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Somos uma empresa fiável que
oferece um serviço de excelência
aos seus Clientes e por isso
somos líderes na nossa indústria.
Acreditamos que a manutenção
do negócio assenta na
sustentabilidade ambiental e
social e que o nosso maior bem
são as nossas pessoas e os nossos
clientes.
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NOTA INTRODUTÓRIA
O presente Relatório de Gestão respeita ao exercício económico de 2014, período compreendido entre 1 de
janeiro de 2014 e 31 de dezembro de 2014, da SPdH – Serviços Portugueses de Handling, SA., com a
designação comercial de Groundforce Portugal.
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MENSAGEM DO PRESIDENTE DA COMISSÃO EXECUTIVA
A conjuntura económica verificada durante o ano de 2014 foi muito difícil, quer a nível nacional quer na zona Euro.
Não obstante esse constrangimento, a empresa reforçou a sua sustentabilidade económico-financeira, consolidando,
assim, o caminho que iniciou em 2012 e que tem constituído um objetivo estratégico e prioritário.
Conseguimos um Resultado Líquido positivo de 2,356 milhões de euros e um EBITDA, indicador que melhor avalia o
resultado da atividade da empresa, de 4,1 milhões de euros, superando em 11,3 % o valor de 2013.
É importante destacar a evolução notável verificada, na empresa, nos últimos três anos. De um Resultado Líquido
negativo de 11,1 milhões de euros, no fecho do ano de 2011, a empresa consegue, em 2014, um resultado de 2,4
milhões de euros positivos.
Do mesmo modo, e no mesmo período, o EBITDA evoluiu de um valor negativo de 6,5 milhões de euros, em 2011,
para um valor positivo de 4,1 milhões de euros, em 2014, ou seja uma progressão de 10,6 milhões de euros. Estes
resultados têm como suporte uma estratégia assente em várias frentes e envolvendo os seus trabalhadores.
Realça-se que, na sequência da recuperação financeira alcançada nos últimos anos, e através da realização de
prestações acessórias de capital pelo acionista TAP SGPS no montante de 1 milhão de euros, os capitais próprios da
empresa apresentaram-se positivos no final do ano e cumprindo o artigo 35º do Código das Sociedades Comerciais.
Assim, no desenvolvimento da sua atividade comercial em 2014, a empresa renovou a totalidade dos contratos
de assistência em escala a que se propunha, nomeadamente a Air France, KLM, Aigle Azur, Air Nostrum, Air
Europa, Royal Air Maroc, Grupo Tui, Monarch e United. No presente ano a SPdH conseguiu ainda 6 novos
contratos, como a British Airways e Air Europa no Porto e a Aerovip em Porto Santo, assegurando assim um
market share de relevo nos aeroportos nacionais de Lisboa, Porto e Funchal com 76%, 50% e 65% de quota de
mercado, respetivamente.
A empresa foi também, durante o ano de 2014, distinguida pelos seus clientes com vários prémios, como por
exemplo: Ground Handling International Ramp Safety Award Europe 2014 (por nomeação da British Airways); A
Escala do Porto com a Melhor Escala de 2014 da Air Nostrum e a Escala do Porto Santo como o Customer
Satisfaction Winner da Thomson Airways.
De igual modo, dentro de uma lógica de crescimento sustentado, as Certificações de Qualidade (NP EN ISO
9001:2008), Segurança e Saúde no Trabalho (NP 4397:2008/OHSAS 18001:2007), Ambiente (NP EN ISO
14001:2004), de Safety and Security da ISAGO/IATA e Cargo 2000 permitiram confirmar a SPdH, num caminho
de Excelência e Melhoria Contínua, assentes num sistema de Gestão Integrado baseado na manutenção e
renovação destas certificações, críticas à indústria em que opera.
Em 2014, a autonomização da área de negócio relativa à venda de serviços ao exterior permitiu uma
afirmação mais consistente da empresa no mercado, através dos projetos internacionais de Consultoria e
Formação, que atingiram cerca de 750 mil euros, montante significativo e muito superior ao verificado nos
anos transatos. Com esses projetos, a SPdH conquistou também este ano três novos parceiros internacionais.
No que à Gestão das Pessoas respeita, 2014 representou o consolidar de um novo modelo organizacional
assente em processos, programas e iniciativas que possam consubstanciar a transformação da cultura SPdH.
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Essa transformação realiza-se, ora Apoiando causas, criando relações de parceria intra e inter-empresa, ora
gerando relações de maior Proximidade entre os diferentes níveis hierárquicos e os colaboradores. Realiza-se
ainda, promovendo metodologias e instrumentos catalisadores de um crescente alinhamento estratégico, com
incentivo ao sentido de missão, facilitando o espírito de Partilha e promovendo a adoção de uma atitude
Mobilizadora por parte dos colaboradores devidamente plasmada no orgulho em Ser Groundforce.
Esta dinâmica organizacional reforçada elevou a Empresa a um novo patamar de excelência nas suas
políticas, processos e práticas de Gestão de Pessoas e Capital Humano que mereceram o reconhecimento de
instituições de prestígio a nível nacional e internacional, tendo sido atribuídos à SPdH três galardões: Prémio
APG Empresa 2014 (Associação Portuguesa de Gestão das Pessoas), 10ª Melhor Empresa para Trabalhar e 3ª
Melhor Grande Empresa para Trabalhar (Revista Exame e Accenture).
O próximo ano de 2015 colocará novos e exigentes desafios a todos os trabalhadores da Empresa e que temos de
superar.
Um primeiro e decisivo desafio será o desfecho dos concursos lançados pelo INAC, em 2014, para atribuição de
licenças de acesso à atividade e ao mercado, por um período de sete anos, nas escalas de Lisboa, Porto e Faro, nos
quais a SPdH ficou pré-qualificada e apresentou propostas.
Estou convicto que a SPdH obterá as licenças em concurso, mesmo sabendo que estamos a competir com as
propostas apresentadas pelos mais importantes handlers internacionais.
A obtenção das licenças para os próximos sete anos, além de vital para a vida da empresa, confere-lhe uma
estabilidade que permite abrir novos horizontes e oportunidades.
Mas a empresa terá de saber enfrentar uma situação nova, uma vez que contará com mais um prestador de serviços
na escala de Lisboa, o que naturalmente se refletirá num nível concorrencial acrescido a que teremos de saber dar
resposta.
A maior concorrência no mercado, sendo um desafio novo, tem de representar para nós um fator de incentivo para
aumentar a nossa competitividade. Temos, para isso, de conseguir compatibilizar a melhoria da qualidade do serviço
prestado aos nossos clientes com ganhos de eficiência operacional, uma atenção especial na contenção dos custos e
uma dinâmica reforçada da nossa política comercial.
Acredito que contando com o saber, o profissionalismo e o empenho dos nossos colaboradores, conseguiremos ser
bem-sucedidos.
Em 2015, sendo garantida a estabilidade da empresa pelas novas licenças, temos duas outras linhas estratégicas a
desenvolver: o reforço da diversificação de negócios e a abertura da SPdH ao exterior.
Neste âmbito, reforça-se o incremento dos serviços de formação e de consultoria prestados a nível não só nacional,
mas também internacional, com enfoque nos países de expressão portuguesa.
Por outro lado, e nas mesmas linhas estratégicas, a SPdH irá integrar-se em projetos europeus ligadas à sua
atividade ou atividades conexas.
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Esta via, permitir-lhe-á participar em projetos de inovação e desenvolvimento tecnológico de sistemas e
equipamentos e em projetos multidisciplinares em cuja cadeia de valor se pode inscrever a atividade de handling.
A participação em ações e projetos desta natureza tem também por objetivo alargar os contactos e troca de
experiências e de saberes com os maiores “players” do mercado, nas diversas áreas, que sempre estão presentes
nestas iniciativas.
A SPdH é hoje, portanto, uma empresa mais sólida e mais bem preparada para enfrentar de forma estável o futuro e
os desafios que ele coloca. Estas perspetivas não podem deixar de ser motivo de satisfação e de orgulho.
Os bons resultados de 2014 devem-se, em muito, e mais uma vez, ao bom desempenho e dedicação dos
trabalhadores que bem souberam vencer os obstáculos do contexto operacional difícil em que decorreu a operação,
sobretudo no período de Verão. A todos expresso o justo reconhecimento da empresa.
Para concluir, além dos agradecimentos pelo apoio demonstrado pelos acionistas, desejamos manifestar o
mais profundo apreço e reconhecimento pela confiança dos nossos Clientes e pela cooperação dos restantes
Órgãos Sociais, Fornecedores, Auditores e outros parceiros da empresa. Todos, de forma direta ou indireta,
deram o seu contributo para os resultados alcançados.
Destaco, em particular, e mais uma vez, o papel de quantos trabalham para que a SPdH seja uma grande
Marca. O seu empenho, profissionalismo e dedicação são a Groundforce. É para eles, que em nome do
Conselho de Administração expresso, um sincero e reconhecido agradecimento.

António Guilhermino Rodrigues
Presidente da Comissão Executiva
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ORGÃOS SOCIAIS
Conselho de Administração:
António Alfredo Duarte Casimiro – presidente (não executivo)
António Guilhermino Rodrigues – vice-presidente
Luís Pedro Serra Ramos – vogal
Luiz Filipe Plácido Lapa – vogal (não executivo)
Maria Beatriz Neves Marques Quadrado Filipe – vogal

Comissão Executiva:
António Guilhermino Rodrigues – presidente (CEO - Chief Executive Officer)
Maria Beatriz Neves Marques Quadrado Filipe – vogal (CFO - Chief Finance Officer)
Luís Pedro Serra Ramos – vogal (COO - Chief Operations Officer)

Fiscal único (ROC):
Deloitte & Associados, SROC, SA

Suplente do fiscal único:
Carlos Luís Oliveira de Melo Loureiro, ROC

Presidente da mesa da assembleia geral:
José António de Melo Pinto Ribeiro

Secretário da mesa da assembleia geral:
Carlos Pedro Silva

Secretário da sociedade:
Carlos Alberto Neves Almeida
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VISÃO
Ser uma empresa rentável que, de forma sustentada, crie valor e
condições de segurança para todas as Partes Interessadas.

MISSÃO
Que cada cliente Passageiro acredite que a excelência do seu voo
comece ou termine com a excelência do serviço que a SPdH
(Groundforce Portugal) lhe oferece.

VALORES
Honestidade, satisfação do Cliente, paixão, agir como equipa,
medir o sucesso através de ganhos sustentáveis e trabalhar para
o Mundo são os nossos Valores.
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Principais Indicadores

Económico-Financeiros
2014
Volume de Negócios

2013

106.756.700 105.061.629

Δ% 14/13
2%

EBITDA

4.119.968

3.702.459

11%

Resultado Líquido do Período

2.356.419

2.126.071

11%

Ativo

25,367.578

22.444.439

13%

Passivo
Capital Próprio

25.086.781
280.797

25.520.061
-3.075.622

-2%
109%

Operacionais
2014

2013

Δ% 14/13

Movimentos (rotações)

81.901

81.656

0,3%

Passageiros (M)
Carga (ton.)

16,7
98.939

14,8
95.612

13%

Colaboradores SPdH (em 31 de dezembro)

2.298

2.298

0%
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ENQUADRAMENTO MACROECONÓMICO INTERNACIONAL
À semelhança do ocorrido no ano anterior, a atividade dos países emergentes e em vias de
desenvolvimento abrandou e as economias mais avançadas registaram baixos níveis de
crescimento, limitando o crescimento económico mundial para os 3,3%.
O contexto económico que se viveu em 2014 foi determinantemente marcado pela continuidade das
tensões geopolíticas em torno da Ucrânia e na Região do Médio Oriente e Norte de África,
estagnação das economias desenvolvidas e desaceleração dos países emergentes, refletindo
políticas menos expansionistas derivadas da correção de estrangulamentos estruturais e de
desequilíbrios internos e externos.
Após um fraco crescimento económico registado no início de 2014 devido a condições
meteorológicas particularmente adversas, o PIB dos Estados Unidos da América fortaleceu no
segundo trimestre e o crescimento económico anual situou-se nos 2,4%.
Esta expansão económica ficou a dever-se ao crescimento da procura interna privada, investimento
não residencial e exportações e resultou no dinamismo da atividade económica e evolução favorável
do mercado de trabalho, em que foram obtidas taxas de desemprego similares às de há 6 anos
atrás.
Na economia da Zona Euro, apesar de enfrentar estagnação e representar um risco importante para
a economia mundial, prevê-se que encerre 2014 com um crescimento de 0,8% do PIB. No entanto,
as perspetivas de crescimento mantêm-se frágeis em resultado da desaceleração dos principais
motores da economia, nomeadamente, Alemanha, França e Itália. De notar, porém, que o
crescimento nas economias periféricas, como Irlanda, Espanha e Portugal foi encorajador e acima
do esperado.
De realçar que, no período mais recente, se assistiu a alguma perda de dinamismo da economia da
zona euro no seu conjunto, existindo riscos reais de deterioração da situação económica, com
consequências sérias para a retoma que vinha sido encetada desde 2013.
O abaixamento do investimento e da confiança das empresas e consumidores em consequência do
acréscimo dos conflitos geopolíticos, a descida da taxa de inflação média em linha com a descida
dos preços das matérias-primas energéticas e alimentares e a apreciação do euro face ao dólar,
poderão concorrer para o ressurgimento de determinadas fraquezas em algumas das principais
economias.
Assistiu-se à continuação da crise financeira Russa, consequência das sanções impostas pelo
ocidente, após a anexação da Crimeia em março, do êxodo de capitais e da forte queda dos preços
dos combustíveis. A dependência do petróleo e do gás natural condiciona em muito esta economia,
uma vez que financiam aproximadamente metade da economia e representam dois terços das
exportações totais.
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Na economia brasileira, o fraco crescimento do PIB revelou-se o pior dos últimos cinco anos, em
resultado da queda dos preços das commodities exportadas e diminuição do consumo privado e
investimento.
O ritmo de crescimento da China manteve-se baixo, em comparação com os anos anteriores a 2012,
reflexo do elevado nível de endividamento e quebra no investimento.
A economia indiana, pelo contrário, apresentou uma aceleração (cresceu 5,8%) impulsionada pelo
aumento da atividade industrial e do investimento, após terem sido aplicadas reformas políticas,
que atenuaram os efeitos da fraca procura externa.
Depois de, em 2013, o Japão ter atingido um crescimento de 1,6%, sendo o melhor desde os últimos
três anos, em 2014 entrou em recessão técnica (o PIB foi de 0,1%) em consequência do aumento dos
impostos sobre as vendas.
No que respeita à África Subsariana, apesar da lenta recuperação da África do Sul, dos efeitos do
surto do Ébola e da queda do preço do petróleo, o seu crescimento manteve-se sólido, tendo para
tal contribuído fortes investimentos públicos e privados.
Em Angola, dada a elevada dependência que o país tem do sector petrolífero, a contração da
atividade petrolífera e a diminuição cumulativa do preço do petróleo mostraram-se muito
prejudiciais para a evolução da economia do País.
Já em Moçambique, a intensificação do investimento direto estrangeiro em mega projetos nos
sectores dos recursos naturais (nomeadamente do gás e do carvão) e em infraestruturas permitiu o
crescimento robusto da economia.

Fonte: World Economic Outlook Update, FMI, Janeiro 2015.
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ENQUADRAMENTO MACROECONÓMICO NACIONAL
Portugal alcançou em 2014 o primeiro ano de crescimento económico positivo, 0,9%, após três anos
consecutivos de recessão, e abaixo das previsões do Governo e da Comissão Europeia.
Contrariamente ao assistido em 2013, a recuperação económica resultou do contributo da procura
interna, consumo e investimento em capital fixo, já que se assistiu a uma redução do valor das
exportações. Ainda assim, é de referir que a procura interna obteve no último trimestre o seu pior
desempenho, refletindo o abrandamento do consumo privado.
A segunda metade do ano foi marcada pela deflação, sendo consequência das quebras dos preços
dos bens energéticos, bem como das fragilidades da procura interna. A taxa de inflação anual foi de
-0,28%.
Apesar da agitação do sistema bancário português durante os meses de verão, os mercados
financeiros internacionais mantiveram-se confiantes, e favoreceram a queda das taxas dos juros das
obrigações do tesouro.
O mercado de trabalhado seguiu a tendência positiva da economia. Apesar de ainda se manter
elevada, a taxa de desemprego baixou dos 16,3% para os 13,9%, espelhando, por um lado, as
melhorias sentidas por parte dos empregadores e, por outro, a implementação de diversos
programas de estímulos à criação de emprego e da alteração de metodologias aplicadas no cálculo
da taxa.

Indicador Económico

Ano 2013

1º Trimestre

2º Trimestre

3º Trimestre

4º Trimestre

Ano 2014

Crescimento do PIB

-1,5%

1,3%

0,9%

1,1%

0,7%

0,90%

Taxa de Inflação

0,3%

-0,13%

-0,33%

-0,53%

-0,11%

-0,28%

Taxa de Desemprego

16,3%

15,1%

13,9%

13,1%

13,5%

13,9%

Fonte: INE
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ENQUADRAMENTO SECTORIAL

SMALL WORLD BIG FUTURE
Passageiros
O ano de 2014, ano centenário da indústria de transporte aéreo, terminou com uma nota positiva - a
rentabilidade da indústria continua a melhorar. O esforço de todos em melhorar eficiências, reduzir
custos e gerar valor para os passageiros e despachantes de carga aérea contribuíram positivamente
para este aumento da rentabilidade.
Apesar da conjuntura económica desfavorável em 2014, a procura (RPK = Revenue Passenger
Kilometer) manteve as suas históricas taxas de crescimento, 5,9% (International and Domestic
Markets Combined) e o Load Factor subiu para 79,7%, 0,2 p.p. face a 2013.
Todas as regiões apresentaram um crescimento da procura. Mais de metade do crescimento do
transporte de passageiros proveio de companhias aéreas de mercados emergentes incluindo
Asia/Pacifico e Médio Oriente sendo que, nos últimos meses do ano, o mercado doméstico Chinês
desempenhou um papel muito importante no crescimento do trafego.
A procura nos mercados internacionais (6,1%) foi ligeiramente superior à dos mercados domésticos
(5,4%). Em termos geográficos (International and Domestic Markets Combined) os maiores
crescimentos registaram-se no Médio Oriente (12,6%), seguido da Ásia/Pacifico (7,1%), América
Latina (6,4%) e Europa (5,8%). A América do Norte (2,7%) e África (0,3%) foram os mercados com
taxas de crescimento mais baixo.
O quadro seguinte traduz a variação da procura e Load Factor por mercados, bem como as
colaborações de cada mercado em tais variações.
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2014 RPK e Load Factor por mercados
RPK
2014

Load Factor
2014

Mercados Internacionais

6,1%

79,2%

Asia / Pacífico

5,8%

76,9%

Aumento suportado pelas economias Chinesa e Japonesa

Europa

5,7%

81,6%

O crescimento na Europa foi suportado pelas Low Cost Carriers

América do Norte

3,1%

81,7%

Os Estados Unidos foram quem mais contribui para este
crescimento

Médio Oriente

13,0%

78,1%

Registou a maior taxa de crescimento. As economias da região
continuam a apresentar um crescimento robusto nos sectores não
petrolíferos

América Latina

5,8%

80,0%

Economia Brasileira estagnada

Africa

0,9%

67,5%

Apresentaram a menor taxa de crescimento. A Libéria, Serra Leoa
e Guine foram fortemente atingidas pelo Ébola, mas foi a Nigéria
que menos cresceu dada a sua dependência das receitas do
petróleo

Mercados Nacionais

5,4%

80,6%

Estados Unidos

2,4%

84,8%

Aumento do consumo, diminuição da taxa de desemprego

China

11,0%

80,2%

Aumento do consumo interno apesar de um ligeiro sinal de
abrandamento da economia

Japão

3,6%

Brasil

6,9%

80,0%

Economia estagnada e taxa de inflação preocupantes

India

8,0%

76,3%

Estimulação do mercado através de companhias aéreas locais

Rússia

9,8%

75,3%

Com a economia no limiar da recessão estima-se que as taxas de
crescimento decresçam em 2015

Austrália

1,8%

76,5%

Economia lenta, baixos níveis de consumo

Mercado Global (internacional e
doméstico)

5,9%

79,7%

Asia / Pacifico

7,1%

77,2%

Europa

5,8%

80,8%

América do Norte

2,7%

83,6%

Médo Oriente

12,6%

78,4%

América Latina

6,4%

79,8%

Africa

0,3%

68,4%

Crescimento moderado do mercado doméstico decorrente do
aumento de impostos sobre as vendas em Abril

Fonte: IATA Press Release Passenger Demand
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Carga
Reconquistar quota de mercado, energizar o sector e aumentar as receitas são os grandes desafios
que se colocam à indústria da carga aérea. As condições económicas mundiais apresentaram
variações consideráveis ao longo de 2014 mas a procura do frete aéreo foi estável no geral.
O ano de 2014 terminou com um crescimento de 4,5%, medido em Freight Tonne Kilometers (FTK) .
É uma aceleração bastante significativa, face ao crescimento de 1,3% obtido em 2013.
À semelhança de anos anteriores as maiores taxas de crescimento ocorreram no Médio Oriente,
África e Ásia/Pacifico.
FTK
Mercado Global

2014
4,5%

Ásia / Pacífico

5,4%

Aumento da importação e da produção. Os mercados Japonês e Chinês
foram os que mais contribuíram para este crescimento

Europa

2,0%

A Eurozona permanece fraca e no limiar da recessão com os efeitos
das sanções russas a acentuar o impacto

América do Norte

2,4%

Apos um início de ano com alguma contracção, o crescimento acelerou
motivado tanto pelas exportações como pelas importações

Médio Oriente

11,0%

América Latina

0,1%

Africa

6,7%

Alargamento da rede das companhias aéreas locais, fazendo do Médio
Oriente um Hub de Carga Aérea
Única região que apresentou um decréscimo, afectada pelo
abrandamento económico em particular do Brasil e Argentina
Apesar das maiores economias como a Nigéria e Africa do Sul
apresentarem comportamentos inconsistentes durante o ano, a
actividade regional foi impulsionada pelo transporte de bens.

Fonte: Air freight market analysis (IATA)

Apesar da tendência de crescimento, permanecem grandes desafios. As yields decresceram pelo
terceiro ano consecutivo em 2014, sem perspectiva de melhoramento. A indústria foca-se hoje em
oferecer uma proposta de valor mais forte e de forma a ir de encontro às expectativas e
necessidades dos clientes, encurtando os tempos de transporte, assegurando o correto
manuseamento de perecíveis e atuando sobre altos padrões de qualidade. Este foco no valor gerou
mudança; em 2014, 22% das cartas de porte foram electrónicas tendo como objectivo 45% em 2015
e 80% em 2016. Esta modernização de processos contribuirá fortemente para substanciais ganhos
de produtividade e redução de custos neste negócio.
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A ATIVIDADE DA EMPRESA
FACTOS RELEVANTES
A SPdH apresentou em 2014 resultados positivos de 2.356.419 euros, 10,8% acima dos obtidos em
2013.
Durante o exercício 2014 foi aberto pelo INAC – Instituto Nacional de Aviação Civil concurso
internacional para atribuição das licenças de prestação de serviços de Assistência em Escala a
Terceiros para as categorias 3, 4 e 5, nos aeroportos de Lisboa, Porto e Faro, pelo prazo de 7 anos. A
SPdH candidatou-se a todas as categorias e nos três aeroportos, tendo sido qualificada em 2014 e
apresentado as suas propostas já no início de 2015.

PRÉMIOS
GroundHandling International
Ramp Safety Award Europe - Gothenburg
APG
Groundforce Portugal foi “Empresa do Ano” na Gestão de Pessoas
British Airways
A Escala de Lisboa recebe o prémio “Ramp Safety Award” - Prémio Silver Insignia Certificate
Thomson Airways
Porto Santo - “CSQ Winner” em Satisfação dos Passageiros
Revista EXAME
3ª Melhor Grande Empresa para Trabalhar em Portugal
10ª Melhor Empresa para Trabalhar em Portugal
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ACTIVIDADE OPERACIONAL
Eficiência Operacional, Qualidade de Serviço, Produtividade e Otimização de Processos
No decurso de 2014 foram desenvolvidas várias ações concretas que visaram, de forma integrada,
assegurar uma gestão eficaz dos meios humanos, materiais e equipamentos, potenciando a
introdução de melhorias em termos de eficiências operacionais, propiciando um reforço dos níveis
de satisfação dos clientes e do desempenho global da Empresa.
Estas ações passaram pela restruturação e reorganização dos processos internos de gestão das
equipas e dos meios técnicos, a introdução de novas metodologias de trabalho e de ferramentas e
respostas operacionais desafiadoras, tendo em vista o aumento do controlo efetivo dos custos
operacionais e o reforço do foco nos clientes Companhias Aéreas e clientes passageiros, por forma a
corresponder e superar as suas expectativas no que concerne à prestação de serviços de handling de
passageiros, bagagem e carga da SPdH.
Entre outros,
- Preparação de verão exigente em especial com a Companhia TAP Portugal (novas rotas e novos
equipamento);
- Reorganização dos processos para utilização dos novos terminais de bagagem;
- Adaptação da capacidade de trabalho na área de check-in, incluindo a reformulação dos processos
e equipas de self check-in e drop off de bagagem, fruto das limitações aeroportuárias no aeroporto
de Lisboa;
- Reorganização dos processos de embarque, com especial enfoque no cliente TAP Portugal;
- Reformulação do Handling Operations Centre (HOC), reorganização dos modelos de alocação e
afetação de recursos;
- Reorganização das lideranças locais operacionais (chefes de equipa) na área de placa de Lisboa,
no sentido de assegurar mais fluidez dos processos de carregamento, bem como assegurar
assistências atempadas nas chegadas com correspondente efeito positivo nos tempos de entrega de
bagagem;
- Na área de Carga de Lisboa, foi desenvolvido um projeto de polivalência nos TTAE’s (Técnicos de
Tráfego de Assistência em Escala) por forma a proporcionar uma gestão mais eficiência do quadro e
melhorar a relação com os clientes finais;
- Implementação de um novo sistema de faturação – Billing and Contracts;
Reorganização do serviço Groundcare (assistências especiais) internalizando os processos e os
recursos no quadro da Empresa;
-

- Reforço das Equipas de líderes operacionais, através de várias ações de team building, reuniões
participativas e propostas de sugestões de melhoria conjuntas;
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- Processos integrados entre as várias Escalas , nomeadamente, projetos de intercâmbio de meios e
equipamentos (autocarros, etc.), bem como a operacionalização de planos de mobilidade
geográfica.
Iniciou-se em 2014 a conceção de um Plano Previsional de RH ajustado às diversas épocas, com
especial enfoque na preparação do período de Verão IATA, período de maior “pico” da operação.
Este instrumento de trabalho permitiu, de forma integradora entre as várias áreas e dimensões de
RH (planeamento, recrutamento e formação) e as Operações, potenciar as respostas atempadas às
necessidades operacionais durante os períodos de “pico” operacional no que respeita à formação
inicial, ao levantamento de necessidades e acompanhamento das várias integrações de pessoal,
tendo sido possível a resposta pronta às várias situações que ocorreram do ponto de vista das
irregularidades operacionais.

ACTIVIDADE COMERCIAL
Criar relações de confiança com os clientes
A nossa atitude comercial pautou-se pelo constante dinamismo na busca de inovação e possíveis
parcerias, concebendo novos produtos e/ou serviços que acrescentem valor ao negócio.
A atividade comercial da Empresa é desenvolvida num mercado com elevados níveis de exigência e
competitividade. Como tal, a equipa comercial desenvolve todos os esforços para gerir o processo
de desenvolvimento das vendas e promoção de novos produtos, adotando uma atitude que se
destaca pela diferenciação qualitativa dos serviços disponibilizados pela SPdH e pela sua
capacidade de fidelização dos clientes.
No ano de 2014 foram renovados 27 contratos de assistência em escala, dos quais se destacam os
contratos com as companhias aéreas Air France, KLM, Aigle Azur, Air Nostrum, Air Europa, Royal
Air Maroc, Grupo Tui, Monarch e United.
Foram ainda assinados contratos com 6 novos clientes, a saber:
Aerovip (Porto Santo), Air Europa (Ticketing Porto), British Airways (Porto), Go2Sky (Lisboa, Porto,
Funchal e Porto Santo), Tailwind (Lisboa, Porto, Funchal e Porto Santo) e Ten Airways (Lisboa, Porto,
Funchal e Porto Santo).
Para além do aumento do preço médio, no caso da receita decorrente do core business, foi ainda
registado, em 2014, um aumento da receita gerada pela venda de serviços complementares, como a
cobrança de excesso de bagagem, ticketing e formação.
Foi possível a negociação de inúmeros SLA’s (Service Level Agreement), tendo sempre presente a
diferença de expectativas dos clientes em função da sua tipologia e estratégia num determinado
período.
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RECURSOS HUMANOS
A excelência das nossas pessoas

O ano de 2014 representou para a Direção de Recursos Humanos a consolidação de uma visão de
gestão integrada de RH e a implementação de vários processos e programas conducentes a um
processo transformacional da cultura SPdH.
Neste sentido, no respeitante à Gestão Integrada e Integradora dos Recursos Humanos foram, entre
outras, desenvolvidas as seguintes ações:
- Consolidação do Diretório de Competências , tendo sido caracterizadas 28 competências críticas
para a empresa e descritos 112 níveis de proficiência de competências;
- Concebidas 97 Fichas de Enquadramento de Funções, caracterizando igual número de funções e
níveis funcionais;
- Consolidado um novo Modelo de Gestão de Desempenho assente em (1) competências; (2)
resultados/objetivos; e (3) planos individuais de desenvolvimento. No ano de 2014 foram alvo deste
processo 1.558 colaboradores;
- Definidos 35 diferentes Objetivos Corporativos (Empresa, Direção, Área/Grupo) para o universo
dos 1.558 colaboradores;
- Reformulados os processos de acolhimento e integração de novos colaboradores, tendo
passado por este novo processo um total de 97 colaboradores.
Por outro lado, o desafio da energização organizacional assentou na conceção e/ou consolidação de
iniciativas de âmbito de Desenvolvimento Organizacional e que visam consolidar a proximidade e
parceria na Empresa, de forma a criar lideranças sólidas a par de uma política transversal de
comunicação interna, divulgando os outputs da gestão de pessoas orientadas para a prescrição de
soluções programáticas. Neste sentido:
O Programa APOIAR, que consiste no estabelecimento de protocolos de parceria para benefício dos
colaboradores e seus agregados familiares, de forma que possam recorrer a estes em situações
concretas, de acordo com as necessidades específicas.
O Programa APROXIMAR, que promove uma melhoria da comunicação interna na empresa e
pretende reforçar a cultura organizacional, introduzindo e reforçando uma cultura de elogio e
reconhecimento interno.
O programa TRANSFORMAR, que apresenta vários subprogramas e que visa, essencialmente,
promover uma Gestão da Mudança interna na organização e que possui no seu núcleo uma
intenção de transformar as lideranças, recorrendo a workshops, focus groups, ou ainda à ferramenta
learning maps, num esforço de transpor a informação das lideranças “em cascata” até aos
colaboradores.
A SPdH, derivado da importância da componente regulatória na sua atividade, tanto a nível nacional
como internacional, encara a Gestão Integrada como um dos fatores do desenvolvimento sustentado
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da sua organização, consciente de que só uma cultura baseada na segurança operacional
(safety/security) poderá constituir um alicerce sólido para a prossecução da sua atividade.
No âmbito dos Processos-Chave da DRH, e reportando a 2014, a DRH visou incidir no seu Plano de
Desenvolvimento a análise de gaps de competências detetados no âmbito do processo de gestão de
desempenho, associado ao processo de levantamento de necessidades de formação.
Esta orientação reforçou o objetivo do Plano de Desenvolvimento de 2014 que, para além do
cumprimento da formação técnica aplicável à atividade de assistência em escala e referente ao
Sistema de Gestão e às diferentes certificações detidas pela organização, apostou no reforço das
competências de liderança e comunicação, para se obter um efetivo incremento de inovação nas
práticas e processos de trabalho, melhoria na eficiência e implementação de tarefas desafiadoras.
Assistiu-se, de igual modo, à implementação de um processo de revisão e/ou reformulação de
syllabus e manuais de formação, ainda em curso, e que visa promover uma maior articulação entre
as políticas e práticas técnico-pedagógicas mais adequadas às disposições regulatórias da
atividade.

CARACTERIZAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA EMPRESA
Em 31 de dezembro de 2014 a SPdH integrava nos seus quadros 2.298 colaboradores. Prestavam
ainda serviço na Empresa 373 colaboradores oriundos de empresas de trabalho temporário (ETT’s) e
de prestação de serviços (PS), situação a que a empresa recorre para fazer face a acréscimos de
operação em períodos de acréscimo pontual de atividade determinados.

Recursos humanos

Quadro SPdH S.A.
Colaboradores Temporários e Outros

A média etária dos recursos humanos situa-se em 39,5 anos, com uma antiguidade média de 13,7
anos. Quanto ao fator idade, concluiu-se que a faixa etária dominante é a dos 30-40 anos com um
total de 1.071 colaboradores.
A faixa etária dominante é a dos 30-40 anos com um total de 1.071 colaboradores.
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Recursos Humanos

Sede

Lisboa

Porto

Madeira

Total

82

1.637

366

213

2.298

Média etária (anos)

42,8

38,2

42,6

42,1

39,5

Antiguidade média (anos)

15,5

11,8

18,0

18,8

13,7

< 30 anos

2

241

1

2

246

30 a 40 anos

27

798

153

93

1.071

41 a 50 anos

46

498

164

83

791

> 50 anos

7

100

48

35

190

TOTAL

82

1.637

366

213

2.298

Head Count (Dez. 2014)

Faixa etária

Dados relativos ao quadro da SPdH

A maioria dos colaboradores da SPdH tem um contrato permanente a tempo inteiro.
A escala de Lisboa (inclui sede) emprega 1.719 colaboradores, seguida das escalas do Porto e da
Madeira com 366 e 213 colaboradores, respetivamente.
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Indicadores

DEZ 2013

Colaboradores Total

2.298

Contrato Permanente
Tempo Inteiro
Tempo parcial
Contrato a Termo
Tempo Inteiro
Tempo parcial
Distribuição por Escala
Corporate
Lisboa
Porto
Madeira
Distribuição por Faixa Etária
< 30 anos
30 a 40 anos
41 a 50 anos
> 50 anos

Saídas
Entradas
DEZ2013 a DEZ2013 a
DEZ2014
DEZ2014
80

DEZ 2014

%
2013/2012

2.298

0,0%

80

2.035
1951
84
263
168
95
2.298
81
1631
368
218

2.020
1923
97
278
216
62
2.298
82
1637
366
213

-0,7%
-1,5%
13,4%
5,4%
22,2%
-53,2%

2.298

2.298

274
1.134
712
178

246
1.071
791
190

0,0%
-11,4%
-5,9%
10,0%
6,3%

0,0%
1,2%
0,4%
-0,5%
-2,3%

Dados relativos ao quadro da SPdH

QUALIDADE
Aposta em referenciais internacionais credíveis
A SPdH tem privilegiado a Qualidade como um dos factores estratégicos do desenvolvimento da
organização, considerando os clientes externos e internos como ponto de convergência de todos os
seus esforços.
Atenta às melhores práticas do mercado e sector, adoptou assim um Sistema de Gestão Integrado
com a implementação e manutenção das Certificações em Gestão da Qualidade (NP EN ISO
9001:2008), Ambiente (NP EN ISO 14001:2012), Segurança e Saúde no Trabalho (OSHAS
18001:2007/NP 4397:2008), ISAGO (certificação IATA que regulamenta as normas de atividade nas
vertentes de Security e Safety no sector do Handling) e Cargo 2000 (Gestão da Qualidade para a
indústria da carga aérea promovido pela IATA, tendo o estatuto de Gold Member).
A integração de todos estes referenciais no SG (Sistema de Gestão) garantem que a Empresa satisfaz
todas as partes interessadas e as exigências legais e regulamentares, de uma forma eficaz,
contributo essencial para a competitividade da empresa, conferindo maior organização e
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credibilidade, e permitindo obter uma maximização de benefícios, num processo de melhoria
contínua para todos os stakeholders mas, sobretudo, para a construção duma reputação robusta no
mercado, marca maior das empresas na atualidade

GESTÃO DA INTERNACIONALIZAÇÃO
Um novo papel da SPdH no mundo
A área de Gestão da Internacionalização visa garantir a prospecção, comercialização, gestão e
controlo de contratos de prestação de serviços de Formação e Consultoria em ambiente
internacional.
Promove ainda a análise de propostas de cooperação, parceria e eventual investimento, que dotem
a gestão de topo, da informação pertinente à avaliação de riscos, conformidade legal e
rentabilidade dos negócios em diferentes mercados, definindo o “portfolio” de produtos, serviços,
meios humanos e materiais a disponibilizar na internacionalização, avaliando a sua atratividade
para diferentes mercados e clientes.
Em 2014, resultado duma adequada autonomização desta área, realizou-se uma afirmação muito
significativa num terreno de negócio com margens interessantes de rentabilidade, através dos
projetos internacionais de Consultoria e Formação.

SEGURANÇA E INSPEÇÃO
Assegurar os padrões de segurança na aviação
A visão da SPdH define a segurança (safety) como um dos seus valores nucleares. A Empresa
assume mesmo que a sua Gestão se sustenta na visão de “Criar valor e condições de segurança
para todas as partes interessadas”.
A cultura de segurança transversal a toda a empresa conduz à elevada confiança que temos que
assegurar aos nossos clientes e parceiros na aviação civil.
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A Direção de Segurança é o garante do cumprimento de todas as normas que permitem à
Empresa assegurar a prestação de serviços assumindo sempre o compromisso de salvaguarda da
propriedade do cliente.
Para além da segurança operacional (safety), a segurança de pessoas e bens relacionados com a
aviação (security), o controlo de qualidade através de ações inspetivas quer de natureza preventiva
quer inspetiva, são também atribuições desta Direção.
Ao longo de todo o ano foram realizadas auditorias e inspeções nas escalas onde a Empresa opera
e prestada colaboração na área de Gestão do Capital Humano, para corresponder às necessidades
de formação de cursos de security quer iniciais quer de refrescamento dos colaboradores da
empresa.
Através do reforço da colaboração com as autoridades de segurança aeroportuária, policiais e de
regulação, foi possível reduzir significativamente o número de queixas por violação de bagagem,
redução muito notória na escala de Lisboa.
Para além da diminuição de número de ocorrências, a ação desenvolvida por esta área tem
permitido reforçar a pedagogia de prevenção, analisar detalhadamente os incidentes e acidentes
e retirar ensinamentos das ocorrências que têm permitido continuadamente reforçar
competências da SPdH S.A. neste domínio da aviação comercial,

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
Tecnologia avançada ao serviço do handling
A reorganização e robustecimento da arquitetura aplicacional da SPdH prosseguiu no exercício de
2014, dando continuidade à estratégia iniciada no ano de 2013.
São de destacar, pela sua importância, as seguintes atividades:
Conclusão, assinatura e implementação com SLA´s definidos por linhas de serviço do contrato com
Megasis (principal fornecedor da SPdH), de que resultou uma melhoria significativa no serviço
prestado;
Solução de faturação Inform, especifica para o negócio, que permitiu a partir do 1º trimestre de 2014
desativar a aplicação anterior de Mainframe (HDFact);
Conclusão da implementação da solução automática de comunicação com a Autoridade Tributária
(AT) no âmbito da atividade de Carga (interface SDS);
Implementação (ainda não terminada) de aplicação substituta do Flight Info em Mainframe (solução
base que alimenta os sistemas da Empresa em realtime com a informação oriunda dos aeroportos e
mensagens das Cias Aéreas);
Seleção de ferramenta para implementação de solução completa para a gestão técnica de RH
(Fornecedor selecionado Talentia). A 1ª fase do projeto estará concluída em Janeiro de 2015 (módulo
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de avaliação de desempenho), estando planeada a implementação dos restantes módulos
(Recrutamento, Formação e Gestão de carreiras) até ao final de 2015.
Envolvimento no projeto cofinanciado pelo Eurocontrol, denominado ACDM (Airport Collaborative
Decision Making), com o objetivo de melhorar a troca da informação operacional entre aeroportos
com vista a uma gestão mais eficiente, nomeadamente do espaço aéreo e aeroportos. Para além da
SPdH S.A., estão envolvidas neste projeto outras empresas, sendo de destacar a ANA, a NAV e a
TAP.

DESEMPENHO OPERACIONAL
Um crescimento sustentado
MOVIMENTOS/PASSAGEIROS
Em 2014, a SPdH assistiu 81.901 movimentos, 16,7 milhões de passageiros e 99 mil toneladas de
carga, o que representa um crescimento de 0,3% a nível do número de movimentos de aeronaves,
face ao ano anterior.
Ao nível das Companhias Aéreas clientes da SPdH, a TAP, a Ibéria, a Air Nostrum, a Air Europe e a
Vueling foram as que maiores aumentos de movimentos apresentaram em 2014 comparativamente
a 2013.
Passageiros (Milhões)

Movimentos
100.000

80.556

81.656

16,7
81.901
14,7

80.000

14,8

60.000
40.000
20.000
0
2012

2013

2014

2012

2013

2014

CARGA
O negócio da Carga, no ano em análise, registou um aumento de 3,5% no total das toneladas
assistidas, de que resultou um impacto positivo na receita de 1,5%.
A carga de importação local foi a grande impulsionadora do negócio, crescendo significativamente
(14,6%) e proporcionando um aumento de receita de 6,7%.
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Carga (Toneladas)

98.939

Volume de Negócios Carga (€000)
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12.255

12.440
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QUALIDADE DE SERVIÇO
A SPdH tem vindo a desenvolver uma estratégia que visa melhorar a sua performance operacional,
quer no que diz respeito ao número de bagagens Left Behind, quer nos tempos de entrega de
bagagem.
No ano de 2014 consolidaram-se os índices do ano anterior, se bem que não tenham sido
conseguidas melhorias significativas por força do elevado número de irregularidades operacionais
registado pelas Companhias Aéreas durante o período de verão.
O ano de 2014 registou 13 Bagagens/1000Passageiros Left Behind ligeiramente acima do número de
2013.

Left behind
4

4
4
2
2
0

2012
2013
2014
Left Behind Responsabilidade GF (Bagagem/1000Pax)

No que respeita aos tempos de entrega de bagagem registou-se um valor médio de 15 minutos na
entrega da primeira bagagem e de 23 minutos na entrega da última bagagem. Este desempenho
situa-se ao nível do já registado no ano anterior
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Tempos de Entrega de Bagagem: Minutos
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PONTUALIDADE
Descolar e aterrar pontualmente é um compromisso da companhia para com os seus clientes. A
equipa da SPdH trabalha empenhadamente em antecipar e garantir ao cliente companhia aérea que
a sua saída e chegada acontecem no horário previsto. O índice de pontualidade da Empresa
(correspondente à percentagem de minutos da responsabilidade da SPdH no total de minutos de
atrasos) foi, em 2014, de 95,1%.

Pontualidade Groundforce Portugal
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SERVIÇO AO CLIENTE
Foco no cliente
As relações com os Clientes são sobretudo fundadas numa comunicação eficaz, que se constrói
através de uma adequada e rigorosa auscultação, privilegiando os contactos de proximidade e
interagindo positivamente, tendo em vista a introdução das melhorias pertinentes.
A realização dos inquéritos de satisfação e a monitorização sistematizada dos níveis de serviço são
essenciais à avaliação do desempenho operacional e à identificação dos aspetos de serviço que
necessitam de intervenção, para assegurar a qualidade desejada.

SATISFAÇÃO DAS COMPANHIAS CLIENTES E CLIENTES PASSAGEIROS
Estes indicadores são estratégicos para a percepção dos níveis de satisfação dos clientes e
constituem, também, um indispensável instrumento de diálogo e negociação comercial com os
nossos clientes operadores.
* s / TAP LIS

2012

2013

2014

Índice de Satisfação Global Clientes Companhias

81%

91%

90%

Índice de Satisfação Global Clientes Passageiros

89%

92%

87%

ELOGIOS DE CLIENTES
O tratamento de elogios de clientes constituiu-se em mais um indicador na avaliação da satisfação
de clientes, que manifestam a sua percepção ou experiência positiva relativa aos serviços da SPdH,
quer no respeitante à qualidade geral do serviço, quer ao atendimento personalizado.

Elogios recebidos

2012

2013

2014

198

183

215

ATENDIMENTO AO CLIENTE
O Tempo de Espera no Lost and Found é um factor essencial de serviço e a sua consistência pode
* Irreg Verão 2014 crítico para os
constituir-se também em motivação para os colaboradores, sendo particularmente
Passageiros num contexto de irregularidades de bagagem.

Tempo médio de espera no Lost and Found (minutos)
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2012

2013

2014

06:22

07:19

07:21
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TRATAMENTO DE RECLAMAÇÕES
O tratamento de Reclamações é outro indicador essencial para uma eficiente resposta dos serviços
na relação com os clientes operadores e passageiros mesmo que de forma indirecta.
2012

2013

2014

Tempo médio de resposta a reclamações (dias)

2,4

2,4

2,4

% de reclamações resolvidas (em 72horas)

85%

86%

86%

PRODUTIVIDADE DO TRABALHO
A produtividade do trabalho, expressa por hora trabalhada, é um indicador que permite medir a
eficiência na utilização do fator trabalho para a obtenção do produto/serviço, bem como evidenciar
a competitividade das organizações. O crescimento da produtividade depende, entre outros aspetos,
da melhoria das competências críticas das pessoas, dos progressos tecnológicos e de novas formas
de organização do trabalho, sendo a incorporação de conhecimento e inovação, fatores transversais
de importância estratégica.
De uma forma geral, os índices de produtividade da Empresa aumentaram face ao ano de 2013.
ÁREA DE PASSAGEIROS
A produtividade na área de passageiros registou uma evolução positiva. Apesar do aumento do
quadro de Check-in/Acolhimento em 30 ftes, o número de passageiros a assistir cresceu
consideravelmente (10,6%) proporcionando ganhos de produtividade. Em 2014, cada FTE (Full Time
Equivalent, colaborador a 7,5h) assistiu em Check-in, Embarque e Desembarque, 20,01 passageiros
por hora disponível, quando no ano anterior se tinha ficado pelos 17,84 passageiros.

Produtividade Real Diária Check-in/Acolhimento
(NºPax/nr. Horas Trabalhadas/Dia)
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2013

2014

17,84

20,01

ÁREA DE PLACA
Foram também obtidos de 2013 para 2014, ganhos de produtividade na generalidade das funções
desempenhadas na área de Placa como se constata no quadro seguinte.
2013

2014

Produtividade Real Assistência TTAES
(Mvts.Pond/Nr. Horas Trabalhadas/Dia)

0,38

0,39

Produtividade Real Assistência OAES
(Mvts.Pond/Nr. Horas Trabalhadas/Dia)

0,14

0,14

Produtividade Real Diária Bagagem
(Bagagens/Nr Horas Trabalhadas/Dia)

26,65

24,97

Produtividade Real Diária Autocarros
(nr. passageiros transportados em BUS/nr. horas Trabalhadas/Dia)

39,05

42,79

1,14

1,15

Produtividade Real Diária Push-Back
(Mvts. /nr. horas Trabalhadas/Dia)
Nota: Movimentos Ponderados são movimentos equiparados a A320 TAP com 162 lugares

ÁREA DE CARGA
Na área de Carga foram registados ganhos de produtividade em consequência, também aqui, da
diminuição do quadro de pessoal em simultâneo com o aumento das toneladas assistidas. Em 2014
cada FTE assistiu, em média, 318,51 kg de carga por hora, quando em 2013 tinha assistido a 301,68
Kg.

Produtividade Armazém de Carga (Kg./Nr. horas Trab./Dia)
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2013

2014

301,68

318,51

DESEMPENHO ECONÓMICO-FINANCEIRO
Consolidação da sustentabilidade financeira

ANÁLISE DE RENTABILIDADE
A Empresa definiu como um dos seus desafios estratégicos a consolidação da sustentabilidade
económico financeira, ciclo iniciado em anos anteriores e prosseguido em 2014.
O exercício de 2014 terminou com um Resultado Líquido positivo de cerca de 2,4 milhões de Euros o
que representa uma melhoria de 10,8% em relação ao resultado obtido no exercício de 2013.
Concorreu definitivamente para este desempenho o aumento de 26,5% apurado no Resultado
Operacional de Empresa.

EUR '000

2012

2013

2014

EBITDA

-1.238

3.016

3.754

Margem EBITDA

-1,2%

2,8%

3,5%

Resultado Operacional

-3.106

1.396

2.269

Margem Operacional

-3,0%

1,3%

2,1%

Resultado Antes de Impostos

-2.449

1.768

2.379

Resultado Líquido

-1.496

2.126

2.356

VENDAS E SERVIÇOS PRESTADOS
O total das Vendas e prestação de serviços atingiu um montante de 106,8 milhões de Euros,
montante que compara com 105,1 milhões de euros do ano anterior, ou seja mais 1,6%.
Este montante deveu-se principalmente ao comportamento dos proveitos obtidos com o serviço de
“Handling” que geraram um incremento de 1,6 milhões de euros (+1,7%).
Nos proveitos de “Carga” verificou-se um aumento de 185 mil euros (+1,5%), tendo as “Outras
prestações de serviços”, decorrentes da atividade complementar do negócio principal da Empresa,
apresentado uma diminuição de 44 mil euros (-5%).
De realçar, pela importância que representam no total da Empresa, os acréscimos obtidos com os
proveitos da taxa base (1 milhão de euros) e com o aluguer de equipamento de placa (523 mil
euros).
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Serviços Prestados (€000)
106.757
105.062

107.000
106.000
105.000

103.011

104.000
103.000
102.000
101.000
100.000
2012

2013

2014

CUSTOS
Ao nível dos custos de exploração, entendendo-se como tal o somatório dos custos com materiais
consumidos, fornecimentos e serviços de terceiros e gastos com pessoal, registou-se um aumento
de cerca de 1 milhão de euros, mais 1% do que em 2013.

Custos de Exploração (€000)
106.472
106.500
106.000

104.681

105.500
105.000
103.652

104.500
104.000
103.500
103.000
102.500
102.000
2012

2013

2014

Os Fornecimentos e Serviços Externos apresentaram uma redução face a 2013 de aproximadamente
1,9 M€ (-5,3%), muito por força da racionalização operada ao nível dos quantitativos de
trabalhadores temporários e de prestação de serviços contratados a terceiros para a realização da
operação.
De notar ainda a redução verificada nos custos com serviços especializados em diferentes áreas
decorrentes da negociação de contratos ao longo do exercício.
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FSE (€000)
37.286
37.500
37.000
36.500
36.000
35.500
35.000
34.500
34.000
33.500
33.000
32.500

36.260

34.341

2012

2013

2014

O total dos gastos com pessoal, representativos de cerca de 66% do total dos custos da Empresa,
atingiu 69,7 milhões de euros, mais 3 milhões do que no ano anterior.
O aumento verificado ficou a dever-se, particularmente, às variações verificadas nas rubricas de
remunerações fixas e variáveis, e correspondentes encargos sociais, decorrente do aumento de
número médio de trabalhadores, 2.095 em 2013 e 2.281 em 2014.

Gastos com Pessoal (€000)
69.704
70.000

68.473

69.000
68.000

66.702

67.000
66.000
65.000
2012

2013

RESULTADOS FINANCEIROS
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2014

Os Resultados financeiros totalizaram cerca de 255 mil euros refletindo uma melhoria de cerca de
60 mil relativamente a 2013. Os juros suportados influenciaram decisivamente este comportamento.

EBITDA
Os meios libertos de exploração para fazer face a encargos financeiros e de investimentos, medidos
pelo EBITDA (Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos) totalizaram 4,1
milhões de euros, cerca de 418 mil euros acima do obtido no ano anterior.

ANÁLISE DA SITUAÇÃO FINANCEIRA
O Resultado Líquido positivo registado e superior ao do anterior evidencia uma estrutura financeira
que de forma progressiva se mostra capaz de remunerar o capital investido pelos acionistas e o
investimento realizado.
Ainda assim, e apesar dos Capitais Próprios apresentarem um valor positivo, a cobertura do Ativo
por estes mesmos capitais ainda é muito diminuta.
O total do Ativo da Empresa ascendeu a 25,4 milhões de euros em 31 de dezembro de 2014, valor
superior ao do ano anterior em cerca de 3 milhões de euros.
Para este acréscimo contribuiu o aumento dos valores registados na rubrica Caixa e depósitos
bancários, uma vez que foi concedido à Empresa em dezembro, pelo acionista TAP SGPS, um
empréstimo de curto prazo para fazer face a compromissos com a mesma maturidade.
O acionista TAP SGPS realizou Prestações acessórias de capital no valor de 1 milhão de euros de que
resultou uma Situação líquida positiva, cumprindo-se o artigo 35º do Código das Sociedades
Comerciais.
O total do Passivo decresceu 1,7% entre 2013 e 2014.
Os financiamentos de acionistas totalizaram no final do ano 2,9 milhões de euros, apresentado um
ligeiro decréscimo face a 2013.

O balanço apresenta a seguinte estrutura:
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EUR '000

2014

%

2013

%

Ativos Não Correntes

6.986

28%

5.146

23%

18.382

72%

17.298

77%

470

2%

563

3%

11.770

46%

13.104

58%

2.093

8%

2.465

11%

818

3%

702

3%

3.231

13%

464

2%

25.368

100%

22.444

100%

281

1%

(3.076)

-14%

2.443

10%

1.609

7%

1.050

4%

1.278

6%

Responsabilidades por benefícios pós emprego

864

3%

173

1%

Financiamentos Obtidos e Outras contas a pagar

529

2%

158

1%

22.644

89%

23.911

107%

Ativos Correntes
Inventários
Clientes e Outras contas a receber
Estado e outros entes públicos
Diferimentos
Caixa e Depósitos Bancários

Total do Ativo
Capitais Próprios
Passivos Não Correntes
Provisões

Passivos Correntes
Fornecedores e Outras contas a pagar

17.540

69%

18.444

82%

Accionistas

2.900

11%

3.102

14%

Estado e outros entes públicos

2.018

8%

2.221

10%

186

1%

128

1%

Financiamentos Obtidos
Outros

Total do Passivo
Total de Capital Próprio e Passivo
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-

0%

16

25.087

99%

25.520

114%

0%

25.368

100%

22.444

100%

PERSPECTIVAS FUTURAS
Durante o ano de 2015 prevê-se uma ligeira reanimação da economia Internacional e da economia da Zona Euro que
poderão ter um impacto positivo na Industria, embora persistam algumas incertezas quanto à evolução do preço do
crude que pode ter impactos no comportamento das economias dos principais mercados do maior cliente da SPdH
S.A.
Da informação disponibilizada pelos clientes quanto à evolução da sua atividade, a SPdH prevê, durante o ano de
2015, aumentar o seu volume de negócios e melhorar os resultados obtidos em 2014, e desta forma robustecer a sua
estrutura financeira de modo a, no futuro próximo, poder remunerar o capital investido pelos seus acionistas e
manter-se como uma empresa que se distingue pelo conjunto de benefícios que proporciona aos seus trabalhadores.
Sabemos que o nosso trabalho não vai ser facilitado pelas incertezas que estão no horizonte. Conhecemo-las desde a
origem da SPdH, mas de uma coisa estamos certos; sabemos qual o caminho a percorrer e que estamos preparados
para o realizar, pois o mesmo depende, no essencial, do nosso desempenho.
Fomos nós que o traçamos quando definimos a nossa Visão - Ser uma empresa rentável que, de forma sustentada,
crie valor e condições de segurança para todas as Partes Interessadas – e a nossa Missão – Que cada cliente acredite
que a excelência do seu voo comece ou termine com a excelência do serviço que a SPdH lhe oferece.
Se nos focalizarmos na Visão que definimos centrada na rentabilidade, na sustentabilidade financeira e na segurança
para todas as partes interessadas (Acionistas, Clientes, Colaboradores, …) e na excelência do serviço que oferecemos
aos nossos clientes, certamente que conseguiremos superar os novos e exigentes desafios que, o próximo ano de
2015, nos vai colocar.
Um primeiro e decisivo desafio, já anteriormente referido, será o desfecho dos concursos lançados pelo INAC, em
2014, para atribuição de licenças de acesso à atividade e ao mercado, por um período de sete anos, nas escalas de
Lisboa, Porto e Faro, nos quais a empresa ficou pré-qualificada e apresentou propostas.
Estamos convictos, porque tudo fizemos, que a SPdH obterá as licenças, mesmo sabendo que estamos a competir com
propostas apresentadas pelos mais importantes handlers internacionais.
A obtenção das licenças para os próximos sete anos, além de vital para a vida da empresa, confere-lhe uma
estabilidade que permite, por um lado, abrir novos horizontes e oportunidades, mas também obriga a esforços
permanentes de fazer melhor com menos recursos.
De facto a empresa terá de se preparar para enfrentar, mais uma vez, com a entrada de mais um prestador de
serviços na escala de Lisboa, o que naturalmente se refletirá num nível concorrencial acrescido a que teremos de
saber dar resposta.
A maior concorrência no mercado, sendo um desafio novo, tem de representar para nós um fator de incentivo para
aumentar a nossa competitividade. Temos, para isso, que conseguir:


Compatibilizar a melhoria da qualidade do serviço prestado aos nossos clientes com ganhos de eficiência
operacional, de modo a permitir fazer mais com menos recursos;
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Encontrar soluções que permitam dar resposta a novos segmentos de clientes, em franca expansão, como
seja o mercado das companhias Low Cost de modo a criar uma dinâmica reforçada da nossa política
comercial. Esta questão torna-se muito pertinente se a empresa conseguir readquirir as licenças de atividade
para operar no Aeroporto de Faro.
Perceber quais os verdadeiros fatores de risco com os quais nos vamos defrontar e para os quais temos de
encontrar soluções.
Melhorar os instrumentos de relacionamento com os nossos clientes, bem como com os principais
fornecedores, tornando-os mais precisos e mais adaptados à evolução da industria e às novas realidades.

Em 2015, sendo garantida a estabilidade da empresa pelas novas licenças, temos outras linhas de orientação
estratégica a desenvolver: O reforço e a diversificação do Portefólio de Negócios e de Clientes, bem como a abertura
da SPdH ao exterior, iniciada em 2014.
O reforço e diversificação do Portefólio de Negócios e de Clientes visa no essencial criar formas da empresa aumentar
o seu Volume de Negócios, enquanto a abertura ao exterior tem como objetivo permitir à empresa beneficiar da
experiência de terceiros no desenvolvimento de processos de investigação de modo a criar valor para os seus clientes
e racionalizar a sua operação.
Neste âmbito, reforça-se o aumento da prestação de serviços nas áreas de formação, de consultoria e de Engenharia
prestados não só a nível nacional, mas também internacional, com enfoque nos países de expressão portuguesa.
A SPdH irá explorar, também, oportunidades de negócio existentes no perímetro aeroportuário de modo a alargar o
seu portefólio de clientes e a dar resposta a necessidades atualmente existentes e em relação às quais pode
apresentar propostas competitivas.
Por outro lado, a Indústria do Transporte Aéreo e da Gestão Aeroportuária tem sido um dos motores do processo de
Globalização, sendo no contexto Europeu foco de investimentos avultados de investigação e desenvolvimento, visando
a aumentar a sua competitividade.
Assim, está em desenvolvimento um grande número de projetos de investigação, nomeadamente no âmbito da
criação do Céu Único no espaço Europeu, tendo em vista melhorar o desempenho de todos os intervenientes na
cadeia de valor das referidas indústrias.
Consciente desta realidade e dos fortes benefícios para as entidades envolvidas nos referidos projetos a Empresa
propõe-se aumentar a sua participação em projetos europeus ligados à sua atividade ou atividades conexas, dando
seguimento ao caminho iniciado em de 2014 com a sua participação nos projetos; ACDM –Airport Collaborative
Decision Making – e EuroSky.
A participação em ações e projetos desta natureza tem, também, por objetivo alargar os contactos e troca de
experiências e de saberes com os maiores “players” do mercado, nas diversas áreas, que sempre estão presentes
nestas iniciativas e desta forma beneficiar dos desenvolvimentos atualmente em curso e integrar e/ou criar redes com
parceiros com interesses comuns.
Outra área a desenvolver, nos próximos anos, focaliza-se numa melhor gestão dos fatores de risco, através da
definição de um Modelo de Gestão do Risco baseado numa estrutura organizada que defina procedimentos e
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supervisione a sua implementação, através da monitorização de KPIs previamente definidos. Deve esta estrutura,
também, assegurar um plano de comunicação para desenvolvimento de uma cultura de risco na empresa.
Pretende-se assim, tornar a SPdH uma empresa mais sólida e mais bem preparada para enfrentar de forma estável
os desafios futuros.
Para o efeito contamos com o profissionalismo, o empenho e o envolvimento de todos os trabalhadores que estejam
disponíveis para que a SPdH se torne mais competitiva, mais reconhecida, mais respeitada e sobretudo mais
preparada para os desafios que o futuro lhe possa reservar.
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PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS
A SPdH S.A. apresentou no exercício de 2014 um resultado líquido positivo no montante de 2.356.419
Euros (dois milhões trezentos e cinquenta e seis mil, quatrocentos e dezanove euros).
Dado que a conta de Reservas Legais regista um saldo superior ao próprio capital social, a SPdH S.A.
não irá afetar qualquer percentagem do lucro para reforço da Reserva Legal, nos termos do artigo 295º
do Código das Sociedades Comerciais (CSC).
Assim, propõe-se que o resultado líquido do exercício seja transferido, na totalidade, para resultados
transitados, de acordo com a legislação em vigor e com os estatutos da Empresa.
Lisboa, 23 de fevereiro de 2015

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

António Alfredo Duarte Casimiro
PRESIDENTE

António Guilhermino Rodrigues
VICE-PRESIDENTE

Luís Pedro Serra Ramos
VOGAL

Luiz Filipe Plácido Lapa
VOGAL

Maria Beatriz Neves Marques Quadrado Filipe
VOGAL
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