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1. Mensagem da Gerência 

O ano 2020, ficou marcado pela pandemia de SARS-COV2 a nível mundial. Fenómeno que 

não existia há mais de 100 anos regressou e com ele um impacto inimaginável ao nível 

económico. Após 16 de Março com as medidas impostas do estado de emergência pelo 

governo, fomos obrigados a fechar toda a nossa atividade de restauração. 

Toda a nossa atividade parou, dado que não optámos por fazer take-away. Esta medida foi a 

que nos pareceu a mais adequada na altura, pois os nossos conceitos perdem muita 

qualidade quando não consumidos após confeção. 

Fomos abrindo gradualmente as nossas unidades em Junho, mas agora com uma nova 

estrutura mais adaptada as novas condições que o mercado nos apresentava. Tivemos 

sempre a preocupação de seguir todas as indicações da Organização Mundial de Saúde bem 

como da Direção Geral da Saúde, de forma a proporcionar segurança tanto aos nossos 

clientes, como aos nossos colaboradores. De referir que não tivemos nenhum caso de 

infeção nos nossos colaboradores durante o ano de 2020, o que se ficou a dever à 

implementação atempada e rigorosa dos planos de contingência e normas associadas. 

Em paralelo com todas as medidas de saúde, tivemos também de nos adaptar á quebra 

abrupta de vendas que se verificou durante este ano. Assim ajustamos todos os nossos 

recursos para fazer face a esta nova realidade, sendo eles os recursos humanos, tanto os que 

estão diretamente na operação como na estrutura central. Mas não foram só estes recursos 

que tivemos de ajustar! Fomos ao mercado negociar os preços de muitos dos serviços que 

nos são prestados, com algum sucesso. O Grande objetivo é ajustar a organização à nova 

realidade. 

Em Outubro, começou uma nova vaga na Europa, e com ela mais restrições, menos viagens 

e a operação mais uma vez começou a degradar-se. Sabíamos que esta vaga iria chegar em 

breve a Portugal.  
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O que veio a acontecer em finais de Outubro/Novembro. Nesta altura fechamos umas 

unidades pois não havia procura para todas as unidades e concentrámos os recursos, nas 

poucas que ficaram abertas. 

Este foi um ano muito complexo, muito difícil, e com a necessidade da antecipação constante 

de decisões. O paradigma da tomada de decisão mudou até que se consiga voltar a um novo 

normal, pois a incerteza é tão grande que não podemos pensar como antes! Esta necessidade 

de estar a decidir quase em tempo do acontecimento, sem conseguir ter o poder de 

planeamento que antes existia, mostrou-nos que a organização se conseguiu adaptar a uma 

realidade nunca antes vivida! Não foi fácil, mas conseguimos à data de hoje ultrapassar as 

adversidades e estamos focados a fazer mais e melhor, ou que seja necessário, para 

podermos ultrapassar esta fase.  

 

Sem a nossa resiliência e esforço nunca teria sido possível passar o ano 2020, como o 

passámos. Tínhamos a organização preparada para uma crise, mas nunca pensamos que a 

magnitude seria desta dimensão!  

O trabalho que foi desenvolvido ao longo dos últimos anos compensou! Mostrámos que 

também na adversidade mais severa conseguimos nos ajustar e continuamos dedicados a 

fazer melhor para olharmos para os próximos anos com expectativas de que iremos voltar a 

um normal, e com uma organização mais bem preparada e resiliente! 

Aproveito para agradecer a todos os nossos colaboradores e os demais que interagem com 

a nossa organização, pois todo este trabalho foi conseguido pois todos estiveram presentes! 
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2. Enquadramento Económico 

A nossa atividade está muito dependente do turismo. O Turismo cresce correlacionado com 

o crescimento de todos os países do Mundo. 

Esta pandemia teve um impacto negativo no PIB mundial de cerca de 3.50%, e o comercio 

global caiu cerca de 9.50%. Por estes indicadores podemos perceber o impacto negativo que 

gerou na nossa atividade turística, com repercussões diretas à nossa atividade de 

restauração, que estrategicamente está focada neste mercado, e não no mercado interno. 

A agravar este facto, está a implementação nas restrições de viagens, entradas/saídas de 

países e quarentenas obrigatórias em muitas partes do mundo, muitas delas as maiores 

emissoras de turistas para Portugal.  

À data de hoje prevê-se que as entradas na maior parte dos países Asiáticos, bem como nos 

Estados Unidos, sejam apenas possíveis no final de 2021, início de 2022, o que a verificar-se 

será mais um ano muito difícil para a nossa atividade. 

A nossa economia teve uma contração de cerca de 8% no ano de 2020, sendo que no 

primeiro semestre a queda foi de uns estrondosos 17.30%. Esta queda é de tal forma 

relevante, na medida em que ainda tivemos os primeiros 2 meses do ano a contribuir 

positivamente para o resultado. Este é o resultado da redução na procura interna, consumo 

privado e público, investimento e exportações, nomeadamente o turismo, que vinha há uns 

anos a ter um peso maior na economia e consequentemente no seu crescimento. 

Acreditamos que em 2022, com o plano de vacinação mais disseminado pelo globo, com o 

levantamento das restrições às entradas entre continentes, a economia e o sector do 

turismo, que neste caso é o mais relevante para a nossa empresa irá gradualmente 

recuperar. 

Assim o próximo ano de 2021, ainda será um ano muito difícil e que irá exigir o melhor de 

todos, tanto como organização, bem como País. 
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3. A Sintramar 

3.1. Estrutura da Organização 

O ajustamento nos recursos humanos foi indispensável para podermos acompanhar a 

quebra brutal de vendas. Este ano recorremos a vários mecanismos de apoio, como o lay-off 

e apoio à retoma, para tentar manter o emprego e conseguimos mitigar o impacto da 

pandemia nas nossas vendas. 
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3.2. Estrutura de Gestão  
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4. O Lugar Restaurante, Lda 
 

4.1 Estrutura da Organização 
 

Assim como na Sintramar, Lda o ajustamento nos recursos humanos foi indispensável no 

Lugar Lda para podermos acompanhar a quebra brutal de vendas. Este ano recorremos a 

vários mecanismos de apoio, como o lay-off e apoio à retoma, para tentar manter o emprego 

e conseguimos mitigar o impacto da pandemia nas nossas vendas. 
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4.2 Estrutura de Gestão  
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5. 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 ia gerando. 

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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6. Ano de 2020 

 

6.1 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.  

- SARS-COV 2 

Este ano fica marcado pela pandemia, este é um facto indiscutível, e há 100 anos nunca mais 

visto! Após 11 de Março em que a OMS decretou o estado de pandemia, e após o nosso 

governo ter decretado o estado de emergência, tudo mudou! Iniciou-se um confinamento, 

iniciou-se a quebra abrupta na atividade económica, e as consequências que estão ao dia de 

hoje à vista de todos. 

Todos os restaurantes foram fechados e a nossa atividade durante esses meses foi nula, ou 

seja, deixamos de operar por mais de 75 dias, com todas as consequências inerentes desse 

facto. 

Com o alívio das restrições, fomos iniciando a abertura faseada das nossas unidades em 

Sintra. As limitações eram tantas, as restrições eram tantas e tão confusas, que foi um 

período desafiante e complexo para todos. Todas as semanas as regras eram diferentes, e 

esta incerteza e pressão que coloca na organização traduziu-se nume gestão mais complexa 

e menos planeada. 

Recorremos numa primeira fase ao lay-off simplificado e posteriormente ao plano de apoio 

à retoma para proteção dos empregos. Sem estes apoios do estado seria muito difícil, manter 

os postos de trabalho à época, e as medidas teriam de ser outras. 
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- 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. 

 

As obras terminaram e conseguimos com este aumento ter mais 50% de espaço para eventos 

e duas cozinhas completamente funcionais para dar resposta aos eventos e clientes do 

restaurante em simultâneo. Temos capacidade instalada neste momento para 500 pax em 

simultâneo. 
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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 exterior de take away foi mudado, e foram retirados os toldos, dando assim 

uma imagem mais moderna do Café Paris.  

A cozinha do Café Paris foi remodelada, e alargada para que no futuro possa ser uma cozinha 

focada nos eventos, que são cada vez mais. Como nota podemos referir que no ano de 2019 

fizemos 626 eventos no Central Palace Hotel. 

- Aquisição do prédio dos Correios de Portugal em Sintra 

No início de março de 2020, antes da pandemia Covid-19 estar presente em Portugal, 

adquirimos o prédio dos Correios de Portugal no Centro Histórico de Sintra. 

Pretendemos reabilitar este imóvel no próximo ano para posteriormente podermos 

rentabilizar o investimento. 

- Alienação do imóvel da Capa Rota em Albarraque, Beloura 

Em julho de 2020, vendemos o imóvel da Capa Rota, que para a atividade de catering foi 

decisivo. Desde que optámos por nos focarmos na restauração que este imóvel tem estado 

arrendado, primeiramente à Ibersol e depois a outras empresas do sector. 

Num ano de concentração de esforços, optámos pela venda da Capa Rota, ainda que com 

uma menos valia de 220 mil euros. 
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- PME Excelência  

Pelo 6º ano consecutivo somos PME Excelência. Este prémio foi atribuído pela gestão da 

empresa, o que num ano de pandemia, superou as expectativas. 

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. 

A nossa média de idade de colaboradores tem sido normalmente abaixo dos 34 anos, 

subindo apenas ligeiramente em 2020, pois continuamos focados em obter recursos 

humanos jovens e dinâmicos, para que estes possam integrar as nossas equipas, para que 

hoje possamos formar jovens, 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. 

- 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. 
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- CEVC 

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

Este ano o nosso CEVC na Sintramar, Lda é de 24,1%, representando um aumento quando 

comparado com o ano anterior, que foi de 21,2%, o que no contexto vivido, consideramos 

um indicador excecional. 

Apesar de ao longo do ano, termos aberto e depois fechado, todas as unidades, pelo menos 

3 vezes, termos tido diversas restrições aos fins de semana, jantares, e muitas outras, 

facilitando a ocorrência de desperdícios, conseguimos que o CEVC não tivesse uma subida 

relevante para o contexto de incerteza que tivemos de gerir. 

Em relação ao Lugar Lda, este ano, o nosso CEVC é de 33,3%, representando um aumento 

significativo quando comparado com o ano anterior, que foi de 27,3%.  

Além da situação já mencionada e registada ao longo do ano, de que em todas as unidades 

estivemos abertos e depois fechados, o que ocorreu 3 vezes, bem como todas as restrições 

de fins de semana, jantares, e muitas outras mais.  

A juntar ao desperdício que tivemos devido às medidas impostas, também tomamos uma 

decisão de baixar preços ao consumidor. 

O custo do que está descrito acima, assim como a quebra de vendas reduzidas para menos 

de 80%, fez com que o impacto no Cevc fosse de 5 pp.  
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Para a nossa organização, que temos uma preocupação constante com este indicador, de 

facto está a ser difícil a todos lidar com este facto, mas temos como objetivo, baixá-lo, mas 

tendo sempre presente que oferecemos 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. 

 

- Venda do The Dorm 

Em março de 2020, optámos pela venda do Hostel “The Dorm”. Foi um ano difícil, de 

desafios, pelo que tomámos a decisão de manter o foco na restauração, concentrando 

recursos. Saímos assim da atividade não core da nossa empresa. 

- 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. 

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. 
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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. 

Este ano temos como objetivo terminar todos os investimentos neste sistema de informação.  

Nos dias de hoje temos noção que estamos preparados para a possível retoma, quando 

acontecer. 

 

6.2 Principais Acontecimentos Sebenta do Tempo 

- Ajuste do plano estratégico 

No início de 2020, prevíamos ainda um ano no qual a atividade de restauração continuaria a 

gerar cash-flow significativo, possibilitando à Sebenta do Tempo, Lda investimentos com 

retorno significativo. No entanto, a partir de março de 2020, com a pandemia Covid-19 em 

Portugal e no mundo, optámos por não realizar mais investimentos até ao final do ano. 

- Venda de Imóvel 

Em janeiro de 2020 comprámos uma loja no Campo Pequeno em Lisboa que vendemos pelo 

valor de 540.000€, com uma mais-valia de 162.000 euros, e uma rentabilidade bruta do 

investimento de cerca de 43%. 

- Contrato Promessa 

Temos também um contrato promessa de compra e venda, que foi assinado em 2018 para a 

compra de 2 apartamentos no Montijo. Este investimento tem como pressuposto, a 

negociação ter sido feita em “planta”, o que potencia uma mais-valia maior no futuro. Temos 

a previsão de que o empreendimento será concluído em 2022. 
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7. Indicadores da Empresa 

7.1 Indicadores Empresa - Consolidada 
 

Ao longo dos anos temos verificado um aumento das vendas consolidadas, e no ano de 2019 

conseguimos também um aumento do EBITDA e do RL, sendo estes os resultados de uma 

gestão focadas nos objetivos e com atenção ao detalhe. 

No entanto, em relação a 2020, tanto o volume de negócios, como o EBITDA e o RL tiveram 

uma diminuição abrupta, com resultados negativos marcados por um ano de pandemia 

Covid-19. 
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Contrariamente ao ano anterior, em que o passivo e o financiamento tinham diminuído, este 

ano verifica-se um ligeiro aumento tanto do Passivo, como no financiamento. Este facto 

deveu-se a termos recorrido à banca para obtermos liquidez adicional por forma a garantir 

a solidez do grupo num momento difícil da economia portuguesa e mundial. 
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Os Capitais Próprios têm tido um aumento sustentável ao longo dos anos, tendo-se apenas 

verificado uma diminuição neste ano, fruto do resultado líquido negativo do exercício de 

2020 das contas consolidadas. 

 

 
 

 

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

grupo, registando-se apenas uma descida abruta em 2020, fruto do ano pandémico. 
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No entanto, apesar de neste ano termos uma diminuição de diversas rúbricas, temos 

conseguido ao longo dos anos, reunir as condições para tornar o grupo sólido e sustentável, 

permitindo fazer face a imprevistos, tais como os ocorridos neste ano de 2020 com a 

pandemia Covid-19. 

 

 

 

7.2 Indicadores Empresa - Sintramar 

Ao longo dos anos a Sintramar, Lda tem aumentado o volume de negócios, e no ano de 2019 

conseguimos também um aumento do EBITDA e do RL, sendo estes os resultados de uma 

gestão focadas nos objetivos e com atenção ao detalhe. 

No entanto, em relação a 2020, tanto o volume de negócios como EBITDA e o RL tiveram 

uma diminuição abrupta, com resultados negativos marcados por um ano de pandemia 

Covid-19. 
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Também ao longo dos anos temos tido um percurso consistente de 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. 

Em 2020, com a pandemia Covid-19 e as várias restrições impostas, reforçámos a liquidez da 

empresa com recurso às linhas de apoio à economia disponibilizadas pelas diversas 

entidades bancárias. 
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Relevante é o facto de neste ano o passivo não ter aumento na proporção da quebra da 

atividade económica, ou seja, não foi relevante o passivo para a quebra de quase 80% de 

vendas! 

Até ao ano de 2019 temos também verificado um aumento dos capitais próprios que tem 

permitido uma consolidação da posição Financeira da empresa. No ano de 2020, pelo 

contrário, registámos uma descida, que prevemos só tenha nova inversão de tendência em 

2022. 
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7.3 Indicadores Empresa - O Lugar 
 

No ano de 2020, tanto o volume de negócios como EBITDA e o RL do Lugar Restaurante Lda 

tiveram uma diminuição abrupta, resultados marcados por um ano de pandemia Covid-19. 
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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.  

No entanto, dadas as circunstâncias de um ano de pandemia Covid-19, ponderamos recorrer 

a financiamento bancário no início do próximo ano para estarmos confortáveis em termos 

de tesouraria. 

Relevante é que com quebras de vendas na ordem dos 80%, a empresa conseguiu diminuir 

o seu passivo, o que demonstra a gestão rigorosa conseguida nos últimos anos.  
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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. 

Durante o ano de 2020, tivemos uma inversão da tendência, fruto de um ano marcado pelo 

vírus SARS-Cov-2. 
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7.4 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. 

Pretendia-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 um resultado líquido de 125.144,61€, fruto do investimento 

realizado em janeiro, com a compra e venda da loja no Campo Pequeno.  
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8. Indicadores da Operação  

 

8.1 Indicadores da Operação - Sintramar 

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

destacando os anos de 2016 e 2017. Este aumento deveu-se ao aumento do número de 

clientes, que cresceu paralelamente às vendas, relacionado com o crescimento de turistas 

em Sintra. 

Neste ano de 2020, com a pandemia Covid-19, descemos para valores semelhantes ao que 

registámos no ano de 2012. Tivemos um decréscimo nas vendas de 79,51% que se deveu a 

uma quebra de 80,17% no número de clientes. 

A nossa expectativa é que o ano de 2021 nos traga algum crescimento, mesmo que seja 

pequeno, mas que consiga equilibrar a operação como um todo. 

O ano de 2022 será um desafio às viagens e turismo e acreditamos, que será o início da 

retoma. Tendo presente que valores de 2019 nunca chegarão antes de 2024/25. 
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8.2 Indicadores da Operação - Lugar 

Desde 2014, quando iniciámos a atividade do Lugar Restaurante Lda, 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 esteve relacionado com o crescimento de turistas em Lisboa, 

e também pelos clientes fidelizados que vamos tendo com o passar dos anos. 

Neste ano de 2020, com a pandemia Covid-19, descemos para valores semelhantes ao que 

registámos no ano de 2015. Tivemos um decréscimo nas vendas de 75,66% que se deveu a 

uma quebra de 73,22% no número de clientes. 
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A quebra na receita média por cliente, ficou a dever-se a um ajustamento que fizemos nos 

preços bem como ao cliente estar menos disponível para gastar. 

Também no Lugar Lda a nossa expectativa é que o ano de 2021 nos traga algum crescimento, 

mesmo que seja pequeno, mas que consiga equilibrar a operação como um todo. 

À semelhança do que prevemos para a Sintramar, Lda, também para o Lugar Lda o ano de 

2022 será um desafio às viagens e turismo e acreditamos, que será o início da retoma. Tendo 

presente que valores de 2019 nunca chegarão antes de 2024/25. 
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9. Atividade Restaurantes 

9.1 Restaurantes Sintramar 

Café Paris e Central Palace Hotel 
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Em relação ao Café Paris e ao Hotel Central, estes têm 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, nomeadamente com a abertura do Rooftop 

do Café Paris ou a cozinha reestruturada do Hotel Central. 

Com as novas salas pretendíamos 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.  

No entanto, no ano de 2020, dado o contexto de restrições, foram realizados apenas 76 

eventos, que representam 53.897€, o que corresponde a um decréscimo de 89,87% do 

departamento. 

Com a pandemia Covid-19, este espaço teve um volume de negócios total de 507.558,74€, o 

que representou uma descida para valores abaixo dos registados no ano de 2014. 

Estes valores estão relacionados com o facto de termos tido estes espaços abertos apenas 

durante 8 meses no ano de 2020. 

A nossa expectativa é que o ano de 2021 nos traga algum crescimento. 

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, quando os efeitos da 

Pandemia Covid-19 se esbaterem, conseguiremos atingir bons resultados e gerar valor. 

O CEVC no ano de 2020 foi de 27,85%, acima do valor pretendido, mas no próximo ano vamos 

trabalhar para ter um CEVC mais ajustado. Se a incerteza diminuir de abertura/fecho da 

atividade económica, certamente que conseguiremos atingir os objetivos. 
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Paço Real  
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No primeiro trimestre de 2020, até meados de março, antes do fecho da restauração pela 

Pandemia Covid-19, beneficiámos de um aumento do volume de vendas. 

No entanto, dado que o Paço Real esteve apenas aberto durante 6 meses durante o ano de 

2020, obtivemos um volume de vendas de 301.561,33€, o que significou um decréscimo de 

83,57% face ao ano anterior. 

 

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

estes tiveram um decréscimo, já o CEVC teve um ligeiro aumento, ficando em 21,71%. 

O problema foi mesmo a quebra nos clientes pois mesmo abertos 6 meses apenas faturámos 

cerca de 300.000€. Quando o turismo regressar, iremos conseguir voltar a equilibrar a 

operação. 
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Loja do Vinho 
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Em 2020, a Loja do Vinho, apenas abriu no 1º trimestre até meados de março, quando teve 

início a pandemia Covid-19 em Portugal, resultando num volume de negócios de 82.644,47€, 

com uma quebra acima dos 80% relativamente ao ano anterior. 

É de salientar o CEVC que foi de 25,18%, mantendo o valor do ano de 2019, que se deveu a 

um maior controlo sobre as compras e uma maior consciencialização do pessoal, para uma 

redução do desperdício, durante o período que o espaço esteve aberto. 
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Gelati di Chef 
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A Gelati di Chef teve um volume de vendas de 56.616,64€, fruto de um ano pandémico e de 

termos aberto apenas 8 meses durante o ano de 2020. Este valor significou uma quebra de 

vendas de 78,71% relativamente ao ano anterior. 

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

constante diminuição ao longo dos últimos anos. Este ano tivemos um CEVC que beneficiou 

do rappel do ano anterior e que se situou nos 7,5%. 

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

acrescentado valor na loja e na organização. 

 

 

 

€10 000,00 

€40 000,00 

€70 000,00 

€100 000,00 

€130 000,00 

€160 000,00 

€190 000,00 

€220 000,00 

€250 000,00 

€280 000,00 

Vendas

Vendas Gelati di Chef

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020



 

 Pág. 46 
 

  

 

 

Sintramar – Act. Turísticas e Hoteleiras, Lda. 

     
Praça da República, 14 
2710-616 Sintra 

    
NIPC – 503 659 258 

      

 

 

  

 10 000

 20 000

 30 000

 40 000

 50 000

 60 000

 70 000

 80 000

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Clientes Gelati di Chef

Clientes

€3,00 

€3,60 

€4,20 

€4,80 

€5,40 

€6,00 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Receita Média Gelati di Chef



 

 Pág. 47 
 

  

 

 

Sintramar – Act. Turísticas e Hoteleiras, Lda. 

     
Praça da República, 14 
2710-616 Sintra 

    
NIPC – 503 659 258 

      

Hamburgueria Real 
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Em 2020, a Hamburgueria esteve em funcionamento apenas 5 meses, resultando num 

volume de negócios de 77.669,59€, inferior ao ano de abertura e com uma quebra de 79,51% 

relativamente ao ano anterior. 

Neste ano o CECV foi de 31,4%, o que representa uma subida significativa relativamente ao 

ano anterior, com mais 3pp. Este facto deveu-se aos fatores já referidos de fecho e 

reabertura com os desperdícios inerentes. 

No próximo ano vamos ter um maior controlo sobre as compras e consciencializar para uma 

redução de desperdícios. 

 

 

€10 000,00 

€60 000,00 

€110 000,00 

€160 000,00 

€210 000,00 

€260 000,00 

€310 000,00 

€360 000,00 

Vendas

Vendas Hamburgueria Real 

2015 2016 2017 2018 2019 2020



 

 Pág. 49 
 

  

 

 

Sintramar – Act. Turísticas e Hoteleiras, Lda. 

     
Praça da República, 14 
2710-616 Sintra 

    
NIPC – 503 659 258 

      

 

 

  

 5 000

 10 000

 15 000

 20 000

 25 000

 30 000

 35 000

 40 000

 45 000

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Clientes Hamburgueria Real

Clientes

€6,00 

€6,50 

€7,00 

€7,50 

€8,00 

€8,50 

€9,00 

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Receita Média Hamburgueria Real 



 

 Pág. 50 
 

  

 

 

Sintramar – Act. Turísticas e Hoteleiras, Lda. 

     
Praça da República, 14 
2710-616 Sintra 

    
NIPC – 503 659 258 

      

Tasca Saloia 
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A Tasca Saloia iniciou a sua atividade em agosto de 2018, consolidando os valores no ano de 

2019. 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. 

No ano de 2020, com a pandemia Covid-19, tivemos um volume de negócios de 257.587,04€, 

muito semelhante ao ano de 2018, que foi o ano de abertura. 

Durante este ano, apenas fechámos a Tasca Saloia no período em que, por regulação 

governamental, não era possível a restauração funcionar, ou seja, entre 16 de março e 18 de 

maio. 
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Apesar do número de clientes ter diminuído significativamente, conseguimos um aumento 

da receita média de 10,57€ para 11,23€. O aumento da receita média ficou a dever-se à 

diminuição da cafetaria e aumento das refeições. Assim perdemos os turistas que antes 

passavam na esplanada para beber e petiscar e que agora não existem. Houve uma 

transferência de consumo para refeição e transferência de cliente estrangeiro para nacional. 

O CEVC foi de 23,3%, acima do registado em 2019, pelo que no próximo ano vamos ter um 

maior controlo sobre as compras e consciencializar para uma redução de desperdícios. 
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9.2 Restaurantes Lx Factory 

 

A Praça  
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No ano de 2020, com a pandemia Covid-19, a Praça teve um volume de negócios de 

551.612,38€, o que representou uma descida para valores abaixo dos registados no ano de 

2015. 

A nossa expectativa é que o ano de 2021 nos traga algum crescimento. 

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, quando os efeitos da 

Pandemia Covid-19 se esbaterem, conseguiremos atingir bons resultados e gerar valor. 

O CEVC no ano de 2020 foi de 32,60%, acima do valor estimado pré-pandemia. Dado o 

contexto de restrições, de baixa de preços, não conseguiremos um menor valor neste 

indicador. 
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The Dorm 

 

Desde 2019 que tínhamos intenção de vender o Hostel. Aconteceu o trespasse em março de 

2020. Deixámos de ter em gestão negócios que não sejam restauração! Esta foi a decisão 

estratégica para nos focarmos no que é importante para a organização. 
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Central da Avenida – Wine & Tapas 
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Neste ano atípico, o Central Avenida viu o número de clientes diminuir drasticamente, 

traduzindo-se num volume de negócios de 92.700,84€, abaixo do ano de abertura. 

Estes valores resultam de um ano de restrições para diversos sectores, sendo a restauração 

um dos grandes penalizados. 

No entanto, a nossa expectativa é que o ano de 2021 nos traga crescimento.  

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. 

Acreditamos que ao continuarmos o trabalho efetuado até aqui, quando os efeitos da 

Pandemia Covid-19 se esbaterem, conseguiremos atingir bons resultados e gerar valor. 

No final de 2020 o CEVC do Central da Avenida foi de 32,04%, acima do valor objetivo pré-

pandemia. Sabemos que quando a atividade retomar, iremos conseguir retomar os 

indicadores pré-pandemia.  

Como nota: todos os colaboradores do Central da Avenida continuam a ser os mesmos, algo 

que nenhuma outra unidade conseguiu. 
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A receita média diminuiu, pois temos de ajustar tanto a ementa como os preços finais ao 

consumidor. Além destes dois fenómenos conjuntos, o cliente não está a gastar aos níveis 

de 2019. 
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O Lote 
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Neste ano pandémico, com diversas restrições, o volume de faturação do Lote foi de 

102.663,77€, resultado da abertura do restaurante apenas no 1º trimestre de 2020 e entre 

setembro e novembro. 

Apesar do número de clientes diminuir drasticamente, conseguimos um ligeiro aumento da 

receita média, que em 2019 tinha sido de 13,11€ e em 2020 foi de 13,25€. Este aumento 

deveu-se a uma nova ementa. 

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 e residentes do 

Lx Factory, tendo como objetivo melhorar os resultados e fidelizar os 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. 

Tornar este espaço rentável ainda não aconteceu pois a pandemia criou muitas barreiras ao 

desenvolvimento do projeto. 

Estamos empenhados em obter uma solução, um conceito e uma nova visão para o espaço, 

que é óbvio dentro do Lx Factory. 2021 será o ano do Lote, mas com um conceito 

completamente diferente! 
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10. Análise Financeira 

10.1 Análise Financeira – Consolidada 

Este é o quarto ano que a Sintramar,Lda apresenta Contas Consolidadas. 

Até 2019 pudemos verificar um constante aumento de Solvabilidade, Autonomia Financeira 

e de Liquidez, demonstrando assim a estabilidade financeira do grupo, que tem vindo a 

crescer ao longo dos anos. 

Relativamente ao ano de 2020, constatamos que foi marcado pela pandemia Covid-19, pelo 

que voltámos aos rácios de Endividamento, Solvabilidade e Autonomia Financeira 

semelhantes aos registados em 2018, o que acontece devido à procura de liquidez adicional 

para fazer face à crise registada a nível global. Deste modo, verificamos a duplicação do rácio 

referente à liquidez da empresa. 

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

999.657,61€. 
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Apresentamos alguns rácios económico-financeiros para análise da rentabilidade, atividade 

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

 

Rácios 

Sintramar 

Contas 

Consolidadas 

2018 

Sintramar 

Contas 

Consolidadas 

2019 

Sintramar 

Contas 

Consolidadas 

2020 

Rentabilidade         

Rentabilidade Bruta das Vendas Margem Bruta/Vendas 72,9% 76,7% 63,0% 

Rentabilidade Operativa das Vendas RO/Vendas 17% 16% -43% 
Rentabilidade Vendas antes Depreciações EF e 

Impostos EBITDA/Vendas 21% 20% -28% 

Rentabilidade das Vendas RL/Vendas 12% 12% -39% 

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

Rentabilidade do Capital Próprio RL/Capital Próprio 20% 18% -20% 

Actividade         

Rotação do Ativo Vendas/Ativo 101% 106% 33% 

FSE FSE/Vendas 20% 21% 46% 

Pessoal Pessoal/Vendas 31% 34% 74% 

Financiamento         

Endividamento Passivo/Ativo 37% 31% 36% 

Solvabilidade Capital Próprio/Passivo 170% 222% 176% 

Autonomia Financeira Capital Próprio/Ativo 63% 69% 64% 

Estrutura de Endividamento a C.P. Passivo CP/Passivo 58% 71% 29% 

Estrutura de Endividamento a M.L.P. Passivo MLP/Passivo 42% 29% 71% 

Estrutura de Financiamento da Empresa Ativo/Capital Próprio 159% 145% 157% 

Liquidez 

Ativo Corrente/Passivo 

Corrente 128% 162% 283% 

Custo do Passivo EF/Passivo 1,66% 2,44% 2,14% 

Cobertura dos Encargos Financeiros RO/EF 2749% 2280% -1803% 

Peso dos Encargos Financeiros RAI/EBITDA 77% 77% 160% 
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10.2 Análise Financeira - Sintramar 

Fazendo uma análise financeira aos últimos anos, temos verificado um constante aumento 

de Solvabilidade, Autonomia Financeira e de Liquidez até ao ano de 2019, demonstrando 

assim uma estabilidade Financeira que tem vindo a crescer ao longo dos anos. 

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

e estrutura de financiamento da empresa:  

 

Rácios 
Sintramar 

2018 

Sintramar 

2019 

Sintramar 

2020 

Rentabilidade         

Rentabilidade Bruta das Vendas Margem Bruta/Vendas 77,9% 78,8% 75,9% 

Rentabilidade Operativa das Vendas RO/Vendas 21% 21% -81% 

Rentabilidade Vendas antes de 

depreciações, EF e Impostos EBITDA/Vendas 27% 26% -59% 

Rentabilidade das Vendas RL/Vendas 16% 15% -72% 

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

Rentabilidade do Capital Próprio RL/Capital Próprio 18% 17% -20% 

Actividade         

Rotação do Ativo Vendas/Ativo 72% 78% 18% 

FSE FSE/Vendas 22% 22% 63% 

Pessoal Pessoal/Vendas 32% 32% 95% 

Financiamento         

Endividamento Passivo/Ativo 36% 30% 36% 

Solvabilidade Capital Próprio/Passivo 176% 236% 176% 

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

Estrutura de Endividamento a C.P. Passivo CP/Passivo 55% 68% 21% 

Estrutura de Endividamento a M.L.P. Passivo MLP/Passivo 45% 32% 79% 

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

Liquidez 

Ativo Corrente/Passivo 

Corrente 139% 151% 327% 

Custo do Passivo EF/Passivo 1% 2% 2% 

Cobertura dos Encargos Financeiros RO/EF 4891% 2264% -1879% 

Peso dos Encargos Financeiros RAI/EBITDA 77% 78% 145% 
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Relativamente ao ano de 2020, constatamos que foi marcado pela pandemia Covid-19, pelo 

que voltámos aos rácios de Endividamento, Solvabilidade e Autonomia Financeira registados 

em 2018, o que acontece devido à procura de liquidez adicional para fazer face à crise 

registada a nível global. Deste modo, verificamos a duplicação do rácio referente à liquidez 

da empresa. 

O resultado líquido do exercício foi negativo em 968.577,95€, devido ao impacto de um ano 

com elevadas restrições para o turismo e para o sector da restauração. 

Em 2020 verificámos também apenas uma ligeira descida da rentabilidade bruta das vendas 

e obtivemos uma rentabilidade operativa das vendas negativa, fruto deste ano atípico. 

Diminuímos a estrutura de custos, tanto de FSE como de pessoal, no início da pandemia em 

Março de 2020, prevendo um ano difícil de ajustamento constante. Apesar desta gestão 

rigorosa, as vendas registadas, num ano pandémico extremamente duro, não permitiram 

resultados positivos. 

Em 2021 vamos continuar a ter uma análise atenta e uma gestão rigorosa, para manter a 

empresa sólida e sustentável. 

A salientar é o aumento do passivo não ser representativo do ano desastroso que foi para o 

nosso setor. 

Conseguimos com ajustamentos em tempo útil, bem como o recurso a apoios do Estado, não 

aumentar o passivo e endividamento de forma relevante. 

Esta situação deve-se à gestão rigorosa efetuada nos últimos anos. O nosso grande objetivo 

para 2021 será a operação ser rentável. 
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10.3 Análise Financeira – O Lugar 

Fazendo uma análise ao ano de 2020, podemos verificar que apesar do ano marcado pela 

pandemia Covid-19, tivemos no Lugar Lda um aumento de Solvabilidade, Autonomia 

Financeira e de Liquidez, demonstrando assim a estabilidade e consolidação da empresa. 

O resultado líquido do exercício foi negativo em 77.699,15€, devido ao impacto de um ano 

com elevadas restrições para o turismo e para o sector da restauração. 

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

e estrutura de financiamento da empresa: 

 

Rácios 
Lugar 

2018 

Lugar 

2019 

Lugar 

2020 

Rentabilidade         

Rentabilidade Bruta das Vendas Margem Bruta/Vendas 73,9% 72,7% 66,7% 
Rentabilidade Operativa das Vendas RO/Vendas 15% 10% -12% 
Rentabilidade Vendas antes EF e 

Impostos RAEFI/Vendas 17% 12% -3% 
Rentabilidade das Vendas RL/Vendas 12% 8% -10% 
Rentabilidade do Ativo RL/Ativo 38% 25% -11% 

Rentabilidade do Capital Próprio RL/Capital Próprio 53% 35% -14% 

Actividade         

Rotação do Ativo Vendas/Ativo 305% 313% 106% 
FSE FSE/Vendas 23% 22% 54% 

Pessoal Pessoal/Vendas 33% 38% 84% 

Financiamento         

Endividamento Passivo/Ativo 28% 27% 19% 
Solvabilidade Capital Próprio/Passivo 257% 267% 433% 
Autonomia Financeira Capital Próprio/Ativo 72% 73% 81% 
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 Financiamento da Empresa Ativo/Capital Próprio 139% 137% 123% 

Liquidez Ativo Corrente/Passivo Corrente 203% 219% 252% 
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Neste ano de 2020, apesar da conjuntura muito difícil, verificámos apenas uma ligeira 

diminuição da rentabilidade bruta das vendas. Já a rentabilidade do ativo e do capital próprio 

registaram valores negativos. 

Ao longo dos anos temos conseguido uma diminuição do rácio de fornecimentos e serviços 

externos. No entanto este ano, apesar de termos ajustado a estrutura ao nível de vendas, 

não foi suficiente para o brutal impacto de quebra de vendas. 

Relativamente aos custos com pessoal, temos verificado um incremento ao longo dos anos. 

Pretendíamos ajustar os valores no ano de 2020, no entanto, no ano pandémico revelou-se 

impossível de concretizar. O impacto não foi maior porque tínhamos uma estrutura dinâmica 

e recorremos aos apoios do Estado. No próximo ano vamos procurar manter a gestão de 

recursos humanos dinâmica e ajustar às vendas que vamos conseguindo gerar, nunca 

esquecendo a produtividade, para conseguirmos manter este rácio dentro dos nossos 

objetivos e nunca prejudicando o nível de serviço. 

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 equilibrada 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, mostram que apesar de termos tido um ano desastroso, 

foi possível apresentar alguns resultados positivos, o que espelha a solidez da empresa. 

O impacto nas vendas teve reflexo direto nos resultados, mas conseguimos mitigar os efeitos 

desta quebra através de uma rápida intervenção nos recursos que gerimos bem como 

aproveitar todos os instrumentos colocados à nossa disposição pelo governo. 
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10.4 Análise Financeira – Sebenta do Tempo 

A situação financeira da Sebenta do Tempo, Lda no exercício de 2020 caracteriza-se por um 

aumento significativo da solvabilidade e da autonomia financeira, resultado da liquidação da 

totalidade dos suprimentos, o que é bastante positivo para a empresa. 

O resultado líquido do exercício foi positivo no valor de 125.144,61€, traduzindo-se numa 

rentabilidade do ativo de 64%. 

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

e estrutura de financiamento da empresa: 

 

Rácios 

Sebenta 

Tempo 

2018 

Sebenta 

Tempo 

2019 

Sebenta 

Tempo 

2020 

Rentabilidade         

Rentabilidade Bruta das Vendas Margem Bruta/Vendas 11,4%   29,9% 

Rentabilidade Operativa das Vendas RO/Vendas 10%   30% 

Rentabilidade Vendas antes              

Depreciações EF e Impostos EBITDA/Vendas 10%   30% 

Rentabilidade das Vendas RL/Vendas 4%   23% 

Rentabilidade do Ativo RL/Ativo 5% 26% 64% 

Rentabilidade do Capital Próprio RL/Capital Próprio 165% 72% 74% 

Actividade         

Rotação do Ativo Vendas/Ativo 111% 0% 274% 

FSE FSE/Vendas 1%   0,23% 

Pessoal Pessoal/Vendas 0%   0% 

Financiamento         

Endividamento Passivo/Ativo 97% 63% 14% 

Solvabilidade Capital Próprio/Passivo 3% 58% 615% 

Autonomia Financeira Capital Próprio/Ativo 3% 37% 86% 

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 Ativo/Capital Próprio 3521% 271% 116% 

Liquidez Ativo Corrente/Passivo Corrente 21% 158% 715% 
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7. Informações das Empresas 

 

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. 
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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€ 

- 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.  

 

 

 

Sintramar, Lda

O Lugar Restaurante, 
Lda 
60%

Atividade: Restauração

Sebenta do Tempo, Lda
100%

Actividade: Imobiliária
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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 Restaurante Lda 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”.  

 

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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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  

 

Revisores Oficiais de Contas 

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

da Silva e pelo Dr. Pedro Brito. 

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 2020. 

 

 

 


