ScorePME - Notação de Desempenho e Sustentabilidade

CERTIFICADO 2019
NOTAÇÃO DE DESEMPENHO E SUSTENTABILIDADE ECONÓMICO-FINANCEIRA - PORTUGAL

RECICLYBRAGA CATALISADORES, UNIPESSOAL, LDA
NIF 514151536
A SCORING – Informação e Sistemas de Gestão, Lda., NIF 515 020 346, (doravante designada por SCORING) certifica
que a empresa atrás referenciada (doravante designada por EMPRESA CERTIFICADA), obteve no exercício fiscal de
2018, em Portugal, o valor de 79% no Índice de Desempenho e Sustentabilidade Económico-financeira (iDS). Por
esse valor se situar no escalão de 0, corresponde a uma Notação de Desempenho e Sustentabilidade – ScorePME
“AA”.
A notação “AA” significa que a EMPRESA CERTIFICADA está no TOP 25% das empresas nacionais quanto ao
desempenho e sustentabilidade económico-financeira (ver ficha técnica em anexo), isto é, só 25% dessas empresas
têm um ScorePME "AA".

SCORING - Lisboa, Portugal, emitido em 31-10-2019
Carlos Gouveia, CEO. António Aguiar (PhD), Scientific Comission.
Anexos que fazem parte integrante deste certificado e do competente licenciamento do uso do selo:
A1. Índices e notações. Radar Desempenho vs Sustentabilidade.
A2. Operações, resultados e estrutura de capital: indicadores principais e gráficos.
A3. Desempenho e sustentabilidade: rácios de gestão, índices e gráficos.
A4. Ficha técnica.
A5. Termos e condições.
Auditoria independente:
O modelo ScorePME 2019 foi auditado e certificado pela “Bureau Veritas” (www.bureauveritas.pt, “líder mundial
na avaliação de conformidade e certificação”, acreditada junto do IPAC – Instituto Português de Acreditação), que
verificou a fiabilidade dos dados com as respetivas IES (Informação Empresarial Simplificada), a exatidão dos cálculos
efetuados de acordo com o “modelo de notação de desempenho e sustentabilidade económico-financeira de
empresas” e a notação atribuída às empresas. [ Certificado Bureau Veritas N. BV201908.01 ].
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A1. Índices e notações. Radar Desempenho Vs Sustentabilidade.
NIF

514151536

RECICLYBRAGA CATALISADORES, UNIPESSOAL, LDA

Índices de Desempenho e de Sustentabilidade; notação.
Índice de Desempenho e Sustentabilidade (iDS)
Índice de Desempenho (iD)
Índice de Sustentabilidade (iS)
Notação de Desempenho e Sustentabilidade (nDS) - ScorePME
Legenda:

16

17

18

ScorePME

89%
99%
58%
AA

78%
90%
44%
AA

79%
79%
62%
AA

AA

índice = percentil do rácio face ao universo das PME.

Radar Desempenho Vs. Sustentabilidade
100%

16

(alto)

17

18

(baixo)

Desempenho (iD)

75%

50%

25%

0%
0%

25%

(baixa)

50%

75%

Sustentabilidade (iS)
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100%
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A2. Operações, resultados e estrutura de capital: indicadores principais e gráficos.
NIF

514151536

RECICLYBRAGA CATALISADORES, UNIPESSOAL, LDA
Valores monetários em milhares de Euros

Operações e Resultados

16

Nº de trabalhadores
Volume de negócios (VN)
Resultado antes de juros e impostos (RAJI)
Resultado líquido do exercício (RL)

17
1
80
31
25

18

3
435
61
48

2018vs2017

4
634
43
33

25%
31%
-40%
-45%

Volume de Negócios e Resultado Líquido
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Resultado líquido do exercício (RL)

18
Volume de negócios (VN)

Valores monetários em milhares de Euros

Estrutura de Capital

16

Ativo (ATV)
Capital próprio (CP)
Passivo (PASS)

17
55
26
29

18

208
74
133

2018vs2017

172
108
64

-21%
31%
-108%

Estrutura de Capital
250
200
150
100
50
0
16

17
Ativo (ATV)

Capital próprio (CP)

18
Passivo (PASS)
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A3. Desempenho e sustentabilidade: rácios de gestão, índices e gráficos.
NIF

514151536

RECICLYBRAGA CATALISADORES, UNIPESSOAL, LDA

Rácios de gestão relacionados com o Desempenho

16

17

18

Índice2018

Rentabilidade das Vendas (RTV = RAJI/VN)
Rentabilidade do Ativo (RTA = RAJI/ATV)
Rentabilidade dos Capitais próprios (RCP = RAJI/CP)

39%
56%
119%

14%
29%
82%

7%
25%
40%

62%
88%
74%

Legenda:

Índice = percentil do rácio face ao universo das PME.

Rentab. das Vendas

Rentab. do Ativo

Rentab. Capit. Próprios

Índice

Índice

Índice

62%
74%

88%

Rácios de gestão relacionados com a Sustentabilidade
Autonomia Financeira (AF = CP/ATV)
Solvabilidade (SOL = CP/PASS)
Liquidez Geral (LQG = ATVc/PASSc)
Legenda:

16

17

18

Índice2018

47%
90%
168%

36%
56%
140%

63%
167%
148%

74%
74%
38%

Índice = percentil do rácio face ao universo das PME.

Auton. Financeira

Solvabilidade

Liquidez Geral

Índice

Índice

Índice

38%

74%

74%
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A4. FICHA TÉCNICA.
O ScorePME (notação de desempenho e sustentabilidade económico-financeira de empresas), é uma metodologia
de classificação e notação desenvolvida pela SCORING.
Pré-requisitos que as empresas devem observar para serem consideradas no universo ScorePME
• Terem cumprido a obrigatoriedade de submissão do IES (Informação Empresarial Simplificada);
• Terem obtido um volume de negócios no ano em análise até 50 milhões de Euros, com um mínimo equivalente
a 100 SMN (Salário Mínimo Nacional) e até 250 trabalhadores;
• Não serem SGPS, Holding ou Gestoras de Participações Sociais.
Determinação do ScorePME
• Dados IES (Informação Empresarial Simplificada)
o Os dados utilizados para os cálculos, são provenientes de bases de dados públicas, decorrentes da
obrigatoriedade das empresas entregarem a Informação Empresarial Simplificada (IES) (legislação
aplicável: Decreto-Lei nº 8/2007, de 17 de janeiro e Portaria nº 1416-A/2006, de 19 de dezembro). É
assim assegurada a imparcialidade e o rigor dos dados utilizados.
o O ScorePME e respetivos índices atribuídos num determinado ano, são calculados com base nas contas
anuais do ano anterior. Assim, e como exemplo, o ScorePME de 2019, utiliza os dados relativos ao
exercício fiscal de 2018.
• Determinação dos índices de desempenho (iD), de sustentabilidade (iS) e de desempenho e sustentabilidade
(iDS)
o O iD (índice de desempenho) é calculado com base em indicadores de desempenho económico, como
sejam a Rentabilidade das Vendas e a Rentabilidade do Ativo. O iD resulta num valor de 0% a 100%.
o O iS (índice de sustentabilidade) é calculado com base em indicadores de sustentabilidade financeira,
como sejam a Autonomia Financeira e a Liquidez Geral. O iS resulta num valor de 0% a 100%.
o O iDS (índice de Desempenho e Sustentabilidade) é calculado a partir do iD e iS. O iDS resulta num valor
de 0% a 100%.
• Escalões de notação de desempenho e sustentabilidade
O ScorePME resulta da determinação do índice de desempenho e sustentabilidade (iDS). Conforme o valor
do iDS, assim é atribuído o ScorePME, de acordo com os seguintes escalões:
▪ “AA”: Índice de Desempenho e Sustentabilidade de [ 75% a 100% ], Excelente
▪ “A”: [50% a 75%[, Bom
▪ “B” [25% a 50%[, Fraco
▪ “C” [0% a 25%[, Reduzido
• Significado das notações
O algoritmo desenvolvido pela SCORING, garante (objetiva e matematicamente) que as empresas que
obtenham uma notação de desempenho e sustentabilidade económico-financeira (ScorePME) de nível
“AA”, são as 25% melhores do universo de empresas abrangidas, quanto ao índice de Desempenho e
Sustentabilidade. Por outras palavras, só 25% das empresas num determinado exercício podem obter um
ScorePME “AA”. E o mesmo se aplica às restantes notações (“A”, “B” e “C”).
Propriedade intelectual e certificação independente
• A marca ScorePME e o selo ScorePME, são marcas registadas SCORING.
• O “Modelo de notação de desempenho e sustentabilidade económico-financeira de empresas - ScorePME”
tem patente registada junto do Instituto Nacional da Propriedade Intelectual (INPI).

•

O modelo ScorePME 2019 foi auditado e certificado pela “Bureau Veritas” (www.bureauveritas.pt, “líder
mundial na avaliação de conformidade e certificação”, acreditada junto do IPAC – Instituto Português de
Acreditação), que verificou a fiabilidade dos dados com as respetivas IES (Informação Empresarial Simplificada),
a exatidão dos cálculos efetuados de acordo com o “modelo de notação de desempenho e sustentabilidade
económico-financeira de empresas” e a notação atribuída às empresas. [ Certificado Bureau Veritas

N. BV201908.01 ].
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A5. TERMOS E CONDIÇÕES.
A SCORING – INFORMAÇÃO E SISTEMAS DE GESTÃO, LDA, NIF 515 020 346 e RECICLYBRAGA CATALISADORES,
UNIPESSOAL, LDA, NIF 514151536, acordam nos seguintes termos e condições.
Licenciamento.
A EMPRESA CERTIFICADA fica autorizada pela SCORING a usar a expressão ScorePME seguida da respetiva notação
e o selo ScorePME devidamente personalizado com o NIF e ano de atribuição, que acompanham a emissão deste
certificado.
Limitação de responsabilidade.
A SCORING não se responsabiliza por qualquer uso da informação presente neste certificado e no uso do selo
ScorePME, pela própria EMPRESA CERTIFICADA ou por terceiros, nomeadamente qualquer tomada de decisão (de
compra, venda, dissolução, etc) ou qualquer outro ato praticado com base nos mesmos. A informação contida neste
relatório não consubstancia qualquer opinião ou aconselhamento, de natureza financeira ou de outro tipo, por parte
da SCORING.
Seleção de empresas.
É da exclusiva responsabilidade da SCORING a definição dos critérios de seleção das empresas a considerar para o
universo ScorePME. A SCORING define critérios objetivos e assume o compromisso de aplicar esses critérios de
forma imparcial a todas as empresas do mesmo sistema fiscal. A não inclusão de uma qualquer empresa, seja por
erro ou por qualquer outro motivo, não confere o direito a qualquer indemnização de qualquer tipo, procurando a
SCORING, sempre que interpelada, dar uma resposta objetiva para essa exclusão.
Erros, falhas e omissões.
• Em virtude do tratamento de grande quantidade de informação, recorrendo a sistemas informáticos e de
comunicação que a SCORING não pode controlar integralmente, provenientes de bases de dados de terceiros
(nomeadamente Instituto dos Registo e Notariado, onde são depositadas anualmente as contas anuais das
empresas com atividade em Portugal (IES), entre outras), e apesar da SCORING realizar diversas auditorias de
fiabilidade da informação, não é possível garantir a total e completa exatidão da informação comunicada.
• A EMPRESA CERTIFICADA tem o dever de comunicar à SCORING a existência de alguma informação incorreta
presente neste certificado e no selo que a acompanha.
• Caso seja detetado algum erro, falha ou omissão, a SCORING compromete-se a corrigir a informação, sem
qualquer custo para a EMPRESA CERTIFICADA.
Regras de uso do selo ScorePME
• A EMPRESA CERTIFICADA pode utilizar o selo que acompanha este certificado, personalizado com o NIF e o ano
de atribuição, nas suas peças de comunicação, decoração ou website, nas versões a P/B ou a cores.
• O selo não pode ser distorcido, devendo sempre manter-se a relação altura e largura. Não deve ser rasurado,
nem reduzido a uma dimensão de tal forma pequena que torne impercetível a leitura do NIF e do ano de
atribuição. Para tal, as dimensões mínimas devem ser:
o Papel: 2 cm x 2,25 cm
o Digital: 135 x 152 px
• A SCORING criará marcas distintivas adequadas às empresas que obtenham sucessivamente o ScorePME “AA”
em anos consecutivos, e que pretendam comunicar esse feito aos seus interessados.
• A EMPRESA CERTIFICADA assume o compromisso de usar a certificação e o selo de forma consciente, nunca
procurando dar-lhe um sentido que de facto não tem. Deve especificamente restringir o uso do selo em suportes
físicos (estacionário, viaturas, etc) a partir de 31 de dezembro do ano seguinte ao da atribuição, em particular
se vier a obter um ScorePME inferior no ano seguinte.
Estes termos e condições foram aceites pela EMPRESA CERTIFICADA aquando do pedido do certificado e
consideram-se confirmados com a receção do certificado e, sobretudo, com a utilização do selo.
Para qualquer assunto relacionado com o certificado e o respetivo selo, deve ser contactada a SCORING, via e-mail
geral@scoring.pt
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