6.425 28.495

Outros 481.347 438.641

762.619 716.154

24.2 OUTROS GASTOS 
Em 31 de Dezembro de 2016 e 2015, esta rubrica 
apresentava o seguinte detalhe:

24. OUTROS
24.1 OUTROS RENDIMENTOS
Em 31 de Dezembro de 2016 e 2015, esta rubrica 
apresentava a seguinte composição:

Na rubrica Outros estão incluídas despesas de câmbio 
desfavoráveis e igualmente um valor significativo 
relacionado com a comparticipação equitativa da cópia 
privada.
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