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1. Mensagem da Gerência 

 

O ano de 2019 foi um ano excelente para a nossa organização, tendo presente que os 

objetivos a que nos propusemos no início do ano foram maioritariamente atingidos. 

Foi um ano em que o turismo uma vez mais bateu recordes, tanto ao nível de entradas em 

Portugal, como ao nível de outros indicadores tão importantes como o número de dias que 

cada turista permaneceu, assim como o valor gasto por cada turista. O valor de cada turista 

aumentou, o que representa um ganho real para a economia.  

A combinação destes fatores fez aumentar a procura por Sintra e Lisboa, mercados onde 

estamos a operar.  

Foi um ano em que continuámos a investir e procurar novos espaços para podermos crescer, 

com parceiros estratégicos ou sozinhos, dependendo das oportunidades. 

Isto fez com que investíssemos em fevereiro, em mais um espaço, este de praia com um 

parceiro local, que detinha o espaço.  No final de agosto tomamos a decisão de fechar o 

espaço, na medida em que a parceria não correu como esperávamos. Foi um investimento 

em que aprendemos a ter de escolher melhor os parceiros no futuro, se tivermos de entrar 

com o mesmo modelo de negócio uma vez mais. Na vida das empresas nem todos os projetos 

são ganhadores! Uns perdem outros ganham, dito isto não vamos desistir de investir em 

outros projetos que nos parecem relevantes e que podem criar valor para a nossa 

organização. 

Assim no final do ano identificámos em Sintra um outro local, que iremos montar um 

conceito de comida tradicional Portuguesa. Este local terá grandes obras de remodelação, e 

deverá estar pronto a operar no final do mês de maio de 2020. 
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A par deste projeto identificámos também um edifício emblemático no centro histórico de 

Sintra, com grande potencial para mais um ponto de venda. O edifício é os correios da vila 

de Sintra, com quem já assinamos um contrato promessa de compra e que iremos escriturar 

em fevereiro de 2020. 

A operação neste ano foi pautada uma vez mais, pelo rigor que imprimimos na organização, 

e por um forte controlo nos indicadores principais da nossa atividade.  

Esta gestão permitiu-nos criar valor, amortizar dívida e crescer o cash-flow, ou seja, uma 

continuidade que se verifica ao longo dos últimos anos. 

Assim conseguimos criar uma empresa sustentável virada para o futuro e com grande 

respeito por todos os recursos que utilizamos diariamente na nossa atividade. 

À data chegam-nos notícias preocupantes da China, e já de alguns países da Europa que se 

debatem, com uma grave pandemia, que certamente trará graves consequências para a 

economia como um todo. 

À luz do que se tem passado, todas as variáveis que antigamente nos preocupavam, ficam 

neste contexto para segundo lugar, na medida em que uma pandemia parará certamente o 

mundo, com tudo o que isso implica.  

O que nos deve preocupar nesta situação, é que estamos a falar de uma crise económica e 

não financeira, e com isto vai haver seguramente destruição de riqueza no mundo como um 

todo. No mundo global em que vivemos e na era das viagens e turismo em que nos 

posicionámos, uma crise como esta será pior do que podemos imaginar. 

É neste contexto de grande incerteza que vamos iniciar o ano de 2020, o que será certamente 

um dos piores que o mundo vai viver. Dito isto, não nos iremos desviar dos nossos princípios 

e objetivos que sempre nos pautámos, tentando tomar as melhores decisões nos momentos 

certos, com o intuito de preservar o máximo valor possível, para a nossa organização e para 

todos os que interagem connosco. 
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2. Enquadramento Económico 

Como tem acontecido nos últimos anos, o turismo e as exportações têm ajudado no 

crescimento da Economia Portuguesa que no ano de 2019 teve um crescimento de 2,2%. 

Pelo 3º ano consecutivo, Portugal é eleito pela World Travel Awards como melhor destino 

Turístico do Mundo, conquistando um total de 13 Óscares, mostrando assim que o trabalho 

desenvolvido ao longo dos anos pelo Turismo de Portugal, na requalificação do Património, 

promoção do destino, melhoria da oferta cultural, gastronómica e turística tem dado os seus 

frutos. 

Também nós, ao estarmos inseridos em zonas turísticas, ou em zonas procuradas por 

Turistas, somos influenciados positivamente pelo impacto do turismo, desta forma temos 

acompanhado o mercado e apostado no segmento, diversificando a nossa oferta e 

procurando corresponder às expectativas de quem nos visita. 

Cada vez mais, somos procurados por clientes de diversas partes do Mundo, clientes estes 

que nos procuram diretamente dos seus países. Verifica-se uma evolução acentuada da 

procura parte da Ásia, Médio Oriente e América do Sul. 

Pretendemos continuar a apostar nestes mercados, porque acreditamos que no futuro serão 

estes os Países que mais nos irão visitar, e ao trabalharmos com estes mercados, vimos a 

nossa sazonalidade diminuída, pois estes procuram-nos em períodos que tradicionalmente 

são época baixa. 

Este ano, foi também um ano de recuperação de clientes que se tinham afastado devido às 

condicionantes do trânsito na Vila de Sintra, prejudicando assim a nossa operação no centro 

histórico, mas ao longo dos meses fomos conseguindo recuperar alguns desses clientes, 

continuando a apostar na boa qualidade do serviço que prestamos, procurando sempre 

novos instrumentos de venda adaptadas às novas circunstâncias, contudo continuamos na 

expectativa que sejam criadas as infraestruturas necessárias para que Sintra receba todos os 

que nos procuram. 
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A grande batalha com que o Turismo de Portugal se depara, é conseguir que os Turistas 

fiquem mais tempo em Portugal, sendo que a média de estadia é de 2 a 3 dias, sendo que 

em Sintra, a grande afluência de Turistas é visível durante o dia, mais propriamente durante 

o período do almoço, uma vez que a maioria de quem nos visita não fica para dormir, desta 

forma estamos a tentar contactar com agências de Turismo onde nos seus tours a Sintra 

tenham incluído o almoço. 

Já em 2020, à data de aprovação de contas do ano de 2019, com o 1º trimestre de 2020 

fechado, começam a surgir sinais muito preocupantes de como a economia se está a 

comportar face ao novo corona vírus, denominado COVID-19, bem como a todas as medidas 

que o governo está a tomar para combater a pandemia. 

O confinamento obrigatório, as restrições nas viagens, as restrições de quarentenas às 

entradas na maior parte dos países no mundo, vão criar uma crise severa no sector do 

turismo, bem como em todos os sectores a ele associados. Como a nossa empresa está muito 

exposta ao mercado turístico, iremos certamente ter de rever todo o nosso orçamento, 

políticas de contratação e toda a gestão de custos para 2020. 

Quando nos referimos a políticas de contratação, estamos a abranger tanto os recursos 

humanos, como novos espaços que tínhamos garantidos para o ano de 2020, bem como a 

rendas. 

Neste contexto toda a estrutura será reavaliada no curto prazo, para podermos ajustar a 

nossa organização a uma nova realidade no menor espaço de tempo, pois não sabemos por 

quanto tempo esta crise irá perdurar.  

Temos uma estrutura muito flexível dentro do que era a nossa realidade de organização, 

como tal pensamos que conseguiremos ajustar rapidamente, com o intuito de minimizar 

todos custos que neste momento ainda suportamos.  

Com este objetivo claro de reduzir tudo o que não esteja ajustado a esta nova realidade, 

temos a convicção de que conseguiremos ultrapassar, esta inimaginável crise económica, 
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que se “instalou” no planeta em 2-3 meses, sem qualquer possibilidade de ser prevista, por 

ninguém!   

Sabemos que a crise económica no nosso sector, não vai ser breve, mas com a gestão que 

fizemos durante os últimos anos, e com o planeamento que estamos a implementar, 

acreditamos que conseguiremos ultrapassar mais uma fase difícil, e que no final sairemos 

mais fortes e com a intenção de sermos mais competitivos e a fazer melhor. 

Temos a obrigação de aproveitar as crises, para mudar, para fazer diferente, para procurar 

novos caminhos novas soluções e irmos mais além do que alguma vez esperaríamos.  

São em situações difíceis como a que estamos a viver que conseguimos provar a nossa 

competência como pessoas e como organização. 
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3. A Sintramar 

A Sintramar –Act. Turísticas e Hoteleiras, Lda, constituída em 1996, com sede social em Praça 

da República nº14, 2710-616 Sintra, que tem como atividade principal a restauração e faz 

parte do Grupo Silva Carvalho Restauração. 

A Silva Carvalho iniciou em 1998 a atividade de catering onde atingiu prestígio que a levou a 

fazer eventos ao mais alto nível Nacional e Internacional, sendo de salientar como evento 

realizado, a transferência do poder do território de Macau para a República da China em 

19/09/1999 com um jantar para 2500 pessoas, o acontecimento histórico em si, a dimensão 

do evento, a responsabilidade, bem como a distância e a logística foram os grandes aliciantes 

para este desafio. 

Em 2000 a Silva Carvalho construiu a sua sede junto ao Centro Empresarial da Beloura, 

Edifício com 4.000m2 equipado com uma cozinha central de 800m2 com todos os requisitos 

mecânicos para ter licenciamento ao nível Nacional e Internacional para catering, sendo 

desta forma a primeira empresa em Portugal a ter o licenciamento para esta atividade. O 

sucesso e a procura por parte dos nossos clientes foi tão grande que reformulámos a 

vertente do catering tendo sido dividido em 2 setores - Eventos tracionais e Mega Eventos.  

Durante anos mantivemos esta estrutura, mas depois percebemos que era necessário voltar 

a reformular. Assim dividimos o Grupo Silva Carvalho em 2 setores: A Silva Carvalho Catering 

e a Silva Carvalho Restauração. A Silva Carvalho Catering hoje é da responsabilidade da 

empresa Ibersol, enquanto a Silva Carvalho Restauração é da responsabilidade da empresa 

Sintramar, como referido no início. 

A Sintramar tem um capital Social de 978 700€ com a seguinte distribuição: 

- José Artur Silva Carvalho possuidor de uma quota na sociedade no valor nominal de 

283.964,94€ 

- Bernardo Reigosa da Silva Carvalho possuidor de uma quota na sociedade no valor nominal 

de 694.069,13€ 
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- Filomena Mota da Silva Carvalho possuidora de uma quota na sociedade no valor nominal 

de 74,13€; 

- David Reigosa da Silva Carvalho possuidor de uma quota na sociedade no valor nominal de 

591,80€. 

A Sintramar – Actividades Turísticas e Hoteleiras, Lda tem atualmente as seguintes 

participações sociais: 

 60% na empresa O Lugar Restaurante Lda.  

 100% na empresa Sebenta do Tempo, Lda.  

 

O presente relatório de gestão expressa de forma apropriada a situação financeira e os 

resultados da atividade exercida no período económico findo em 31 de Dezembro de 2019. 

 

Sintramar, Lda

O Lugar Restaurante, 
Lda 
60%

Atividade: Restauração

Sebenta do Tempo, Lda
100%

Actividade: Imobiliária
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3.1 Estrutura da Organização 

Ao longo dos anos o número de colaboradores tem vindo a aumentar, tendo o ano de 2019 

um crescimento acima dos 10%, existindo uma aposta nos recursos humanos e 

demonstrando assim que a empresa se encontra em expansão, crescendo em paralelo com 

o turismo, pretendemos no próximo ano continuar a crescer. 

 
 

 
 

 

 

3.2 Outras Entidades 

 

Revisores Oficiais de Contas 

PMBCS, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, representada pela Dra. Patrícia 

Cardoso da Silva e pelo Dr. Pedro Brito. 
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3.3 Estrutura de Gestão  
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4. O Lugar Restaurante, Lda 
 

A empresa, O Lugar Restaurante, Lda foi constituída em 2014, e tem sede social em Praça da 

República nº14, 2710-616 Sintra, e tem como atividade principal a restauração e faz parte 

do Grupo Silva Carvalho Restauração. 

O Lugar tem um capital Social de 110.000€ com a seguinte distribuição: 

- Sintramar – Actividades Turísticas e Hoteleiras, Lda possuidora de uma quota na sociedade 

no valor de 66.000€. 

- João Filipe Palma de Melo Carreira possuidor de uma quota na sociedade no valor nominal 

de 44.000€. 

A empresa O Lugar Restaurante Lda é responsável pela exploração dos restaurantes “A 

Praça”, “Central da Avenida – Wine & Tapas” e do “O Lote” e do Hostel “The Dorm”.  
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4.1 Estrutura da Organização 
 

Ao longo dos anos o número de colaboradores tem vindo a aumentar, tendo o ano de 2019 

um crescimento acima dos 30%, existindo uma aposta nos recursos humanos e 

demonstrando assim que a empresa se encontra em expansão, este crescimento deve-se ao 

novo restaurante que abrimos em Abril deste ano. 
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4.2 Estrutura de Gestão  
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4. A Sebenta do Tempo, Lda 
 

A empresa, A Sebenta do Tempo,Lda foi constituída em 2016, e tem a sua sede na Praça da 

República n. 14, Sintra, esta empresa foi criada para podermos aplicar o excedente de 

tesouraria que a empresa mãe vai gerando. 

Com os bancos a não pagar pela liquidez gerada na nossa atividade, e tendo presente que o 

investimento Imobiliário é seguro a longo prazo, optamos por este veículo de investimento. 

A Sebenta do tempo tem um capital Social de 100,00€, pertencendo 100% do Capital, à 

Sintramar – Actividades Turísticas e Hoteleiras, Lda. 
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5. Ano de 2019 

 

5.1 Principais Acontecimentos Sintramar e Lugar 

Cada ano é marcado por acontecimentos importantes, e que têm impacto direto na nossa 

operação. Cada decisão tomada, é ponderada e tem como pressupostos a criação de valor, 

assim descriminamos cada um desses acontecimentos.  

- Reestruturação do Central Palace 

Ao longo dos anos o Central Palace tem vindo a ser objeto de reestruturações, com o objetivo 

de crescer e acompanhar as necessidades dos nossos clientes.  

Durante o ano de 2019 abrimos novas salas no 1º e 2º Piso do Central Palace, bem como 

temos um roof top sobre o café Paris, que tem uma vista privilegiada para o Palácio da Vila. 

Neste ano, foi também reestruturada a Cozinha do Central Palace, que passou para o piso 

inferior, dando assim, um maior e mais organizado espaço aos nossos colaboradores, para 

que estes tenham mais e melhores condições de trabalho, e consequentemente possam 

responder às exigências dos nossos clientes. 
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- Remodelação no Café Paris 

À semelhança do Central Palace, também o Café Paris tem vindo a sofrer obras de 

remodelação. O espaço de take away foi mudado, e foram retirados os toldos, dando assim 

uma imagem mais ampla do Café Paris.  

A cozinha do Café Paris está também a ser remodelada, e alargada para que no futuro possa 

ser uma cozinha focada nos grupos que nos visitam, que são cada vez mais. Como nota 

podemos referir que este ano fizemos 626 eventos no Central Palace Hotel.  

- PME Excelência  

Pelo 5º ano consecutivo que a Sintramar é PME Excelência, e a empresa o Lugar também foi 

pela 2ª vez PME Excelência, este prémio é atribuído pelos bons resultados financeiros e 

económicos alcançados pela nossa empresa. 

Pretendemos continuar a ser PME Excelência, o que tem premiado a nossa gestão e nos tem 

permitido obter financiamento competitivo, uma vez que a visibilidade deste prémio em 

instituições bancárias de facto é relevante. 

- Departamento de Recursos Humanos 

Os Recursos Humanos são um departamento fundamental na nossa organização, e que 

merece a nossa atenção. 

Continuamos focados em obter recursos humanos jovens e dinâmicos, para que estes 

possam integrar as nossas equipas, de forma a que possamos formar jovens, para que 

amanhã possam ocupar lugares de liderança na nossa organização. 
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Pretendemos que a cultura organizacional se transmita e seja fácil de ser aprendida por 

todos, ao mesmo tempo que nos preocupamos em manter um plano de formação atualizado 

e de acordo com as necessidades de cada um e das funções que desempenha. 

Temos apostado na formação de HACCP, HST, bem como na formação em contexto de 

trabalho, ou seja, a formação específica em loja para todos os colaboradores.  

Ao longo do ano 2019, na Sintramar, apostamos em estágios profissionais, que têm como 

objetivo dar oportunidade aos jovens de um contacto direto com o contexto de trabalho, 

facilitando-lhes a integração na vida profissional, aliado a uma partilha de conhecimento e 

competências por parte dos jovens. 

À semelhança do ano anterior, continuamos a verificar uma escassez de recursos humanos 

no nosso sector, falha esta que começa a ser colmatada pela entrada de estrangeiros em 

Portugal, este sem dúvida tem sido um dos pontos críticos na nossa operação.  
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- Departamento de Qualidade e Segurança Alimentar 

O Departamento de Qualidade e Segurança Alimentar é o garante da qualidade de serviço 

que prestamos, pois temos como foco assegurar a máxima qualidade e segurança alimentar, 

dando formação constante aos nossos colaboradores, para que possamos cumprir com 

todos os requisitos e exigências dos nossos clientes, pois só assim acreditamos que se possa 

construir uma base de confiança. 

Mantemos uma constante preocupação na verificação da qualidade dos nossos produtos, 

bem como a máxima qualidade na sua confeção, cumprindo internamente e externamente 

com todas as normas de segurança alimentar, leis e requisições de qualidade. 

 

- CEVC 

O nosso CEVC é algo que acompanhamos de perto, e analisamos a sua variação com atenção. 

Temos como objetivo, baixar o CEVC, mas oferecer os melhores produtos aos nossos clientes, 

existindo da nossa parte, um constante esforço numa procura contínua entre o melhor 

equilíbrio qualidade/preço das nossas matérias-primas.  

Estamos atentos ao mercado e focamo-nos na realização de boas negociações com os nossos 

fornecedores de referência, ao mesmo tempo que temos um maior controlo nos 

desperdícios, pois só assim conseguimos manter-nos dentro dos nossos objetivos. 
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No ano de 2019, em Sintramar o CEVC baixa 0,9pp, ficando nos 21,2%, pretendemos no 

próximo ano continuar a trabalhar para alcançar um CEVC de 21%. 

Em relação ao Lugar, este ano, o CEVC é de 27,3%, representando um ligeiro aumento, 

aumento este que está relacionado com o novo restaurante que abrimos e que tem ementa 

de cervejaria. Contamos no próximo ano refazer a ementa para podermos manter o CEVC 

onde queremos. 

 

- Venda Flylight 

Em Janeiro de 2019 a empresa Sintramar vende a Flylight, empresa da qual detinha 45% do 

Capital Social, esta empresa estava ligada ao lazer focando-se numa área que ainda não está 

muito desenvolvida em Portugal, que são os túneis de vento. 

- Plano de expansão 

Entre os meses de Fevereiro e Outubro, a Sintramar abriu uma nova empresa, a OeirasPraia, 

com o objetivo de explorar um espaço perto da praia, tendo a Sintramar 60% do Capital 

Social. Este projeto apenas fez sentido nos meses de Verão devido à localização do espaço. 

A Sintramar pretende no próximo ano continuar a investir e a criar valor na Vila de Sintra, 

analisando o mercado que nos rodeia e estando abertos a todas as oportunidades que nos 

apareçam. 
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Em relação ao Lugar, no mês Março de 2019 abrimos o restaurante “O Lote”, mostrando 

assim que estamos atentos a novas oportunidades de negócio, e mantendo a estratégia da 

nossa empresa. 

O Lote, é um conceito de cervejaria tradicional Portuguesa, que tem um espaço muito 

acolher, de linhas modernas, com uma esplanada ampla, temos assim reunidas todas as 

condições para sermos um espaço de referência no LX Factory, desta forma acreditamos que 

o ano de 2020 será um ano de consolidação de vendas e de todos os indicadores 

operacionais.  

Continuamos atentos ao mercado, pois acreditamos que temos potencial para continuar a 

crescer, e a aceitar novos desafios. 

 

- Sistemas de Informação 

Nos dias de hoje, os sistemas de informação são, uma ferramenta de trabalho essencial na 

gestão das organizações, e, como não somos exceção, também nós apostamos nos sistemas 

de informação e ao longo dos anos esta tem sido uma área em que temos investido. 

Começamos pela integração das operações na contabilidade, e este ano temos vindo a 

desenvolver parcerias com os nossos fornecedores, para que também possamos fazer a 

integração de faturas de forma automática. 

Acreditamos que estes investimentos permitem uma reorganização e maior eficiência de 

muitas funções centrais, de apoio às unidades traduzindo-se num maior desenvolvimento 

das áreas de recursos humanos, compras, comercial e financeiro. 

Conseguimos assim ter uma maior capacidade de gestão com melhor informação e num 

menor tempo, podendo atuar mais rapidamente sobre os indicadores, que têm impacto na 

nossa organização. 
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5.2 Principais Acontecimentos Sebenta do Tempo 

- Venda de Imóvel 

Em Maio de 2019 vendemos o imóvel de Alcântara pelo valor de 430.000€, com uma mais 

valia de 77.200 euros, e uma rentabilidade bruta do investimento de cerca de 25%. 

Nesta situação em concreto, percebe-se a função da empresa ou seja, rentabilizar ou cash-

flow gerado na empresa Sintramar.  

- Contrato Promessa 

Temos um contrato promessa de compra e venda para a compra de dois apartamentos no 

Montijo. Este investimento tem como pressuposto, a negociação ter sido feita em “planta”, 

o que potencia uma mais-valia maior no futuro.  
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6. Indicadores da Empresa 

6.1 Indicadores Empresa - Consolidada 
 

Ao longo dos anos temos verificado um aumento das vendas consolidadas, vendas estas que 

em 2019 registaram um crescimento de 9%. 

Já o EBITDA e o RL tiveram um crescimento de apenas 5%, e 3%, respetivamente, sendo estes 

os resultados de uma gestão focada nos objetivos e com atenção ao detalhe. Os Capitais 

Próprios têm tido um aumento sustentável ao longo dos anos. 

Todos estes fatores tornam o Grupo solido e sustentável, permitindo fazer face a imprevistos 

e algumas variações que possam existir futuramente no mercado.  
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Contrariamente ao ano anterior, em que o passivo e o financiamento tinham aumentado 

devido aos investimentos efetuados, este ano verifica-se uma diminuição tanto no Passivo, 

como no financiamento. 
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Como referido anteriormente temos verificado um crescimento no volume de negócios do 

Grupo.  
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6.2 Indicadores Empresa - Sintramar 

Ao longo dos anos temos aumentado o nosso Volume de Negócios, e contrariamente ao ano 

de 2018, em que se tinha verificado uma diminuição do EBITDA e do RL, este ano temos um 

aumento do EBITDA e do RL, estes são os resultados de uma gestão focadas nos objetivos e 

com atenção ao detalhe. 
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Também temos verificado uma diminuição do Passivo, acompanhado pela diminuição de 

financiamento, com exceção do ano de 2018 que registou um ligeiro aumento, aumento 

este, que se encontra relacionado com os investimentos que estavam planeados e que 

transitaram para este ano de 2019. 

 

 

Temos também verificado um aumento dos capitais próprios que tem permitido uma 

consolidação da posição Financeira da empresa.  
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6.3 Indicadores Empresa - O Lugar 
 

Ao longo dos anos temos verificado um aumento o nosso Volume de Negócios, resultado de 

uma gestão focada nos objetivos e com atenção ao detalhe, em relação ao EBITDA e ao RL, 

estes tiveram uma ligeira diminuição, diminuição esta que está relacionada com o 

investimento efetuado em novos equipamentos, e os investimentos efetuados no 

restaurante “O Lote”. 
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O Lugar Restaurante, Lda não tem, até ao momento recorrido ao endividamento bancário, 

contando até à data com os capitais próprios e com o cash-flow gerado pela própria 

atividade. O aumento dos capitais próprios tem permitindo uma consolidação da posição da 

empresa.  

O nosso ativo tem crescido significativamente nos últimos anos, este aumento deve-se 

maioritariamente aos investimentos efetuados conforme referido anteriormente, 

investimentos estes que têm sido feitos com recurso ao cash-flow gerado pela exploração 

do negócio. 
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6.4 Indicadores Empresa – Sebenta do Tempo  

A Sebenta do Tempo, Lda não tem até ao momento recorrido ao endividamento bancário, 

mas sim a suprimentos efetuados pela Sintramar, Lda. 

Pretende-se justamente a aplicação do excedente de capital gerado pela empresa mãe com 

uma rentabilidade superior ao mercado. 

No ano de 2020 a empresa gerou uma mais-valia no valor de 77 200,00€, venda do imóvel 

de Alcântara, ficando no final do ano com um Resultado Líquido de 31 805,08€. 
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7. Indicadores da Operação  

 

7.1 Indicadores da Operação - Sintramar 

Desde 2015 que temos verificado um crescimento do volume de vendas da empresa, 

destacando os anos de 2016 e 2017. 

Nos anos de 2018 e 2019 o crescimento do volume de vendas tem sido gradual, na ordem 

dos 11%. 

O crescimento de 2019 resultou de um aumento do número de clientes aliado a um aumento 

da receita média. 
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7.2 Indicadores da Operação - Lugar 

Desde 2014, quando iniciamos atividade, que o nosso volume de vendas tem vindo a crescer. 

No ano de 2019 o crescimento foi de quase 28%, este aumento deve-se ao aumento do 

número de clientes, que cresceu paralelamente às vendas. Este aumento do número de 

clientes está relacionado com o crescimento de turistas em Lisboa, e também pelos clientes 

fidelizados que vamos tendo com o passar dos anos. Pretendemos continuar a crescer e a 

gerar valor. 
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8. Atividade Restaurantes 

8.1 Restaurantes Sintramar 

Café Paris e Central Palace Hotel 
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Durante o ano de 2019 abrimos novas salas no 1º e 2º Piso do Central Palace Hotel, bem 

como temos um roof top sobre o café Paris, que tem uma vista privilegiada para o Palácio da 

Vila. Foi também reestruturada a Cozinha do Hotel Central, dando assim, um maior e mais 

organizado espaço aos nossos colaboradores, para que estes tenham mais e melhores 

condições de trabalho, e consequentemente possam responder às exigências dos nossos 

clientes, tal como referido anteriormente. 

Temos como objetivo dotar a cozinha de meios necessários para melhorar as condições de 

confeção e preparação de alimentos, permitindo assim que o serviço seja melhor e mais 

rápido, dando resposta de qualidade a todos os clientes que recebemos.  

Com as novas salas pretendemos também receber um maior número de eventos, dando uma 

maior importância ao nosso departamento comercial, que tem crescido ao longo dos anos e 

que tem contribuído para o aumento de negócios neste espaço, sendo que no ano de 2019 

foram realizados 626 eventos, que representam 531 863,41€, o que corresponde a um 

crescimento de 13,36% do departamento. 

Em relação ao Café Paris, também este tem vindo a sofrer alterações e remodelações, de 

forma a também melhorar as condições de trabalho dos nossos funcionários e o bem-estar 

de quem nos visita. 

Relativamente ao volume de negócios, tivemos meses que não conseguimos superar os 

valores de 2018, valores estes que refletem ainda as alterações de trânsito sofridas no ano 

anterior. 

Temos trabalhado para recuperar os nossos clientes, focando nas vendas da noite e focando 

no serviço ao cliente, contudo ainda temos algum trabalho a fazer para conseguirmos ter o 

número de clientes que tivemos em 2017. Foi também alterado o Menu do Café Paris, 

introduzindo alguns petiscos Portugueses, dando assim um novo sabor à nossa ementa. 

Na Páscoa e no mês de Outubro tivemos uma grande afluência de turistas, ficando estes 

meses com um volume de vendas considerável, verificou-se ainda um aumento da receita 

média, que fez com que conseguimos obter um crescimento de 2,47% em relação a 2018. 
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Tal como referimos anteriormente, temos tido um maior controlo no nosso CEVC, que este 

ano ficou em 20,6%, valor que pretendemos manter no próximo ano. 
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Paço Real  
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O primeiro trimestre tem cada vez mais um peso maior no ano, isto porque existe um novo 

segmento de clientes que tipicamente mais nos visitam e que agora viajam para Portugal, o 

mercado Asiático, assim no primeiro semestre o Paço Real teve um aumento do volume de 

vendas e um aumento do número de clientes, comparativamente com o ano de 2018, já o 

2º semestre começou com uma diminuição de vendas quando comparado com o período 

anterior, mas no final do ano viu as suas vendas aumentarem, terminando o ano de 2019 

com um volume de vendas de 1 835 688,87€, o que significou um crescimento de quase 5%. 

A receita média e o número de clientes, quando comparados com o ano anterior, também 

estes tiveram um aumento, já o CEVC teve uma diminuição, ficando em 20,90%. 

Continuamos a apostar na música ao vivo após as 18h, pois verificamos que permite-nos 

manter os nossos clientes pelo período da noite e atraindo novos clientes. Também as 

melhorias efetuadas na esplanada fazem com que consigamos manter no exterior os clientes 

mesmo durante os meses de inverno. 

Durante o ano, as salas do 1º andar tiveram um maior aproveitamento por parte de grupos 

e eventos, o que permitiu acrescentar valor ao espaço, encontram-se reunidas as condições 

para no próximo ano receber um maior número de clientes, rentabilizando o espaço.  

Temos como objetivo para o próximo ano efetuar obras na cozinha superior do Paço Real, 

para assim termos mais e melhores condições de trabalho. 
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Loja do Vinho 
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Em 2019, a loja do vinho, teve alguns meses em que viu o seu volume de vendas baixar, 

comparativamente com o mesmo período do ano anterior, mas com uma gestão atenta e 

focando no atendimento ao cliente, conseguiu superar o volume de negócios do ano 

anterior, com um crescimento acima de 1,6%. 

É de salientar o CEVC que foi de 25,6%, ou seja, menos 1,1 pp em relação a 2018, redução 

esta que se deve a um maior controlo sobre as compras e uma maior consciencialização do 

pessoal, para uma redução do desperdício. Pretendemos focarmo-nos numa boa gestão para 

que no próximo ano consigamos atingir um CEVC de 25%. 
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O ano de 2019 foi o ano com maior volume de vendas, superando o ano de 2017 que tinha 

sido o melhor até à data, este aumento encontra-se relacionado com o aumento significativo 

do número de clientes, assim em 2019, a Gelati teve um volume de negócios de 265 917,24€ 

o que representa um crescimento de 28,55%. 

Este ano foi um ano atípico no que respeita às condições meteorológicas, pois não tivemos 

o típico verão de calor, pelo que acreditamos que se fossem proporcionadas boas 

temperaturas, iriamos ter um volume de vendas muito superior, uma vez que as condições 

climatéricas têm uma correlação direta com as vendas da Gelati. 

Relativamente ao CEVC, que temos controlado rigorosamente, podemos verificar uma 

constante diminuição ao longo dos últimos anos. Em 2017 e 2018 o CEVC foi de 21,70% e 

19,90% respetivamente, e este ano conseguimos obter um CEVC de 19,10%. 

Continuamos a apostar na parceria com a Unilever, pois acreditamos que a mesma tem 

acrescentado valor na loja e na organização. 
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Hamburgueria Real 
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Relativamente ao volume de vendas, o ano de 2019 foi bastante positivo, em que a 

Hamburgueria Real continuou o seu crescimento, atingindo um volume de 378 970,92€, 

tendo assim um crescimento de 16,82%. Durante este ano, foram atualizados os preços dos 

nossos menus, o que teve um impacto direto no aumento da receita média.  

A nossa esplanada continua a ser um dos nossos pontos fortes, pois permite aos nossos 

clientes aproveitarem o ambiente de Sintra, bem como o bom tempo que tanto procuram 

em Portugal. 

Pretendemos no próximo ano introduzir novos hambúrgueres, continuar a dar aos nossos 

clientes o que de melhor podem esperar de uma hamburgueria. 

Para que a introdução dos novos menus em 2018, não se refletisse num aumento de CEVC, 

temos vindo a ter um maior e mais apertado controlo sobre os desperdícios e as compras 

efetuadas, temos desempenhado um bom trabalho, uma vez que conseguimos terminar o 

ano com um CEVC de 28,4%, que representa menos 4,3pp que 2018 onde o CEVC foi de 

32,7%. 
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Tasca Saloia 
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O ano de 2019, foi o ano de consolidação de vendas da Tasca Saloia que apenas abriu portas 

em Agosto de 2018, tornando-se assim, este o primeiro ano completo de operação. Neste 

ano tivemos um volume de vendas de 671 165,43€, traduzido em 63 493 clientes com uma 

receita média de 10,57€. 

A Tasca Saloia foi bem aceite pelos nossos clientes, porque juntando-se ao espaço acolhedor, 

e agradável, todo o staff é simpático e preocupado com o cliente, algo que se reflete nos 

comentários. A esplanada, que se encontra sempre repleta de clientes, é um dos nossos 

pontos fortes. 

A Tasca proporciona aos nossos clientes os mais variados petiscos e pratos tradicionais, com 

um toque caseiro uma vez que todos os produtos são de confeção própria. 

Ao sermos nós a confecionar todos os produtos, temos um maior controlo sobre os produtos 

e um desperdício muito mais reduzido, conseguindo assim um CEVC mais baixo. CEVC este 

que no ano de 2019 foi de 20,7%. 
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8.2 Restaurantes Lx Factory 

 

A Praça  
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No ano de 2019 a Praça teve um volume de negócios de 1 974 137,81€ o que representou 

um aumento do volume de negócios de acima de 5%. 

O ano de 2018 tinha sido um ano bastante positivo, que para nós era o limite da nossa 

capacidade, mas com o ano que passou verificamos que ainda foi possível crescer, 

aumentamos o número de clientes, bem como tivemos um ligeiro aumento da receita média. 

Temos uma equipa focada nos objetivos e em prestar serviço de qualidade aos nossos 

clientes, pretendemos continuar a inovar e a procurar satisfazer os nossos clientes que são 

cada vez mais exigentes. 

Acreditamos que ao continuarmos o trabalho efetuado até aqui, conseguiremos continuar a 

atingir bons resultados e a gerar valor. 

O CEVC no ano de 2019 foi de 27,10%, mas pretendemos no próximo ano ter um CEVC de 

25,5%, para isso vamos ter um maior controlo sobre as compras e consciencializar para uma 

redução de desperdícios.  
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The Dorm 
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Desde Setembro de 2016 que temos apostado na Hotelaria, mas temos verificado que esta 

área de negócio não está no nosso “ADN”, sendo este ano, um ano de análise a toda a 

operação e a todas as oportunidades do espaço de forma a tirarmos maior partido do mesmo 

e para que no final do ano possamos decidir o que fazer com este projeto, se continuamos a 

investir nesta área, ou se optamos pela venda do espaço. 
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Central da Avenida – Wine & Tapas 
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O ano de 2019 foi um ano de grande crescimento para o Central Avenida, projeto iniciado 

em 2017. Este ano, o Central Avenida viu o número de clientes aumentar significativamente, 

este aumento aliado a um aumento da receita média, traduziu-se num aumento do volume 

de negócios de quase 50%, terminando o ano com 626 360,70€ de volume de negócios. 

Estes valores apenas são possíveis porque temos uma equipa focada, motivada e empenhada 

nos objetivos e resultados. Pretendemos continuar o trabalho realizado até agora, de forma 

a satisfazermos as necessidades daqueles que nos visitam e assim continuarmos a obter bons 

resultados. 

Temos controlado as nossas compras e desperdícios de forma a podermos baixar o nosso 

CEVC que no final do ano foi de 25,8%, tendo sido em 2018 25,90%, esperamos continuar a 

trabalhar de forma controlada para que no próximo ano o nosso CEVC seja de 24%. 
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O Lote 

  



 

 Pág. 65 
 

  

 

 

Sintramar – Act. Turísticas e Hoteleiras, Lda. 

     
Praça da República, 14 
2710-616 Sintra 

    
NIPC – 503 659 258 

      

O Lote abriu portas em Março de 2019, e tem vindo a conquistar clientes pela qualidade de 

serviço e produtos oferecida. 

Temos vindo a reestruturar a nossa carta, de forma a irmos ao encontro das expectativas 

daqueles que nos procuram. 

Neste ano, o volume de faturação foi de 352 313,68€, tendo uma receita média de 13,11€. 

Para o próximo ano pretendemos continuar o trabalho feito até agora, ajustando a ementa 

com preços e opções um pouco mais acessíveis, tirando partido dos clientes do LX Factory. 

Para assim melhorar os resultados e fidelizar os nossos clientes. Acreditamos que no próximo 

ano seremos um restaurante de referência no LX Factory, isto porque não há espaço exterior 

como o do Lote no interior do LX Factory.  

Um dos objetivos para o próximo ano é baixarmos o CEVC que ao longo deste ano ficou acima 

dos valores que costumamos ter por referência, isto porque as matérias-primas são de 

qualidade superior, não tendo estas sido refletidas no preço, como estratégia de entrada.  
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9. Análise Financeira 

9.1 Análise Financeira – Consolidada 

Este é o terceiro ano que a Sintramar,Lda apresenta Contas Consolidadas, pelo que fazendo 

uma análise podemos verificar um constante aumento de Solvabilidade, Autonomia 

Financeira e de Liquidez, demonstrando assim uma estabilidade Financeira que tem vindo a 

crescer ao longo dos anos. 

O resultado líquido das contas consolidadas do exercício, foi positivo, no valor de 

1.116.964,87€. 

Apresentamos alguns rácios económico-financeiros para análise da rentabilidade, atividade 

e estrutura de financiamento da empresa, com as contas consolidadas: 

 

 

Rácios 

Sintramar 
Contas 

Consolidad
as 2017 

Sintramar 
Contas 

Consolidad
as 2018 

Sintramar 
Contas 

Consolidad
as 2019 

Rentabilidade         

Rentabilidade Bruta das Vendas 
Margem 

Bruta/Vendas 76,1% 72,9% 76,7% 

Rentabilidade Operativa das Vendas RO/Vendas 21% 17% 16% 
Rentabilidade das Vendas antes de Depreciações 

EF e Impostos EBITDA/Vendas 25% 21% 20% 

Rentabilidade das Vendas RL/Vendas 16% 12% 12% 

Rentabilidade do Ativo RL/Ativo 15% 13% 12% 

Rentabilidade do Capital Próprio 
RL/Capital 

Próprio 26% 20% 18% 

Actividade         

Rotação do Ativo Vendas/Ativo 97% 101% 106% 

FSE FSE/Vendas 21% 20% 21% 

Pessoal Pessoal/Vendas 31% 31% 34% 

Financiamento         

Endividamento Passivo/Ativo 40% 37% 31% 
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Solvabilidade 
Capital 

Próprio/Passivo 148% 170% 222% 

Autonomia Financeira 
Capital 

Próprio/Ativo 60% 63% 69% 

Estrutura de Endividamento a C.P. 
Passivo 

CP/Passivo 53% 58% 71% 

Estrutura de Endividamento a M.L.P. 
Passivo 

MLP/Passivo 47% 42% 29% 

Estrutura de Financiamento da Empresa 
Ativo/Capital 

Próprio 168% 159% 145% 

Liquidez 
Ativo Corrente/ 

Passivo Corrente 91% 128% 162% 

Custo do Passivo EF/Passivo 1,34% 1,66% 2,44% 

Cobertura dos Encargos Financeiros RO/EF 3779% 2749% 2280% 

Peso dos Encargos Financeiros RAI/EBITDA 80% 77% 77% 

 
Os rácios das contas Consolidadas apresentam-se positivos, espelho de uma gestão 
rigorosa, mostrando empresas solidas e em crescimento. 
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9.2 Análise Financeira - Sintramar 

Fazendo uma análise financeira aos últimos anos, podemos verificar um constante aumento 

de Solvabilidade, Autonomia Financeira e de Liquidez, demonstrando assim uma estabilidade 

Financeira que tem vindo a crescer ao longo dos anos. 

O resultado líquido do exercício foi positivo no valor de 1.017.259,63€, representando um 

crescimento de 6% comparativamente ao ano anterior. 

Apresentamos alguns rácios económico-financeiros para análise da rentabilidade, atividade 

e estrutura de financiamento da empresa:  

Rácios 
Sintramar 

2017 
Sintramar 

2018 
Sintramar 

2019 

Rentabilidade         

   Rentabilidade Bruta das Vendas Margem Bruta/Vendas 78,1% 77,9% 78,8% 

   Rentabilidade Operativa das 
Vendas RO/Vendas 27% 21% 21% 

   Rentabilidade das Vendas antes 
de depreciações, EF e Impostos 

EBITDA/Vendas 
32% 27% 26% 

   Rentabilidade das Vendas RL/Vendas 20% 16% 15% 

   Rentabilidade do Ativo RL/Ativo 15% 12% 12% 

   Rentabilidade do Capital Próprio RL/Capital Próprio 25% 18% 17% 

Actividade         

   Rotação do Ativo Vendas/Ativo 74% 72% 78% 

   FSE FSE/Vendas 19% 22% 22% 

   Pessoal Pessoal/Vendas 30% 32% 32% 

Financiamento         

   Endividamento Passivo/Ativo 39% 36% 30% 

   Solvabilidade Capital Próprio/Passivo 156% 176% 236% 

   Autonomia Financeira Capital Próprio/Ativo 61% 64% 70% 

   Estrutura de Endividamento a C.P. Passivo CP/Passivo 50% 55% 68% 

   Estrutura de Endividamento a 
M.L.P. Passivo MLP/Passivo 50% 45% 32% 

   Estrutura de Financiamento da 
Empresa Ativo/Capital Próprio 164% 157% 142% 

   Liquidez 
Ativo Corrente/ Passivo 

Corrente 104% 139% 151% 
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   Custo do Passivo EF/Passivo 1,32% 1% 2% 

   Cobertura dos Encargos 
Financeiros RO/EF 3798% 4891% 2264% 

   Peso dos Encargos Financeiros RAI/EBITDA 81% 77% 78% 

Contrariamente ao ano de 2018, este ano verificamos um aumento da rentabilidade bruta 

das vendas, o que demonstra o esforço desenvolvido ao longo do ano. 

Verifica-se um aumento da rotação de ativo que representa que a Sintramar está a realizar 

valor com os seus ativos.  

No ano de 2019, os FSE, mantiveram-se os mesmos valores que no anterior, demonstrando 

que os investimentos realizados, estão em sintonia com o crescimento das vendas. 

Também os custos com o pessoal mantiveram os mesmos valores, pelo que pretendemos 

em 2020 continuar a ter uma análise atenta e um maior controlo sobre a produtividade para 

conseguirmos manter este rácio dentro dos nossos objetivos, nunca prejudicando o nível de 

serviço. 

Deste modo, os rácios da empresa apresentam-se positivos, espelho de uma gestão rigorosa, 

mostrando ser uma empresa sólida e sustentável. 
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9.3 Análise Financeira – O Lugar 

Fazendo uma análise ao ano de 2019, podemos verificar um aumento de Solvabilidade, 

Autonomia Financeira e de Liquidez, demonstrando assim a estabilidade e consolidação da 

empresa. 

O resultado líquido do exercício foi positivo no valor de 249.263.10€, representando uma 

ligeira diminuição em comparação com o ano anterior. 

Apresentamos alguns rácios económico-financeiros para análise da rentabilidade, atividade 

e estrutura de financiamento da empresa: 

 

Rácios 
Lugar 
2017 

Lugar 
2018 

Lugar 
2019 

Rentabilidade         

   Rentabilidade Bruta das Vendas Margem Bruta/Vendas 71,6% 73,9% 72,7% 

   Rentabilidade Operativa das Vendas RO/Vendas 12% 15% 10% 

   Rentabilidade das Vendas antes de EF e 
Impostos RAEFI/Vendas 14% 17% 12% 

   Rentabilidade das Vendas RL/Vendas 10% 12% 8% 

   Rentabilidade do Ativo RL/Ativo 39% 38% 25% 

   Rentabilidade do Capital Próprio RL/Capital Próprio 66% 53% 35% 

Actividade         

   Rotação do Ativo Vendas/Ativo 383% 305% 313% 

   FSE FSE/Vendas 25% 23% 22% 

   Pessoal Pessoal/Vendas 32% 33% 38% 

Financiamento         

   Endividamento Passivo/Ativo 40% 28% 27% 

   Solvabilidade Capital Próprio/Passivo 148% 257% 267% 

   Autonomia Financeira Capital Próprio/Ativo 60% 72% 73% 

   Estrutura de Endividamento a C.P. Passivo CP/Passivo 100% 100% 1 

   Estrutura de Endividamento a M.L.P. Passivo MLP/Passivo 0% 0% 0 

   Estrutura de Financiamento da Empresa Ativo/Capital Próprio 168% 139% 137% 

   Liquidez 
Ativo Corrente/Passivo 

Corrente 174% 203% 219% 
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Verifica-se uma ligeira diminuição da rentabilidade das vendas, bem como uma diminuição 

da rentabilidade do ativo e do capital próprio. 

Ao longo dos anos temos conseguido uma diminuição a nível de rácio de fornecimentos e 

serviços externos, indicador da atividade. 

Relativamente aos custos com pessoal, verificamos o contrário, existe um aumento ao longo 

dos anos, contudo, pretendemos no próximo ano ter uma análise atenta e um maior controlo 

sobre a produtividade para conseguirmos manter este rácio dentro dos nossos objetivos e 

nunca prejudicando o nível de serviço de referir que o aumento deste indicador teve uma 

correlação direta com a abertura do novo espaço, os meses de formação sem que exista 

vendas, está aqui bem presente.  

A nossa autonomia financeira tem vindo a crescer ao longo dos anos, o que demonstra que 

estamos cada vez menos dependentes de capitais alheios, sendo importante salientar que 

não temos empréstimos contratados à banca. Ao longo dos anos o nosso ativo tem vindo a 

aumentar devido aos investimentos efetuados.  

Não existe endividamento bancário, nem de sócios, o que reflete bem a boa gestão e 

recursos que conseguimos gerar na nossa operação, sendo que todos os anos temos 

investido em novos projetos.  

Deste modo os rácios da empresa apresentam-se positivos, espelho de uma empresa sólida. 
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9.4 Análise Financeira – Sebenta do Tempo 

A situação financeira da Sebenta do Tempo, Lda no exercício de 2019 caracteriza-se pelo 

aumento da solvabilidade e da autonomia financeira, resultado da liquidação de algum valor 

de suprimentos, o que é bastante positivo para a empresa. 

O resultado líquido do exercício foi positivo no valor de 31 805,08€, traduzindo-se assim 

numa rentabilidade do ativo de 26%. 

Apresentamos alguns rácios económico-financeiros para análise da rentabilidade, atividade 

e estrutura de financiamento da empresa: 

Rácios 
Sebenta 
Tempo 
2017 

Sebenta 
Tempo 
2018 

Sebenta 
Tempo 
2019 

Rentabilidade         

Rentabilidade Bruta das Vendas Margem Bruta/Vendas -17,5% 11,4%   

Rentabilidade Operativa das 
Vendas RO/Vendas -665% 10%   

Rentabilidade das Vendas antes 
de Depreciações EF e Impostos EBITDA/Vendas -665% 10%   

Rentabilidade das Vendas RL/Vendas -1238% 4%   

Rentabilidade do Ativo RL/Ativo -2% 5% 26% 

Rentabilidade do Capital Próprio RL/Capital Próprio 100% 165% 72% 

Actividade         

Rotação do Ativo Vendas/Ativo 0% 111% 0% 

FSE FSE/Vendas 458% 1%   

Pessoal Pessoal/Vendas 0% 0%   

Financiamento         

Endividamento Passivo/Ativo 102% 97% 63% 

Solvabilidade Capital Próprio/Passivo -2% 3% 58% 

Autonomia Financeira Capital Próprio/Ativo -2% 3% 37% 

Estrutura de Endividamento a C.P. Passivo CP/Passivo 100% 100% 100% 

Estrutura de Endividamento a 
M.L.P. Passivo MLP/Passivo 0% 0% 0% 

Estrutura de Financiamento da 
Empresa Ativo/Capital Próprio -4433% 3521% 271% 

Liquidez 
Ativo Corrente/Passivo 

Corrente 2% 21% 158% 
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7. Informações das Empresas 

Sintramar – Act. Turísticas e Hoteleiras, Lda.  

NIPC – 503 659 258 

O Lugar Restaurante, Lda  

NIPC – 513 084 013  

Sebenta do Tempo, Lda  

NIPC – 514 196 076  

 

N.º de tel. +351 21 910 58 60  

Fax +351 21 910 58 69  

www.screstauracao.com  

 

 


