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Group CEO

Uma mensagem de

Se 2020 se pautou, na História, por ter sido um ano absolutamente excecional, 
olhamos para 2021 com uma palavra em mente: superação.

Foi com a adversidade dos tempos como pano de fundo, sobretudo numa fase 
inicial do ano, que as nossas equipas encararam de frente os desafios, superando as 
incertezas e demonstrando uma capacidade inegável de construir uma visão firme e 
consolidada sobre onde queremos estar e sobre o que verdadeiramente nos move. 

2021 foi também um ano de grandes mudanças para o Grupo: encetámos um processo de 
reorganização, inerente à criação de novas áreas e à sistematização de processos, o que 
nos permitiu dar corpo a importantes projetos, que sustentarão a nossa estratégia. 

Ao longo dos próximos anos, a Nors focar-se-á na transformação da experiência do 
cliente e do colaborador, sem perder de vista a nossa génese e a vontade de continuar 
a crescer sustentadamente.

É também com uma performance global que supera de forma clara as metas 
inicialmente definidas e que permitiu alcançar resultados históricos no Grupo Nors, 
que fechamos ano. Este caminho só se pode traduzir num motivo de orgulho perante o 
empenho e envolvimento das nossas pessoas, em qualquer parte do mundo.

Construir e afirmar a visão de futuro da Nors é enraizar objetivos concretos, viver um 
passo à frente da nossa ambição e liderar o amanhã: lado a lado com a resiliência, com 
o sentido de compromisso e com o foco de sempre.

afirmar 
uma visão 
de futuro 
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uma marca 
vincada pelas 
pessoas

identidade e organização



1.1. marca, identidade
e cultura

a convergência
de uma

tónica plural



um caminho que 
nasce da partilha 
incessante
O ritmo que marcou 2021 deu palco à iminência constante de olhar para a pegada da 
marca Nors: de a pensar, de a refletir e de convergir a narrativa que tem vindo a moldar 
a voz do Grupo, nos últimos anos. 

Em 2020, com um vasto universo de novos suportes e canais de comunicação a 
consolidar a sua presença no dia a dia da organização, o trajeto da identidade Nors foi 
marcado por dois conceitos-chave: evangelização e propagação. Novas linguagens e 
formatos assumiram um lugar claro na mensagem comunicada pelo Grupo, que absorveu 
cada elemento e cada ideia de uma marca renovada e desafiadora do status quo.

Por sua vez, 2021 trouxe consigo uma tónica marcada pelos conceitos de convergência, 
conciliação e conexão, de braço dado com o propósito de garantir que os alicerces de 
uma identidade tão ambiciosa quanto sagaz são absorvidos e perpetuados por cada 
geografia, estrutura e pessoa que integra o universo Nors, enquanto marca corporativa. 

Pensando em todos os que sentem e vivem, verdadeiramente, a identidade Nors, o ano 
fez-se de envolvimento, de partilha e de colaboração. Ouvir para refletir e envolver  
para gerar confiança: são estas as premissas que espelham uma cultura de Grupo  
que se edifica à volta de um legado marcado por cultivar relações – por longos e 
consistentes anos. 
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o propósito que
nos move

um caminho alicerçado em confiança

Perante uma narrativa elencada num léxico humano e pessoal, acreditamos que a 
asserção que comunica a razão da nossa existência - o “porquê” por detrás do que 
fazemos diariamente - não podia descurar duas premissas-chave: confiança e relações 
duradouras. O nosso propósito ecoa em todas as frentes da nossa operação, seja qual 
for a área de negócio ou grupo organizacional, e em todos aqueles que endossam a 
missão de construir relações robustas e sólidas com os stakeholders que orbitam à 
nossa volta. Com as pessoas no centro da nossa estratégia de cultura, é de dentro 
para fora que se faz sentir um verdadeiro movimento de confiança, de humanização e 
assente em prezar os laços que nos trouxeram a 2021 com mais garra que nunca. 

Driving trust 
through long-lasting 
relationships
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atributos que
nos marcam

É de um legado de anos de História que se faz uma personalidade vincada e ambiciosa 
como a que o Grupo preconiza. Vestimos cada um dos atributos que desenham a nossa 
identidade, agindo em conformidade com o seu âmago – diariamente e em qualquer 
parte do Mundo onde se respire a cultura Nors.

ambição e superação

Alimentamos uma ambição capaz de 
mover montanhas. Somos diariamente 
inspirados por um caminho de coragem 
e descoberta, ansiosos pelo próximo 
grande passo. 

relações de confiança

A nossa herança familiar torna ainda 
mais cristalina a importância de cimentar 
relações de confiança junto de todos 
aqueles que se cruzam connosco. 

transparência e integridade

A integridade corre no nosso ADN: 
abraçamos um forte sentido de 
compromisso e de justiça em todas as 
relações que marcam o percurso da 
nossa operação. 

carisma e atitude

A diplomacia e sobriedade que nos 
caraterizam são também fruto da história 
que escrevemos diariamente: do que 
vivemos, do que partilhamos e das novas 
rotas que queremos encetar. 

ambitious transparent personal charming
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um mote escrito 
em uníssono:
we drive trust

A expressão “we drive trust” dá o mote à narrativa de confiança da marca Nors. Em 
três simples expressões, sentimos cada elemento da nossa personalidade presente 
no lema que procuramos abraçar diariamente – a pluralidade imponente do “nós”, que 
cimenta o facto de abordarmos qualquer desafio que se imponha com sentido de 
união e de equipa; a ligação ao nosso core e à condução de um caminho de consistência 
e robustez nos setores em que operamos; e a confiança, elemento continuamente 
presente no enredo que marca a nossa atuação. 
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a atitude
agregadora que
é ser Nors

O contributo das nossas pessoas para o caminho que temos vindo a construir, há 88 
anos, é basilar: dos layers de liderança às funções que dão a cara à linha da frente da 
operação, é nas pessoas, no seu talento e na sua entrega que reside, que vive e que 
perpetua a cultura que emerge das fundações do Grupo. 

De Portugal, onde nasce o propósito de ser Nors, a Angola, o primeiro mercado 
internacional ao qual o Grupo rumou, passando por cada uma das geografias nas quais 
operamos hoje, somos um Grupo feito de áreas de negócio, culturas e gerações tão 
diferentes quanto complementares. Unindo a experiência e o legado de uns à sede de 
futuro de outros, é numa atitude persistentemente humana, pessoal e colaborativa 
que cravamos os fundamentos da nossa cultura.  
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a personificação
da narrativa O percurso da Nors é feito de desafios e 

de superação. Num mundo cada vez mais 
global, acelerado e competitivo, a Nors, 
com mais de 80 anos de história, soube 
sempre reagir e adaptar-se às mudanças 
do mundo em redor. 

Hoje, mais do que nunca, sente-se a 
ambição de impactar positivamente 
todos os que, de uma forma ou de outra, 
se relacionam connosco. Vive-se um clima 
empreendedor e rico em oportunidades. 
Com uma presença global, a interação 
entre diferentes culturas faz-nos crescer 
todos os dias enquanto pessoas. 

Valorizo, sobretudo, a capacidade de 
orientação para o futuro, sem perder de 
vista a confiança e a transparência que 
sempre nortearam a atividade do Grupo.

Luísa Neto
Diretora Jurídica
Centro Corporativo da Holding
Portugal

Acreditamos que uma atitude verdadeiramente marcante se faz de anos de 
experiências, desafios e histórias para contar. A cultura organizacional, quando 
endossada por todos aqueles que têm uma palavra de motivação e liderança junto das 
suas equipas, faz-nos acreditar que qualquer obstáculo fica aquém da nossa coragem 
para enfrentar novas jornadas e horizontes.

A diversidade das nossas pessoas espelha-se também na morfologia das nossas 
lideranças: das Direções Corporativas às diversas empresas que o nosso portfólio 
de negócio compreende, os líderes que coordenam e orientam as estruturas Nors 
têm uma visão clara sobre a relevância da cultura e da personalidade do Grupo, 
materializando cada premissa desta abordagem no dia a dia das suas operações.   
É nesta visão de envolvimento e motivação que reside a nossa voz – a voz que faz de 
nós a Nors.
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Ao longo de mais de 80 anos de história, 
acredito que as pessoas têm vindo a ser 
o pilar fundamental do nosso sucesso, 
nas várias geografias onde estamos 
presentes.

Diariamente, desafiamos as nossas 
pessoas de modo a alavancar o seu 
crescimento pessoal e profissional, dando 
cada vez mais autonomia, iniciativa e 
promovendo a transparência através 
da partilha de ideias e entreajuda. Com 
este modo de ser, próximo e confiável, 
construímos relações sólidas, em que a 
ambição e paixão dos nossos profissionais 
naquilo que fazem no seu dia a dia, nos 
eleva a um patamar de qualidade e 
fiabilidade superior, fazendo-nos chegar 
mais longe. 

Acredito que esta é a fórmula que tem 
contribuído para o grau de confiança que 
hoje nos distingue. De olhos postos no 
futuro e praticando estes valores, vamos 
transformar a nossa capacidade de 
fazer mais e melhor, contribuindo para o 
crescimento e sucesso da atividade dos 
nossos clientes, que hoje sabem que podem 
contar connosco, onde quer que estejamos.

Falar na identidade Nors acarreta uma 
grande responsabilidade pela longa 
e rica história do Grupo que, no meu 
caso pessoal, com apenas 18 anos, 
positivamente se assemelham a uma vida.

Para além do inquestionável orgulho, 
trabalhar na Nors envolve um 
entendimento claro da missão dos 
acionistas e Comissão Executiva, pelos 
valores intrínsecos da organização, dos 
quais saliento a transparência. Este valor 
é, para mim, claro e intrínseco todos os 
dias, quer no relacionamento com os 
stakeholders (clientes, fornecedores e 
outros) mas, acima de tudo, a nível interno. 
A transparência garante envolvimento, o 
que assegura uma força de equipa para 
todos os desafios, principalmente nos 
mais difíceis e desafiantes.

Nestes 18 anos, tive o privilégio e 
oportunidade de trabalhar em diferentes 
geografias e áreas de negócio, com uma 
grande variedade de culturas e pessoas, 
desde o Brasil a África e Portugal. Quer na 
área de aftermarket, quer na dos camiões, 
na dos equipamentos de construção e, 
recentemente, na Galius (Renault Trucks), 
fica a certeza que o inalterável são os 
valores e a obrigação de os vingar nas 
diferentes realidades.

João Vaz
CEO Auto Sueco Angola
Angola

Afonso Martins
CEO Galius
Portugal
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Desde a aquisição da Strongco pela 
Nors, no início de 2020, a nossa equipa 
na Strongco tem vindo a passar por um 
período de mudança e adaptação. Tem 
sido, e continua a ser, uma jornada muito 
positiva de mudança, que dá à Strongco a 
capacidade de construir e transmitir uma 
mensagem consistente, que integra tanto 
a força da marca Nors, como uma cultura 
positiva de apoio e colaboração dentro 
da nossa organização. Os valores-chave 
de transparência, ambição, confiança 
e relações pessoais são abraçados e 
incorporados como parte da nossa vida 
quotidiana, na Strongco. Fiel às suas 
palavras, a iniciativa da Nors em adquirir 
a Strongco, há dois anos, permitiu-nos 
desbloquear o potencial de crescimento, 
competitividade, e a capacidade de 
nos tornarmos líderes de mercado, 
removendo os obstáculos que tínhamos 
enfrentado enquanto organização, 
anteriormente. O apoio prestado por 
todas as equipas de trabalho ilustra 
fortemente o seu nível de empenho no 
sucesso do nosso negócio. É com muito  
entusiasmo que integramos, como um 
membro da família, o Grupo Nors.

O Grupo Nors trilha um caminho de 
conquistas cumulativas, fruto da 
capacidade de se reinventar perante 
desafios impostos no segmento em que 
atua. Estes mesmos desafios, aliados 
aos anos de experiência, têm contribuído 
para um forte crescimento, ano após ano. 

É notória a capacidade que o Grupo 
tem de se instalar em diferentes 
mercados, expandindo não só a 
presença, bem como disseminando 
a sua missão, valores e ambição aos 
colaboradores, que se orgulham em ser 
parte da continuidade de uma história de 
sucesso, com merecido respeito.

Diante das situações atípicas sofridas 
nos últimos anos, o envolvimento 
das pessoas provou, mais uma vez, 
a resiliência e a força dos nossos 
colaboradores em alcançar os objetivos 
do Grupo, ultrapassando os seus 
próprios limites, e resultando no seu 
desenvolvimento profissional e pessoal.

Oliver Nachevski
CEO Strongco
Canadá

Isabel Santos
Diretora de Serviços 
Partilhados Brasil (Norshare)
Brasil
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1.2. áreas de negócio 

uma jornada  
de ambição 

permanente



um universo
de ambição 

Conduzimos a força e a confiança de cada um dos nossos negócios há 88 anos – da 
Europa a África e do Norte ao Sul da América. Com um portfólio de negócios diversificado, 
garantimos uma abordagem transversal através de soluções de transporte e mobilidade, 
equipamentos de construção e agrícolas e serviços de após-venda - sempre de braços 
abertos perante todas as oportunidades que o amanhã nos traga.

Construir relações baseadas na confiança, no conhecimento e na experiência é o nosso 
mote: levamos o we drive trust sempre connosco, onde quer que o futuro nos leve. 
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  N
O

RS M
OBILITY

 
Nors mobility

O segmento Nors Mobility agrega 
um conjunto de soluções capazes 
de responder às necessidades 
de mobilidade e transporte dos 
nossos clientes.

De veículos pesados, como 
camiões e autocarros, a 
automóveis, geradores e 
motores marítimos e industriais, 
garantimos uma oferta dedicada e 
com uma abrangência global.

Nesta área de negócio, integramos 
as marcas Auto Sueco, Auto Sueco 
Automóveis, Galius e KinLai. 

A Auto Sueco iniciou a atividade em 
Portugal com a distribuição dos produtos 
da marca Volvo. Hoje, com décadas de 
história, para além de Portugal, marca 
presença em 5 mercados - Angola, 
Brasil, Botswana, Moçambique e 
Namíbia - com um portfólio de produtos 
e serviços adaptado a cada geografia. 
Assumindo uma abordagem transversal, 
é distribuidora de uma gama de produtos 
diversificada, com enfoque nos camiões 
Volvo. A oferta engloba também 
autocarros Volvo, motores marítimos e 
industriais Volvo Penta, geradores Kohler-
SDMO, autocarros Isuzu, entre outros.

A Auto Sueco Automóveis é a marca 
do Grupo Nors que atua no mercado do 
retalho automóvel em Portugal. Com seis 
concessionários de norte a sul do país, 
representa um portfólio abrangente de 
marcas no segmento de veículos ligeiros 
- Volvo, Mazda, Land Rover, Jaguar e 
Honda. Garante uma resposta integral 
às necessidades do mercado, aliando 
soluções comerciais à garantia de um 
serviço 360º na área de após-venda.  

A Galius iniciou a sua operação em 
2015, com a representação exclusiva 
dos camiões Renault Trucks no 
mercado português. Especializada na 
comercialização de camiões novos 
e usados, disponibiliza uma oferta 
transversal aos diversos setores de 
transporte: distribuição, construção, 
longo curso, entre outros. Garante 
igualmente um serviço de após-venda 
ágil, integrado e eficiente, contando  
com uma rede de distribuição e 
assistência que integra nove  
localizações em todo o país.   

A KinLai, fundada em 2020, é a 
distribuidora oficial da Dongfeng 
Trucks em Angola. Com um portfólio 
diversificado de camiões, direcionado 
para as gamas média e alta, atua 
igualmente no segmento de serviço 
médio, bem como nos segmentos 
pick-up e SUV. Aposta ainda na oferta 
de soluções especiais, respondendo 
às necessidades mais particulares do 
mercado angolano.  
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  N
O

RS OFF-ROAD
Nors off-road

O segmento Nors Off-road engloba 
os negócios de distribuição de 
equipamentos de construção, 
industriais e agrícolas do Grupo 
Nors.

Esta área de negócio engloba
as marcas AgroNew, Auto 
Maquinaria, Strongco e Ascendum.

A Ascendum, presente em 14 geografias, 
é um dos maiores distribuidores 
mundiais da Volvo Construction 
Equipment. Fundada em 1959, 
comercializa equipamentos industriais 
e de construção, garantindo a respetiva 
assistência técnica, aluguer de 
equipamentos e operação logística. Com 
uma oferta transversal, atua em setores 
tão diversos quanto a construção e obras 
públicas, extração e transformação, 
manuseio e logística, agricultura, energia, 
entre outros.

A Strongco é o maior dealer de 
equipamentos de construção e 
infraestruturas Volvo Construction 
Equipment no Canadá.  Com operações  
em 26 filiais espalhadas pelas províncias 
de Alberta, Ontário, Quebec, Nova Escócia, 
Nova Brunswick, Terra Nova e Labrador e 
Ilha do Príncipe Eduardo . A Strongco foi 
adquiria pela Nors em Março de 2020.

Focada nas premissas de qualidade, 
segurança e desempenho, a Auto 
Maquinaria iniciou a sua operação em 
2005 com o objetivo de disponibilizar 
uma vasta gama de equipamentos de 
construção no território angolano. 
Assegurando soluções de venda e após-
venda integradas, a Auto Maquinaria é 
distribuidora oficial da Volvo Construction 
Equipment em Angola, representando 
igualmente os produtos Groove, Hyster, 
Epiroc e SDLG, neste mercado.  

A AgroNew é a distribuidora oficial da Case 
IH Agriculture, a marca da Case New Holland 
para equipamentos agrícolas, no estado de 
São Paulo. Tendo iniciado a sua operação em 
2002, a AgroNew garante o abastecimento 
dos municípios de Catanduva e Votupuranga 
e engloba a distribuição de três produtos 
principais: tratores agrícolas, colheitadeiras 
de grão e colhedoras de cana-de-açúcar, o 
principal produto comercializado nesta área 
de operação. 
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RS AFTERM
ARKET

Nors aftermarket

Nors Aftermarket é o segmento de 
atuação do Grupo que engloba os 
negócios de distribuição e retalho de 
peças multimarca para automóveis, 
camiões e autocarros.

Nesta área de negócio englobam-
se as marcas Civiparts, no 
segmento de veículos pesados, e 
AS Parts e OneDrive, no segmento 
de veículos ligeiros. 

Fundada em 1982, a Civiparts integrou 
o Grupo Nors em 2003. Atualmente 
presente nos mercados de Portugal e 
Angola, a Civiparts é especializada na 
distribuição de peças e equipamentos 
oficinais multimarca para o segmento de 
veículos pesados (camiões e autocarros).  

A AS Parts inicia a sua operação como 
grossista em 2006, especializando-
se na distribuição independente de 
peças, componentes e carroçaria 
para o segmento de veículos ligeiros, 
em Portugal. Com uma ampla oferta 
multimarca e tendo a eficiência logística 
e a agilidade comoprincipais fatores 
competitivos, a AS Parts garante 
cobertura de entrega em todo o território 
nacional, abastecendo inúmeras oficinas 
e lojas por todo o país. 

Sob a marca OneDrive, o grupo atua no 
mercado retalhista de peças e acessórios 
para veículos ligeiros. Com pontos de 
distribuição em Portugal e Angola, a 
OneDrive disponibiliza serviços integrados 
de identificação de peças, orçamentação, 
encomendas e faturação, garantindo um 
serviço de expedição e entrega ágil e apoio 
técnico especializado. 
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  N
O

RS VENTURES
Nors ventures

Nors Ventures é área de atuação 
do Grupo que engloba negócios e 
soluções complementares. 

Da mediação de seguros às 
soluções ambientais, passando 
pela comercialização de vidros de 
construção, este eixo de negócio 
tem como principal objetivo 
agregar valor à operação numa 
lógica transversal. 

Aqui, encontramos as marcas 
Sotkon, Amplitude Seguros e Vitrum. 

Presente em Portugal, Espanha, França, 
Angola e Turquia, a Sotkon integrou o 
Grupo Nors em 2008.  Especializada no 
desenvolvimento, comercialização e 
distribuição de sistemas modulares de 
reciclagem e recolha de resíduos urbanos 
através de contentores enterrados, conta 
com mais de 30 000 unidades instaladas 
por todo o mundo.  

A Vitrum iniciou a sua operação em 
2010 como importador e distribuidor de 
vidro de construção, películas e vinil de 
decoração, em Angola. Posicionando-se 
no mercado angolano como a primeira 
empresa especializada em vidro de 
construção e decoração (building glass), 
a Vitrum assegura a qualidade de serviço 
ao cliente através de dois pontos de 
venda estrategicamente localizados em 
Luanda.  

A Amplitude Seguros é uma consultora 
de seguros e de gestão de risco, atuando 
em diversos setores da economia e 
direcionando a sua oferta ao segmento 
de Particulares e Empresarial. Sediada 
em Portugal, a Amplitude Seguros afirma 
uma presença global através de acordos 
de parceria com diversos corretores, 
garantindo a qualidade de serviço aos 
clientes que operam internacionalmente, 
em qualquer geografia. 
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1.3 big numbers big numbers, 
bigger results

Portugal
24,4%

Estados Unidos 
17,0%

Brasil 
16,0%

Canadá 
14,3%

Europa Central 
9,2%

Turquia 
7,3%

Espanha 
4,9%

Angola 
3,1%

México 
2,3%

Botswana, 
Moçambique 
e Namíbia 
1,5%

Nors Off-Road 
66,9%

Nors Mobility
29,7%

Nors Aftermarket 
2,7%

Nors Ventures 
0,7%

1.3.1. distribuição das 
vendas por país

1.3.2. distribuição das vendas
por área de negócio

Nos Estados Unidos, Turquia, Europa 
Central, México, Espanha e Portugal 
a contribuição do Grupo Ascendum 
é considerada a 100%, apesar 
deste empreendimento conjunto 
ser contabilizado pelo método da 
equivalência patrimonial.
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1.3.3. evolução das vendas
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1.3.4. principais indicadores
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é considerada a 100%, apesar 
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equivalência patrimonial.
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¹ Vendas + prestação de serviços + trabalhos para a própria empresa, 
agregando a 100% os empreendimentos conjuntos.

² N.º de colaboradores, agregando a 100% os empreendimentos 
conjuntos

³ Vendas + prestação de serviços + trabalhos para a própria empresa, 
consolidados.

⁴ EBITDA consolidado do grupo, que apropria o Resultado Líquido dos 
empreendimentos conjuntos na quota parte do capital detido.

⁵ Financiamentos obtidos – caixa e depósitos bancários – investimentos 
disponíveis para venda

⁶ Financiamentos obtidos + passivos por locações operacionais – caixa e 
depósitos bancários – investimentos disponíveis para venda

⁷ Capitais próprios com interesses não controlados / Ativo líquido.

⁸ Dívida Líquida (endividamento líquido + passivos por locação 
– investimentos disponíveis para venda) / Capitais próprios com 
interesses não controlados.

⁹ (Clientes, Existências, Outras Contas a Receber, Estado, Acionistas, 
Fornecedores e Outras Contas a Pagar) / Volume de Negócios x 365 dias.

¹⁰ Ebit / Capital investido [Total Capital Próprio + financiamentos obtidos 
+ passivos por locação – disponibilidades – investimentos disponíveis 
para venda]

¹¹ Resultados líquidos de operações continuadas da empresa-mãe/
Capitais próprios sem o Resultado líquido do Exercício e sem  
interesses não controlados.



1.4. modelo de governo 
a nossa 

morfologia



1.4.1. modelo de governo

ética e conduta

Os colaboradores Nors devem pautar 
a sua conduta por princípios de 
honestidade, integridade e absoluto 
respeito pelos Direitos Humanos.

cumprimento legal   
e regulamentar

Todos os colaboradores do Grupo devem, 
no âmbito das suas funções, cumprir a lei 
e a documentação normativa interna.

partilha de conhecimento e 
colaboração

O Grupo potencia um ambiente de 
colaboração aberto e promotor da 
partilha de conhecimento organizacional.

inovação e criatividade

A Nors promove e valoriza um ambiente 
de constante inovação e criatividade, 
que permita à organização evoluir e 
acompanhar as últimas tendências de 
mercado, nas suas várias de atuação.

O Modelo de Governo identifica os órgãos de gestão de topo do Grupo e a forma 
como se relacionam entre si. Na Nors, os principais órgãos de governo do modelo 
societário são o Conselho de Administração e a Comissão Executiva, a qual possui 
poderes delegados para a gestão corrente do Grupo. São também órgãos do governo 
societário o Fiscal Único, a Comissão de Remunerações e o Secretário da Sociedade.  

O Modelo de Governo da Nors reflete o propósito e a proposta de valor do Grupo, 
bem como um conjunto de outros princípios de governo que pautam a morfologia 
da organização e a sua atuação junto dos principais stakeholders, salientando-se 
os seguintes:

assembleia geral 

A Assembleia Geral é constituída por 
todos os acionistas com direito a voto da 
empresa-mãe do Grupo, a Nors, S.A..

comissão de remunerações

A Comissão de Remunerações é eleita 
em Assembleia Geral. Compete-lhe a 
definição das remunerações dos órgãos 
sociais da sociedade.

fiscal único

A fiscalização da sociedade é exercida, 
nos termos da lei, por um Fiscal Único, 
que será revisor oficial de contas ou 
sociedade de revisores oficiais de contas. 
Cabem ao Fiscal Único os poderes que a 
lei atribui ao Conselho Fiscal. 

conselho de administração

A gestão do Grupo compete a um 
Conselho de Administração eleito em 
Assembleia Geral. Ao Conselho de 
Administração estão atribuídos os 
poderes globais de gestão do Grupo, no 
âmbito do objeto social e dos poderes 
que lhe são atribuídos pelos estatutos da 
Nors, S.A.. 

comissão executiva

Compete à Comissão Executiva 
a definição e implementação das 
políticas transversais que materializam 
a estratégia aprovada pelo Conselho 
de Administração. É também da sua 
responsabilidade a gestão corrente  
do portfólio do Grupo, acompanhando  
a performance das áreas de negócio  
e das operações. 

Composição, funcionamento e responsabilidades por órgão
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comissão de
 remunerações fiscal único

conselho de
administração

assembleia
 geral

Álvaro Nascimento
Administrador Não

Executivo

Ano de Admissão
2018

Artur Santos Silva
Administrador Não

Executivo

Ano de Admissão
2018

Francisco Jervell
Administrador Não 

Executivo  
em representação da Vellar II, S.A.

Ano de Admissão
2020

Francisco Ramos
Membro da  

Comissão Executiva

Chief Operating Officer

Ano de Admissão
1996

José Jensen Leite 
de Faria

Membro da  
Comissão Executiva

Chief Corporate Officer

Ano de Admissão
1998

Júlio Rodrigues
Membro da  

Comissão Executiva

Chief Corporate Officer

Ano de Admissão
2001

Paulo Jervell
Administrador Não

Executivo

Ano de Admissão
1972

Luís Jervell
Administrador Não

Executivo

Ano de Admissão
2018

José Manuel
Bessa Leite de 

Faria
Administrador Não

Executivo

Ano de Admissão
1970

Jorge Guimarães
Membro da  

Comissão Executiva

Chief Operating Officer

Ano de Admissão
1978

Rui Miranda
Membro da  

Comissão Executiva

Chief Financial Officer

Ano de Admissão
1999

Álvaro Neto
Administrador Não

Executivo

Ano de Admissão
2018

Tomás Jervell
Presidente do Conselho de 

Administração e Group CEO

Ano de Admissão
2000
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comissão
executiva

conselho de
administração

José Jensen Leite 
de Faria

Chief Corporate Officer

Tomás Jervell
Group CEO

Francisco Ramos
Chief Operating Officer

Júlio Rodrigues
Chief Corporate Officer

Jorge Guimarães
Chief Operating Officer

Rui Miranda
Chief Financial Officer

1.4.2. estruturas organizacionais
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Portugal, EUA, México, Turquia, Espanha e Europa Central  
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1.4.3. estrutura societária

estrutura societária

O capital social da Nors, S.A., totalmente subscrito e realizado, é de 30 Milhões de 
Euros (30.000.000 de ações de valor nominal de 1 (um) euro). 

O capital da Nors mantém-se na propriedade das duas famílias fundadoras: a Família 
Jervell e a Família Jensen. A 31 de dezembro de 2021, a composição do capital social da 
empresa era a seguinte:  

prime 
jervell 
holding 
63%

outros 
8%

cadena 
29%
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1.5. nova estrutura 
organizacional

uma
organização

sem fronteiras



uma reorganização 
com acento na 
palavra agilidade
Numa altura em que o conceito de mudança está inevitavelmente enraizado nas 
organizações, marcando a ordem do dia de forma global e transversal, julho de 2021 
marcou o arranque oficial de uma expressiva mudança na estrutura organizacional da Nors. 

Uma visão de futuro renovada e um modelo gestão de topo mais ágil foram os 
pontapés de saída para o desenho de um novo modelo organizacional, com impacto 
em todas as estruturas do Grupo, nos diversos países nos quais a Nors está presente. 
Com o forte envolvimento das lideranças da Nors, a reestruturação por detrás desta 
nova visão trouxe ao Grupo a energia necessária para repensar os seus horizontes, 
linhas estratégicas e desafios de futuro. 
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Senti que o Grupo precisava de uma 
nova organização e de um novo modelo 
de governo que sustentasse a nossa 
estratégia de crescimento. Na verdade, 
estava a tornar-se muito claro que o 
crescimento teria que ocorrer assente 
em alicerces mais sólidos, associados 
a uma maior autonomização dos 
líderes de cada uma das empresas e à 
libertação da Comissão Executiva para 
funções de desenvolvimento.

Tomás Jervell
Group CEO

reorganizar
para agilizar
Incorporando uma abordagem de liderança participativa, interventiva e estratégica, os 
grandes objetivos que estiveram na génese desta reorganização são claros e integram  
a visão estratégica do Grupo no longo-prazo:

Reforçar a autonomia, 
a responsabilidade e a 
responsabilização dos CEOs
das empresas do Grupo, abrindo-
lhes novas oportunidades de 
crescimento.

Libertar os Administradores 
Executivos para matérias 
estratégicas, ligadas ao 
desenvolvimento corporativo.

Criar mecanismos de controlo 
estruturados, focados no 
desenvolvimento operacional, 
que permitam que o processo 
de evolução de competências 
da gestão executiva seja 
acompanhado de uma adequada 
monitorização de riscos 
operacionais e de processos.
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um novo modelo, 
uma nova 
organização
O modelo organizacional da Nors é definido tendo em conta os objetivos estratégicos 
do Grupo, as necessidades de gestão global e os requisitos legais e fiscais inerentes à 
dispersão geográfica das operações da organização. 

As alterações encetadas sobre estrutura funcional do Grupo em 2021 implicaram quer a 
realocação de áreas de responsabilidade, quer a criação de novas áreas de atuação sob 
a alçada dos membros da Comissão Executiva. Neste contexto, o modelo de gestão da 
Administração do Grupo foi reorganizado e responde, hoje, à ambição de uma liderança 
orientada à agilidade e performance.

José Leite Faria
CCO

Francisco Ramos
COO

Júlio Rodrigues
CCO

Rui Miranda
CFO

Direção Geral 
de Pessoas e 
Comunicação

Direção Geral de 
Serviços Partilhados 

(Norshare)

CEOs das
Empresas do Grupo

Auto Sueco Angola

Auto Maquinaria

Aftermarket Angola

KinLai

Vitrum

Auto Sueco Namibia

Auto Sueco Botswana

Auto Sueco Moçambique

Strongco

CEOs das
Empresas do Grupo

Auto Sueco Portugal

Galius

Aftermarket Portugal

Auto Sueco 
Automóveis

Auto Sueco São Paulo

Auto Sueco Centro 
Oeste

AgroNew

Jorge Guimarães
COO

Direção Geral 
de Planeamento 

Estratégico

Direção Geral de 
Business Intelligence 

& Best Practices

Direção de Sistemas 
de InformaçãoDireção Jurídica

Direção Financeira

Direção de 
Planeamento e 

Controlo de Gestão

Direção Geral de Risco 
e Compliance

Gestão de Ativos 
Imobiliários

Amplitude

Sotkon

Tomás Jervell
Group CEO

PÁGINA

56

CAPÍTULO 01.

PÁGINA

57

CAPÍTULO 01.



desenvolver as
áreas do amanhã
Esta nova estrutura dá corpo a quatro Direções Gerais, no seio do Centro Corporativo, 
que atuam como elos estratégicos da Nors perante as exigências do mercado, as 
ambições de futuro da organização e o posicionamento da operação a nível global. 
As denominadas “Direções Gerais” – Direção Geral de Planeamento Estratégico, 
Direção Geral de Pessoas e Comunicação, Direção Geral de Business Intelligence 
& Best Practices e Direção Geral de Risco e Compliance - atuam, assim, como 
elemento central de todo o processo de restruturação, tendo como basilar o objetivo 
de fomentar e alavancar o desenvolvimento estratégico do negócio. Estas áreas 
assumem um papel claro no reforço da visão e no crescimento sustentado da Nors, 
olhando ambiciosamente para o próprio futuro da organização. 

Além das áreas de atuação já existentes na organização – Pessoas e Comunicação e 
Planeamento Estratégico, esta última autonomizando-se numa Direção própria - as 
ambições da Nors obrigaram, assim, um grande foco no tema do risco, da eficiência 
e da qualidade da informação, o que justificou a criação de novas Direções, que 
incorporam áreas críticas como o Business Intelligence & Best Practices e a Gestão de 
Risco e Compliance.

O reforço do conceito de Centro 
Corporativo visa caminhar rumo a uma 
organização com um cunho cada vez 
mais estratégico e audaz. O grande 
objetivo desta estrutura passa por apoiar 
a Comissão Executiva na definição das 
principais linhas de orientação do Grupo 
nas respetivas áreas de influência. 

Constituído por Direções Gerais 
Corporativas e Direções Corporativas, 
incorpora duas frentes - o Centro 
Corporativo da Holding e o Centro 
Corporativo Local. Esta última estrutura 
atua, localmente, nos diversos países nos 
quais a Nors está presente, tendo como 
missão apoiar as diferentes empresas do 
Grupo nas várias dimensões da gestão, 
com as necessárias adaptações à realidade 
e contexto local. Assumem-se, também, 
como verdadeiros embaixadores locais da 
cultura e propósito do Grupo Nors. 

O Centro Corporativo desempenha 
um papel preponderante nesta 
reorganização, seja como um 
catalisador de conhecimento, seja como 
suporte ao desenvolvimento do Grupo.

Rui Miranda
CFO
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A área de Business Intelligence & 
Best Practices passará a ser uma área 
corporativa indispensável à gestão e 
desenvolvimento estratégico do Grupo 
e empresas, através do domínio da 
gestão do conhecimento de mercado, 
dos setores e dos dados gerados, bem 
como pela capacidade de criação, 
desenvolvimento e implementação 
de um modelo dinâmico de negócio 
que proporcione uma clara vantagem 
competitiva futura. É necessário 
criar um mecanismo de identificação, 
recolha, controlo e gestão de todo o 
conhecimento e dados relevantes da 
Nors, definindo e implementando um 
modelo de negócio proprietário.

Júlio Rodrigues
CCO

business intelligence 
& best practices

Área de
Impacto Missão Processo

Market
Intelligence

Compreender o(s) 
mercado(s) através de um 
conhecimento profundo 
dos clientes, concorrentes e 
principais tendências

 - Análise do potencial de mercado
 - Posicionamento da concorrência
 - Análise e desenvolvimento do portfólio de produtos e serviços Nors
 - Tendências da indústria: camiões, autocarros, equipamento de construção e 

agrícolas e serviços/aftermarket

Data
Analytics

Criar mecanismos 
adequados para recolher 
dados e transformá-los 
em informação crítica 
para o processo de 
tomada de decisão

 - Recolha, organização, limpeza e armazenamento de dados (a nível corporativo e das operações)
 - Padrões e tendências de interpretação e divulgação, através de técnicas e

metodologias apropriadas
 - Conceção e manutenção de bases de dados e dasbhoards (a nível corporativo e das operações)
 - Telemática - implementar uma abordagem global de Uptime apoiada na análise preditiva

A tipologia de dados pode ser relativa a: mercado, cliente, stocks, telemática, desempenho empresarial, 
logística, entre outros.

objetivos estratégicos e processos

Customer 
Experience

Definir um modelo 
proprietário de interação e 
gestão dos nossos clientes

 - Mapeamento e avaliação das jornadas do cliente
 - Desenvolvimento de um modelo de relação  com o cliente (a nível corporativo e das operações)
 - Implementação, gestão e supervisão de CRM (C4C)
 - Monitorização da satisfação do cliente

Operational 
Efficiency

Definir modelos de 
eficiência operacional mais 
precisos, considerando as 
particularidades das várias 
empresas e geografias

 - Implementação do projeto Flow como modelo base de eficiência operacional na área de após-venda
 - Seleção, implementação e gestão de ferramentas e sistemas de Eficiência Operacional
 - Avaliação de oportunidades de desenvolvimento da eficiência operacional a nível corporativo e não-

empresarial (ex.: aquisições não-empresariais, processos comerciais, atividades corporativas)
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A área de Risco e Compliance é outra das protagonistas deste novo modelo: com o 
propósito de desenvolver e gerir ativamente um modelo integrado de gestão de risco no 
seio do Grupo, a missão desta nova Direção passa por garantir uma abordagem adaptada 
à natureza e morfologia dos seus negócios, às geografias nas quais opera e ao conjunto de 
objetivos estratégicos que guiam a operação.  

A Administração olha particularmente para a área de Compliance como uma 
verdadeira necessidade, tendo em conta dimensão e dispersão geográfica do Grupo, 
bem como a constante evolução das obrigações das empresas. Centralizando esta 
responsabilidade, garantem-se processos coerentes, eficazes e com o alinhamento de 
prioridades necessário para responder aos requisitos do mercado.

A missão desta nova área passa por 
criar um processo que permita ao 
Grupo e às empresas identificar e 
compreender os riscos a que estão 
sujeitas. Deste modo, poderemos 
identificar, monitorizar, gerir, e se for o 
caso, mitigá-los. É uma ferramenta de 
gestão que permite ao Grupo ter uma 
visão global dos riscos e uma visão 
local, ao nível das empresas, garantindo 
a existência de informação relevante e 
útil para apoiar a gestão.

José Leite de Faria
CCO

risco e
compliance
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o universo Nors:
a soma de todas
as partes

Uma das mudanças mais expressivas no novo Modelo Organizacional reflete um dos 
três principais objetivos do programa de reestruturação – o reforço da autonomia 
e responsabilidade dos CEOs das diversas empresas que constituem a Nors, em 
todo o mundo. Sempre com o objetivo de incentivar uma cultura de Grupo, na qual 
a identidade da Nors está enraizada em todos colaboradores, não há como virar as 
costas às particularidades inerentes à operação de cada uma das empresas, sejam 
elas relativas à área de negócio, à geografia na qual se enquadram ou à própria 
microcultura que cada estrutura emana. 

Vamos olhar para empresas mais 
eficientes, alicerçadas em mais 
conhecimento e menor risco, 
capacitando um Grupo de líderes de 
excelência, capazes de contribuir 
para o melhor desenvolvimento das 
diferentes empresas e do Grupo. 
Garantir que a maior autonomia e 
responsabilização dos CEOs das 
empresas é acompanhada de uma maior 
exigência na avaliação dos respetivos 
desempenhos é chave.

Francisco Ramos
COO
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A alteração efetuada ao nível da 
Gestão Executiva das empresas terá, 
seguramente, um impacto grande e 
positivo ao nível dos restantes grupos 
organizacionais, criando uma dinâmica 
top-down de maior autonomia, 
exigência, responsabilização e melhoria 
do desempenho.

Jorge Guimarães
COO

a experiência no 
centro das atenções

A ótica da experiência do cliente e do colaborador não podia estar mais no centro 
das atenções deste modelo - é numa experiência verdadeiramente diferenciadora 
e no aumento do grau de satisfação dos principais públicos-alvo da Nors que reside 
uma das maiores vantagens da estratégia traçada. Esta nova organização traz ao 
Grupo a capacidade de elevar o nível de exigência quanto à experiência de cliente, 
materializando essa mesma elevação em resultados quantitativos e assegurando, em 
simultâneo, uma experiência indelével e com forte identificação à marca Nors - quer 
para os clientes, que para os próprios colaboradores. 
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o futuro é o
único limite

Qualquer transformação organizacional tem como pano de fundo uma enorme 
ambição de prosperidade e sucesso para o futuro. A agilidade é a palavra de eleição 
de todos os membros da Administração do Grupo num exercício de antevisão do 
horizonte da Nors. É unânime que este novo modelo abrirá portas a uma organização 
mais criativa, mais dinâmica e mais ágil. Na esfera das Pessoas, abrirá espaço 
ao desenvolvimento de profissionais cada vez mais globais e com um sentido de 
propósito mais envolvente, tornando, simultaneamente, os decisores mais autónomos 
e a organização mais ágil e eficaz. 
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a construção 
do nosso  
futuro

estratégia



2.1. focus 
estratégia 
2021-2025



a nossa estratégia 
para o ciclo 2021-25 

A capacidade de incorporar uma visão firme e consolidada sobre onde queremos estar 
e como nos queremos apresentar ao Mundo enquanto organização é, hoje, chave.   
O ano de 2021 marca o início da jornada da Nors perante um ciclo estratégico de 4 anos 
– a nossa wanted position – que designámos “Focus”, afirmando um posicionamento 
determinado e focado em alcançar voos tão ambiciosos quanto firmes.   

Para o Grupo, 2025 traz consigo uma resposta determinada sobre quem somos: 
somos Pessoas, com a capacidade de potenciar talento e de criar uma experiência 
única para os nossos colaboradores; somos Transformação, com a vontade premente 
de atuar como catalisadores de um paradigma de mudança e inovação; e somos 
Sustentabilidade, com uma visão transversal sobre o nosso papel na comunidade, nos 
negócios, no mundo.  

Apresentada na Reunião Anual de 2021, em abril, a visão da Nors para o ciclo 
estratégico 2021-2025 procura, assim, cimentar junto das diversas operações e 
estruturas do Grupo, os três pilares-chave que ditam as linhas de ação prioritárias da 
Nors para os próximos anos: transformação, sustentabilidade e pessoas. 

alargar fronteiras

Aumentar sustentadamente a 
nossa presença global 

alto desempenho 

Promover uma organização de 
alto desempenho

experiência de cliente 

Ser agente de transformação 
na experiência de cliente

experiência de colaborador

 

Garantir uma experiência de 
colaborador única

reforçar a nossa presença

Reforçar o nosso papel nos setores 
de equipamentos de transporte, 

construção e agrícola 
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pilares estratégicos: 
quem somos e onde 
queremos estar

sustentabilidade 

Explorar oportunidades de 
crescimento no core business 

Garantir rentabilidades 
adequadas em todas
as operações 

Desenvolvimento global 
e individual da equipa de 
gestão executiva do Grupo 

Reforçar mecanismos de 
controlo de risco no Grupo 

Implementar a Estratégia 
de Responsabilidade 
Corporativa Nors 

Investir na notoriedade 
da marca Nors 
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transformação

Acelerar uma cultura de 
inovação que alavanque o 
sucesso futuro da Nors

Desenvolver uma 
experiência de cliente 
proprietária

Desenvolver novos 
paradigmas de 
eficiência operacional

Transformação digital

Pessoas

Desenvolver o employer branding

Responder ao desafio 
das novas gerações

Construir uma jornada 
de colaborador 
diferenciadora

Garantir uma politica de 
compensações e benefícios 
moderna e atrativa

Criar um ecossistema 
de gestão de talento

Garantir a capacitação e 
desenvolvimento de competências
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o nosso focus
é o futuro 

A reestruturação organizacional encetada pelo Grupo em 2021 preconizou novos voos 
quanto à relevância de desenhar uma estratégia global, capaz de se cimentar em todas 
as nossas operações e áreas de desenvolvimento da organização. Indo ao encontro 
desta premissa, a criação da Direção Geral de Planeamento Estratégico surge, assim, 
com o intuito de afirmar uma abordagem transversal, proprietária e ágil, alavancando o 
posicionamento estratégico do Grupo.  

A nova Direção tem como premissa basilar assessorar o Grupo no fortalecimento e 
desenvolvimento da organização e do negócio a médio e longo-prazo, assegurando, em 
particular, a gestão do processo de Planeamento Estratégico da Nors a médio-prazo, a 
identificação e avaliação de operações de fortalecimento do portfólio de negócios do 
Grupo e a liderança ou assistência especializada em operações especiais sob indicação 
do Group CEO.  

Entrando em cena no primeiro trimestre de 2022, e contando com um envolvimento 
substantivo por parte de todo o Centro Corporativo, acreditamos que esta nova 
abordagem nos trará uma capacidade de reflexão e de consolidação de uma perspetiva 
iterativa e consistente, edificando uma Nors capaz de responder a todas as mudanças 
inerentes à evolução exponencial que o setor, e o mundo, nos trarão nos próximos anos. 
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2.2. projetos corporativos 

uma 
jornada de 

ambição 
constante



o amanhã
é agora 

Mais do que nunca, 2021 ditou um cenário expressivo quanto à aceleração e priorização 
dos temas de digitalização e transição digital. Com a transformação a assumir o “peso” 
de pilar estratégico do Grupo, torna-se absolutamente crítico olhar para estes conceitos 
como os verdadeiros alicerces do salto qualitativo que a Nors aponta como horizonte – o 
futuro terá tanto de próspero quanto maior for a sua cultura de transformação.   

O Core é o programa de evolução digital e tecnológica da Nors: o grande objetivo 
do projeto passa por alcançar uma maior eficiência nos processos de trabalho, 
capacitando a organização para uma melhor integração e interação com os diferentes 
stakeholders - internos e externos - sempre com o apoio de processos integrados e 
ágeis e da tecnologia. 

Envolvendo todas as áreas funcionais da Nors, contemplando um período dividido 
em 4 ondas de implementação, o propósito passa por desbloquear o potencial de 
crescimento e rentabilidade de cada uma das empresas do Grupo. Esta abordagem 
assenta na construção de modelos de negócio fortes e robustos, capazes de 
responder a qualquer desafio e oportunidade futura. 

A capacidade de adequar a nossa 
organização, através dos seus meios e 
recursos, de forma a retirar a máxima 
eficiência e desempenho desta nova 
realidade, dependerá do nosso foco no 
processo de investimento tecnológico 
e transformação digital. O Projeto Core 
permite-nos desenvolver, de forma 
estruturada, essa camada tecnológica e 
digital, que funcionará como o pilar que 
assegurará as bases para o sucesso e a 
liderança nos setores onde operamos.

A tecnologia e a 
digitalização são, hoje, a 
base do desenvolvimento 
dos negócios que 
gerimos e dos produtos 
e serviços que 
comercializamos.

Júlio Rodrigues
CCO

core

PÁGINA

84

CAPÍTULO 02.

PÁGINA

85

CAPÍTULO 02.



the big picture:
de onde partimos
e onde queremos 
estar 

Vaga 2

Implementação
Originals Portugal

Vaga 1

Implementação F&A
e Aftermarket Portugal

Vaga 3

Roll-out Originals
Canadá, Angola e
Southern Africa

Vaga 4

Roll-out Originals
Brasil

uma onda de transformação nunca vem só 

Setembro de 2021 marca o início da segunda etapa do projeto Core, denominada 
"Originals". Esta etapa do projeto traz consigo o desafio de transformar os negócios 
de mobilidade do Grupo: nesta vaga, as empresas Auto Sueco Portugal, Galius e Auto 
Sueco Automóveis preparam-se, assim, para receber um amanhã mais eficiente, mais 
producente, mais moderno. Compreendendo todo o ano de 2022, esta jornada terá como 
objetivo basilar a implementação de ferramentas e metodologias de desenvolvimento 
rápido, permitindo maior agilidade na entrega de novas competências e serviços aos 
vários stakeholders da Nors (clientes, fornecedores, parceiros e colaboradores).  
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o que nos traz
ao Core 

originals: um 
caminho intenso
de transformação 

Homogeneizar processos que favoreçam 
um ERP assente num template global, 
integrado e transversal, promovendo uma 
abordagem out-of-the-box.  

Desenvolver uma solução DMS 
integrada e que promova uma experiência 
consistente e eficiente (digital e 
self-service by design) para OEMs 
(Original Equipment Manufacturers), 
distribuidores, retalhistas e clientes.

Criar uma visão 360º única para todos 
os clientes da Nors, garantindo uma 
experiência consistente em todos os 
pontos de contacto.

A metodologia de projeto é composta por 7 principais etapas que compõem a jornada 
de transformação digital associada à vaga Originals. A estas, juntam-se 2 fases cruciais, 
sendo transversais a toda a fase de desenho e implementação: Project Management 
& Quality Assurance, garantindo que os inúmeros stakeholders envolvidos – desde 
os gestores de projeto e business leads aos próprios colaboradores - são impactados 
pelo contexto de mudança que advirá do projeto; e a  Gestão da Mudança, que promove 
um pipeline de iniciativas de formação, comunicação e engagement junto de todas as 
empresas-âmbito.

2
Explore
Design

3
Realize
(Build)

4
Realize

(Test)

5
Deploy

Training

6
Deploy

Cutover

1
Prepare

7
Run

8
Project Management & Quality Assurance

9
Change Management
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a transformação 
nasce em nós 

Reforçando a expressiva aposta do Grupo na gestão de Pessoas e Talento, 2021 foi 
também palco do desenvolvimento das diferentes jornadas do colaborador no contexto 
das etapas de recrutamento e onboarding. O caminho iniciado nestas áreas, com a 
digitalização e convergência de processos, a nível global, com recurso a diferentes 
módulos SAP – Success Factors, marcou a perspetiva endógena da transformação do 
Grupo, com a clara ambição de agilizar os diversos processos que impulsionam a área de 
Gestão de Pessoas.  
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a otimização 
do após-venda
tem um nome 
O Flow, mais do que um projeto de 
Eficiência Operacional, assume-se como 
o início de uma transformação cultural 
que visa melhorar a performance das 
operações oficinais de forma sustentada, 
alinhada com os objetivos estratégicos 
da organização e suportada em 
indicadores de desempenho. Este será 
o caminho de melhoria contínua rumo 
à excelência das nossas operações no 
após-venda.  

2021 foi o ano de alicerçar os 
fundamentos e metodologias Kaizen 
nas Unidades Após-venda da Auto 
Sueco Portugal. Instrumentos como a 
implementação do comboio logístico, 
a reestruturação das áreas oficinais, 

flow

as reuniões de equipa, as ferramentas 
de gestão visual como o dashboard 
de visibilidade do status dos veículos 
(visão aeroporto) e da carga oficinal dos 
técnicos vieram permitir uma melhor e 
mais ágil gestão do dia a dia oficinal.  

Uma nova fase do Flow, a camada 
tecnológica, foi também iniciada na 2ª vaga 
do projeto Core, processo que permitirá 
aceder, em tempo-real, a indicadores de 
performance das nossas operações, bem 
como identificar continuamente os nossos 
pontos/áreas de melhoria, evoluindo para 
uma efetiva transformação digital do 
negócio. Esta mesma fase, incluirá também 
a implementação do programa Flow nas 
empresas Galius e Auto Sueco Automóveis.  

Todo este caminho de consolidação de 
know how interno e de envolvimento 
das diversas equipas permite-nos, hoje, 
estar preparados para iniciar a extensão 
do Flow nas demais geografias do 
Grupo, quer na área de Mobility, quer no 
segmento de Off-road.  

O Flow evoluirá também em termos 
de imagem e comunicação, de forma 
a reforçar o seu papel referencial na 
Eficiência Operacional das atividades de 
após-venda do Grupo e contribuindo para 
o aumento da notoriedade do employer 
branding, nomeadamente no que respeita 
a áreas técnicas e operacionais.  
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sustainable 
motions2.3. estratégia ESG Nors



sustainable 
motions: 
uma visão de 
integridade 
Hoje, a assertividade de um 
posicionamento verdadeiramente 
universal depende, por parte das 
organizações, da compreensão dos 
desafios globais que se impõem, assim 
como da sua capacidade em identificar, 
sistemicamente, as oportunidades 
e riscos inerentes às suas esferas 
de atuação. Quer em relação ao 
desenvolvimento sustentável, quer 
em relação ao sucesso e performance 
comercial das diversas operações, o 

o pontapé de saída para uma  
área verdadeiramente estratégica

O programa Sustainable Motions teve o 
seu primeiro espaço de partilha com todo o 
Grupo na Reunião Anual de 2021: o objetivo 
central passou por apresentar às várias 
equipas da gestão de topo as principais 
diretrizes daquela que é uma Estratégia 
de Responsabilidade Corporativa de 
efetividade e continuidade, com o intuito de 
definir e construir, em cima desta mesma 
baseline, linhas de ação colaborativas, em 
todas as operações.  

Neste fórum, o conceito de 
sustentabilidade foi claramente 
correlacionado com uma política 
centrada nas Pessoas e na transformação 
cultural, áreas nas quais o grupo tem 
procurado apostar de forma efetiva. 
Sendo a Nors uma empresa que atua 
globalmente, deve procurar liderar e 
acompanhar as grandes tendências que 
se fazem sentir no âmbito das premissas 
de ESG – é hora de agir e de olhar para 
um futuro verdadeiramente sustentável, 
consistente e global, fazendo parte da 
solução. Assim, ficou claro que a agenda 
compreende um longo caminho para 
percorrer e muitas áreas funcionais a 
envolver, com o objetivo de colocar em 
marcha este (ambicioso) pipeline. 

desempenho futuro das entidades 
globais está intimamente ligado a uma 
perspetiva atenta e consciente.  

A proposta da Nors no âmbito da sua 
estratégia de ESG (Environmental, Social 
and Governance) espelha um propósito 
claro quanto ao desempenho de um papel 
relevante, integral e transparente em 
todas as relações que fomenta, enquanto 
organização: com colaboradores, clientes, 
parceiros e todos os stakeholders, 

decision-makers e agentes de 
transformação que orbitam à sua volta. 
Sempre com a dimensão humana no 
centro de cada linha de ação, a estratégia 
designada  “Sustainable Motions”, traz-
nos uma visão dinâmica e transversal 
sobre o compromisso de gerar valor e 
transmitir confiança às comunidades 
impactadas pela Nors.
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um propósito de 
confiança global 

O nosso âmago e a nossa identidade, enquanto organização, espelham já a 
relevância com que encaramos o propósito, o nosso “porquê”: a nossa estratégia de 
responsabilidade corporativa não pode ser exceção.

Elencados ao propósito, surgem o nosso “how” – de que forma irá, esta estratégia, 
perpetuar a nossa missão – a nossa abordagem; e, por fim, o “what”, – que ações 
concretas prevemos implementar, no seio das diversas operações, e de que forma as 
segmentamos em diferentes pilares estratégicos. 

why

how

what

o propósito 

Conduzir uma agenda de 
sustentabilidade assente na confiança, 
que envolva a comunidade Nors 
presente em todo o mundo. 

o âmbito  

O programa Sustainable Motions 
categoriza a sua intervenção em torno 
de 5 verticais de atuação, trazendo uma 
perspetiva transversal às linhas de ação 
definidas no âmbito ESG.

a abordagem  

A nossa estratégia desenvolve-
se e alicerça-se nos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável das 
Nações Unidas, adotados por todos 
os Estados membros em 2015, 
uma intervenção global rumo a um 
caminho de futuro sustentável.  
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uma abordagem de 
empatia, pluralidade 
e identidade 

É incontornável assistir a uma mudança de paradigma nas nossas comunidades, 
numa lógica cada vez mais alargada a um espectro mundial: os tempos excecionais e 
voláteis que vivemos são a prova viva desse processo.

O ritmo estonteante e intenso da transformação e as exigências que as diferentes 
camadas da sociedade impõem às organizações, no que concerne a temas de 
responsabilidade corporativa, tornam obrigatório que atuemos enquanto entidades 
conscientes e preparadas para agir: para fazer parte e para ser a mudança. 

A abordagem da Nors sustenta-se sobre uma visão que agrega 4 premissas: 

transversalidade    
e pluralidade

A nossa abordagem prima por uma 
visão transversal, endereçando e 
equilibrando uma perspetiva de 

sustentabilidade a nível ambiental, 
ético, social e económico, conectando 
de forma consistente e harmonizada 

todas estas esferas. 

humanização
e empatia 

É claro, para a Nors, que não podemos falar de 
sustentabilidade e desenvolvimento sem exaltar 
a perspetiva humana. As pessoas estão no topo 

das nossas prioridades, sendo um dos três pilares 
estratégicos que o Grupo definiu no âmbito da 

sua wanted position 2025.

integridade
e ética 

A visão da Nors está intimamente 
ligada a uma abordagem ética, 
transparente e íntegra sobre o 

posicionamento do Grupo e a proposta 
de valor que compreendemos e 
efetivamos junto da sociedade.  

clareza e 
inteligibilidade  

Os guidelines da nossa estratégia ESG 
pautam-se por ser inclusivos, percetíveis 

e ajustáveis à diversidade da nossa 
organização, procurando comunicar 

claramente os objetivos e expectativas 
que emanam deste programa.  

#ambitious #transparent

#personal #charming

PÁGINA

100

CAPÍTULO 02.

PÁGINA

101

CAPÍTULO 02.



guiados por uma 
visão global 

O conjunto de premissas universais que compreende os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidades visam responder aos urgentes 
desafios ambientais, políticos e económicos que todo o Mundo enfrenta.

Encetada em 2015, esta ambiciosa jornada a 15 anos tem o propósito de garantir 
que as necessidades basilares dos indivíduos e sociedades, em diversas esferas de 
atuação, são endereçadas e supridas de forma colaborativa e transversal.  

A agenda de sustentabilidade da Nors centra-se e alinha-se com estas diretrizes, 
mundialmente reconhecidas, com o objetivo de propor ações concretas, efetivadas 
de forma contínua e congruente, que reforcem estas prioridades.  
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5 pilares 
estratégicos, 
5 áreas que 
tangibilizam 
a nossa visão  #ambitious

#personal#transparent

#ambitious

#charming

serviços

pessoasintegridade 

cadeia de 
abastecimento 

comunidade 
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a nossa atuação em 2021: 
atividades e iniciativas 

serviços
Temáticas universais como as alterações climáticas, poluição 
atmosférica e a falta de recursos são alguns dos desafios 
globais que as empresas da Nors têm como missão mitigar. 
Tecnologias de ponta integradas, sistemas e processos de 
gestão otimizados e green devem ajudar a nossa organização 
na redução do impacto negativo que os seus serviços e 
operações logísticas inferem.  

Desenvolvimento de ações de awareness e consciencialização 

cabazes de natal sustentáveis
TOPCAR e TOP TRUCK 

Emissões e Poluição: iniciativas e ações de awareness 

Auto Sueco Portugal: evento TTZE
“Together Towards Zero Emissions”   

Em dezembro de 2021, as redes de oficinas TOPCAR 
e Carwin (veículos ligeiros) e TOP TRUCK (veículos 
pesados), que integram a área de negócio do Aftermarket 
Portugal e que contam com mais de 125 oficinas em todo 
o território nacional, entregaram aos seus parceiros mais 
de uma centena de cabazes sustentáveis, com o intuito 
de promover a redução do desperdício e uma abordagem 
mais sustentável, em contexto natalício. Além da origem 
biológica de todos os bens alimentares incluídos nos 
cabazes, todas as ofertas incluíram um certificado da 
plantação, em parceria com a Associação Plantar uma 
Árvore. Esta ação traduziu-se, assim, na plantação de 
mais de 150 árvores, iniciativa que contou com o apoio 
dos colaboradores desta estrutura e que ocorreu em 
janeiro de 2022.  

Em novembro de 2021, sob o mote “juntos, rumo às zero 
emissões”, a Auto Sueco Portugal dinamizou um evento 
de apresentação da estratégia da Volvo Trucks para a 
próxima década, com o grande objetivo de responder aos 
desafios da mobilidade do futuro, nos vários segmentos de 
transporte rodoviário. Com a exibição de vários modelos 
da marca, foram apresentadas inúmeras alternativas 
que nos fazem projetar um amanhã com cada vez menos 
emissões. Do Volvo FH com I-Save, que pode reduzir os 
custos de combustível e o impacto ambiental até 10%, 

passando pelos modelos Volvo FH GNL e Volvo FM GN, 
camiões a gás que reduzem as emissões de CO2 entre 20 
e 100%, passando pelos novos modelos 100% elétricos, o 
evento, destinado a clientes, parceiros e jornalistas, deu 
voz à urgência que o setor da mobilidade tem em iniciar 
a sua viagem no mundo da eletrificação - tanto pensando 
no ambiente, como por razões competitivas, procurando 
satisfazer os requisitos dos clientes, no que toca a 
alternativas de transporte sustentáveis.  
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Eco-mobility: otimização da frota interna 

otimização da frota de serviço
(viaturas plug-in)

A verdadeira mudança começa por dentro: é alavancado 
nesta perspetiva endógena que o Grupo tem vindo a 
definir a sua abordagem quanto à gestão da frota de 
serviço. Em Portugal, desde junho de 2020, as viaturas a 
combustão vêm sendo substituídas por veículos híbridos 
(plug-in), o que representa uma redução de emissões 
CO2 até 15%. No final de 2021, 15% das viaturas de 
serviço das empresas da Nors em Portugal eram híbridas 
plug-in, o que representa uma clara aposta nos modelos 
de transporte do futuro e na otimização das políticas de 
mobilidade que se praticam internamente. Nos últimos 
anos, com o contexto pandémico ainda como pano de 
fundo, outras iniciativas como o car sharing ou o car 
pooling deixaram de ser uma possibilidade segura, pelo 
que o objetivo passa por estudar a implementação 
deste tipo de medidas, consoante o alívio das medidas 
restritivas no país se vão fazendo sentir. 

Desenvolvimento de ações de awareness e consciencialização 

campanha “plante uma árvore” 

A expressão “colher o que plantamos” nunca fez tanto 
sentido. No Dia Mundial do Ambiente, a Nors levou a cabo 
uma iniciativa de comunicação e awareness, em todas 
as geografias nas quais opera, com a distribuição de 
“lápis-semente” – um lápis, que quando plantado no solo, 
origina uma planta - a todos os colaboradores. O objetivo 
passou por incorporar o mote das Nações Unidas 
para este dia, centrado na premissa de “reinventar, 
recriar e restaurar”, proporcionando uma nova vida a 
um objeto tão presente no nosso dia a dia. Decorrente 
dessa mesma ação, com o contributo de colaboradores 
envolvidos com a comunidade e que transmitiram a 
iniciativa nos seus círculos de atuação, a Nors chegou 
ao contacto com uma escola no interior de Portugal, 
em Bragança, e ofereceu 500 lápis personalizados 
a alunos do 1º ao 12º ano. A ação permitiu coordenar 
uma atividade impactante e diferente, no início do ano 
letivo, consciencializando as camadas mais jovens para 
que, desde cedo, valorizem os temas da preservação e 
sustentabilidade.  

Gestão do consumo de energia: energias renováveis e limpas 

contratação de energia 100%
renovável em Portugal

Com o objetivo claro de olhar para o futuro e de contribuir 
para uma economia verde, sustentável e consciente, a 
Nors contratou, no último ano, o fornecimento de energia 
elétrica 100% renovável para todas as instalações do Grupo 
em Portugal. Com esta tomada de decisão, a Nors impede 
a emissão de 1 638 toneladas de CO2 para a atmosfera, o 
equivalente a 630 veículos retirados de circulação e 2 887 
árvores plantadas.   

Este acordo confirma a aposta do Grupo nos domínios 
das alterações climáticas e na implementação de 
uma estratégia verde, temas fundamentais para o 

desenvolvimento e performance da organização, não só 
em Portugal, mas a nível global. “Tendo em conta a nossa 
dimensão, na Nors, estamos cientes da necessidade de 
diminuir a nossa pegada ecológica através da aposta 
em energias limpas, em detrimento dos combustíveis 
fósseis. Os grandes players globais no setor da mobilidade 
caminham no sentido de eletrificar as unidades motrizes 
dos seus veículos, pelo que faz todo o sentido adotarmos 
medidas similares em todas as nossas infraestruturas. 
Mais, é fundamental que essa energia seja 100% renovável, 
com todo o impacto que tal trará para o posicionamento do 
negócio”, refere o Group CEO, Tomás Jervell.  

PÁGINA

108

CAPÍTULO 02.

PÁGINA

109

CAPÍTULO 02.



a nossa atuação em 2021: 
atividades e iniciativas 

cadeia de 
abastecimento 
A política de compras do Grupo tem como premissa 
basilar a otimização dos custos de materiais, a garantia de 
segurança do fornecimento e a redução os riscos ambientais 
e sociais na relação com os diferentes fornecedores. Além 
de maximizar a relação custo-benefício e a eficiência, 
está igualmente comprometida em aprimorar aspetos de 
sustentabilidade, procurando colmatar o desperdício de 
material, fornecimento seguro e de alta qualidade, práticas 
ambientalmente corretas e a proteção da biodiversidade. 

Compras responsáveis: regulação de processos  

novo regulamento de   
compras não-negócio 

Matérias-primas, reciclagem e resíduos: programas de mitigação de desperdício 

projeto REUSE:
reutilização de embalagens   

Emitido em julho de 2021, decorrente da reestruturação 
organizacional que o Grupo encetou, o novo Regulamento 
de Compras Não-negócio surge com o principal objetivo 
de otimizar a gestão dos processos de compras em 
todos os produtos e que se enquadrem no âmbito não-
negócio (Gestão de Frota, Sistemas de Informação, 
Marketing e Comunicação, Eventos, entre outros). 
Esta nova abordagem preconiza um maior grau de 
especialização, maior poder de negociação e, acima 
de tudo, maior transparência na gestão de todos os 
processos inerentes - sem nunca descurar a realidade 
local e as necessidades particulares das várias empresas 
que integram o Grupo. Desta forma, o processo de 
negociação com fornecedores no âmbito das empresas 
da Nors pauta-se pelos critérios de integridade, 
segurança, transparência de processos e compliance.  

O projeto REUSE foi criado com o objetivo de viabilizar a 
redução do desperdício e promover um comportamento 
mais sustentável, motivado pelo elevado consumo de 
recursos nas embalagens utilizadas para envio de peças, 
no setor do aftermarket. Assim, em 2021, o projeto teve 
como ponto de partida a reutilização das caixas utilizadas 
no embalamento de encomendas dos clientes das marcas 
AS Parts e OneDrive. O próximo passo visa a redução de 
plástico nos armazéns, utilizando enchimento de papel 
produzido com sobras de cartão, originárias das caixas 
que não estiverem em condições de serem reutilizadas no 
processo de preparação das encomendas.  

Ao desenvolver esta iniciativa, as empresas do aftermarket 
estão também a contribuir para a plantação de árvores, 
iniciativa realizada com a poupança decorrente da 
redução de recursos na expedição de encomendas. Com 
este projeto, em contínuo desenvolvimento, o Grupo 
espera conseguir reduzir o impacto ambiental associado 
à atividade das marcas, assumindo um papel mais 
sustentável no mercado do aftermarket. PÁGINA
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Matérias-primas, reciclagem e resíduos: programas de mitigação de desperdício 

projeto Ecosteps:
reutilização de baterias usadas 

Conscientes do seu compromisso ambiental, as empresas 
do Aftermarket Portugal (Civiparts, AS Parts e OneDrive), 
assumem a sua responsabilidade enquanto empresas 
importadoras de peças e acessórios para veículos, sendo, 
consequentemente, responsáveis pela introdução dos 
resíduos e embalagens dos produtos que comercializam no 
mercado nacional.  

Assim, com o objetivo de preservar os recursos naturais 
e de proteger o meio ambiente, o projeto Ecosteps foi 
desenvolvido para consciencializar clientes, colaboradores 

e parceiros das empresas deste segmento de negócio para 
a reciclagem correta de baterias usadas, visto que todo o 
chumbo retirado das baterias é passível de ser reutilizado, 
respeitando todas as disposições legais.

Esta ação permite ainda a valorização de baterias usadas, 
com a recolha mensal junto de todos os parceiros que 
desejarem aderir à iniciativa.  
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a nossa atuação em 2021: 
atividades e iniciativas 

Risk & Compliance: modelos e processos de mitigação de risco 

criação do comité anti-fraude
Brasil

Organização e Governance 

novo modelo de governo do grupo 
(documentos normativos)

No Brasil, o ano de 2021 deu lugar à criação do Comité 
Anti-fraude: formado pelos CEOs das empresas 
desta geografia (Auto Sueco São Paulo, Auto Sueco 
Centro Oeste e AgroNew), pela Direção de Recursos 
Humanos e pela Direção Jurídica do país, este órgão 
de acompanhamento nasceu com o intuito de analisar 
todos os processos de fraude que possam surgir no seio 
das relações de negócio, incidindo sobre as várias áreas 
de atuação destas operações e desenhando ações de 
prevenção e mitigação em consonância.  

O propósito deste Comité passa também por 
proporcionar sessões de formação e esclarecimento a 
todos os colaboradores que exerçam funções de gestão 
no Grupo (desde a área Comercial ao setor após-venda, 
passando por áreas Financeiras e de Gestão de Pessoas, 
entre outras) com base no know-how e nas informações 
adquiridas pelos membros do próprio Comité, garantindo 
o conhecimento transversal e partilhado entre todas as 
estruturas.  

Com o objetivo de transmitir, de forma clara e sistematizada, 
as decisões emitidas e aprovadas pelos órgãos de gestão da 
Nors e/ou demais estruturas funcionais, em julho de 2021 a 
Nors passou a formalizar esta mesma informação através de 
novos instrumentos de comunicação, que constituem a nova 
estrutura de documentos normativos e informativos adotada 
pelo Grupo. 

Este novo modelo passou a contemplar instrumentos como 
os Códigos ou Políticas, com o intuito de estabelecer regras 
ou orientações assumidas pelo Grupo numa visão de longo-
prazo, promovendo diretrizes éticas e deontológicas que 
contribuam para uma cultura transversal; regulamentos, 
que visam elencar regras, modelos ou metodologias de 

aplicação obrigatória que regulam matérias de gestão do 
Grupo ou das empresas, consideradas críticas para o seu 
controlo interno; e instruções funcionais, por exemplo, cujo 
objetivo passa por definir regras de natureza técnica e/ou 
operacional que transmitem às equipas e colaboradores 
as tarefas inerentes às suas funções, bem como fluxos, 
procedimentos e metodologias de trabalho respetivas. 

Com este novo modelo, que compreende 6 novos 
instrumentos normativos, a Nors procura disponibilizar 
toda a informação relativa ao modelo de governance das 
suas operações de forma clara, transparente e acessível 
rapidamente através dos canais de comunicação internos 
disponíveis para todos os colaboradores, a nível mundial.  

integridade 
Como importante agente económico, a Nors tem operações 
em todo o mundo, interagindo com inúmeros parceiros 
económicos e públicos diferenciados. Enquanto stakeholder, 
deve aplicar consistentemente os mais altos padrões éticos 
nas suas operações, procurando efetivar essa mesma 
responsabilidade diariamente. Sendo a confiança um dos 
pilares centrais do ADN da Nors, temas como a segurança 
e a proteção de dados, a privacidade e o governance são 
endereçados sobre este pilar. 
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Risk & Compliance: modelos e processos de mitigação de risco 

Risk & Compliance:
novo modelo de gestão de risco 

RGPD e Proteção de Dados 

novas políticas de proteção de dados 
RGPD/LGPD

A área de Risco e Compliance é uma das protagonistas 
do novo Modelo Organizacional da Nors: com o propósito 
de desenvolver e gerir ativamente um modelo integrado 
de gestão de risco no seio do Grupo, a missão desta nova 
Direção passa por garantir uma abordagem adaptada à 
natureza e morfologia dos seus negócios, às geografias nas 
quais opera e ao conjunto de objetivos estratégicos que 
guiam a operação.  

Uma peça-chave do novo modelo de Gestão de Risco 
implementado em 2021 são os designados “Donos dos 
Riscos”. Os Donos dos Riscos são colaboradores que atuam 

No atual contexto da globalização e da rápida evolução 
tecnológica, os dados pessoais estão cada vez mais 
expostos e o controlo sobre os mesmos é cada vez menor. 
Neste sentido o Regulamento Geral de Proteção de Dados 
(RGPD) e a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) são 
duas das legislações que vieram regular a proteção dos 
dados pessoais na UE e no Brasil, e procuram, entre outras 
finalidades, assegurar a privacidade dos titulares dos dados. 

Com o intuito de garantir que os colaboradores Nors têm 
conhecimento das referidas legislações, bem como o 
acesso às informações vitais e pertinentes no tema da 
Proteção de Dados Pessoais, 2021 foi um ano crucial para 

na primeira linha de defesa da organização, isto é, que 
asseguram uma resposta rápida e pronta aos diversos 
tipos de risco aos quais a empresa se expõe no dia a dia. 
Este modelo permite à Nors estruturar e sistematizar 
conhecimento sólido e concreto, de forma a apoiar a 
organização na tomada de decisões mais informadas e mais 
rápidas, criando, consequentemente, mais valor. Cientes 
de que este é um processo evolutivo e de aprendizagem, 
em 2021, foram designados 76 colaboradores como sendo 
Donos dos Riscos, sendo que a sua atuação será, a partir de 
2022, crucial para o sucesso deste novo modelo de atuação. 

a atualização e divulgação da documentação relevante, 
âncoras na compreensão e esclarecimento de questões 
relativas a esta temática. 

Por forma a garantir o cumprimento das leis de proteção 
de dados nas referidas geografias, nomeadamente no que 
toca ao tratamento de dados pessoais de colaboradores e 
clientes, bem como assegurar que todos os colaboradores 
possam estar informados sobre legislação, normas e 
políticas respeitantes ao tema, foi criada uma área dedicada 
à partilha destes conteúdos, na Intranet do Grupo, a qual 
contribui para o awareness contínuo das nossas pessoas. 
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RGPD e Proteção de Dados 

formação RGPD: 
Nors Business Academy

Tendo em conta a premência do tema e a constante 
atualização da legislação em vigor no que respeita à 
Proteção de Dados, em 2021, foi dinamizado o curso 
“Regulamento Geral de Proteção de Dados – RGPD”, 
cujo objetivo passou por consciencializar todos os 
colaboradores das empresas de Portugal para os temas de 
privacidade, segurança da informação e proteção de dados.  
Este curso, disponibilizado online através da plataforma de 
formação corporativa do Grupo, a Nors Business Academy, 

contou com inúmeros interlocutores que apoiaram os 
colaboradores na consolidação de conhecimento relevante 
sobre o tema. Da área de Risco e Compliance, passando 
pela Direção Jurídica, Direção de Recursos Humanos e a 
área de Gestão de Talento, Formação e Desenvolvimento, 
a multidisciplinariedade dos stakeholders que endossaram 
os conteúdos divulgados contribuiu para uma visão global e 
consistente perante as temáticas de segurança e proteção 
de dados, de uma forma colaborativa, dinâmica e interativa.  
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a nossa atuação em 2021: 
atividades e iniciativas 

Bem-estar e segurança: Workplace Safety Policies 

digitalização do processo
de gestão de EPIs 

Desenvolvimento e formação: implementação de novos modelos e programas 

desenvolvimento: programas
operacionais de trainees    

Com o objetivo de garantir a máxima segurança e 
proteção de todos os colaboradores, as empresas do 
Grupo no Brasil levaram a cabo, em 2021, um processo de 
digitalização e otimização da gestão de Equipamentos 
de Proteção Individual (EPIs), com a missão de 
monitorizar e acompanhar as principais necessidades 
dos colaboradores neste âmbito. No país, são mais de 
6 300 as mortes que ocorrem devido a acidentes de 
trabalho, sendo que muitos acidentes poderiam ser 
evitados caso as normas básicas de proteção sejam 
cumpridas e os equipamentos de segurança sejam 
utilizados corretamente.  

Assim, além da necessidade de acompanhamento e 
comunicação constantes sobre o tema, prevenindo 
e mitigando o risco, numa operação na qual a Nors 
conta com mais de seis centenas de colaboradores, a 
digitalização do processo de atribuição, atualização e 
substituição destes equipamentos é um passo crucial 
para garantir a proteção e segurança de todos os 
colaboradores. 

Na Nors, levamos a cabo diferentes iniciativas de 
desenvolvimento e formação, com o intuito de garantir que 
o nosso futuro se foca no enriquecimento de talento. Assim, 
temos como premissa-chave o propósito de formar jovens 
em início de carreira, garantindo que lhes possibilitamos 
as melhores oportunidades profissionais, em particular, 
no âmbito das áreas operacionais que integram a nossa 
operação.  

Abrindo as portas à integração de jovens no mercado de 
trabalho e garantindo o seu acesso a formação à medida, 
remunerada, e que lhes permita reforçar competências 
e integrar o Grupo enquanto profissionais qualificados, 
disponibilizamos o programa Growing: um programa de 
estágios remunerados, com a duração de 9 meses, que 

abrange áreas como Mecânica, Mecatrónica, Manutenção 
Industrial, Serralharia, entre outras, e que pretende ser o 
pontapé de saída para a integração de jovens formandos no 
contexto dos negócios da Nors.  

Além do Growing, enquanto programa de desenvolvimento, 
promovemos inúmeras iniciativas avulsas de integração 
de jovem talento como, em 2021, o programa “Um dia na 
Gestão de Oficina”. Este projeto reside numa parceria das 
empresas do Grupo em Portugal com o Colégio dos Cedros, 
uma instituição de ensino na cidade do Porto, cujo objetivo 
passa por dar a conhecer o contexto de gestão de oficina, 
compreendendo as várias atividades de coordenação de 
equipas, trabalhos técnicos e de contacto com o cliente.

pessoas
Enquanto player internacional na distribuição de soluções 
mobilidade, a Nors necessita de pessoas altamente 
qualificadas e motivadas nas suas equipas. Assim, temos 
como objetivo oferecer aos nossos colaboradores um 
ambiente de trabalho seguro, atrativo e adequado às suas 
expectativas e requisitos, que permita que desenvolvam 
o seu potencial ao máximo. Acreditamos que é através 
do desenvolvimento de uma cultura baseada em valores 
de diversidade, abertura e transparência que garantimos 
pessoas envolvidas e comprometidas com a organização e 
com a sociedade. 
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Bem-estar e segurança: Workplace Safety Policies 

acompanhamento de casos
positivos Covid-19 

Em 2020, o Brasil assistiu a um aumento exponencial do 
número de casos identificados e vítimas de Covid-19. 
Ciente do potencial impacto na saúde da população, o 
Comité Covid local, equipa organizada com o objetivo de 
monitorizar a evolução da pandemia nas empresas do 
Grupo no Brasil, decidiu implementar um modelo de rastreio 
e acompanhamento de todos os casos. Este modelo de 
trabalho é levado a cabo por um coordenador de medicina 
do trabalho e uma psicóloga, que conversam com cada 
colaborador infetado e procuram entender como contraiu 
a doença, identificando possíveis contactos internos e 
externos à empresa, criando condições para que medidas 
preventivas adicionais possam ser tomadas. 

Com este acompanhamento diário foi possível 
proporcionar uma maior estabilidade emocional e 
identificar possíveis casos em que os colaboradores 
necessitem de um atendimento mais próximo, orientando-
os e apoiando-os nesse sentido. Proximidade, diligência e 
dedicação foram palavras-chave abraçadas diariamente 
por esta equipa que, com o espírito de missão que 
carateriza a Nors, procurou contornar os desafios com os 
quais o contexto atual nos confrontou. 

Bem-estar, saúde e segurança: ações de consciencialização 

campanhas de consciencialização
para a saúde (Brasil)

No Centro Corporativo do Brasil, foram desenvolvidas 
inúmeras ações de consciencialização em torno de 
temas relacionados com a Saúde. Em setembro de 2021, 
a Direção de Recursos Humanos do país comunicou a 
campanha “setembro Amarelo”, com o objetivo de alertar 
para temas de saúde mental e prevenção do suicídio, 
elencando os principais fatores de risco e medidas 
preventivas num país onde são registados mais de 
13 000 suicídios anualmente, estando 98% dos mesmos 
relacionados com transtornos do foro mental.  

Por sua vez, outubro e novembro deram palco ao flagelo 
do cancro, tendo promovido as campanhas “outubro 
Rosa”, com o objetivo de alertar para o cancro da mama, 
e “novembro azul”, relacionado com o cancro da próstata. 
Neste âmbito, além de consciencializar a respeito da 
prevenção e do diagnóstico precoce destas doenças, 
aumentando as hipóteses de cura e reduzindo a taxa 
de mortalidade, as empresas do Grupo em São Paulo 
negociaram com os protocolos de saúde em vigor, que 
os exames e consultas fossem 100% gratuitos para 
todos os colaboradores durante o período no qual as 
campanhas vigoraram.  

Gestão de Pessoas: experiência e jornada de colaborador 

redefinição dos processos de
recruiting e onboarding 

Com a missão de atrair os melhores profissionais, 
garantindo condições de trabalho dignas e evolutivas, a 
área de Recrutamento e Seleção encetou, em 2021, um 
caminho de digitalização e modernização de processos 
com vista a garantir uma experiência de candidato o 
mais integrada e holística possível. Ainda com o contexto 
pandémico como pano de fundo – considerando todos 
os paradigmas sociais e a conjuntura associada - a Nors 
identificou, assim, a atração de talento como um dos temas 
mais prioritários no âmbito da Gestão de Pessoas. Com o 
modelo remoto a imperar durante uma parte significativa 
do ano, as inúmeras etapas inerentes a esta esfera  

– da identificação de talento, ao processo de onboarding - 
muniram-se da crescente digitalização dos processos, no 
seio das várias operações. 

Assim, 2021 foi tempo de iniciar a implementação 
do módulo de SAP – Success Factors “Recruiting & 
Onboarding”, a nível global, cujo propósito passa por 
potenciar uma experiência de candidato tão lean, 
personalizada e próxima quanto possível, otimizando e 
convergindo os processos que ocorrem transversalmente 
no Grupo. Este passo define a abordagem plural que a Nors 
procura imprimir nas suas ações de Recursos Humanos, 
otimizando a atuação junto de potencial talento.  
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a nossa atuação em 2021: 
atividades e iniciativas 

Diálogo com partes interessadas: contribuição ativa junto 

 de organizações locais 

apoio na construção de uma escola: 
comunidade nossa terra  

Diálogo com partes interessadas: contribuição ativa junto de organizações locais 

dia da criança:
apoio a associações locais     

Em Angola, 2021 foi o cenário de inúmeras iniciativas de 
apoio ativo à comunidade, com o envolvimento de todos 
os colaboradores, dos mais diversos grupos funcionais. 
Assim, os CEOs das empresas do país e os colaboradores 
do Centro Corporativo de Angola & Southern Africa - 
nomeadamente a Direção de Recursos Humanos e a área 
de Gestão de Ativos Imobiliários - levaram a cabo uma 
ação de intervenção social, contribuindo na construção 
de três paredes de um edifício inacabado de uma unidade 
escolar da Comunidade Nossa Terra.  

O objetivo, além de fomentar o envolvimento direto das 
lideranças da Nors junto da comunidade local, passou por 
ajudar a melhorar as condições das crianças e jovens desta 
associação, deixando um impacto positivo no seio da 
comunidade angolana e, em especial, nesta comunidade.  

Com uma postura de contribuição ativa perante as 
necessidades da comunidade local, as empresas do Grupo 
Nors em São Paulo uniram-se numa ação de intervenção 
social no Dia da Criança, que se celebra, no Brasil, a 12 de 
outubro. A instituição escolhida foi o PAC (Projeto Amigo 
das Crianças) que assiste, através das suas 5 casas  
de acolhimento, 30 crianças, 200 adolescentes e  
até 1 000 famílias. Parte destas crianças estão em 
“Proteção Especial de Alta Complexidade”, uma situação 
de alta fragilidade, para a qual o apoio proveniente de 
entidades externas é fulcral. 

O âmbito desta atuação social, sem fins lucrativos, estende-
se às regiões de Pirituba, São Domingos e Jaraguá. Assim, 
com intuito de apoiar estas crianças, foram arrecadados 
e doados 575 itens, contemplando alimentos, produtos de 
higiene e limpeza: aproximadamente metade destes bens 
foram doados pelos nossos colaboradores, sendo a outra 
metade complementada pelas estruturas corporativas e 
de negócio. Também para assinalar esta data, na AgroNew, 
os colaboradores foram convidados a doar brinquedos, 
destinados a duas associações locais: Irmã Amélia e 
Associação Mariano.  

comunidade 
O Grupo procura integrar-se de forma absoluta e 
profunda em todas as geografias nas quais opera, 
envolvendo e envolvendo-se com as comunidades locais 
e reconhecendo o valor estratégico desta integração 
local. Assim, temos como missão proteger e envolver a 
proteção do património cultural na cultura corporativa, 
combatendo igualmente a exclusão e as desigualdades, 
promovendo um sentimento de solidariedade e o apoio em 
todas as ações levadas a cabo localmente.  
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Diálogo com partes interessadas: contribuição ativa junto de organizações locais 

doação de 150 cabazes:
Lar da Mamãe Clory  

O final de dezembro de 2021 deu o mote para mais uma ação 
de intervenção social levada a cabo pelo Grupo, fruto de uma 
iniciativa promovida no âmbito do “Mark the Day” – projeto 
que visa assinalar, de forma transversal e junto das diversas 
estruturas do Grupo, datas mundialmente relevantes. 
Assim, a Nors apoiou, no Brasil, a associação Lar da Mamãe 
Clory: um projeto localizado no município de São Bernardo 
do Campo que apoia crianças, adolescentes, famílias e 
idosos vulneráveis. Fundada por Clory Fagundes em 1969, a 
associação apoia hoje mais de 150 crianças, focando-se no 
seu desenvolvimento, formação, saúde e bem-estar.  

O apoio da Nors traduziu-se na doação de 150 cestas 
básicas (cabazes de bens de primeira necessidade) que se 
destinaram a todas as crianças apoiadas pela instituição. 
Num contexto marcado pela Covid-19, a coordenação 
da instituição evidenciou que “não assistia a um ato de 
solidariedade desta dimensão há muitos anos”, exaltando 
o tremendo impacto que este apoio teve junto de todos os 
que integram estas necessidades.  

Diálogo com partes interessadas: contribuição ativa junto de 

organizações locais 

programas de mecenato e parcerias 

No que concerne aos programas de mecenato e parcerias 
continuamente apoiados pela Nors, em 2021, procurámos  
estar ainda mais próximos e cimentar relações de 
continuidade junto das associações e instituições que 
fazem já parte da narrativa interventiva da Nors. Uma das 
entidades que faz parte do ADN da Nors é a Fundação de 
Serralves: com uma parceria de anos, apoiamos de perto a 
cultura nacional através do mecenato da iniciativa “Jazz no 
Parque”, que teve a sua 30ª edição em 2021, e de diversos 
projetos contemporâneos, como foi exemplo a exposição 
de Gonçalo Pena, “Barber Shop”, que ocorreu entre 2 de 
junho e 10 de outubro.  

Neste sentido, afirmámos a continuidade do nosso apoio 
junto de diversas entidades, com áreas de intervenção 
diferenciadas, procurando diversificar cada vez mais a 
nossa intervenção na comunidade: da Fundação Cupertino 
de Miranda, passando pela Associação Terra dos Sonhos, 
pela Associação Novo Futuro, pelo projeto Stand4Good e 
pela iniciativa Porto Solidário, em Portugal, materializámos 
a nossa vontade de ajudar de forma transversal às várias 
necessidades que a comunidade faz sentir.

Diálogo com partes interessadas: contribuição ativa junto de 

organizações locais 

associação Business Roundtable Portugal 

O ano de 2021 fica também marcado pela estreia da 
Associação Business Roundtable Portugal (BRP), 
que a Nors integra: o propósito desta associação, 
constituída por empresas e grupos empresariais com 
atividade económica relevante em Portugal, passa por 
contribuir para a reflexão sobre políticas de incentivo 
ao crescimento económico e contribuir com medidas 
e soluções que promovam o desenvolvimento dos 
negócios, sem esquecer as preocupações sociais.  

Em conjunto, os membros da Associação BRP empregam 
mais de 380 mil Pessoas, das quais mais de 200 mil em 
Portugal, geram receitas no valor de 82 mil milhões de 
Euros, investindo anualmente mais de 6,8 mil milhões 
de Euros. Este conjunto de grupos económicos tem uma 
ambição comum: contribuir para o desenvolvimento de 
um Portugal mais próspero e justo.  
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Diálogo com partes interessadas: contribuição ativa junto de 

organizações locais 

programa de bolsas
de estudo em Angola 

No âmbito do plano de ação social desenvolvido pelo 
Centro Corporativo Local de Angola & Southern Africa, 
no ano de 2021, foram atribuídas bolsas de estudo a 4 
jovens provenientes de famílias carenciadas, com idades 
compreendidas entre os 17 e os 21 anos. Estes jovens, 
pertencentes à Comunidade Nossa Terra e ao Centro 
de Acolhimento Dom Bosco, em Luanda, tiveram a 
oportunidade, com o apoio das equipas da Nors em Angola, 
de desenvolver Cursos Técnicos do Ensino Médio nas áreas 
de formação de Mecânica e Mecatrónica.  

Este programa representou, para estes 4 jovens, uma 
oportunidade única para voltarem a estudar e a sonhar com 
um futuro melhor – e, quem sabe, virem a abraçar desafios 
profissionais nas empresas da Nors, em Angola. 

Diálogo com partes interessadas: contribuição ativa junto de 

organizações locais 

oferta de miniaturas para crianças 
hospitalizadas: Hospital de Cascais 

Como forma de reconhecer e contrabalançar o 
contexto de grande fragilidade social e emocional que 
vivenciamos, em abril de 2021, a Auto Sueco Automóveis 
ofereceu ao Hospital de Cascais duas miniaturas das 
marcas Jaguar e Land Rover, destinadas a crianças 
até aos 3 anos. Esta ação, promovida com o intuito de 
transmitir uma mensagem de alento e esperança, esteve 
presente nas palavras da própria Jaguar Land Rover, 
marca representada pela Auto Sueco Automóveis: 
“Sempre acreditámos em ir mais longe – e esta filosofia 
nunca fez tanto sentido como hoje. Passamos por 
momentos difíceis, mas, juntos, podemos e vamos 
superá-los.” Com a oferta destes carrinhos, decorados 
com uma mensagem da marca, foi possível levar até à ala 
de espera pediátrica do Hospital de Cascais uma palavra 
de esperança em relação ao futuro, materializando o 
desejo que todos temos por novas viagens, repletas de 
emoção e grandes oportunidades.  

Diálogo com partes interessadas: donativos e contribuições 

campanha
#TodosJuntos  

#TodosJuntos fizemos a diferença. Em maio de 2021, 10 
bancos do sistema financeiro português e mais de 30 
empresas uniram-se numa ação solidária para garantir apoio 
alimentar às famílias mais desprotegidas no contexto da 
crise vivida em contexto pandémico: a Nors foi uma delas. 

A iniciativa contou com a contribuição monetária dos 
bancos promotores – entre os quais o Banco BPI/Fundação 
”la Caixa”, Banco Montepio, Banco Santander, Crédito 
Agrícola, Bankinter e BBVA, entre outros – assim como 
donativos financeiros e bens alimentares disponibilizados 
pelas diversas empresas que se associaram a esta causa. 
Foi selecionada como plataforma de distribuição a Rede de 

Emergência Alimentar, iniciativa lançada pela ENTRAJUDA 
para dar resposta às situações de carência resultantes 
do impacto da pandemia. Articulada com os Bancos 
Alimentares, esta rede integra cerca de 2 700 instituições 
e entidades em todo o país, assegurando a diversidade de 
beneficiários e uma distribuição nacional abrangente e 
diligente (continente e regiões autónomas). A campanha 
angariou um total de 2,5 milhões de Euros para apoio 
alimentar às famílias, valor que permitiu a aquisição de 
alimentos básicos e do qual 20% se destinou à compra de 
medicamentos. 
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fluentes em 
conduzir 
talento

pessoas



uma viagem de dentro para fora

As áreas-chave que constituem a estratégia de Pessoas e Comunicação edificam-se 
sob uma lógica que se inicia na atração – o caminho de “trazer” o talento para dentro – 
e navega de forma constante e consistente até à amplificação do propósito Nors junto 
da comunidade – o caminho exógeno de comunicar a nossa essência ao Mundo. 
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ATRAIR DESENVOLVER ENVOLVER AMPLIFICAR

O contributo das nossas pessoas para o 
caminho de longas décadas que temos vindo 
a construir é basilar.  Acreditamos, de forma 
transversal e veemente, que é nas pessoas 
e no seu talento que reside a verdadeira 
determinação de moldar horizontes. 

Em 2021, esta tónica afirmou-se de 
forma ainda mais intensa no que à visão 
para a área de Pessoas e Comunicação 
diz respeito. Com uma nova estratégia, 
protagonizada por uma nova liderança e 
alicerçada no novo Modelo de Governo da 
organização, a missão de contribuir para 
uma área mais coesa, convergente e sob 
uma narrativa de ação consequente foi o 
mote para o início de um novo ciclo.

uma narrativa
de ação

Acredito que as pessoas são mesmo a 
chave do sucesso de uma organização: 
são as pessoas que fazem as empresas 
e que contribuem para os seus grandes 
feitos. Se tivesse um “mantra”, seria 
provavelmente esse: cuidar e gerir 
bem esse elemento de sucesso, numa 
relação de equilíbrio, de respeito mútuo 
e de dar e receber.

Ana Peneda
Diretora Geral de Pessoas e Comunicação

3.1. as nossas pessoas

PÁGINA

132

CAPÍTULO 03.

PÁGINA

133

CAPÍTULO 03.



os números que 
falam por nós

4 044
Colaboradores

 homens 3 300  outros 1 mulheres 743

 homens 370 mulheres 73

443
Cargos de

gestão

87 826
Horas de formação

30
Nacionalidades

1 290 9591 795

colaboradores < 35 anos
geração Z e X

colaboradores > 50 anos
baby boomers

colaboradores entre 35 e 50 anos 
geração X e Y

41
Idade média dos colaboradores
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uma nova visão,
o compromisso
de sempre
À luz da nova estrutura organizacional da Nors, a Direção Geral de Pessoas e Comunicação 
assume-se, em meados de 2021, como uma área corporativa estratégica para o 
posicionamento e visão de futuro do Grupo, refletindo as premissas-chave deste mesmo 
processo de reestruturação. Com as Direções de Recursos Humanos dos Centros 
Corporativos Locais a reportar, hoje, à estrutura central, a transversalidade do modelo de 
governo implementado incentiva uma ótica de harmonização e convergência de processos, 
crucial para uma presença cada vez mais global. A ambição de traçar o caminho sob um ritmo 
único, em todas as geografias da nossa operação, faz-se ouvir sobre três linhas mestras:

Direção Geral
de Pessoas e
Comunicação

Centro Corporativo
(Holding)

Estruturas Organizacionais, 
Compensações e Benefícios

Talento, Formação
e Desenvolvimento Comunicação e Cultura Comunicação, Marca e 

Relações Institucionais

Centros Corporativos
Locais

Direção de Recursos 
Humanos Portugal

Direção de Recursos 
Humanos Brasil

Direção de Recursos 
Humanos Canadá

Direção de Recursos 
Humanos Angola & 

Southern Africa

Pessoas Comunicação

Implementar guidelines e 
processos transversais a 
todas as empresas do Grupo, 
capazes de conciliar a nossa 
presença global.

Ser o motor de uma maior 
articulação face à mensagem, 
ao posicionamento e à 
estratégia das várias estruturas 
que integram a operação.

Visar uma perspetiva 
colaborativa que garanta que 
todas as soluções, ideias e 
alternativas têm um papel ativo 
na construção de uma estratégia 
de transversalidade.

alinhamento comunicação partilha

3.2. gestão de Pessoas – modelo de governo
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3.3. recrutamento e seleção

a missão
de atrair
os melhores
Com a ambição de “desenvolver as melhores estratégias para atrair os melhores” a área 
de Recrutamento e Seleção protagonizou, ao longo de 2021, desafios e oportunidades 
indiscutíveis.  Ainda marcada por um contexto pandémico que veio alterar, desde os 
processos e formatos de abordagem ao mercado, até aos próprios critérios de seleção, 
prioridades e necessidades no âmbito do negócio, a Nors viu em todas as suas equipas o 
verdadeiro espírito de missão, na hora de atrair talento. 

As estratégias de identificação de talento e aproximação aos candidatos – quer no âmbito de 
funções corporativas e de backoffice, quer no que concerne a layers técnicos e operacionais 
– assentam na criação de uma Employee Value Proposition verdadeiramente diferenciadora, 
atenta e totalmente adaptável às idiossincrasias dos diversos perfis profissionais, tão 
distintos, que cabem no universo Nors. 

Com o modelo remoto a imperar durante grande parte do ano, as inúmeras etapas inerentes 
a esta esfera – da identificação de talento, ao processo de onboarding - muniram-se da 
crescente digitalização dos processos, no seio das várias operações. Assim, 2021 foi tempo 
de iniciar a implementação do módulo de SAP – Success Factors “Recruiting & Onboarding”, 
a nível global, cujo propósito passa por potenciar uma experiência de candidato tão lean, 
personalizada e próxima quanto possível, otimizando e convergindo os processos que 
ocorrem transversalmente no Grupo. 
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nors business academy

O objetivo fulcral da Nors Business 
Academy (NBA) passa por garantir uma 
oferta formativa direcionada e contínua, 
tirando partido da modalidade e-learning 
através de uma plataforma digital 
intuitiva, user-friendly e que promova 
o pragmatismo e a interatividade 
das sessões. Em 2021, num âmbito 
transversal a toda a organização, 
destacamos o curso “Regulamento Geral 
de Proteção de Dados – RGPD”, cujo 
objetivo passou por consciencializar 
todos os colaboradores para os temas de 
privacidade, segurança da informação e 
proteção de dados. 

growing

O Growing é o programa de estágios 
remunerados da Nors em Portugal. 
Englobando áreas como Mecânica, 
Mecatrónica, Logística, Serralharia, 
Receção Oficinal, entre muitas outras, 
o Growing encetou, em 2021, a sua 5ª 
edição, atuando como porta de entrada 
para a integração de talento jovem nos 
negócios do Grupo. O principal propósito 
deste programa formativo passa, assim, 
por facilitar a integração de jovens em 
início de carreira nas áreas core da Nors, 
reforçando as suas competências através 
de formação certificada. 

mapear o talento, 
nutri-lo
e desenvolvê-lo
O contexto substantivamente vincado pelos efeitos da pandemia no mercado 
de trabalho, exaltou, de forma global, uma postura reflexiva quanto ao propósito 
profissional, ao papel que abraçamos na sociedade e à forma como equilibramos a vida 
pessoal e os objetivos de carreira. 

Com este pano de fundo, incentivar o know-how, o desenvolvimento e o talento das 
nossas pessoas, contribuindo para profissionais realizados, valorizados e comprometidos 
com o propósito da organização, está no top-of-mind da Nors. Criar um ecossistema de 
desenvolvimento e evolução contínuos, com uma cultura de aprendizagem enraizada em 
todas as frentes nas quais nos movimentamos é, por isso, chave. 

Apostamos no desenvolvimento e na formação como os grandes motores de uma 
carreira de sucesso. Com uma multiplicidade de funções e necessidades formativas 
dentro de portas, procuramos garantir uma oferta abrangente, diferenciadora e, acima 
de tudo, que se traduza em oportunidades válidas e promissoras para o futuro dos 
nossos colaboradores. Assim, em 2021, destacamos dois dos programas corporativos 
de formação que se afirmaram com maior relevância: 

3.4. formação e desenvolvimento

Em junho de 2021, os candidatos 
selecionados iniciaram o seu estágio 
em duas das empresas que integram o 
setor de mobilidade do Grupo: a Auto 
Sueco Portugal e a Galius. Tendo em 
conta a elevada adesão e número de 
candidaturas, o programa contou com 
2 turmas: uma na zona Norte e outra na 
zona Sul do país.
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uma política 
ajustada, evolutiva
e atrativa 
Assegurar uma política de compensation 
& benefits alinhada com os objetivos 
estratégicos do Grupo, com a capacidade de 
responder de forma contínua aos desafios 
de atração e desenvolvimento das nossas 
pessoas é, hoje mais do que nunca, crucial. 

No início de 2021, esta área de atuação 
embarcou na digitalização dos processos 
internos com o go-live do Módulo SAP 
Success Factors – Employee Central, cujo 
principal propósito passa por convergir 
informação, otimizando metodologias e 
procedimentos de trabalho relacionados 
com a gestão de pessoas. 

Ainda na área da digitalização, o ano ficou 
marcado, igualmente, pelo lançamento 
do Sistema de Gestão de Desempenho 
do Grupo, que passou a ser suportado na  

3.5. compensações e benefícios

nova plataforma, SAP Success Factors, 
através do Módulo "Performance & 
Goals", transversalizando a definição de 
objetivos e avaliação de competências dos 
colaboradores Nors . 

Corporizando a visão estratégica de 
assegurar uma política retributiva ajustada, 
evolutiva e atrativa, os últimos meses do 
ano deram palco ao início de um projeto 
estruturante com vista à reformulação da 
Política Retributiva da Nors, refundando 
os princípios orientadores e visando a 
adoção de novas abordagens e estratégias 
retributivas. O trajeto de implementação 
desta nova Política Retributiva será iniciado 
no primeiro semestre de 2022, sendo este 
um percurso de várias fases e momentos de 
investimento. 

No que concerne, particularmente, à área 
de benefícios, o final de 2021 ditou também 
o planeamento e estruturação de um 
programa de benefícios transversal, que 
agregue todas as vantagens e condições 
especiais atribuídas aos colaboradores Nors 
– descontos e parcerias, benefícios flexíveis, 
entre outros - cujo lançamento está previsto 
para o segundo trimestre de 2022.
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dar continuidade
a uma resposta 
firme e expedita

3.6. covid-19

Em 2021, os efeitos provocados pela 
pandemia Covid-19 continuaram a refletir-
se um pouco por todo o mundo, no âmbito 
da gestão de pessoas. A procura por 
modelos de trabalho flexíveis - inerentes 
ao cada vez mais desejado equilíbrio entre 
a vida pessoal e profissional – trouxe ao 
Grupo a necessidade de ouvir as suas 
pessoas, enquadrar as suas preferências 
e desenhar novas abordagens de trabalho 
capazes de se adaptar à morfologia 
funcional das várias empresas e 
estruturas que constituem a Nors.

Assim, no último quadrimestre do ano, 
a auscultação constante dos diversos 
colaboradores e decision-makers 
trouxe à Nors um cenário de trabalho 

híbrido: com a possibilidade de eleger 
até dois dias de teletrabalho semanais, 
e incidindo sobre as funções elegíveis 
para trabalhar remotamente, o Grupo 
assistiu, assim, a uma nova forma de 
trabalhar e de perspetivar o futuro. Apesar 
deste modelo operar, ainda, numa lógica 
estreitamente relacionada com o contexto 
pandémico, foi um importante passo rumo 
à implementação de modelos flexíveis que 
se afirmem numa lógica de continuidade.

Incidindo sobre um âmbito mais global, 
2021 observou-se como um ano de 
recuperação e capitalização de todos os 
esforços desenvolvidos em resposta aos 
impactos da pandemia, com a evidente 
recuperação dos mercados nos quais a 

Nors opera. Tal só foi possível porque a 
Nors, no decorrer das diferentes vagas 
pandémicas, deu continuidade a uma 
gestão de proximidade, apoio e dedicação 
total à saúde, segurança e bem-estar de 
todos aqueles que se relacionam com a 
operação, priorizando os colaboradores e 
as suas famílias. 

Considerando o espírito diligente em 
resposta à crise pandémica que o Mundo 
protagonizou, assim como o esforço 
particular da Nors na condução de uma 
comunicação clara e na consolidação dos 
seus modelos de trabalho, acreditamos 
que 2022 será um ano crucial na 
normalização das nossas operações e do 
bem-estar das nossas pessoas.
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comunicar para 
envolver, num tom 
de voz único
O ano de 2021 marcou um ponto de viragem estratégico no que respeita à 
Comunicação Corporativa: a criação de uma área dedicada a temas de Comunicação e 
Cultura espelha, de forma clara e inequívoca, a vontade da Nors em criar uma conexão 
cada vez maior entre o eixo de Pessoas e a Comunicação, tendo nesta aproximação um 
elo de ligação estratégico. 

A criação de estratégias de Employer Branding fortes e coesas e o propósito de criar 
um vínculo cada vez mais substantivo com a comunidade Nors, em todo o mundo, 
são alguns dos pilares que movem uma comunicação mais relevante, mais humana e 
mais próxima. Acreditamos que esta visão endógena, de “olhar para dentro, convergir, 
envolver e valorizar” preconiza a mensagem conciliadora que um Grupo tão diverso e 
multidisciplinar precisa de ouvir. 

3.7. comunicação
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we nors
awards

Apesar do contexto pandémico inviabilizar a realização do evento em 2020, os We 
Nors Awards regressaram em 2021 com o espírito de celebração de sempre. O evento, 
que visa reconhecer o contributo de todos os colaboradores do Grupo em diversas 
áreas de atuação, é uma oportunidade para agradecer o esforço, a dedicação e o 
talento que as equipas Nors imprimem no seu trabalho diariamente. 

Realizado em formato digital, o evento foi transmitido via live streaming para todos os 
colaboradores, presentes nas diversas geografias nas quais operamos, com tradução 
simultânea e interação com os diversos nomeados a concurso. Com o intuito de 
reconhecer as melhores iniciativas nas áreas de espírito de equipa, orientação para o 
cliente, liderança, inovação, performance empresarial e na categoria “ser Nors”, foram 
eleitos os 12 vencedores que se destacaram ao longo de 2019 e 2020. 

Adicionalmente, esta edição teve a participação especial de convidados “de 
peso”: a cenografia do evento contou com dois camiões, uma pá carregadora e um 
autocarro, personificando, ao vivo e a cores, algumas das áreas de negócio que o 
universo Nors compreende. 
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reunião
anual 2021

Para o Grupo, é fulcral partilhar com todos os colaboradores e parceiros, de forma 
contínua, a sua visão estratégica, as metas alcançadas e as projeções que idealiza 
para o futuro. Frontalidade, abertura e clareza estão no centro da atuação da Nors 
e é graças a estes pilares que temos construído um caminho de força e ambição. 
Foi inspirada nestes valores que surgiu, há vários anos, a Reunião Anual da Nors: 
uma reunião pensada para a camada de liderança do Grupo na qual se apresentam e 
discutem as principais linhas orientadoras da estratégia da organização. 

O evento de 2021 foi marcado pelo conceito de sustentabilidade: o intuito passou por 
abordar o tema de forma global, numa perspetiva de consistência e determinação 
perante o futuro. Assim, estruturada sobre uma abordagem holística e transversal, 
a agenda da sessão foi organizada em torno de 4 pilares: Sustainable Numbers, 
Sustainable Markets, Sustainable Motions e Sustainable Future.
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nors
magazine 

O ano de 2021 marcou também o lançamento da nova revista corporativa do Grupo, 
a Nors Magazine. Editada bianualmente, a publicação reúne diferentes entrevistas, 
notícias e artigos que incidem sobre os inúmeros projetos, temas e pessoas que 
integram a organização. Para além da versão digital, disponível nos canais internos 
e no website institucional do Grupo, é produzida uma versão impressa, distribuída e 
entregue em casa de cada um dos nossos colaboradores, em todo o mundo. 

A última edição de 2021, distribuída em novembro, contou com um forte envolvimento 
de todas as pessoas que contribuem para um Grupo diverso, culturalmente rico 
e verdadeiramente inspirador. Abordando diversos temas - desde o negócio e a 
otimização de processos, entrevistas a colaboradores de geografias, gerações e 
funções diferentes, artigos de cariz cultural e temas como a igualdade, os novos 
modelos de trabalho e a inovação - acreditamos que este é um dos principais veículos 
de partilha e celebração da cultura organizacional Nors. 
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mark
the day

O Mark the Day nasceu em 2021 com o intuito de assinalar datas mundialmente 
relevantes, em todas as geografias e estruturas do Grupo. Promovendo atividades 
e partilhando informações e conteúdos de interesse global, esta é uma iniciativa 
enquadrada no âmbito da estratégia de Employee Advocacy & Engagement, com um 
cariz interventivo e agregador, que pretende consciencializar a comunidade Nors para 
temáticas integradas no conceito de ESG (Environmental, Social and Governance). 

Ao longo do ano, celebraram-se datas como o Dia Mundial do Livro, com a partilha 
de sugestões literárias e autores mundialmente relevantes, o Dia Internacional da 
Juventude, com depoimentos sobre os eventos históricos que marcaram as diversas 
gerações que a organização compreende, o Dia Internacional dos Direitos Humanos, 
entre muitos outros. Com um pipeline de iniciativas definido anualmente, todas as 
ativações são suportadas por atividades e comunicações alusivas que enquadrem os 
diferentes temas. 
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clima
organizacional

Realizado bienalmente, o estudo do Clima Organizacional Nors tem como objetivo 
dar voz aos colaboradores e compreender o seu nível de satisfação relativamente 
ao ambiente de trabalho promovido em todas as empresas e países nos quais 
estamos presentes. Em 2021, foi desenvolvido um plano de comunicação assente na 
personalização e humanização da mensagem: elegemos colaboradores dos diversos 
países, de diferentes faixas etárias, funções e percursos para serem os rostos da 
#vozdofuturo da organização, mote que definiu o tom da campanha. 

Com um enorme envolvimento por parte das Direções de Recursos Humanos dos 
Centros Corporativos Locais, que endossaram e deram voz à própria comunicação do 
projeto, atingimos uma taxa de participação de 74%, número recorde para o Grupo. 
Todos os resultados inerentes a esta iniciativa serão comunicados à organização no 
decorrer do segundo trimestre de 2022. 
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4.1. principais indicadores 
macroeconómicos

uma visão 
sobre os 

mercados



portugal
De acordo com as mais recentes 
projeções para o fecho do ano, o PIB 
português recuperou, em 2021, acima 
do esperado. Portugal atingiu um 
crescimento económico de 4,9%, com 
o abrandamento gradual das restrições 
relacionadas com a pandemia a impactar 
positivamente a procura do consumidor.

Parte do crescimento económico de 
2021 tem origem num acréscimo do 
consumo privado em 4,5% que, no ano 
anterior, tinha diminuído 7,1%. Este 
crescimento deve-se, em parte, à forte 
recuperação das despesas em serviços, 
fator que beneficiou do levantamento das 
medidas de contenção e de um aumento 
generalizado da confiança inerente à 
elevada taxa de vacinação alcançada.

No que respeita ao consumo público, 
prevê-se, para 2021, um crescimento real 
de 4,3% que, uma vez mais, se traduz 
num forte desenvolvimento face ao 
ano transato, no qual se registou um 
ligeiro aumento de 0,4%. Esta evolução 
é explicada pelo aumento do número de 
horas trabalhadas nas administrações 
públicas, que sofreram impactos 
substanciais durante os períodos de 
confinamento, em 2020. 

Refletindo o levantamento das restrições 
quanto à mobilidade internacional e o 
aumento generalizado da confiança por 
parte dos consumidores, as exportações 
de serviços – em particular no setor 
do turismo e serviços de transporte 
associados – têm vindo a recuperar de 
forma acentuada, após a queda abrupta 
em 2020 (-18,6%), no início de 2021 
atingiu um acréscimo de 9,2%. Esta 
recuperação é distinta entre bens e 
serviços, com as exportações de bens a 
excederem o nível pré-pandemia no final 
de 2021. Após um forte crescimento de 
9,2% em 2021, também as importações 
projetadas apresentam um crescimento 
moderado ao longo dos próximos anos.

No mesmo período, a taxa de 
desemprego reduziu para os 6,6%, 
após se verificar um ligeiro aumento em 
2020 (7,1%). É importante referir que, 
em 2019, este indicador registou o valor 
mais baixo desde 2003, apresentando 
uma taxa de 6,5%, com o setor do 
turismo no seu auge. Com a eliminação 
progressiva dos regimes de retenção de 
emprego, os indicadores laborais deverão 
melhorar a um ritmo mais lento do que 
o PIB, com uma recuperação gradual 

da produtividade no trabalho. Assim, 
a taxa de desemprego deverá diminuir 
marginalmente para 6,5%, em 2022, e 
6,4%, em 2023.

Já no que concerne à inflação, 
aumentou para 0,9% em 2021 e as 
previsões apontam para 4,0% em 2022, 
estabilizando em torno dos 1,5% em 
2023 e 1,3% em 2024. O perfil de subida 
e posterior moderação reflete, em 
larga medida, a evolução significativa 
dos preços dos bens energéticos e 
o aumento do preço do petróleo nos 
mercados internacionais, subjacente às 
restrições nas cadeias de fornecimento 

observadas em 2021 e aos embargos 
resultantes da guerra na Ucrânia, 
em 2022. Adicionalmente, os bens 
industriais e os efeitos de base nos 
serviços relacionados com o turismo 
contribuíram, igualmente, para o aumento 
da inflação. Não obstante, a subida da 
inflação em Portugal foi moderada, 
comparativamente a outros países da 
Zona Euro. 

Em 2022, prevê-se que o PIB cresça 4,0%, 
seguindo-se um crescimento de 2,1% em 
2023. Desta forma, antecipa-se que a 
economia portuguesa atinja o nível pré-
pandemia no primeiro semestre de 2022.

Taxa de crescimento PIB em Portugal

2019

1,2%
0,9%

4,0%

2021 2022E

-0,1%

2020

0,3%

2018

Taxa de Inflação em Portugal

2019

2,8% 2,7%

2021 2022E20202018

-8,4%

4,9%
4,0%

Fonte 
Fundo Monetário Internacional 

Banco de Portugal – Boletim Económico dezembro 2021  
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espanha
As medidas de contenção arrastaram a 
queda da atividade económica espanhola 
na primeira metade do ano de 2021. 
Contudo, desde o levantamento do 
estado de emergência, em meados de 
maio, a economia entrou em recuperação 
constante, apoiada no sucesso da 
campanha de vacinação levada a cabo no 
país. Se o setor dos serviços (incluindo as 
atividades de lazer e turismo) se mostra, 
finalmente, a apoiar a recuperação do 
país, observou-se também, nos últimos 
meses, uma aceleração na criação de 
emprego, o que contribui para o reforço 
da confiança, quer no que respeita à 
indústria, quer aos serviços. Neste 
contexto, após ter registado a maior 
queda de PIB da Zona Euro em 2020 
(-10,8%), o PIB deverá alcançar uma taxa de 
crescimento anual de 5,1% em 2021, tendo 
sido o consumo privado o seu principal 
motor. A forte recuperação do consumo 
privado, impulsionada pela procura e 
pela reabertura dos setores de serviços, 
vai apoiar substancialmente a economia 
espanhola a recuperar o ritmo face aos 
níveis económicos pré-pandemia. 

O PIB deverá crescer 4,8% em 2022 e 3,3% 
em 2023, apoiado por políticas fiscais 
expansionistas. A procura interna será o 

principal motor do crescimento, uma vez 
que o aumento da confiança, a melhoria 
das condições do mercado de trabalho, as 
condições de financiamento favoráveis e 
os fundos da União Europeia impulsionam o 
consumo privado e o investimento. Embora 
as incertezas tenham diminuído graças 
ao controlo da situação de saúde a nível 
nacional, a persistência ou ressurgimento 
da pandemia noutros países pode pesar no 
crescimento económico, nomeadamente 
atrasando uma recuperação total no setor 
do turismo.

A inflação atingiu 3,1% em 2021, prevendo-
se que chegue aos 5,3% em 2022 e que 
diminua para 1,3% em 2023. Este aumento 
ocorre devido a fortes efeitos nos preços 
da energia, considerando que, em Espanha, 
a crise energética continua a dominar as 
dinâmicas da inflação. 

O mercado de trabalho mostrou uma 
resiliência notável em comparação com 
crises anteriores. Tanto o número de 
trabalhadores como a taxa de desemprego 
apresentaram uma evolução positiva 
- nomeadamente a redução da taxa de 
desemprego de 15,5%, em 2020, para 
14,8%, em 2021. Prevê-se que a taxa de 
desemprego deva diminuir para o nível pré-
crise já no ano de 2022 (14,1%).

Taxa de crescimento PIB em  Espanha

2,3%

2019

-10,8%

2021 2022E2020

2,1%
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2018
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Taxa de Inflação em Espanha

1,7%

2019

5,3%

-0,3%

2021 2022E2020

0,7%

2018

3,1%

Fonte 
Fundo Monetário Internacional 

Novo Banco – Informação Mensal janeiro 2022
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brasil
No Brasil, o PIB cresceu 4,6% em 2021, 
contudo, prevê-se uma desaceleração 
deste indicador para 0,8%, em 2022, 
com ligeira recuperação em 2023 para 
1,4%. A campanha de vacinação acelerou 
a atividade económica, sustentada 
pelo consumo privado e investimento, 
que se foi reativando à medida que as 
restrições foram sendo levantadas 
no país. As exportações beneficiaram 
da recuperação económica global, 
nomeadamente da procura consistente 
das matérias-primas por parte dos 
principais parceiros internacionais. No 
entanto, falhas na distribuição, menor 
poder de compra, taxas de juros mais 
altas e incertezas políticas generalizadas 
desaceleraram o ritmo de recuperação. 

Embora o Brasil tenha uma das maiores 
taxas de Covid-19 do mundo, o impacto 
na economia tem sido relativamente 
modesto, quando comparado com outros 
países emergentes. Esta inferência 
deve-se a uma combinação entre a 
estratégia do setor da saúde - menos 
restritiva face a outras economias - e 
uma política fiscal agressiva, focada no 
apoio das famílias.

A aceleração da inflação está a prejudicar 
a recuperação do comércio grossista, das 
vendas ao retalho e dos serviços (8,3% 
em 2021 face a 3,2% em 2020). Este 
indicador é agravado pela crise hídrica, 
que está a reduzir os níveis de água e a 
contribuir para preços domésticos de 
eletricidade mais altos, considerando 
que dois terços do fornecimento de 
eletricidade dependem de energia 
hidroelétrica. Este ritmo de crescimento 
pressionou o Banco Central do Brasil 
a aumentar a taxa Selic de 2,0% para 
9,25%, em 2021, tendo atingido os 11,75% 
no início de 2022, reiterando que o 
controlo da inflação será uma prioridade 
em 2022. Menor poder de compra e taxas 
de juros mais altas interromperam a 
regeneração do consumo e da confiança 
empresarial, adiando a recuperação da 
procura doméstica.  

Taxa de crescimento PIB no Brasil

Taxa de Inflação no Brasil
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Fonte
Fundo Monetário Internacional  

Novo Banco – Informação Mensal janeiro 2022  
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canadá
Em 2021, o Canadá apresentou um 
crescimento de 4,6% do PIB (comparado 
com -5,2% registado em 2020), valor 
superior ao crescimento apresentado 
em anos pré-pandemia. As projeções 
para 2022 e 2023 dão continuidade a essa 
mesma recuperação, com as previsões 
a apontarem para os 3,9% e 2,8%, 
respetivamente.

Um dos principais contribuidores para 
o crescimento de 2021 foi a Formação 
Bruta de Capital Fixo (FBCF), na qual o 
Canadá teve um desempenho excecional 
em 2021, crescendo 7,5% face a 2020 e 
apresentando uma recuperação superior às 
previsões realizadas no início do ano. 

O aumento do preço das principais 
commodities energéticas tiveram um 
impacto positivo nas exportações 
do Canadá, o que, por outro lado, 
gerou uma pressão inflacionária nos 
demais setores. Adicionalmente, as 
dificuldades apresentadas nas cadeias 
de abastecimento, a forte procura de 
bens duradouros e um clima extremo na 
Colúmbia Britânica tiveram um efeito 
direto no aumento dos preços da habitação 
e dos bens alimentares.  
 
 

Com todas estas repercussões, a inflação 
em 2021 foi de 3,4% e estima-se que 
acelere para 5,6% em 2022.

Com os principais indicadores 
económicos a apresentarem evoluções 
positivas, a Dívida Pública terminou 2021 
em 112,1%, reduzindo ligeiramente face a 
2020 (117,8%). 

No que concerne ao desemprego, prevê-
se que o forte crescimento da produção 
apoie o aumento da oferta de trabalho 
e ajude a reduzir a taxa de desemprego 
para níveis pré-pandemia. Tendo atingido, 
em 2020, uma taxa de desemprego de 
9,6%, a recuperação é visível já em 2021 
(7,4%), atingindo níveis pré-pandemia 
em 2022, com uma taxa de desemprego 
prevista de 5,9%.

Em 2021, o Banco do Canadá manteve a 
taxa básica de juros no nível de 0,25%, 
com o intuito de acelerar a recuperação 
económica. Todavia, em abril de 2022, a taxa 
de referência foi já elevada para 1,0%, com 
vista a combater a tendência inflacionária. 

Fonte
Fundo Monetário Internacional  

OECD: Relatório económico de dezembro 2021 
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angola
Em 2021, a economia angolana reverte 
os anos de recessão, registando um 
crescimento positivo do PIB de 0,7%, 
tendo registado, no ano transato, um 
declínio de 5,6%. As projeções apontam 
para um crescimento do PIB de 3,0% em 
2022, atingindo cerca de 4,0% a médio 
prazo, impulsionado pela implementação 
de reformas estruturais, planeadas 
com vista a reforçar o crescimento e a 
contenção fiscal, bem como o aumento 
do preço do petróleo.

A economia angolana, impactada 
diretamente pela evolução do preço do 
petróleo nos últimos anos, estava em 
recessão desde 2016, o que se traduziu 
num aumento do rácio da dívida pública 
em relação ao PIB de 57,1%, em 2015, 
para um pico de 136,5%, em 2020, tendo 
descido para 103,7%, em 2021. 

Em Angola, a taxa de inflação foi de 
25,8% em 2021, prevendo-se que alcance 
23,9% em 2022, e reduzindo para 10,3% 
em 2023. A diminuição gradual que se 
prevê neste âmbito é suportada pela 
previsão de abrandamento da inflação 
alimentar mundial e pela manutenção 
de uma política monetária restritiva, por 
parte do Banco Central de Angola. Esta 
perspetiva traduz-se numa estabilização 
da taxa diretora e num crescimento 
moderado da moeda, sendo este último 
necessário para que o Kwanza se 
mantenha estável a médio prazo, após 
uma elevada desvalorização, nos últimos 
anos, seguida de uma valorização em 2021 
e nos primeiros meses de 2022.

No final do ano de 2021, o FMI concluiu 
a sexta avaliação do acordo alargado 
com Angola, ao abrigo do Programa de 
Financiamento Ampliado, permitindo o 
desembolso de cerca de 748 milhões de 
Dólares Americanos, representando a 
última tranche de um total de 3.213 milhões. 

As políticas prudentes das autoridades 
promoveram o reforço da estabilidade e 
sustentabilidade da economia angolana, 
apesar das difíceis condições económicas. 

Beneficiando do aumento do preço do 
petróleo no decorrer do ano de 2021, 
e de uma visão disciplinada face à 
implementação de reformas estruturais 
sob todo o panorama económico, Angola 
está em condições de apresentar 
crescimentos do PIB, nos próximos 
anos, e de consolidar a sustentabilidade 
económica - não só no setor petrolífero, 
mas também nos setores financeiro, da 
agricultura e das telecomunicações. 

Taxa de crescimento PIB em Angola Taxa de Inflação em Angola

2019

19,6%

2021 2022E

22,3%

2020

17,1%

2018

25,8%
23,9%

2019

-2,0%
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-0,7%

0,7%

2018

-5,6%

3,0%

Fonte
Fundo Monetário Internacional 
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botswana
Após registar uma contração no PIB 
de 8,7% em 2020, estima-se que o 
Botswana tenha crescido 12,5% em 2021 
e que atinja os 4,3% em 2022, com base 
numa reativação da procura doméstica 
e numa aceleração do preço das 
commodities, à medida que economias 
reabrem globalmente.

No que concerne à taxa de inflação, estima-
se que, em 2021, se fixe em 6,7%, prevendo-
se uma aceleração para 8,9% em 2022 e 
uma estabilização a rondar os 4,6%, nos 
anos seguintes.

As perspetivas de crescimento continuam 
instáveis - apesar do crescimento previsto 
do PIB em torno dos 4%, a partir de 2022 - 
devido aos níveis de pobreza substantivos, 
ao desemprego, às profundas 
desigualdades sociais e à dependência do 
Botswana relativamente às exportações 
de diamantes.

Taxa de crescimento PIB no Botswana

4,2% 4,3%

2019
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Taxa de Inflação no Botswana

Fonte 
Fundo Monetário Internacional 
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namíbia
O desempenho económico da Namíbia, 
após a contração mais profunda da 
sua história recente registada durante 
2020 (-8,5%), melhorou em 2021, sendo 
que se prevê a continuação dessa 
mesma recuperação no ano de 2022. 
O crescimento do PIB foi de 0,9% em 
2021 e estima-se que alcance 2,8% em 
2022. Estes sinais de melhoria devem-se, 
sobretudo, às previsões de recuperação 
das indústrias primárias e terciárias 
- que incluem serviços financeiros, 
turismo, agricultura e indústrias de 
mineração – bem como a uma perspetiva 
positiva face ao ambiente económico 
global. As previsões apontam para 
uma melhoria expressiva no setor da 
mineração à medida que a procura global 
dos principais mercados importadores 
recupera face a níveis pré-pandemia. 

Os riscos para o crescimento doméstico 
continuam dominados pelo impacto, 
quer da Covid-19, quer dos preços 
internacionais de algumas das principais 
commodities da Namíbia.

Antecipa-se que a taxa de inflação 
seja de 3,6% e 5,5% em 2021 e 2022, 
respetivamente, com aumentos 
previstos nos preços de habitação, 
preços energéticos, serviços públicos e 
bens alimentares, juntamente com uma 
depreciação constante do Dólar Namibiano 
que fechou 2021 com uma queda de 8,1% 
em relação ao Dólar Americano. 

Fonte
Fundo Monetário Internacional 

Banco Africano de Desenvolvimento

Taxa de crescimento PIB na Namíbia
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moçambique
Em 2021, Moçambique retoma a rota do 
crescimento, registando um crescimento 
de 2,2%. A pandemia Covid-19 provocou 
uma interrupção no bom desempenho 
económico de Moçambique nos últimos 
anos. O PIB real contraiu cerca de 1,2% 
em 2020, a primeira queda em 28 anos, 
após ter crescido 2,3% em 2019. A 
desaceleração nos setores da construção, 
turismo e transportes, bem como uma 
diminuição expressiva na procura das 
matérias-primas moçambicanas, foram 
os principais fatores impulsionadores 
da retração do mercado. A atividade 
económica foi também prejudicada pelo 
conflito na província nortenha de Cabo 
Delgado. No médio prazo, as perspetivas 
de crescimento são positivas, com 
um crescimento do PIB de 3,8% em 
2022, momento no qual se prevê que 
se ultrapasse o nível pré-pandémico, 
encorajado pelos investimentos no setor 
do gás.

Apesar do crescimento negativo em 
2020, observou-se um ligeiro aumento da 
inflação, de 2,8% em 2019 para 3,1% em 
2020, impulsionado por uma depreciação 
de 19,7% do Metical face ao Dólar Norte-
americano. Para 2021, estima-se que a 
inflação se tenha fixado em 5,7% e que, 
em 2022, ronde os 8,5%, estimulada pela 
procura doméstica durante a recuperação 
económica e pelo aumento do preço dos 
bens energéticos e alimentares.

Apesar das perspetivas para o setor do 
gás no país, os principais riscos apontados 
para uma potencial recuperação em 
Moçambique são os expressivos choques 
climáticos, os preços reduzidos de 
algumas commodities de Moçambique e 
os distúrbios militares no centro e norte 
do país.

Fonte
Fundo Monetário Internacional  

Banco Africano de Desenvolvimento
BPI – Informação Mensal fevereiro 2022
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eua
Após a queda acentuada do PIB em 
2020 (-3,4%), o ano de 2021 foi marcado 
pela recuperação económica, com o 
crescimento do PIB a situar-se nos 5,7%, 
e prevendo-se uma ligeira desaceleração 
para os seguintes anos: 3,7% em 2022 
e 2,3% em 2023. Os constrangimentos 
nas cadeias logísticas diminuirão 
gradualmente, facilitando a recomposição 
dos inventários das empresas e um 
crescimento mais forte do consumo, no 
curto prazo. 

A recuperação do mercado de trabalho 
continua a progredir, embora a taxa de 
desemprego em 2021 (5,4%) permaneça 
acima dos níveis pré-pandemia (3,7% 
em 2019).

Com a continuação da recuperação do 
mercado de trabalho, o crescimento dos 
salários nominais aumentará ainda mais. 

Embora se antecipe que a inflação 
de preços seja moderada em alguns 
setores - à medida que as interrupções de 
fornecimento vão diminuindo - salários 
mais altos, juntamente com aumentos 
recentes no arrendamento de imóveis 
e nos transportes, levarão a um forte 
crescimento dos preços para o consumidor, 
especialmente nos setores de transporte 
e energia, quando comparados a períodos 
pré-pandémicos. Em 2021, a taxa de 
inflação fixou-se em 4,7%, sendo prevista 
uma forte aceleração para 7,7% em 2022. 

As medidas fiscais anunciadas em 2020 
e no início de 2021, relacionadas com 
a pandemia, já expiraram em grande 
parte. Ainda assim, os pagamentos 
complementares de auxílio-desemprego 
e a cobertura ampliada de benefícios 
resultaram em poupanças acumuladas, 
que continuarão a apoiar a recuperação da 
economia dos Estados Unidos da América. 

Fonte 
Fundo Monetário Internacional  

OCDE: Relatório económico de dezembro 2021
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turquia
Em 2021, a economia turca registou 
um crescimento do PIB na casa dos 
11,0%, evolução muito positiva face ao 
crescimento de 1,8% verificado em 2020, 
prevendo-se uma queda na evolução para 
2,7% em 2022, e estabilização do ritmo de 
crescimento a rondar os 3,3%, nos anos 
seguintes. O crescimento tem sido dinâmico 
e impulsionado por exportações muito 
expressivas. Os fabricantes aproveitaram 
as oportunidades que surgiram nos seus 
mercados tradicionais europeus e em novos 
mercados externos, após interrupções nas 
cadeias de valor internacionais.

No que concerne à evolução dos preços, a 
inflação terá atingido 19,6% em 2021, tendo 
a Lira Turca desvalorizado 67,2% face ao 
Euro. A evolução da política monetária e 
os desenvolvimentos relacionados com 
a taxa de câmbio são difíceis de prever 
no ambiente atual: contudo, estima-se 
que a inflação ascenda a 60,5% em 
2022, penalizando ainda mais a moeda, 
reduzindo o poder de compra, e limitando o 
crescimento em 2022.

Fonte 
Fundo Monetário Internacional

OCDE: Relatório económico de dezembro 2021
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áustria
A economia austríaca está entre as 
mais afetadas pela Covid-19 na Europa, 
tornando-se num dos países da Zona 
Euro com maior queda do PIB em 2020. 
A importância vital do setor do turismo, 
fortemente afetado pelas restrições à 
mobilidade, explica, em grande medida, 
esta substancial queda. Olhando para 2021, 
prevê-se que o PIB tenha crescido 4,5%, 
fixando-se num valor inferior à média 
europeia e, em parte, justificado pela baixa 
taxa de vacinação contra a Covid-19.  

Em 2021, a recuperação económica é 
impulsionada pelo consumo privado 
e por um aumento considerável do 
investimento, nomeadamente nos 
equipamentos. Prevê-se que a expansão 
económica reduza em 2022 e acelere em 
2023, atingindo um crescimento do PIB de 
2,6% em 2022 e 3,0% em 2023.

A taxa de inflação foi de 1,4% em 2020, 
e estima-se que em 2021 tenha atingido 
2,8%, antes de subir para 5,6%, em 2022.

Fonte
Fundo Monetário Internacional 

OCDE: Relatório económico de dezembro 2021
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Depois de uma contração acentuada de 
5,8% em 2020, o PIB na República Checa 
deverá crescer 3,3% e 2,3% em 2021 
e 2022, respetivamente. A redução da 
maioria das medidas de contenção, assim 
como a constante evolução do processo 
de vacinação, traduzir-se-ão numa franca 
recuperação nos serviços, impulsionado 
pelo consumo das famílias. Enquanto 
isso, as exportações e a atividade 
de produção enfrentarão momentos 
desafiantes até meados de 2022, 
considerando as falhas de fornecimento 
nestes setores. 

A inflação atingiu 3,8% em 2021 e espera-
se que escale para os 9,0% em 2022, 
estabilizando perto do objetivo de 2% 
apenas no final de 2023. 

Este cenário deve-se ao aumento dos 
preços da energia, a estrangulamentos do 
lado da oferta e a uma procura robusta.

A taxa de desemprego deve aumentar 
apenas ligeiramente em 2021 para 
2,8%. Espera-se que o crescimento 
económico melhore as condições de 
trabalho dos próximos anos, com a taxa 
de desemprego a diminuir para 2,5% em 
2022 e para 2,3% em 2023, em situação 
próxima ao patamar mínimo de 2,0%, 
atingido em 2019.

república
checa

roménia
Após um declínio no PIB de 3,7% em 
2020, a economia romena iniciou uma 
forte recuperação, impulsionada, 
principalmente, pela procura doméstica 
atingindo o patamar pré-pandemia na 
primeira metade de 2021. Assim, espera-
se que o crescimento permaneça robusto, 
em 5,9%, com o consumo doméstico e os 
investimentos apoiados pelo Mecanismo 
de Recuperação e Resiliência da União 
Europeia como principais protagonistas 
deste cenário. 

A inflação aumentou, em grande parte 
devido ao forte aumento dos preços do 
gás, energia e petróleo, mas também 
devido ao aumento dos preços dos 
alimentos. Prevê-se que a inflação anual 
tenha atingido os 5,0% em 2021, com pico 
de 9,3% em 2022, descendo em 2023 para 
os 4,0%. 

O desemprego deverá situar-se na casa 
dos 5,0% nos próximos anos, apesar das 
incertezas decorrentes de potenciais 
novas vagas de infeção por Covid-19 e da 
Guerra na vizinha Ucrânia.

Fonte 
Fundo Monetário Internacional 
OCDE: Relatório económico de dezembro 2021

Fonte 
Fundo Monetário Internacional 
OCDE: Relatório económico de dezembro 2021

hungria 
A economia húngara continuou a crescer 
de forma robusta, com o PIB a recuperar 
para o nível pré-pandemia no segundo 
trimestre de 2021, apesar das restrições 
temporárias em determinados serviços, 
com o objetivo de conter a pandemia. O 
PIB anual cresceu significativamente para 
os 7,1% em 2021, após uma contração de 
4,7% em 2020. A evolução positiva da 
economia deve permanecer forte em 2022 
(crescimento de 3,7%), impulsionada pelo 
estímulo fiscal contínuo.

A taxa de desemprego continua em níveis 
baixos, atingindo 4,1% em 2021. A criação 
de empregos deverá continuar à medida 
que a economia cresce, estimando-se que 
nos próximos anos estabilize em torno 
dos 4,0%.

Em 2021 a inflação foi de 5,1%, prevendo-se 
uma subida até aos 10,3% em 2022, com 
uma tendência de diminuição nos próximos 
anos (6,4% em 2023 e 4,0% em 2024).

Fonte 
Fundo Monetário Internacional 
OCDE: Relatório económico de dezembro 2021
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croácia
No mercado croata, verificou-se um 
crescimento do PIB de 10,4%, em 2021, 
explicado pelo forte consumo privado 
e por um desempenho melhor do que o 
esperado no setor do turismo. Prevê-
se que o crescimento da economia 
abrande ligeiramente em 2022 para 
2,7%, acelerando para 4,0% em 2023. 
Consequentemente, o volume do PIB 
atingiu o seu nível de 2019 ainda durante 
o ano de 2021.

A inflação deverá acelerar, tendo atingido 
2,6% em 2021 e passando a 5,9% em 2022, 
seguida de uma estabilização gradual.

O aumento dos preços da energia e dos 
alimentos foram os principais fatores 
que contribuíram para este aumento, 
desencadeado por fatores globais.

Depois de atingir 9,0% em 2020, a taxa de 
desemprego diminuiu para 8,2%, em 2021. 

Ainda em 2021, a dívida pública enquanto 
% do PIB desceu de 87,3% em 2020 até 
80,9%, traçando uma rota de ajustamento, 
em grande parte graças à forte 
recuperação económica e à eliminação 
progressiva das medidas de apoio.

Fonte 
Fundo Monetário Internacional 
OCDE: Relatório económico de dezembro 2021

méxico
Entre os países da América Latina, o 
México é um dos mais afetados pela 
pandemia Covid-19. Estima-se que a 
economia expanda 2,0% em 2022 e 2,5% 
em 2023, depois de crescer 4,8% em 
2021, com o consumo a evidenciar-se 
como principal motor de crescimento. 
A economia mexicana continua muito 
dependente dos EUA, o seu maior 
parceiro comercial e destino de 80% das 
suas exportações.

O endividamento público reduziu para 
57,6% do PIB em 2021, comparativamente 
com 60,3% em 2020, permitindo, desta 
forma, uma estabilização da dívida 
pública em percentagem do PIB abaixo 
dos 60%.

Prevê-se para 2021 que a taxa de inflação 
se tenha fixado em 5,7%, subindo em 2022 
e 2023 para 6,8% e 3,9%, respetivamente.

Fonte 
Fundo Monetário Internacional 
OCDE: Relatório económico de dezembro 2021

eslováquia
A intensificação das interrupções 
na cadeia de abastecimento e o 
ressurgimento de infeções Covid-19 
tiveram um significativo impacto 
na atividade económica eslovaca, 
abrandando o crescimento anual do PIB 
para 3,0%, em 2021. A Eslováquia deverá 
atingir o seu nível de PIB pré-pandemia 
no início de 2022 e continuar a expandir-
se a uma taxa anual de 2,6% em 2022 e 
5,0% em 2023, principalmente devido 
ao forte crescimento do investimento, 
auxiliado pelo Mecanismo de Recuperação 
e Resiliência e pelos fundos estruturais da 
União Europeia.

Prevê-se que a forte dinâmica dos preços 
persista em 2021, levando a uma taxa de 
inflação de 2,8%.

Com os constrangimentos nas cadeias de 
fornecimentos e a escalada dos preços 
energéticos, os preços da energia subirão 
em 2022 cerca de 8,4%. 

A taxa de desemprego ascenderá a 6,8% 
em 2021, ligeiramente acima da taxa 
apresentada em 2020 (6,7%).

Prevê-se que a dívida pública aumente 
de 59,7% em 2020 para 60,4% do PIB 
em 2021, impulsionada por medidas 
temporárias de apoio relacionadas com a 
pandemia, incluindo regimes de trabalho 
de curta duração, despesas de saúde e 
apoios a setores específicos.

Fonte 
Fundo Monetário Internacional 
OCDE: Relatório económico de dezembro 2021
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4.2. desempenho económico
os nossos 

resultados



4.2.1. desempenho económico global

uma visão global 
sobre a nossa 
performance
volume de negócios

Após assistirmos, em 2020, a um 
contexto económico expressivamente 
marcado pela pandemia, conseguimos, 
em 2021, aproveitar plenamente a 
recuperação dos nossos mercados e 
setores, alcançando um crescimento 
global de 30,0%, face a 2020.

Assim, 2021 foi um ano de enorme 
sucesso para a Nors, tendo o volume 
de negócios consolidado ascendido 
a 1.016 milhões de Euros: um recorde 
histórico alcançado pelo Grupo, que se 
traduz num reflexo claro da estratégia de 
crescimento encetada no decorrer dos 
últimos anos. 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

808

563
551

619 644

783

1 016

844 841
947

781

volume de negócios consolidado (milhões de euros)

Os empreendimentos conjuntos passaram a consolidar pelo método da equivalência patrimonial a partir de 2012,
quando até esse ano entravam pelo método proporcional.

Os valores apresentados no gráfico estão todos calculados pelo método da equivalência patrimonial, pelo que são comparáveis.

Embora todas as geografias tenham 
registado uma evolução positiva, 
destacamos o extraordinário crescimento 
registado nos mercados do Brasil e 
Canadá, apresentando uma evolução de 
42,1% e 61,3%, respetivamente.

Para o atingimento destes resultados, 
contribuiu especialmente um ano 
completo da canadiana Strongco, 
adquirida pelo Grupo em março de 
2020, bem como uma conjuntura de 
forte procura em todas as geografias - 
alimentada pela redução das restrições 
decorrentes da pandemia - assim como a 
valorização global das matérias-primas.

 Para este cenário global, contribuíram 
também variações cambiais favoráveis 
ao negócio, sobretudo na segunda 
metade do ano, em Angola e no Canadá.

Neste sentido, apesar dos 
constrangimentos verificados na nossa 
cadeia de abastecimento, limitando a 
quantidade de produto disponível nos 
nossos mercados, verificou-se que a 
generalidade das operações conseguiu 
garantir uma resposta diligente em 
relação à forte procura, quer na área 
comercial, quer no segmento após-
venda, espelho da nossa flexibilidade e 
do elevado nível de compromisso com os 
nossos clientes.
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A distribuição do volume de negócios por geografia e por área de negócio é a seguinte:

milhares de Euros vendas 2021

607 091

105 348

64 372

73 400

108 249

199 354

24 563

338 903

55 302

14 712

4 727

2 052

30 615

3 196

14 520

205
1 016 021

% total
vendas

59,8%

33,4%

5,4%

1,4%

0,0%

vendas 2020

498 367

91 691

42 029

84 115

82 915

136 309

40 053

207 436

60 642

17 442

4 057

8 835

26 961

3 346

14 243

618
781 305

% total
vendas

63,8%

26,5%

7,8%

1,8%

0,1%

NORS MOBILITY

AS Portugal

Galius

AS Automóveis

AS Centro Oeste

AS São Paulo

17 395

4 950

11 389

3 280

7 660 6 143AS Botswana

AS Namibia

AS Moçambique

AS Angola

1 801 443Kinlai

NORS OFF-ROAD

291 098 180 484StrongCo

20 497 11 617Agro New

27 308 15 335Auto Maquinaria
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Outros
total

milhares de Euros
vendas

2021
% total
vendas

Portugal 302 202 30%

Brasil 328 099 32%

Canadá 291 098 29%

Namíbia 17 395 2%

Botswana 7 660 1%

total 1 016 021

vendas
2020

% total
vendas

276 012 35%

230 841 30%

180 484 23%

Angola 62 566 6% 64 322 8%

11 389 2%

6 143 1%

781 305

Moçambique 4 950 0%

Espanha 2 052 0%

3 280 0%

8 835 1%

milhares de Euros vendas 2021

607 091

105 348

64 372

73 400

108 249

199 354

24 563

338 903

55 302

14 712

4 727

2 052

30 615

3 196

14 520

205
1 016 021

% total
vendas

59,8%

33,4%

5,4%

1,4%

0,0%

vendas 2020

498 367

91 691

42 029

84 115

82 915

136 309

40 053

207 436

60 642

17 442

4 057

8 835

26 961

3 346

14 243

618
781 305

% total
vendas
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0,1%
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margem bruta

A par do forte crescimento do nosso volume de negócios, observamos igualmente uma 
franca melhoria face à nossa margem bruta, que passou de 129,9 milhões de Euros, em 
2020, para 173,1 milhões de Euros, em 2021 (+33,3%), suportada, sobretudo, pelo excelente 
desempenho das empresas que operam no mercado brasileiro e no mercado canadiano, 
apresentando estas geografias um crescimento da sua margem bruta de 13,2 milhões de 
euro (+41,7%) e 16,3 milhões de Euros (+49,7%), respetivamente.

Em 2021, a rentabilidade da margem bruta ascendeu a 17,1% do volume de negócios, 
comparativamente aos 16,8% alcançados em 2020, o que se traduz num crescimento de 
0,3 p.p. 

ebitda

Em 2021, o EBITDA cifrou-se em 106,1 milhões de Euros, o maior valor de EBITDA 
atingido ao longo dos mais de 88 anos de história do Grupo Nors. Este crescimento 
corresponde a um aumento de 37,5 milhões de Euros (+54,6%) face ao alcançado 
em 2020. Além do aumento de 3,3 milhões de Euros (+34,6%) atingido por Portugal, 
destacamos os mercados brasileiro e canadiano, que apresentaram aumentos 
expressivos do EBITDA de 12,8 milhões de Euros (+71,1%) e de 12,1 milhões de Euros 
(+44,6%) face a 2020, respetivamente. 

Apesar do significativo aumento da atividade, a estrutura foi capaz de manter 
a frugalidade em 2021, o que permitiu atingir ganhos expressivos de escala. Tal 
contribuiu para que, em 2021, a margem EBITDA ascendesse ao patamar dos 2 
dígitos, fixando-se em 10,4%, face aos 8,8% de 2020. 

A par da evolução do EBITDA, importa destacar a sua dispersão geográfica, no que 
concerne à sua origem.

ativo

O nosso ativo consolidado manteve-se controlado em 785,4 milhões de Euros, o que, 
face ao valor registado no final de 2020, corresponde a um aumento de 52,6 milhões 
de Euros (+7,2%). Desta forma, verifica-se uma clara estabilização do ativo líquido, 
após um aumento significativo observado em 2020, decorrente do impacto da 
aquisição da Strongco (+173,8 milhões de Euros), o que nos permitiu alcançar notáveis 
ganhos de escala, resultantes da criteriosa gestão dos níveis de inventário e do crédito 
concedido a clientes.

resultado líquido

Além da evolução positiva da atividade e da rentabilidade de EBITDA, 2021 foi 
igualmente acompanhado pela diminuição da fatura financeira em 1,6 milhões de 
Euros, assim como por um impacto cambial positivo de 3,4 milhões de Euros, face à 
perda de 0,5 milhões de Euros registada em 2020. 

Gerimos eficazmente os impactos cambiais provenientes de Angola, causados pela 
exposição ao risco cambial do Kwanza e do Dólar dos Estados Unidos. O primeiro foi 
mitigado por uma eficaz gestão dos ativos líquidos monetários em Kwanza, que foram 
mantidos sempre em níveis baixos. Já o segundo, foi gerido através de uma estratégia 
de hedging natural, conseguido pela criação de passivos financeiros denominados 
em Dólar dos Estados Unidos no mercado português. Globalmente, estas medidas 
traduziram-se em ganhos em diferenças cambiais.

Assim, o Grupo terminou o ano de 2021 com um expressivo Resultado Líquido de 45,6 
milhões de Euros, traduzindo-se num aumento de 30,7 milhões de Euros (+206,0%) 
face ao ano anterior, e atingindo os 4,5% do volume de negócios, mais que duplicando 
o valor obtido em 2020, de 1,9%.

distribuição do ebitda
por contributos principais

Portugal
16%

Namíbia
1%

Botswana
1%

Angola
10%

Ascendum
MEP
20%

Outros
0%

Canadá
34%

Brasil
29%

Holding
-9%

Moçambique
0%

Espanha
-2%
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capital empregue

Continuamos a dar especial atenção ao acompanhamento sobre a afetação de 
recursos aos negócios existentes nas diversas geografias. Assim, este esforço 
traduziu-se na edificação de uma política de investimentos focada apenas em ativos 
necessários à atividade das operações, como foi o caso do investimento imobiliário em 
Burlington, no Canadá, que totalizou um investimento de cerca de 7,2 milhões de Euros.

Destacamos ainda a redução das necessidades de fundo de maneio em cerca de 
51,3%, suportada, particularmente, pela gestão criteriosa do saldo de clientes e 
fornecedores. Este decréscimo representa uma diminuição de 46,0 milhões de Euros 
no capital empregue o que, associada ao aumento significativo de 30,0% da atividade, 
demonstra o sucesso da gestão de fundo maneio em 2021. Por conseguinte, as 
necessidades de fundo de maneio em dias de vendas reduziram significativamente, de 
42 dias em 2020 para 16 dias em 2021. 

dívida líquida e atividade financeira

Fechamos o ano de 2021 com uma Dívida Líquida (incluindo Passivos por Locação) de 167,2 
milhões de Euros, representando uma diminuição de 28,7% (ou 67,4 milhões de Euros) 
face ao final de 2020.

Relativamente à Dívida Líquida Bancária (financiamentos obtidos deduzidos de caixa e 
depósitos bancários, investimentos disponíveis para venda e instrumentos de dívida ao 
custo amortizado), a Nors encerrou 2021 com 80,5 milhões de Euros, que compara com 
os 148,1 milhões de Euros em 2020 e os 72,1 milhões de Euros em 2019. Esta tendência 
demonstra o nosso compromisso em apostar na solidez do nosso balanço, conseguindo, 
em apenas um ano, diminuir a Dívida Líquida Bancária para níveis próximos ao período que 
precedeu a aquisição da Strongco.

Deste modo, continuamos empenhados em fortalecer a nossa posição financeira, de 
forma a poder avaliar e aproveitar novas oportunidades de investimento.

Reflexo do menor consumo de dívida financeira por via dos bons resultados atingidos em 2021, a fatura 
de juros conhece uma diminuição efetiva de 1,6 milhões de Euros (-11,8%). 

Como demonstrado, a combinação resultante do aumento do EBITDA e da diminuição da dívida 
líquida com locações gerou uma melhoria do rácio net debt/EBITDA, mostrando a sustentabilidade do 
endividamento face à atividade gerada. 

dívida líquida (com títulos) e custos líquidos da atividade financeira

19,1
23,8

20,4 21,1 19,5
15,1

10,8 9,0 10,2

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

187,5
207,0

160,1

117,5 114,8
126,3

164,6
196,0

215,8

13,8

2020

234,6

12,1

2021

167,2

Dívida líquida (com locações) Custos líquidos da atividade financeira

Os empreendimentos conjuntos passaram a consolidar pelo método da equivalência patrimonial a partir de 2012,
quando até esse ano entravam pelo método proporcional.

Os valores apresentados no gráfico estão todos calculados pelo método da equivalência patrimonial, pelo que são comparáveis.
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8,9%
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2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

3,2

9,0

3,9

2,2 2,6 2,2
2,7

3,8
2,8

2020

3,4

2021

1,6

net debt (com locações)/ebitda

autonomia financeira

A rúbrica de capitais próprios cresceu 
de 184,6 para 240,1 milhões de Euros, 
correspondendo um aumento de cerca de 
30,1%, constituído essencialmente pelo 
impacto positivo do Resultado Líquido 
da Nors. A combinação deste efeito com 
o crescimento de apenas 7,2% do ativo, 
resultou numa autonomia financeira de 
30,6%, uma melhoria expressiva face aos 
25,2% registados em 2020.

Os empreendimentos conjuntos passaram a consolidar pelo método da equivalência patrimonial a partir de 2012,
quando até esse ano entravam pelo método proporcional. Os valores apresentados no gráfico estão todos calculados pelo 
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roi e roe

No que respeita aos rácios de 
rentabilidade, o ROE mais que dobrou de 
9,5% para 24,9%, explicado pelo aumento 
de 206,0% no resultado líquido, que se 
apresentou maior do que o aumento do 
investimento acionista, de 18,0%, medido 
pelo aumento do capital próprio excluído 
do resultado líquido.

Já o ROI, apresentou, também em 2021, um 
crescimento acentuado face a 2020: de 
8,9% para 16,3%. Para esta performance, 
contribuiu o aumento de 78,0% do 
resultado operacional, e a diminuição do 
capital total investido em 2,8%.
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performance consolidada

milhares de Euros 2021

volume de negócios¹ 1 016 021 

ebitda² 106 109

%Volume de negócios 10,4%

Amortizações e depreciações -39 060

ebit 66 475

%Volume de negócios 6,5%

Diferenças cambiais líquidas 3 436

Resultado da atividade financeira³ -12 128 

rai 57 782

%Volume de negócios 5,7% 

resultado líquido 45 550

%Volume negócios 4,5% 

2020

781 305

68 615

8,8%

-31 269

Imparidades de investimentos depreciáveis -575 0

37 347

4,8%

-504

-13 751

23 092

3,0%

14 885

1,9%

¹  Vendas + prestação de serviços + trabalhos para a própria empresa

²  Resultado antes de depreciações, gastos financeiros e impostos

³  Custos e proveitos associados à atividade de financiamento

milhares de Euros

com interesses não controlados

2021

ativo 785 363

Ativo não corrente 385 751

Inventários 228 918

Clientes 68 968

Outros ativos correntes 35 051

Disponibilidades 66 675

passivo 545 237

Financiamentos obtidos 156 493

Provisões 8 067

Fornecedores 167 251

Outros passivos 213 426

situação líquida 240 126

Capital 30 000 

Reservas globais 152 711

Resultados líquidos 45 565

Interesses não controlados 11 851

autonomia financeira 30,6%

2020

732 748

352 915

230 443

63 300

35 985

50 105

548 154

208 200

10 507

154 164

175 282

184 594

30 000

124 778

14 745

15 071

25,2%

performance patrimonial
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2021 em cada 
um dos nossos 
negócios

4.2.2. desempenho económico por unidade de negócio 4.2.2.1.   NORS MOBILITY 

Em Portugal, apesar das restrições na 
oferta decorrentes das dificuldades na 
produção, provocadas pela escassez de 
semicondutores, em 2021, o mercado de 
camiões da gama alta expandiu 21,8% 
e o mercado automóvel não decresceu: 
no entanto, significou, ao longo do ano, 
o adiamento de entregas de alguns 
negócios concretizados para 2022. Ainda 
em 2021, a Nors iniciou a implementação 
do projeto Core nas empresas Auto 
Sueco Portugal, Galius e Auto Sueco 
Automóveis, com vista a aumentar a 
eficiência, integração e conectividade 
com stakeholders internos e externos, 
garantindo que alavancamos o nosso 
crescimento e rentabilidade futuros, 
recorrendo a layers de digitalização de 
processos modernos, ágeis e flexíveis.

No Brasil, 2021 marcou o fim das 
restrições da pandemia, com um aumento 
considerável dos mercados de São 
Paulo e do Centro Oeste, traduzindo-se 
no maior mercado combinado, desde 
a entrada do Grupo no Brasil. Assim, 
embora se tenha registado uma relativa 
manutenção no market share, o ano 
significou um aumento considerável no 
volume de negócios, EBITDA e margens 
da Auto Sueco São Paulo e Auto Sueco 
Centro Oeste. 

Em Angola, 2021 significou o fim do ciclo 
recessivo que se arrastava desde 2015 e 
o início de um novo ciclo de crescimento 
da economia (+0,7% de PIB). Em idêntico 
sentido, o mercado de camiões de gama 
alta cresceu (+62,8%), assim como o nosso 
market share combinado (Auto Sueco 
Angola e KinLai), que passou de 32,6% 
para cerca de metade do mercado total. 

Não obstante, o volume de vendas caiu 
34,9%, indicador que foi compensado 
pelo excelente crescimento de EBITDA 
(+107,9%), resultados em muito 
influenciados pelo reconhecimento 
contabilístico entre os dois anos das 
entregas de autocarros ligados ao projeto 
BRT, em Luanda.

Em Moçambique, na Namíbia e no 
Botswana, o ano de 2021 assinala 
mais um marco importante numa 
trajetória ascendente, resultando numa 
performance francamente positiva. Os 
três mercados contribuíram diretamente 
para este feito, com menção especial 
ao crescimento de EBITDA de 945,8% 
obtidos pela Auto Sueco Namíbia, ao qual 
se somou o crescimento de EBITDA da 
Auto Sueco Botswana (157,6%) e da Auto 
Sueco Moçambique (348,4%)

NORS MOBILITY

Camiões

Autocarros

Automóveis

2020

4 472

230

1 761

2021

6 172

164 

1 518

2018

4 322

215

2 293

2019

5 283

215

2 295

2020

280 036

41 085

60 256

2021

408 975

18 170 

51 415

2019

411 591

14 454

70 998

2018

308 624

15 006

63 806

unidades valor em milhares de Euros

Não estão consideradas todas as atividades da unidade de negócio
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milhares de Euros

vendas 2021 var.

AS Portugal 105 348 14,9% 

AS Automóveis 73 400 -12,7% 

Galius 64 372 53,2% 

AS São Paulo 199 354 46,3% 

AS Centro Oeste 108 249 30,6% 

AS Angola 24 563 -38,7% 

total 607 091 

ebitda 2021 var.

AS Portugal 9 452 17,4%

AS Automóveis 601 -54,9%

Galius 1 147 3 712,2%

AS São Paulo 16 143 90,9%

AS Centro Oeste 12 279 40,1%

AS Angola 2 930 85,0%

total 45 066

2020

91 691

84 115

42 029

136 309

82 915

40 053

AS Namíbia 17 395 52,7% 

AS Moçambique 4 950 50,9% 

AS Botswana 7 660 24,7% 6 143

11 389

3 280

KinLai 1 801 306,9% 443

498 367

2020

8 053

1 331

-32

8 455

8 764

1 584

AS Namíbia 1 294 945,8%

AS Moçambique 320 348,4%

AS Botswana 782 157,6%304

124

71

KinLai 117 198,7%-119

28 537

Auto Sueco Portugal
Volvo Trucks

camiões gama média

ano mshare mercado

2020 9,5% 148

2021 7,0% 142 

2017 7,3% 220

2018 4,6% 302

2019 5,8% 225

camiões gama alta

ano mshare mercado

2020 17,2% 3 026

2021 14,2% 3 685

2017 13,6% 4 534

2018 14,3% 4 307

2019 14,2% 4 410

Auto Sueco Portugal

A Auto Sueco Portugal, empresa basilar do Grupo Nors, é a distribuidora exclusiva de 
camiões, autocarros Volvo e motores marítimos e industriais Volvo Penta para Portugal. 
A Auto Sueco Portugal é também distribuidora exclusiva de grupos geradores Kohler-
SDMO para Portugal. 

Apesar dos impactos gerados pelas restrições na oferta de semicondutores e pela 
redução da quota de mercado nos camiões gama alta (+ de 16 toneladas) de 17,2% para 
14,2%, a Auto Sueco Portugal registou um aumento de vendas de 14,9%.

Relativamente ao EBITDA, a Auto Sueco Portugal cresceu 17,4%, evolução positiva 
alicerçada, não só na gestão criteriosa dos gastos, mas também na melhoria da 
rentabilidade, com crescimento da margem percentual na área comercial e no 
segmento após-venda. 

O ano de 2021 consolidou os resultados dos projetos implementados nos anos 
anteriores, no que concerne à segmentação de clientes e definição do modelo de 
acompanhamento comercial, que alavancaram relações de confiança e proximidade 
junto dos seus clientes. Por outro lado, 2021 foi também o lançamento do projeto 
Core, que marca o pontapé de saída da preparação do negócio para modelos de 
relacionamento mais modernos e convergentes, junto dos diversos stakeholders que 
integram a operação. 
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Auto Sueco Angola

A Auto Sueco Angola é a distribuidora oficial dos camiões, autocarros e automóveis 
Volvo em território angolano, sendo também representante dos grupos geradores 
Kohler-SDMO neste país. Tendo em conta o contexto do mercado angolano, 
anteriormente mencionado e, tal como demonstrado pela análise dos indicadores, os 
resultados gerais da empresa foram positivos. 

O mercado de camiões gama alta (+ de 16 toneladas) registou um aumento de 62,8% 
face ao ano anterior, passando de 86 veículos, em 2020, para 140 em 2021. Ainda 
assim, a Auto Sueco Angola foi  capaz de alcançar um ligeiro crescimento da quota de 
mercado (27,9% em 2021 face a 25,6% em 2020). Apesar da diminuição do volume de 
vendas, que resulta do impacto do avultado negócio de autocarros (com a entrega de 
110 unidades em 2020 e 42 em 2021), a Auto Sueco Angola conseguiu quase duplicar o 
EBITDA, em termos absolutos.

ano mshare mercado

2020

2017

2018

2019

25,6%

47,1%

36,3%

31,7%

86

2021 27,9% 140

110

168

123

ano mshare mercado

2020

2017

2018

2019

4,0%

0,1%

0,8%

3,2%

1 263

2021 1,9% 2 259

2 879

1 698

2 057

camiões gama alta automóveis

A Auto Sueco Botswana é representante exclusivo de camiões, autocarros da 
marca Volvo e de camiões da marca Renault Trucks neste território. Já a Auto Sueco 
Namíbia, detém a representação exclusiva para a Namíbia de camiões, autocarros 
Volvo e de camiões das marcas Renault Trucks e UD Trucks. Por sua vez, a Auto Sueco 
Moçambique opera na área da distribuição de camiões e autocarros Volvo, bem como de 
equipamentos de construção SDLG. Nestes mercados, as empresas distribuem ainda os 
grupos geradores de marca própria Vesper Energy Solutions.

Observando as três operações, apenas a Auto Sueco Moçambique apresentou um 
crescimento do market share no mercado da gama alta de camiões (+ de 16 toneladas): 
66,7% em 2021 face a 52,0% em 2020. A Auto Sueco Botswana apresentou uma 
diminuição do market share de 25,1% para 19,3% e na Namíbia o decréscimo do market 
share foi de 7,6 p.p. (26,9% em 2021 contra 34,5% em 2020).

Não obstante, a Auto Sueco Botswana registou um crescimento de vendas de 24,7%, 
suportado, tanto na atividade comercial, como no após-venda, segmento no qual 
apresentou um excelente desempenho. Neste contexto, a estrutura manteve-se leve e 
ágil, o que fez o EBITDA aumentar 1,6 vezes em 2021. 

Paralelamente, a Auto Sueco Namíbia perdeu a posição dominante no mercado, 
acabando na segunda posição; ainda assim, beneficiou do crescimento de 67,0% do 
mercado de camiões gama alta. Assim, foi possível registar um crescimento de vendas 
de 52,7% e, ainda mais notável, um crescimento de EBITDA de 10 vezes.

Já a Auto Sueco Moçambique fortaleceu substancialmente a posição da marca Volvo, 
mantendo a posição dominante do mercado num cenário de ligeira contração (-2,0%) 
do mercado de camiões de gama alta (+ de 16 toneladas) face a 2020, dominando quase 
por completo o mercado no país, com uma quota de 66,7%. Assim, as vendas cresceram 
50,9% e o EBITDA cresceu 3,5 vezes.

ano mshare mercado

2020

2017

2018

2019

25,1%

13,4%

16,2%

28,2%

171

2021 19,1% 270

276

222

301

Auto Sueco  Botswana
Volvo Trucks

camiões gama alta

ano mshare mercado

2020

2017

2018

2019

32,2%

22,0%

16,8%

21,9%

270

2021 25,3% 451

259

286

347

Auto Sueco Namíbia
Volvo Trucks

camiões gama alta

ano mshare mercado

2020 52,0% 98

2021 66,7% 96

Auto Sueco Moçambique
Volvo Trucks

camiões gama alta

Auto Sueco Botswana, Auto Sueco Namíbia e Auto Sueco Moçambique
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A Auto Sueco São Paulo e a Auto Sueco Centro Oeste são concessionários de camiões 
e autocarros Volvo no Brasil, respetivamente no estado de São Paulo e nos estados do 
Mato Grosso, Rondônia e Acre (Centro Oeste). 

O mercado combinado do Brasil – MHDV E HDV, camiões de gama média alta 
e camiões de gama alta – cresceu 48,3%, atingindo as 99.069 unidades. Esta 
evolução observou-se, igualmente, nos estados onde a Auto Sueco São Paulo e a 
Auto Sueco Centro Oeste operam, tendo o mercado de gama alta crescido 48,8% e 
34,3% respetivamente, alcançando 9.281 em São Paulo e 3.734 no Centro Oeste, o 
que representa o maior mercado combinado desde que a Nors iniciou presença no 
mercado brasileiro.

De 2020 para 2021, a Auto Sueco São Paulo diminuiu ligeiramente a sua quota de 
mercado gama alta (22,0% em 2020 e 21,1% em 2021) e aumentou de 7,9% para 10,1% 
na gama média. Paralelamente, a Auto Sueco Centro Oeste conseguiu capturar mais 
3,3 p.p. na sua quota no mercado de gama média, passando de 10,5% para 13,8%: 
contudo, em sentido contrário, a sua quota no mercado de gama alta decresceu de 
29,1% em 2020 para 27,7%, em 2021. 

Destaca-se a Auto Sueco São Paulo, que quase dobrou o seu EBITDA, em termos 
absolutos, no decurso do ano, tendo a Auto Sueco Centro Oeste aumentado 40,1%. 

Auto Sueco Centro Oeste e Auto Sueco São Paulo

ano mshare mercado

2020

2017

2018

2019

7,9%

3,0%

6,5%

6,3%

3 750

2021 10,1% 5 045

2 300

3 164

4 526

ano mshare mercado

2020

2017

2018

2019

22,0%

25,0%

22,3%

22,4%

6 236

2021 21,1% 9 281

3 003

5 415

7 189

Auto Sueco São Paulo
Volvo Trucks

camiões gama média

camiões gama alta

ano mshare mercado

2020

2017

2018

2019

10,5%

7,2%

10,2%

11,2%

636

2021 13,8% 1 137

414

713

687

ano mshare mercado

2020

2017

2018

2019

29,1%

24,7%

25,6%

25,5%

2 781

2021 27,7% 3 734

1 199

2 195

3 810

Auto Sueco Centro Oeste
Volvo Trucks

camiões gama média

camiões gama alta
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Auto Sueco Automóveis

A Auto Sueco Automóveis é a empresa de retalho automóvel do Grupo em Portugal, 
com concessionários multimarca na região do Porto (Volvo, Mazda e Honda), grande 
Lisboa (Volvo, Jaguar, Land Rover e Mazda), Braga (Volvo) e Guimarães (Volvo). 

O ano de 2021 iniciou-se com um novo período de confinamento, durante mês de 
janeiro, o que obrigou a empresa ao encerramento da sua atividade, mantendo 
apenas as oficinas abertas. Esta nova interrupção, fruto do agravamento do 
contexto pandémico, impactou negativamente os resultados. A somar-se a 
esta inevitabilidade, a indisponibilidade de automóveis fruto da escassez de 
componentes (semicondutores) começou a agudizar-se nas marcas comercializadas 
pela Auto Sueco Automóveis, paradigma verificado em toda a indústria.

Assim, o mercado total de ligeiros de passageiros terminou o ano de 2021 
praticamente inalterado face a 2020 (+0,8%); contudo, ainda aquém, em cerca de 
35%, face ao mercado de 2019. No após-venda, o ano de 2021 apresentou-se muito 
semelhante a 2020, seja em movimento, seja em volume de negócios. Se, de um 
modo generalizado, a pandemia afetou novamente a circulação dos automóveis dos 
nossos clientes, também o grande grau de absentismo sentido no seio das equipas 
dificultou a correta e eficiente gestão do fluxo nas oficinas. Desta forma, em volume 
de negócios, a empresa regista uma quebra de 12,7%.

Em 2021, demos início à implementação do projeto Core, um projeto de extrema 
importância para a atividade da Auto Sueco Automóveis, e que surge num momento 
crucial de transformação no negócio do retalho automóvel. Este programa tem 
como objetivo tornar a empresa mais ágil nos seus processos de tomada de decisão, 
permitindo-lhe, assim, continuar a ser uma referência no setor onde opera.

ano mshare mercado

2020

2017

2018

2019

1,2%

0,9%

1,0%

1,0%

145 417

2021 0,9% 146 637 

222 134

228 290

223 799

ano mshare volvo

2020

2017

2018

2019

28,0%

2021 23,8% 

27,7%

28,2%

27,7%

automóveis ligeiros de passageiros quota de marca Volvo

Galius

A Galius é o distribuidor exclusivo de camiões Renault Trucks para Portugal. Na Galius, 
o ano de 2021 ficou marcado por um aumento substancial na atividade comercial 
de camiões novos e usados, que fez aumentar as vendas totais em 53,2%, quando 
comparando com o ano de 2020. Mais relevante, o ano define-se também pela 
reversão do EBITDA negativo de 2020 (-32 milhares de Euros) para um EBITDA de 
positivo de 1,3 milhões de Euros, em 2021.

No que concerne à quota de mercado, a empresa regista uma subida de 10,8% (2020) 
para 13,5% (2021) no mercado de gama alta de camiões (+ de 16 toneladas), o que 
representa um acréscimo de 170 unidades matriculadas face a 2020. No segmento 
após-venda, obtivemos, uma vez mais, resultados muito positivos face a 2020, com um 
crescimento de 14,1% face a 2020. 

Ainda no decorrer do ano, a Galius concretizou a abertura de uma nova unidade 
de após-venda em Mangualde - região com grande exposição à marca Renault - 
propiciando ganhos de volume e rentabilidade no após-venda da região, e integrou, 
ainda, à semelhança das restantes empresas Nors Mobility em Portugal, o projeto 
Core, constituindo-se como uma pedra angular do seu crescimento futuro.

KinLai

A KinLai é o distribuidor oficial da Dongfeng Trucks – a marca de camiões topo de gama 
chinesa – em Angola. Com o objetivo de introduzir no mercado angolano camiões com 
um elevado nível de excelência, focados na segurança, durabilidade e desempenho, a 
oferta da KinLai promete potenciar diferentes setores da economia angolana.

Em 2021, a KinLai capturou uma fatia importante do mercado de camiões de gama alta 
(+ de 16 toneladas) de 19,3% face a 7,0% em 2020, representando um acréscimo de 21 
unidades matriculadas, em comparação com o ano de 2020. 

Suportada no aumento do mercado e do market share, a KinLai atingiu, pela primeira vez, 
EBITDA positivo, desde o seu lançamento em 2020.

ano mshare mercado

2020

2017

2018

2019

8,1%

14,1%

11,6%

6,2%

148

2021 4,3% 142

220

302

225

camiões gama média

ano mshare mercado

2020

2017

2018

2019

10,8%

15,3%

14,9%

12,4%

3 026

2021 13,5% 3 685

4 534

4 307

4 183

camiões gama alta

Galius
Renault Trucks
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  NORS OFF-ROAD

A Nors opera diretamente o negócio 
off-road no Canadá, no Brasil e em 
Angola. Adicionalmente, está presente, 
indiretamente através da sua participada 
Ascendum, nos mercados de Portugal, 
Espanha, EUA, Turquia, México e na 
Europa Central (Áustria, Hungria, 
República Checa, Eslováquia, Roménia, 
Croácia, Eslovénia, Bósnia e Moldávia).

No Brasil, 2021 foi um ano excelente 
para o negócio de máquinas agrícolas no 
Brasil. De salientar que, mais uma vez, a 
quota de mercado da AgroNew aumentou 
em comparação com o ano passado.

Em Angola, apesar do difícil contexto 
macroeconómico, o ano de 2021 foi 
positivamente marcado pelo elevado 
volume de vendas comercial, atingido 
sobretudo na segunda metade do ano. 

Este cenário é resultado do aumento da 
procura provocado pela inflação no preço 
das matérias-primas e pelo consequente 
incremento da atividade mineira neste país.

Adquirida em março de 2020, a Strongco 
– com atividade no Canadá - vende, aluga 
e presta assistência a equipamentos 
pesados para diversos setores, como 
construção, infraestruturas, mineração, 
serviços de utilidade pública, municípios, 
gestão de resíduos e floresta, 
contando com 26 filiais no Canadá (nas 
províncias de Alberta, Ontário, Quebec 
e províncias Atlânticas). A Strongco 
representa os principais fabricantes 
de equipamentos com marcas 
reconhecidas globalmente, incluindo 
a Volvo Construction Equipment, 
Case Construction, Manitowoc Crane, 

National, Grove, Terex Cedarapids, Terex 
Trucks, Fassi, Sennebogen, Konecranes 
e SDLG. Embora a Strongco represente 
várias marcas, a Volvo Construction 
Equipment, nomeadamente o segmento 
GPE (General Purpose Equipment), 
destaca-se consideravelmente, no 
âmbito sua atividade.

O Grupo Ascendum, detido pela Nors em 
50%, é um dos maiores fornecedores 
mundiais de equipamentos para 
construção e infraestruturas da Volvo 
Construction Equipment (VCE).

Equip. de Contrução

Máquinas Agrícolas

NORS OFF-ROAD

2 6332 584 2 186

16489 98

2020

3 761

211

20212018 2019

911 349884 562 829 389

9 9669 128 9 365

1 276 914

14 914 

2020 20212018 2019

unidades valor em milhares Euros

milhares de Euros

vendas 2021 var.

Ascendum 1 025 416 31,4%
Auto Maquinaria 27 308 78,1% 

AgroNew 20 497 76,4% 

total 1 364 319

ebitda 2021 var.

Ascendum 111 391 42,4%
Auto Maquinaria 6 095 242,4% 

AgroNew 2 125 139,4% 

total 155 819

Strongco 291 098 61,3% 

Strongco 36 113 

2020

780 415

15 335

11 617

987 851

2020

78 214

1 780

887

105 856

180 484

24 975 44,6% 

4.2.2.2. 

Não estão consideradas todas as atividades da unidade de negócio
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Equip. de Contrução

Máquinas Agrícolas

NORS OFF-ROAD

2 6332 584 2 186

16489 98

2020

3 761

211

20212018 2019

911 349884 562 829 389

9 9669 128 9 365

1 276 914

14 914 

2020 20212018 2019

unidades valor em milhares Euros

milhares de Euros

vendas 2021 var.

Ascendum 1 025 416 31,4%
Auto Maquinaria 27 308 78,1% 

AgroNew 20 497 76,4% 

total 1 364 319

ebitda 2021 var.

Ascendum 111 391 42,4%
Auto Maquinaria 6 095 242,4% 

AgroNew 2 125 139,4% 

total 155 819

Strongco 291 098 61,3% 

Strongco 36 113 

2020

780 415

15 335

11 617

987 851

2020

78 214

1 780

887

105 856

180 484

24 975 44,6% 

Strongco 

A Strongco vende, aluga e presta assistência a equipamentos pesados para diversos 
setores, como construção, infraestruturas, mineração, utilities, municípios, gestão de 
resíduos e floresta.

O mercado GPE (General Purpose Equipment), principal mercado da Strongco, registou 
um crescimento de 32,5% face a 2020, em grande medida pela recuperação da economia 
face ao profundo impacto sentido pela pandemia em 2020, bem como ao incremento 
registado nas principais commodities exploradas no Canadá. Neste contexto, a 
Strongco manteve a sua quota de mercado nestes equipamentos com 7,7% em 2020 e 
em 2021, conduzindo a um natural aumento nas unidades vendidas (+133 unidades). No 
que concerne a equipamentos GPE, a quota no mercado das pás-carregadoras evoluiu 
positivamente de 9,9% em 2020 para 10,7% em 2021, e no mercado das escavadoras de 
rastos estabilizou nos 4,9%. Por outro lado, os camiões articulados viram a sua quota de 
mercado diminuir marginalmente de 18,9%, em 2020, para 18,6%, em 2021.

Apesar da dinâmica global de recuperação, o mercado Road verificou uma queda de 
14,6% face ao período homólogo. Ainda assim, a Strongco viu a sua quota de mercado a 
crescer de 6,2% (2020) para 7,2% (2021), com 24 unidades vendidas.

Por sua vez, o mercado Compact mostrou-se resiliente, apresentando um crescimento 
de cerca de 35,1% face a 2020, tendo a Strongco mantido a sua quota de mercado 
intacta, nesta gama. As unidades vendidas cresceram na mesma proporção do mercado, 
encerrando o ano com um total de 45 unidades, mais 5 do que 2020.

No que respeita ao negócio de rental, a Strongco manteve a sua estratégia, 
correspondendo em 2021 a cerca de 5,3% do volume de negócios da empresa, o que 
representa um ligeiro decréscimo face a 2020. Este cenário aparece intimamente 
ligado à prioridade dada à venda de equipamento, num cenário de restrição na oferta de 
equipamentos pelos fabricantes o que não permitiu, portanto, o aumento da frota rental 
da Strongco. 

ano

2021

2020

mshare

7,7% 

7,7%

mercado

6 148

4 640

GPE – general purpose equipment

ano

2021

2020

mshare

7,2% 

6,2%

mercado

345

404

road

ano

2021

2020

mshare

0,6%

0,6%

mercado

7 975

5 902

compact

GPE - Escavadoras

GPE - Pás carregadoras

unidades

165

GPE - Camiões articulados 63 

Road 24

Compact 45

235

unidades vendidas em 2021

O contributo da Ascendum para o Ebitda do Grupo Nors é via M.E.P., sendo em 2021 de 21.109 milhares de Euros e em 2020 de 7.614 milhares de Euros.
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Ebitda Grupo Ascendum em milhares de Euros e em % VN

volume de negócios por geografia 

milhares de Euros

Portugal

Espanha

EUA

Turquia

México

CEG1

total

2017

135 845

97 091

289 051

203 438

37 149

144 649

907 223

2018

161 520

126 141

299 687

147 846

33 265

173 115

941 574

2019

182 668

130 100

280 910

75 831

21 178

187 724

878 411

2020

169 530

83 029

255 065

91 512

19 040

162 239

780 415

2021

196 950

97 775

346 698

149 676

46 929

187 388

1 025 416

78 214

2020

111 391

2021

73 198

2017

78 402

2018

83 510

2019

10% 10,9%

8,1%
8,3%

9,5%

Em 2021, o Grupo iniciou a importação e 
distribuição da marca de equipamentos 
agrícolas Valtra, em Portugal. Desta 
forma, a Ascendum expandiu a sua 
experiência no setor agrícola com 
a criação de uma nova empresa, 
exclusivamente dedicada a este 
segmento de mercado - a Ascendum 
Agro. Destaca-se ainda, em 2021, a 
alienação do setor de movimentação de 
cargas, em Portugal.

Após a redução do volume de negócios, 
em 2020, consequência da alteração do 
método de consolidação da empresa 
Air-Rail (deixou de ser consolidada 
através do método de consolidação 
integral, passando a ser considerado o 
método de equivalência patrimonial) e do 
abrandamento do setor de construção 
por força dos impactos causados pela 
pandemia. Verificou-se ainda uma 
recuperação do mercado espanhol, tendo 
a performance do Grupo, nesta geografia, 
registado uma variação positiva de cerca 
de 18%, quando comparado com o volume 
de negócios do ano anterior. 

20202017 2018 2019

16,8%

2021

15,1%
14,5% 15,0%

13,6%

12,9%
11,1%

13,4%
12,5%

2020

19,5%

20212017 2018 2019

3,8%
3,2% 3,0% 2,5%

2020

4,5%

20212017 2018 2019

13,2%12,9%

16,5%

13,0%

2020

13,3%

20212017 2018 2019
Evolução do Market Share Equipamentos  

de Construção em Espanha

20202017 2018 2019

16,8%

2021

15,1%
14,5% 15,0%

13,6%

12,9%
11,1%

13,4%
12,5%

2020

19,5%

20212017 2018 2019

3,8%
3,2% 3,0% 2,5%

2020

4,5%

20212017 2018 2019

13,2%12,9%

16,5%

13,0%

2020

13,3%

20212017 2018 2019

Evolução do Market Share Equipamentos  
de Construção nos EUA

20202017 2018 2019

16,8%

2021

15,1%
14,5% 15,0%

13,6%

12,9%
11,1%

13,4%
12,5%

2020

19,5%

20212017 2018 2019

3,8%
3,2% 3,0% 2,5%

2020

4,5%

20212017 2018 2019

13,2%12,9%

16,5%

13,0%

2020

13,3%

20212017 2018 2019

Evolução do Market Share Equipamentos  
de Construção na Turquia

O volume de negócios do grupo Ascendum no mercado português registou um 
crescimento de 16,1% face a 2020, atingindo aproximadamente os 197,0 milhões de Euros.

Ascendum

20202017 2018 2019

16,8%

2021

15,1%
14,5% 15,0%

13,6%

12,9%
11,1%

13,4%
12,5%

2020

19,5%

20212017 2018 2019

3,8%
3,2% 3,0% 2,5%

2020

4,5%

20212017 2018 2019

13,2%12,9%

16,5%

13,0%

2020

13,3%

20212017 2018 2019

Evolução do Market Share Equipamentos  
de Construção em Portugal

Retomando a tendência de crescimento 
registada nos anos pré-pandemia, no 
mercado de equipamentos de construção 
dos EUA, onde a Ascendum Machinery, 
Inc. opera, observou-se um crescimento 
de cerca de 22% (quando comparado com 
2020). Nesta geografia, o Grupo Ascendum 
alcançou um volume de negócios de 347 
milhões de Euros, representando um 
aumento de 36% face aos 255 milhões de 
Euros registados em 2020, comprovando, 
assim, os elevados níveis de recuperação 
deste mercado, face aos impactos 
decorrentes da pandemia.

Não obstante a incerteza e volatilidade 
do contexto macroeconómico da Turquia, 
para as quais contribuem o aumento da 
inflação, a contração do investimento e 
as vulnerabilidades do setor financeiro 
- para além do tema crónico das tensões 
geopolíticas sentidas neste território -, 
a economia Turca continua a apresentar 
desempenhos positivos. Perpetuando o 
momento positivo que o mercado Turco 
atravessa, a recuperação mantém-se em 

níveis expressivos, tendo-se verificado, 
em 2021, um aumento de 64% do volume 
de negócios, quando comparado com o 
período homólogo.

No México, os níveis de investimento 
público continuam em patamares baixos, 
exceção feita para alguns projetos 
presidenciais, tais como a refinaria 
Dos Bocas, o aeroporto internacional 
na Cidade do México (Aeropuerto 
Internacional Felipe Ángeles) e o projeto 
ferroviário Trem Maya.

Assim, não obstante o contexto 
macroeconómico e operacional ainda 
não se mostrar favorável para a 
atividade da Ascendum Maquinaria 
México, consequência do envolvimento 
direto da empresa, em especial, no 
projeto Trem Maya, em 2021 observou-
se um volume de negócios 1,5 vezes 
superior ao registado em 2020, 
representando o melhor ano da empresa 
no que concerce ao volume de negócios.

1 CEG corresponde a 6 países da Europa Central - Áustria, Hungria, Repíblica Checa, Eslováquia, Roménia e Croácia.
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ano mshare mercado

2020

2017

2018

2019

35,2%

15,1%

12,2%

31,1%

125

2021 28,9% 270 

325

288

180

equipamentos de construção GPPE

ano mshare mercado

2020

2017

2018

2019

4,4%

6,8%

3,9%

4,2%

770

2021 6,6% 809 

721

643

649

colhedoras

ano mshare mercado

2020

2017

2018

2019

35,2%

15,1%

12,2%

31,1%

125

2021 28,9% 270 

325

288

180

equipamentos de construção GPPE

ano mshare mercado

2020

2017

2018

2019

4,4%

6,8%

3,9%

4,2%

770

2021 6,6% 809 

721

643

649

colhedoras

Agro New

A AgroNew representa a Case IH 
Agriculture na região de Catanduva e 
Votupuranga, no interior do Estado de 
São Paulo, com três grandes produtos: 
tratores agrícolas, colheitadeiras de grão 
e colhedoras de cana-de-açúcar, sendo 
estas últimas o produto principal no 
âmbito da operação da AgroNew. 

Em 2021, a empresa apresentou um 
elevado crescimento de vendas (+76,4%) 
face a 2020, destacando-se pelo excelente 
desempenho na comercial (venda de 
colhedoras: 53 em 2021 face a 34 em 
2020) e após-venda, que conduziram a um 
aumento de EBITDA de 139,4% em relação 
a 2020.

A empresa capturou 2,2 p.p. adicionais de 
quota de mercado, encerrando 2021 com 
uma quota de 6,6%.

Auto Maquinaria

A Auto Maquinaria é a distribuidora 
angolana dos equipamentos de 
construção Volvo Construction 
Equipment e SDLG, sendo também 
representante exclusiva dos produtos 
Grove, Hyster e Epiroc. 

Em 2021, e apesar da diminuição da quota 
de mercado, as vendas aumentaram 
78,1%, suportadas essencialmente 
pela expansão do mercado (+116,0%) 
decorrente da recuperação do setor 
mineiro, reativado pela revalorização 
do preço de algumas commodities nos 
mercados internacionais.

Digno de nota foi o crescimento de 
EBITDA de 2,5 vezes, terminando 2021 
com 6,2 milhões de Euros, face aos 1,8 
atingidos em 2020.

Em 2021, a operação da Europa Central 
alcançou um volume de negócios de cerca 
de 187 milhões de Euros (16% acima do 
valor registado em 2020). Os países que 
mais contribuíram para este feito foram 
a Áustria (62% do total do volume de 
negócios da Europa Central), seguida da 
República Checa (16% do total do volume 
de negócios da Europa Central) e da 
Roménia (7% do total do total do volume 
de negócios da Europa Central).

Em termos consolidados, o volume 
de negócios do Grupo Ascendum 
ultrapassou, pela primeira vez na história 
do Grupo, a marca dos 1.000 milhões de 
euros, tendo registado 1.025 milhões 
de euros (31% acima dos indicadores 
registados em 2020).

No que respeita ao EBITDA, alcançou-se 
também um marco histórico, com um 
crescimento de cerca de 42%, quando 
comparado com 2020, e alcançando a 
marca de 111 milhões de euros.
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  NORS AFTERMARKET

Em 2021, vivemos um ano de profundas 
mudanças e desafios no segmento 
de Aftermarket, devido, em grande 
parte, à reestruturação interna das 
nossas empresas. Este cenário levou ao 
encerramento da operação da Civiparts 
Espanha e à fusão operacional das 
estruturas do Aftermarket ligeiros 

(OneDrive e AS Parts) e de pesados 
(Civiparts) em Portugal. 

Em Angola, a prestação foi positiva, em 
grande parte explicada pelas medidas 
tomadas em torno da maximização da 
rentabilidade, com o ajuste das estruturas 
das diferentes empresas às necessidades 

do mercado, o que ajudou a fazer face à 
adversa conjuntura económica provocada 
pela pandemia, neste mercado. Também 
em Angola, iniciámos a consolidação das 
operações de ligeiros e de pesados, com 
a fusão operacional e legal das empresas 
concluída em 2022.

milhares de Euros

vendas 2021 var.

Civiparts Portugal 14 712 -15,7% 

Civiparts Espanha 2 052 -76,8% 

Civiparts Angola 4 727 16,5% 

OneDrive Portugal 30 615 13,6% 

OneDrive Angola 3 196 -4,5% 

total 55 302 

ebitda 2021 var.

-2 008 -411,9% 

-1 857 1,5% 

1 046 158,3%

2 342 65,3% 

-15 88,1% 

-491

2020

17 442

8 835

4 057

26 961

3 346

60 642

2020

644

-1 886

405

1 416

-123

456

Civiparts Portugal

Civiparts Espanha

Civiparts Angola

OneDrive Portugal

OneDrive Angola

total

4.2.2.3. 

Não estão consideradas todas as atividades da unidade de negócio
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Civiparts Portugal 

A Civiparts Portugal distribui peças e 
equipamentos oficinais multimarca para 
camiões e autocarros. 

Na Civiparts Portugal, 2021 foi um ano 
com desempenho comercial abaixo 
das expectativas, em consequência 
da diminuição da atividade nacional 
e internacional. Esta conjuntura 
contribuiu para uma diminuição 
expressiva da circulação de autocarros 
e de camiões, o que se traduziu numa 
quebra da procura relativamente aos 
produtos da Civiparts Portugal.

OneDrive e AS Parts

A OneDrive Portugal e a AS Parts são 
as marcas responsáveis pelo retalho de 
peças para veículos ligeiros em Portugal.

Em Portugal, o ano de 2021 ficou marcado 
pelo aumento das vendas em 13,6% e 
pelo crescimento do EBITDA em 65,3%, 
diretamente motivados pelo levantamento 
de parte das restrições à circulação 
automóvel, o que permitiu uma franca 
recuperação na procura de peças para 
manutenção e reparação dos veículos.

Com a fusão operacional com a Civiparts 
Portugal, que visou reproduzir uma 
estrutura mais leve e processos mais 
eficientes, a estrutura de Aftermarket 
ligeiros fica ainda mais capacitada para 
reagir de forma ágil aos desafios que o 
mercado apresente, correspondendo 
às expectativas do nível de serviço por 
parte dos clientes. 

A consolidação em 2021 dos benefícios 
decorrente da implementação do 
Projeto Core, entre outros, potenciou o 
aumento de EBITDA, demonstrando a sua 
relevância para o futuro das operações.

Civiparts Angola  
e OneDrive Angola

A Civiparts Angola distribui peças e 
equipamentos oficinais multimarca para 
camiões e autocarros. A OneDrive Angola 
é responsável pelo retalho de peças para 
veículos ligeiros neste mercado. 

Em 2021, a Civiparts e a OneDrive 
apresentaram comportamentos distintos 
no mercado angolano. Por um lado, a 
OneDrive Angola apresentou um ligeiro 
decréscimo das vendas (-4,5%) e EBITDA 
novamente negativo. Por outro lado, a 
Civiparts aumentou as vendas em 16,5% e 
o EBITDA em 158,4%.

Assim, a Civiparts Portugal registou uma 
quebra de 15,7% no volume de negócios, 
quando comparado com 2020, e um 
EBITDA negativo, reconhecendo já a quase 
totalidade dos gastos relacionados com a 
reestruturação encetada em 2021. Contudo, 
para 2022, projeta-se uma recuperação da 
atividade a par da conjuntura económica 
nacional e um impacto positivo do processo 
de reestruturação operacional.

Ainda em 2021, procedeu-se à 
consolidação do Aftermarket Angola, 
com a sua fusão operacional, tendo-se 
materializado em 2022 a fusão legal, passo 
relevante para a criação de estruturas 
mais ágeis para o futuro deste segmento 
de atuação. 
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  NORS VENTURES

milhares de Euros

vendas 2021 var.

Sotkon 12 254 1,5% 

Amplitude 1 297 19,0% 

Vitrum 970 -10,6% 

total 14 520 

ebitda 2021 var.

Sotkon 3 395 13,6% 

total 3 879

Amplitude 469 31,4%

Vitrum 16

2020

12 068

1 090

1  085

14 243

2020

2 988

3 585

357

240 -93,5%

Em 2021, a maioria das empresas da Nors Ventures apresentaram resultados 
positivos, destacando-se a Sotkon e a Amplitude, cujos EBITDA cresceram 13,6% e 
31,4,% respetivamente.

4.2.2.4. 

Não estão consideradas todas as atividades da unidade de negócio
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Sotkon

A Sotkon é uma empresa que conta 
com diversos produtos patenteados, 
dedicando-se ao design, fabricação e venda 
de sistemas modulares de reciclagem e 
recolha de resíduos sólidos urbanos através 
de contentores enterrados. A Sotkon 
está presente em diversos mercados, 
destacando-se os mercados de Portugal, 
Espanha, França e Turquia. 

O ano de 2021 continuou a ser marcado 
pela pandemia, que afetou profundamente 
a atividade económica, bem como 
pelos desafios inerentes às cadeias de 
fornecimento globais, que se refletiram 
na escassez de matérias-primas e 
outros bens, o que implicou um aumento 
substancial dos custos de produção. 

Vitrum

A Vitrum posiciona-se no mercado 
angolano como empresa especializada 
em vidro de construção e produção e 
aplicação de projetos em vinil. Fruto do 
cenário macroeconómico e financeiro 
especialmente desfavorável em Angola 
e devido a uma acentuada contração da 
atividade de construção, as vendas da 
Vitrum no mercado de vidro de construção 
foram particularmente afetadas, tendo 
diminuído, globalmente, 10,6%. 

A diminuição da atividade significou uma 
redução de EBITDA de 93,5% para valores 
marginalmente positivos.

Amplitude Seguros

A Amplitude Seguros é um consultor de 
seguros e riscos que atua em diversos 
segmentos e setores da economia. 

No ano de 2021, a Amplitude apresentou 
um volume de negócios de 1,3 milhões de 
Euros (+19,0% face a 2020), reforçando 
a sua posição relevante no segmento 
dos Corretores de Seguros em Portugal. 

O aumento verificado decorre da 
angariação de novos clientes e do 
aumento das comissões variáveis 
relacionadas com a qualidade da gestão 
da carteira de seguros. 

Apesar das condições adversas, em 
2021 a Sotkon manteve um excelente 
desempenho. O volume de negócios 
consolidado cifrou-se em 12,3 milhões de 
Euros, registando um aumento de 1,5% 
face ao ano anterior. No que ao EBITDA 
se refere, a Sotkon continuou a crescer 
com +13,6%, encerrando o ano com o valor 
absoluto de 3,4 milhões de Euros. Este 
resultado deve-se essencialmente a um 
mix mais favorável de produtos e serviços. 

Ainda no decorrer do ano de 2021, a 
Sotkon procedeu à liquidação da Sotkon 
Turquia, que se encontrava sem atividade 
operacional, mantendo a sua presença 
neste país através de uma joint venture 
com um parceiro local que já explorava 
este mercado em termos comerciais.

A estratégia seguida pela Sotkon nos 
últimos anos, com o investimento e 
desenvolvimento da atividade nos 
mercados onde detém uma presença 
direta (Portugal, Espanha, França, Turquia 
e Marrocos) e a ampliação da rede de 
distribuidores internacionais, através da 
seleção de parceiros conceituados no seu 
setor de atuação, contribuíram fortemente 
para o Grupo consolidar o seu volume de 
negócios e presença internacional.

O reflexo do crescimento das vendas 
surge no EBITDA, no qual a Amplitude 
cresce 31,4%.

A Amplitude manterá a sua estratégia 
de crescimento por via orgânica 
e mantendo papel de consultor 
de seguros e risco do Grupo Nors, 
potenciando, simultaneamente, as 
oportunidades de negócio geradas pela 
venda de serviços complementares.
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4.3. riscos e incertezas

uma 
capacidade 
inequívoca  

de superação



À luz da amplitude da nossa presença internacional está inerente um conjunto de 
riscos que, agilmente, procuramos identificar e aprofundar, com o intuito de mitigar 
o seu impacto para a organização. Podemos categorizá-los como endógenos, quando 
relacionados com políticas de qualidade, recursos humanos ou financiamento, 
ou exógenos, englobando fatores como a variação cambial, a regulamentação, a 
instabilidade política ou a evolução económica. Assim, o ano de 2021 ficou marcado 
pelos que apresentamos de seguida.

risco da taxa de juro

Apesar de parte do nosso endividamento 
estruturado ser contratado a taxa 
fixa, o risco da taxa de juro possibilita 
a existência de flutuações no valor 
dos encargos financeiros suportados 
pela Nors, no âmbito dos empréstimos 
contraídos nos países nos quais 
operamos. Contudo, com uma presença 
abrangente sobre diversos mercados 
e diferentes ambientes económicos 
inerentes, obtemos uma carteira de 
financiamentos e investimentos menos 
sensível a agravamentos da taxa de juro 
afeta a determinados países. 

Utilizamos esta dispersão geográfica 
como forma de mantermos fontes 
diversificadas de financiamento externo 
com diferentes taxas de juro, mitigando o 
seu risco de crescimento abrupto.

risco de taxa de câmbio

O caráter global da nossa operação 
expõe-nos à possibilidade de registar 
perdas ou ganhos, resultantes das 
variações da taxa de câmbio entre as 
diferentes divisas com as quais atuamos. 
Este risco, com impacto sobre os capitais 
próprios, resultados do exercício e fluxos 
de tesouraria, afeta a visão operacional 
e a mensuração do capital investido nas 
subsidiárias estrangeiras com moeda 
diferente do Euro. Pontualmente, com 
o intuito de garantir a mitigação deste 
impacto, recorremos à contratação de 
forwards cambiais, nomeadamente em 
operações comerciais nas quais a moeda 
de compra e de venda são diferentes, 
e a instrumentos de financiamento em 
moeda diferente da funcional, de forma 
a implementar um hedging natural com 
saldos monetários na mesma moeda. Já 
no âmbito da gestão de risco cambial 
sobre o capital próprio, procuramos 
optar, sempre que possível, por 
estratégias de hedging natural.

Toda esta gestão é efetuada com 
periodicidade mensal, de forma a 
adaptar, a cada momento, os níveis de 
cobertura necessários.

risco de crédito

A exposição ao risco de incumprimento 
correlaciona-se com a atividade 
comercial e operacional das empresas 
do Grupo. Com o objetivo de garantir a 
sua gestão, a Nors conta com uma área 
específica, regida por procedimentos 
definidos e mecanismos de recolha de 
informação financeira e qualitativa. 
É no âmbito deste cenário que 
decorre a avaliação dos devedores, no 
cumprimento das suas obrigações, assim 
como a gestão das contas de cliente e 
respetiva cobrança.

contornar a 
adversidade, gerando 
oportunidades
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risco de preço do petróleo 

A variação do preço de petróleo afeta a 
economia de alguns mercados nos quais 
estamos presentes, tornando-se um 
indicador de risco, nomeadamente no 
mercado angolano e, com menor expressão, 
na província de Alberta, no Canadá. O 
impacto do setor petrolífero na economia 
angolana tem uma influência decisiva no 
desempenho económico do país, afetando 
os diversos agentes económicos de forma 
direta ou indireta - do Estado à camada 
empresarial, passando pelo consumidor 
individual e pelas famílias. 

risco de liquidez

Outro dos desafios identificados reside na 
falta de capacidade para liquidar ou cumprir 
as obrigações nos prazos definidos e a um 
preço razoável - o denominado risco de 
liquidez. Neste contexto, torna-se premente 
atingir três objetivos: liquidez, segurança 
e eficiência financeira. A liquidez garante 
o acesso a fundos de forma permanente, 
eficiente e suficiente, com vista a dar conta 
dos pagamentos correntes nas respetivas 
datas de vencimento, assim como de 
eventuais solicitações de fundos nos prazos 
definidos. A segurança, por sua vez, garante-
nos a minimização da probabilidade de 
incumprimento no reembolso de qualquer 
aplicação de fundos.

risco de capital

A capacidade de assegurar a continuidade 
das operações, proporcionando uma 
adequada remuneração aos acionistas e 
correspondentes benefícios aos restantes 
stakeholders da empresa, está no centro da 
nossa ambição. Assim, torna-se fundamental 
uma gestão cuidadosa dos capitais 
empregues no negócio, afirmando uma 
estrutura ótima dos mesmos, garantindo 
a necessária redução do seu custo. Com 
o intuito de manter ou ajustar a estrutura 
de capitais considerada adequada, a 
Administração pode propor à Assembleia 
Geral de acionistas as medidas que 
considerar necessárias. 

Assim, tal como observado num 
passado recente, à luz da ocorrência 
de quedas significativas do preço do 
petróleo nos mercados internacionais, 
o impacto na economia angolana faz-se 
sentir direta e expressivamente - as 
receitas fiscais e o stock de divisas 
diminuem, potenciando a contração 
de importações e do comércio local. Já 
mais recentemente, o aumento desta 
commodity tem permitido criar liquidez 
na economia angolana, demonstrando a 
sua correlação com o comportamento 
desta nos mercados internacionais.

Noutros mercados, como na província 
de Alberta, no Canadá, a exposição à 
exploração do petróleo correlaciona os 
níveis de investimento com o preço deste, 
reduzindo, em momentos de quebra, e 
aumentando aquando da sua inflação, 
abrindo portas a flutuações conjunturais 
na atividade das operações do grupo 
nestes mercados.

Por fim, a eficiência financeira garante 
que a Nors e as nossas unidades de 
negócio/estruturas de gestão maximizam 
o valor criado e minimizam o custo de 
oportunidade da detenção do excedente de 
liquidez a curto prazo. A responsabilidade 
pela gestão do risco de liquidez está 
afeta à Direção Financeira da Nors: no 
entanto, para assegurar a existência de 
liquidez, quer no seio do Grupo, quer nas 
diversas unidades de negócio, existem 
parâmetros de gestão de fundo de maneio 
que permitem, de forma segura e eficiente, 
maximizar o retorno obtido e minimizar os 
custos de oportunidade associados.

Na Nors, todo o excedente de liquidez 
existente é aplicado na amortização de 
dívida de curto prazo: para tal, é tido em 
conta o cenário mais pessimista para 
a análise de maturidade de cada um 
dos instrumentos financeiros passivos, 
minimizando o risco de liquidez associado a 
estas obrigações.

No contexto da elevada incerteza 
quanto à evolução da pandemia e, mais 
recentemente, da guerra na Ucrânia, 
com o objetivo de mitigar efeitos 
indesejáveis, tais como redução do seu 
volume de negócios, constrangimentos 
na oferta ou aumento significativo de 
preços, a Nors implementou diversas 
medidas de manutenção de linhas 

de crédito disponíveis, a diminuição 
do endividamento bruto e a revisão 
cuidada do seu plano de investimentos 
para 2022. É convicção do Conselho de 
Administração do Grupo que, face à sua 
situação financeira e de liquidez, a Nors 
ultrapassará os impactos negativos 
que possam advir das evoluções a 
nível internacional, sem que esteja 
em causa o princípio da continuidade 
aplicado na preparação das presentes 
demonstrações financeiras.

Em 31 de dezembro de 2021 e 2020, 
apresentámos, respetivamente, uma 
dívida líquida bancária de 80,6 milhões 
de Euros e 148,1 milhões de Euros. Estes 
valores encontram-se divididos entre 
financiamentos obtidos correntes e não-
correntes, Caixa e depósitos bancários 
contratados junto de diversas instituições, 
assim como Títulos de dívida com liquidez 
(Obrigações do Tesouro).

Simultaneamente, procuramos manter 
um nível de capitais próprios adequado 
às características do negócio principal, 
preservando uma visão de continuidade e 
expansão, garantindo aos acionistas uma 
rentabilidade dos capitais próprios alinhada 
com os mesmos.
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4.4. 2022 em perspetiva
a antevisão  
do amanhã



Quando comparado com a turbulência do 
contexto pandémico em 2020, o segundo 
semestre de 2021 foi já marcado pela 
recuperação do crescimento económico 
global, trazido pela evolução da imunização 
da população e pelo alívio das medidas 
sanitárias restritivas à circulação.

Apesar das diferentes velocidades de 
crescimento, os primeiros meses de 2022 
refletem uma trajetória de crescimento 
económico em todas as geografias do 
Grupo. 

Para Portugal, mercado tendencionalmente 
mais maduro e com menor volatilidade, 
prevêem-se resultados crescentes, em linha 
com a recuperação total dos setores nos 
quais operamos, não tão expostos ao risco 
de contração de procura pelo aumento da 
inflação e potenciais aumentos das taxas de 
juro na Zona Euro.

No Brasil, o crescimento económico acelera 
com o crescimento internacional dos 
preços das commodities. Considerando 
que o país é um dos principais produtores 
e exportadores internacionais, e apesar 
das incertezas quanto ao rumo político em 

ano de eleições, bem como ao crescimento 
significativo das taxas de juro como forma 
de combate à inflação no país, prevêem-se 
resultados positivos. 

No Canadá, antevêem-se níveis recorde de 
mercado potencial, nomeadamente pelo 
aumento do preço das matérias-primas - 
particularmente do petróleo - que darão 
um impulso extraordinário ao mercado e à 
economia, de uma forma global. 

Este cenário macroeconómico afetará 
de igual forma Angola, impulsionado pela 
valorização do Kwanza nos mercados 
cambiais, e pela continuidade da política de 
diversificação da economia com o intuito 
de reduzir a dependência quase total do 
petróleo.

Embora subsistam ameaças globais 
associadas à Guerra na Ucrânia, os efeitos 
deste conflito estão a ser monitorizados 
e acompanhados de perto pela Direção 
Geral de Risco e Compliance que, em 
conjunto com as empresas do Grupo, tem 
antecipado impactos e preparado planos 
de contingência para mitigação de riscos e 
efeitos indesejáveis.

Todavia, as perspetivas para 2022 são 
positivas para todas as geografias, 
suportadas no crescimento económico 
previsto no âmbito de cada país e nos 
negócios existentes em carteira. A estes 
fatores, alia-se o facto de o Grupo ter, em 
2021, procedido a uma redução substancial 
do seu endividamento, encontrando-se 
numa posição financeira sólida, que permite 
fazer face aos desafios que possam, 
eventualmente, afetar os diferentes 
negócios.

Deste modo, sempre com a prudência que 
nos caracteriza, olhamos de forma otimista 
para o ano de 2022, com oportunidades para 
continuar a robustecer a posição financeira 
do Grupo, através da redução da Dívida 
Líquida e aumento da Autonomia Financeira, 
mantendo como firme o objetivo de expandir 
os negócios Mobility e Off-road.

Concluindo, a Administração da Nors tem 
como firme convicção de que o pressuposto 
de continuidade das operações usado na 
preparação das demonstrações financeiras 
consolidadas se mantém apropriado.
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declaração sobre 
o controlo interno 

na informação 
financeira

A Administração da Nors é responsável por manter um sistema de controlo interno adequado. O controlo interno da empresa sobre o 
reporte financeiro é desenhado de modo a assegurar uma garantia razoável relativamente à fiabilidade da informação e da preparação 
das declarações financeiras para fins internos e externos, de acordo com os critérios de prudência determinados pela gestão de topo e 
em conformidade com as normas e princípios internacionais de contabilidade emitidas pelo IASB.

O controlo interno da empresa inclui políticas e processos que:

i. dizem respeito à manutenção de registos que, em detalhe razoável, refletem precisa e adequadamente as transações e 
alterações nos ativos da empresa, minimizando o seu risco patrimonial;

ii. fornecem garantia razoável de que as transações são registadas conforme necessário para permitir a preparação das 
demonstrações financeiras em conformidade com as IFRS, permitindo a homogeneização contabilística da informação 
financeira obtida nas diferentes empresas da Nors em diferentes países;

iii. asseguram, com elevado grau de confiança, que os recebimentos e as despesas da empresa são realizados somente de 
acordo com autorizações por parte da gestão e da administração;

iv. fornecem segurança razoável em relação a prevenção e deteção oportuna do uso indevido de Ativos da Nors. 

Devido às limitações inerentes, todo e qualquer controlo interno sobre os relatórios financeiros pode não evitar detetar erros. 
Além disso, as projeções de qualquer avaliação de eficácia no futuro estão sujeitas ao risco de que os controlos possam tornar-se 
inadequados devido a mudanças nas condições ou que o grau de conformidade com as políticas e procedimentos possa deteriorar-se.

Porto, 12 de maio de 2022  
o conselho de administração

Tomás Jervell

Álvaro Nascimento

Álvaro Neto

Artur Santos Silva

Francisco Jervell

Francisco Ramos

Jorge Nieto Guimarães

José Jensen Leite de Faria

José Manuel Bessa Leite de Faria

Júlio Rodrigues

Luís Jervell

Paulo Jervell

Rui Miranda
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5.1. demonstrações 
financeiras

a transparência 
dos resultados



5.1.1. demonstração consolidada da posição financeira

demonstração consolidada da posição financeira da Nors, S.A. 
(milhares de Euros)

assets note 31.12.2021

non-current assets

Intangible assets 6. 4 525

Tangible fixed assets 7. 134 950

Investment properties 8. 10 264

Assets through lease 9. 55 517

Goodwill 10. 57 896

Investments in associates and joint ventures 11.1. 100 478

Equity instruments at fair value through equity 11.2. 1 556

Debt instruments at amortized cost 11.3. 9 366

Deferred tax assets 12. 10 959

385 751

current assets

Inventories 13. 228 918

Customers 14. 68 968

Income tax recoverable 15. 1 451

Other accounts receivable 16. 28 290

Deferrals 17. 5 310

Cash and Bank Deposits 18. 66 675

399 613

total assets 785 363

Other accounts receivable 16. 239

31.12.2020

3 441 

124 542 

11 710 

56 268 

59 475 

80 750 

516 

10 037 

9 100 

356 170 

230 443 

63 300 

4 755 

23 476 

4 499 

50 105 

376 578 

732 748 

333 

a contabilista certificada

Lúcia Mendonça

o conselho de administração

 Tomás Jervell 
 Álvaro Nascimento 
 Álvaro Neto 
 Artur Santos Silva 
 Francisco Jervell 
 Francisco Ramos 
 Jorge Nieto Guimarães 
 José Jensen Leite de Faria 
 José Manuel Bessa Leite de Faria 
 Júlio Rodrigues 
 Luís Jervell 
 Paulo Jervell 
 Rui Miranda 

equity and liabilities

equity

Share capital 19. 30 000

Legal reserves 20. 6 000

Adjustments in financial assets 20. 71 686

Results carried over and other reserves 20. 75 025

182 711

net income for the year 45 565

228 275

non-controlling interests 21. 11 851

total equity 240 126

non-current liabilities

Provisions 22. 8 067

Financing Obtained 23. 101 017

Liabilities through leasing 9. 63 020

Deferred tax liabilities 12. 4 286

176 389

current liabilities

Suppliers 24. 167 251

Income tax payable 15. 4 820

Financing Obtained 23. 55 476

Liabilities through leasing 9. 23 776

Other accounts payable 25. 111 895

Deferrals 17. 5 629

Financial assets held for trading 26.

368 848

total liabilities 545 237

total equity and liabilities 785 363

30 000

6 000

65 502

53 276

154 778

14 745

169 523

15 071

184 594

10 507

125 764

67 182

3 656

207 110

154 164

3 852

82 436

19 367

74 586

6 621

17

341 044

548 154

732 748
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income and expenses nota 2021

Turnover 27. 1 016 021

Operating subsidies 443

Gains/Losses allocated to subsidiaries,
associated companies and joint ventures 11.1. 21 771

Variations in production inventories -50

Cost of goods sold andmaterials consumed 13. -780 347

External supplies and services 28. -50 161

Staff costs 29. -95 426

Inventory impairments (losses/reversals) 22. -1 886

Inventory impairments (losses/reversals) 22. 171

Provisions and impairment losses (increases/decreases) 22. -4 226

Impairment of non-depreciable/amortizable investments
(losses/reversals)

Other income and gains 30. 10 534

Other expenses and losses 30. -10 735

earnings before depreciation,
interest and taxes 106 109

Depreciation and amortization costs/reversals 6. a 9. -39 060

-575
Impairment of depreciable/amortizable investments
(losses/reversals)

operating income
(before interest and taxes) 66 475

Net foreign exchange differences 33. 3 436

Income from financial activity 31. -12 128

income before tax 57 782

Income tax for the year 32. -12 232

net income for the year 45 550

net income for the period attributable to:

Shareholders of the parent company 45 565

Non-controlling interests -15

net income for the financial year 45 550

Basic earnings per share 19. 1,52

2020

781 305 

611 

10 447 

57 

-596 235

-48 888

-74 758

-3 756

-135

247 

11 491 

-11 770

68 615 

-31 269

37 347 

-504

-13 751

23 092 

-8 208

14 885 

14 745 

139 

14 885 

0,50 

5.1.2. demonstração consolidada de resultados

demonstração consolidada de resultados da Nors, S.A.  
(milhares de Euros)

a contabilista certificada

Lúcia Mendonça

o conselho de administração

 Tomás Jervell 
 Álvaro Nascimento 
 Álvaro Neto 
 Artur Santos Silva 
 Francisco Jervell 
 Francisco Ramos 
 Jorge Nieto Guimarães 
 José Jensen Leite de Faria 
 José Manuel Bessa Leite de Faria 
 Júlio Rodrigues 
 Luís Jervell 
 Paulo Jervell 
 Rui Miranda 

2021

consolidated net income for the financial year,
including non-controlling interests 45 550

components of other comprehensive income for the year

Variation in currency translation reserves 11 458

Other comprehensive income allocated to subsidiaries,
associates and joint ventures

2 570

Late entries regarding previous financial year 114

Impact of accounting for exchange rate risk
hedging instruments

comprehensive consolidated income for the period 64 931

attributable to:

Shareholders of the parent company 63 940

Non-controlling interests 991

Impact of actuarial variation with obligations
for post-employment benefits 5 238

2020

14 885 

-24 874

-5 257

-63

-17 372

-15 918

-1 454

-1 109

-955

demonstração consolidada do rendimento integral da Nors, S.A.  
(milhares de Euros)

a contabilista certificada

Lúcia Mendonça

o conselho de administração

 Tomás Jervell 
 Álvaro Nascimento 
 Álvaro Neto 
 Artur Santos Silva 
 Francisco Jervell 
 Francisco Ramos 
 Jorge Nieto Guimarães 
 José Jensen Leite de Faria 
 José Manuel Bessa Leite de Faria 
 Júlio Rodrigues 
 Luís Jervell 
 Paulo Jervell 
 Rui Miranda 

5.1.3. demonstração consolidada do rendimento integral
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nota 2021cash flows from operational activities

Receivables from Customers 1 039 258

Payments to Suppliers -822 596

Payments to Staff -90 510

cash flow generated by operations 126 152

Income tax payments/receivables -9 357

Other receivables/payments 18. -8 024
cash flow from operating activities (1) 108 771

cash flows from investment activities
payments concerning:

Acquisition of Tangible Fixed Assets -13 996

Acquisition of Intangible Assets -3 194

Acquisition of Financial Investments 1.3. e 18.

payments from investment activities -17 190

receivables from:

Divestments of Tangible Fixed Assets 4 450
Financial divestments 1.3. e 18. 1 583
Interest and similar income 1 589
Dividends and additional/supplementary payments 18. 4 000

receivables from investment activities 11 622

cash flow from investment activities (2) -5 568

cash flow from funding activities
receivables from:

Financing Obtained 23. 127 717
receivables from funding activities 127 717

payments concerning:
Financing Obtained 23. -185 246
Operating Leases -16 443
Interests similar expenses -9 287
Dividends -6 000

payments from funding activities -216 976

cash flow from funding activities (3) -89 259

net change in cash and cash equivalents (4)=(1)+(2)+(3) 13 944
Perimeter variation

Financial assets impairments

0

Net foreign exchange effect 2 626

net cash and cash equivalents - beginning of period 50 105
net cash and cash equivalents - end of period 18. 66 675

0

2020

795 599

-628 674

-78 517

88 426

-6 772

-575
81 060

-3 384

-1 090

-32 818

-37 292

2 171
40 830

4 325
4 000
51 325

14 033

193 188 
193 188

-239 539
-13 606
-12 118

-6 000
-271 263

-78 075

17 018
0

-6 042

39 129
50 105

0

5.1.4. demonstração consolidada dos fluxos de caixa

demonstração consolidada dos fluxos de caixa da Nors, S.A.  
(milhares de Euros)

a contabilista certificada

Lúcia Mendonça

o conselho de administração

Tomás Jervell  
Álvaro Nascimento  
Álvaro Neto  
Artur Santos Silva  
Francisco Jervell 
Francisco Ramos   
Jorge Nieto Guimarães  
José Jensen Leite de Faria   
José Manuel Bessa Leite de Faria   
Júlio Rodrigues  
Luís Jervell  
Paulo Jervell   
Rui Miranda

balance at 1 January 2020 30 000 6 000 69 062 62 448 137 510 23 408 190 918 16 577 207 495

changes in the period:

Appropriation of the consolidated  2019 9 211 14 197

-23 396

23 408 -23 408

Variation in currency translation reserves -23 396 -23 396 -24 874

Impact of actuarial variation with obligations
for post-employment benefits

-955

-1 013

3 303

-955

-1 013

-955

-1 013 -96

-1 478

-955

-1 109

Other comprehensive income allocated
to subsidiaries, associates
and joint ventures

-5 257

-3 303

-5 257 -5 257 -5 257

Other -4 211 4 692 481 481 -73 408

-3 560 -3 172 -6 732 -23 408 -30 140 -1 646 -31 785

net profit for the period 14 745 14 885

consolidated comprehensive income
for the year

-15 918

14 745

-15 918

139

-1 454 -17 372

transactions with equity holders
in the period:

Distributions -6 000 -6 000 -6 000

-6 000

-6 000

-6 000

53 276 124 778 14 745 169 523 15 071

-6 000 -6 000

balance at 31 December 2020 30 000 6 000 65 502 184 594

Reclassifications due to the sale
of associated companies

Impact of accounting for currency
hedging instruments

capital attributable to parent company

reserves

share
capital

legal
reserves

adjustments
in financial

assets

res.
carried over

and other
reserves

total
reserves Net Profit subtotal

non
controlling

interests total

demonstração consolidada de alterações dos capitais próprios da Nors, S.A.  
(milhares de Euros)

5.1.5. demonstração consolidada de alterações dos capitais próprios
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balance at 1 January 2021 30 000 6 000 65 502 53 276 124 778 14 745 169 523 15 071 184 594

changes in the period:

Appropriation of the consolidated  2020 7 614 7 132 14 745 -14 745

Variation in currency translation reserves 10 448 10 448 10 448 1 010 11 458

Impact of actuarial variation with obligations
for post-employment benefits 5 238 5 238 5 238 5 238

Other -4 000 4 932 932 932 -437 494

6 184 27 749 33 932 -14 745 19 187 573 19 760

net profit for the period 45 565 45 550

consolidated comprehensive income
for the year

63 940

45 565

63 940

-15

991 64 931

transactions with equity holders
in the period:

Distributions -6 000 -6 000 -9 779

-6 000

-6 000

-6 000

75 025 152 711 45 565 228 275 11 851

-6 000

-3 779

-3 779 -9 779

balance at 1 January 2021 30 000 6 000 71 686 240 126

Other comprehensive income allocated
to subsidiaries, associates
and joint ventures

2 570 2 570 2 570 2 570

capital attributable to parent company

reserves

share
capital

legal
reserves

adjustments
in financial

assets

res.
carried over

and other
reserves

total
reserves Net Profit subtotal

non
controlling

interests total

a contabilista certificada

Lúcia Mendonça

o conselho de administração

 Tomás Jervell 
 Álvaro Nascimento 
 Álvaro Neto 
 Artur Santos Silva 
 Francisco Jervell 
 Francisco Ramos 
 Jorge Nieto Guimarães 

 José Jensen Leite de Faria 
 José Manuel Bessa Leite de Faria 
 Júlio Rodrigues 
 Luís Jervell 
 Paulo Jervell 
 Rui Miranda 

5.2. anexo às 
demonstrações 
financeiras

notas às 
demonstrações 

financeiras 
consolidadas
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1. nota introdutória 

A Nors, S.A. é uma sociedade anónima cuja origem remonta a 1949, com sede social no Porto, Portugal. A sociedade e as suas 
participadas exercem, sobretudo, atividades económicas inseridas no ramo de comércio de veículos, nomeadamente, automóveis, 
camiões, máquinas e outros equipamentos industriais, componentes dos mesmos e serviços de oficina. 

Nors corresponde à designação corporativa e institucional enquanto conjunto de empresas, existindo designações comerciais 
específicas conforme o negócio de cada empresa. 

A atividade do Grupo é desenvolvida com especial relevância em Portugal, Angola, Brasil e Canadá, de forma direta, e ainda Turquia, 
Estados Unidos da América e Europa Central, via empreendimentos conjuntos. 

Em 31 de dezembro de 2021, as subsidiárias da Nors, respetivas sedes e principal negócio desenvolvido, são: 

empresas com sede em Portugal ramo de atividade

 Amplitude Seguros - Corretores de Seguros S.A. 
 Sede: Rua Brito Capelo, 97 4º A 
 4450-072 Matosinhos

Mediação de seguros

 ASFC S.G.P.S.,  S.A. 
 Sede: Rua Conde da Covilhã, 1637                           
 4100-189 Porto

Gestão de participações sociais

 Asinter - Comércio Internacional, Lda.  
 Sede: Via Marechal Carmona,1637 
 4100 - 189 Porto

Comércio internacional

 ASMOVE - Consultoria e Projetos Internacionais, S.A. 
 Sede: Rua Manuel Pinto de Azevedo, 711 - 2 
 4100-321 Porto

Comércio de importação e exportação
Prestação de serviços de consultoria

 Auto-Sueco II Automóveis, S.A. 
 Sede: Rua Manuel Pinto de Azevedo, 711 - 2 
 4100-301 Porto

Cómercio e reparação de automóveis

 Nors, S.A. 
 Sede: Rua Manuel Pinto de Azevedo, nº 711, 1º 
 4100 - 189  Porto

Gestão de participações sociais de outras sociedades

 Civiparts - Comércio de Peças e Equipamentos, S.A. 
 Sede: Rua D. Nuno Álvares Pereira, Armaz 13/14/15 
 Parque Oriente, Bobadela, 1990-502 Sacavém

Comércio, importação e exportação de peças auto e prestação 
de serviços

 Galius - Veiculos, S.A. 
 Sede: Rua Conde Covilhã, 1637 
 4100 - 189  Porto 

Importação, venda e Após-venda de camiões e componentes

 Grow - Formação Profissional, S.A. 
 Sede: Rua Manuel Pinto de Azevedo, 711 - 2 
 4140 - 010  Porto 

Serviços de formação profissional

 Imosócia – Sociedade Imobiliária, S.A. 
 Sede: Rua Conde da Covihã, 1637 
 4100-189 Porto 

Compra, venda, gestão e administração de bens imóveis

 NewOneDrive, S.A. 
 Sede: Parque Industrial do Seixal, 2ª Fase-Lote1, Quinta Nova 
 2840-068 Paio Pires 

Comércio de peças e acesssórios para automóveis

 Auto Sueco Portugal, S.A. 
 Sede: Rua Conde Covilhã, 1637 
 4149-010 Porto 

Importação, venda e Após-venda de camiões, autocarros, 
geradores, motores marítimos e componentes Volvo

 Plurirent – Serviços de Aluguer, S.A. 
 Sede: Rua Conde da Covihã, 1637 
 4100-189 Porto 

Compra, venda e aluguer de viaturas de passageiros e 
mercadorias sem condutor

 Promotejo - Compra e Venda de Propriedades, S.A. 
 Sede: Estrada Nacional 10, n.ºs 2-A e 2-B 
 2810-801 Almada

Compra, venda e aluguer de terrenos e imóveis

 SARI Serviços Aftermarket Região Ibéria, S.A. 
 Sede: Rua Manuel Pinto de Azevedo, 4 
 4100-320 Porto

Prestação de serviços de apoio à gestão

 SGNT, SGPS S.A. 
 Sede: Rua da Restauração, 348 
 Miragaia - Porto

Gestão de participações sociais de outras sociedades

 Sotkon Portugal - Sistemas de Resíduos, S.A. 
 Sede: Zona Industrial, Lote I - 27 
 2330-210 Entroncamento

Produção e comercialização de contentores  
subterrâneos para RSU
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empresas com sede noutros países ramo de atividade

  Agro New Máquinas Agrícolas, Ltda 
 Sede: Rua Martinópolis nº720, Jardim Del Rey 
 15802-040 Catanduva, São Paulo (Brasil) 

Comércio, importação e exportação de maquinaria agrícola, 
peças, óleos lubrificantes e assistência Após-venda

 AS-Glass Angola, Lda. 
 Sede: Estrada do Cacuaco, Bairro Petrangol, Km 4,3, Ed.5 
 Município do Sambizanga, Luanda (Angola) 

Comércio de vidros para a construção

 AS Parts Angola, Lda. 
 Sede: Estrada do Cacuaco, Bairro Petrangol, Km 3,4, Ed.2 
 Município do Sambizanga, Luanda (Angola) 

Comércio de peças e acessórios para automóveis

 Auto-Maquinária, Lda. 
 Sede: Rua da Volvo, Bairro Candua, Município do Cacuaco 
 Luanda (Angola) 

Comércio, importação e distribuição de maquinaria industrial e 
agrícola, peças, pneus, combustíveis e assistência Após-venda

 Nors International B.V.                              
 Sede: Amsteldijk 166 - 6HG 
 1079LH Amsterdam (Holanda) 

Gestão de participações sociais de outras sociedades

 Auto Sueco Centro Oeste Concessionária de Veículos Ltda. 
 Sede: RDV BR 364, Km 16,3, Distrito industrial, 
 Cuiabá (Brasil)

Venda e Após-venda de camiões novos e usados 

 Auto Sueco São Paulo Concessionária de Veículos Ltda. 
 Sede: Av. Otaviano Alves de Lima, Nº4694 
  029.0001-000 São Paulo (Brasil) 

Venda e Após-venda de camiões e autocarros novos e usados

 Auto-Sueco (Angola), S.A.R.L.                               
 Sede: Av. 4 de Fevereiro, 95-3º, Apartado 34 
 Luanda (Angola)

Importação, comércio e distribuição dos produtos Volvo

 Auto-Sueco Kenya, Ltd.                         
 Sede: Plot 12080 - Units 6 & 7 Apex Business Centre, 
 Mombasa Rd, Industrial Area, Nairobi (Quénia)

Importação, exportação, venda de veículos automóveis, 
equipamento industrial, motores, componentes e Após-venda

 Auto-Sueco (Tanzania) - Trucks, Busses and Const. Eq., Ltd. 
 Sede: Kipawa Industrial Area Plot Nr. 92 Nyerere (Pugo) Road, 
P.O.Box 9303
 Dar es Salaam (Tanzânia)

Importação, exportação, venda de veículos automóveis,  
equipamento industrial, motores e componentes

 Auto Sueco Moçambique, S.A. 
 Sede: Av. Da Namaacha nº 8274 
 Maputo (Moçambique)

Venda e Após-venda de camiões e autocarros novos e usados 

 Auto-Sueco Vehicles, Spare Parts & Services 
 (Botswana)(Pty) Ltd. 
 Sede: Plot 47 - Gaborone International Commerce Park 
 Gaborone (Botswana) 

Venda e Após-venda de camiões e trailers novos e usados

 Civiparts Angola SA 
 Sede: Estrada do Cacuaco, Km 3,4 
 Luanda (Angola) 

Comércio de componentes e equipamentos

 Civiparts Maroc SA 
 Sede: Chemin Tertiaire 1015 Sidi Moumen 20400 
 Casablanca (Marrocos) 

Comércio de componentes e equipamentos

 Civiparts España 
 Sede: Av. Castilla nº 32 Nave 58 
 28850 Madrid San Fernando Henr (Espanha)

Comércio de componentes e equipamentos

 Expressglass Angola 
 Sede: Estrada do Cacuaco, Bairro Petrangol, Km 4,3, Ed.5 
 Município do Sambizanga, Luanda  (Angola) 

Comércio e montagem de peças e acessórios para automóveis

Kinlai
Sede: Armazém Mulemba, Rua da Volvo
Luanda (Angola)

Importação, comércio e distribuição dos produtos Dongfeng

 Nors Brasil Participações, Ltda. 
 Sede: Rua Pamplona 818, 9º, Conj. 92            
 01405-001 São Paulo (Brasil) 

Gestão de participações sociais de outras sociedades

 Nors Canada, Inc 
 Sede: 1640 Enterprise Road   
 Mississauga, Ontário (Canadá) L4W 4L4

Gestão de participações sociais de outras sociedades
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 Socibil - Imobiliária, SARL. 
 Sede: Avª 4 de Fevereiro nº.95, 3º., Apº.34. 
 Luanda (Angola) 

Compra e venda de imóveis

 Sogestim, Lda. 
 Sede: Estrada do Cacuaco, Km 3,4 
 Luanda (Angola) 

Aquisição e venda de imóveis e terrenos, construção de 
edifícios e urbanização de terrenos

 Sotkon Anadolu 
 Turquia 

Produção e comercialização de contentores  
subterrâneos para RSU

 Sotkon Espanha 
 Sede: C/ Orla Etorbidea 8-10 - Oficina 409 nivel 4º 
 20160 Lasarte, Oria (Espanha)

Produção e comercialização de contentores  
subterrâneos para RSU

 Sotkon France, S.A. 
 Sede: 93, Rue de la Villette 
 69003 Lyon (França)

Produção e comercialização de contentores  
subterrâneos para RSU

 Sotkon Marocco, SARLAU 
 Sede: Twin Center, Angle Bds Zerktouni - Al Massira 
 Tour Ouest, 16e étage 
 20100 Casablanca (Marrocos) 

Produção e comercialização de contentores  
subterrâneos para RSU

 Strongco Corporation 
 Sede: 1640 Enterprise Road   
 Mississauga, Ontário (Canadá) L4W 4L4

Gestão de participações sociais de outras sociedades 
 e prestação de serviços de apoio à gestão

 Strongco General Partner, Inc 
 Sede: 1640 Enterprise Road   
 Mississauga, Ontário (Canadá) L4W 4L4

 Prestação de serviços de apoio à gestão

 Strongco Limited Partnership 
 Sede: 1640 Enterprise Road   
 Mississauga, Ontário (Canadá) L4W 4L4

Importação, venda, aluguer e Após-venda 
de equipamentos pesados e componentes

 Tecnauto Vehiculos, S.L. 
 Sede: Polígono Ind. El Montavo c/Nobel 
 37008 Salamanca (Espanha) 

Gestora de imóveis

Em 31 de dezembro de 2021, os empreendimentos conjuntos e as associadas da Nors, suas respetivas sedes e principal negócio 
desenvolvido, são:  

empresas com sede em Portugal ramo de atividade

 Air Rail Portugal, Sociedade Unipessoal, Lda 
 Sede: Estrada Nacional 10, Apartado 2094 
 2696-801 São João da Talha - Loures 

Comércio e distribuição de equipamentos industriais 

 Ascendum, S.A. 
 Sede: Praça Marquês de Pombal nº3 A-5º 
 1250 - 161 Lisboa 

Gestão de participações sociais
Prestação de serviços técnicos de administração e gestão

 Ascendum Agro - Equipamentos Agrícolas, S.A. 
 Sede: Parque Industrial Vale do Alecrim, Rua do Ferro 150 
  2950-007 Palmela

Venda e após-venda de equipamentos agrícolas

 Ascendum Automóveis, unipessoal, Lda. 
 Sede: R. Vasco da Gama nº 15 
  2685-244 Portela  

Venda e Após-venda de veículos automóveis

 Ascendum Camiões, unipessoal, Lda. 
 Sede: Rua Manuel Madeira, Marcos da Pedrulha 
 3021-901 Coimbra 

Venda e Após-venda de camiões

 Ascendum Máquinas, Unipessoal, Lda 
 Sede: Rua do Brasil, nº 27 – Apartado 2094 
 2696-801 São João da Talha 

Importação, venda e Após-venda de 
equipamentos de construção

 Ascendum Portugal - Serviços de Gestão, SA 
 Sede: Rua do Brasil, nº 27 – Apartado 2094 
 2696-801 São João da Talha 

Gestão de participações sociais
Prestação de serviços técnicos de administração e gestão

 Centrocar, S.A. 
 Sede: Rua Vilar do Senhor, 461 - 1º Andar 
 4455-213 Lavra - Matosinhos 

Venda e Após-venda de equipamentos de construção

 Glomak SGPS, S.A. 
 Sede: Rua Vilar do Senhor, 461 
 4455-213 Lavra - Matosinhos 

Gestão de participações sociais de outras sociedades

 Groupauto Portugal & Palop - GPLP, Lda 
 Sede: Rua José Afonso, Edificio A. Santos | Quinta de Santa Rosa 
 2680-593 Camarate - Loures 

Prestação de serviços de consultadoria e suporte,
gestão de parcerias na área do comércio automóvel
e na gestão e distribuição de peças
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empresas com sede noutros países ramo de atividade

 Air-Rail, S.L.                               
 Sede: Calle Alsasua, 16 
 28023 Madrid (Espanha) 

Comércio e distribuição de equipamentos industriais

 Air-Rail Marrocos 
 Marrocos 

Comércio e distribuição de equipamentos industriais

 Air-Rail Polska, Sp. z.o.o 
 Sede: Szpitalna 8/9, 00-031 Warszawa 
 Polónia 

Comércio e distribuição de equipamentos industriais

 Ascendum Construction Equipment, INC. 
 Sede: 9115 Harris Corner Parkway, suite 450 | Charlotte, NC 28269
 Estados Unidos da América

Venda, Após-venda e aluguer de equipamentos de construção

 Ascendum Maquinaria México, S.A de C.V 
 Carretera Mexico Queretaro KM 32.5 

Venda e Após-venda de equipamentos de construção

 Ascendum Turk Makina, Limited Sirketi 
 Sede: Fatih Mahallesi Katip Çelebi Caddesi, nº43 
 Tuzla - 34940 - Istambul (Turquia)

Venda e Após-venda de equipamentos de construção

 Ascendum España, S.L. 
 Sede: Parque Empresarial San Fernando,  
 Edificio Munich, Planta 3, 
 28830 MADRID (Espanha) 

Venda e Após-venda de camiões e autocarros novos e usados 

 Ascendum, GmbH 
 Sede: Grafenholzweg 1 
 5101  Bergheim / Salzburg (Áustria)

Gestão de participações sociais
Prestação de serviços técnicos de administração e gestão

 Ascendum Baumaschinen Österreich GmbH 
 Sede: Grafenholzweg 1 
 5101  Bergheim / Salzburg  (Áustria)

Importador de máquinas
Venda e Após-venda de equipamentos de construção

 Ascendum Épitögépek Hungária 
 Sede: KAPCSOLAT 1141 Budapest Nótárius u. 13-15 
 (Hungria)

Importador de máquinas
Venda e Após-venda de equipamentos de construção

 Ascendum Gradevinski Strojevi 
 Sede: Karlovacka 94 
 10250 Zagreb - Lucko (Croácia) 

Importador de máquinas
Venda e Após-venda de equipamentos de construção

 Ascendum Machinery SRL 
 Sede: Sos. Odaii, nr. 439, Sector 1 
 013606 Bucuresti (Roménia) 

Importador de máquinas
Venda e Após-venda de equipamentos de construção

 Ascendum Stavebeni Stroje Czech 
 Sede: Plzenská 430  
 CZ -  267 12 Lodenice (República Checa) 

Importador de máquinas
Venda e Após-venda de equipamentos de construção

 Ascendum Stavebné Stroje Slovensko 
 Sede: Pestovatelská 4316/10, 821 04 Bratislava -  
 Ružinov-Ružinov  (Eslováquia)

Importador de máquinas
Venda e Após-venda de equipamentos de construção

 Ascendum Stavebné Stroje Slovensko 
 Pestovatelská 4316/10, 821 04 Bratislava - Ružinov-Ružinov 
 Eslováquia 

Venda, após-venda e aluguer de equipamentos de construção

 Bergman Americas 
 Sede:  160 Conway Black Road, Spartanburg, SC 29307  
 Estados Unidos da América  

Venda e Após-venda de equipamentos de construção

 Centrocar España 
 Sede: Pol. Ind. La Sendilla, Avda. de las Palmeras, esq. C/ del Castaño 
28350 Ciempozuelos - Madrid - Espanha 

Venda e Após-venda de equipamentos de construção

 Centrocar Moçambique 
 Sede: Avenida da namaancha, nº 730
 Maputo (Moçambique)

Venda e Após-venda de equipamentos de construção

 Importadora Distribuidora de Maquinaria Industrial 
 ZEPHIR, S.L. 
 Sede: Calle Alsasua, 16 |  28023 Madrid (Espanha)

Importação e comércio de equipamentos industriais

 Tea Aloya, Inmobiliaria, S.A.U. 
 Sede: Parque Empresarial San Fernando, Edificio Munich, Planta 3, 
 28830 Madrid (Espanha)

Aquisição e venda de imóveis e terrenos, construção de 
edifícios e urbanização de terrenos

 Volmaquinaria de Construcciòn España, S.A.U. 
 Sede: Parque Empresarial San Fernando, Edificio Munich, Planta 3, 
 28830 Madrid (Espanha) 

Importador de máquinas
Venda e Após-venda de equipamentos de construção

 Volrental Atlântico, S.A.U  
 Sede: Carretera de Castilla nº167 
 Betanzos - La Coruña (Espanha)

Aluguer de equipamentos para a construção
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2. principais políticas contabilísticas 

As principais políticas contabilísticas adotadas na preparação das demonstrações 
financeiras consolidadas anexas são as seguintes: 

2.1. bases de apresentação

As Demonstrações Financeiras consolidadas do Grupo Nors foram preparadas 
com recurso às informações financeiras e contabilísticas das empresas incluídas 
na consolidação. Para tal, foram seguidos os princípios do custo histórico e, 
relativamente a alguns instrumentos financeiros, do justo valor, tendo como 
pressuposto a continuidade das operações. (nota 2.4)

Estas demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com as Normas 
Internacionais de Relato Financeiro (IFRS) e Normas Internacionais de Contabilidade 
(IAS) emitidas pelo “International Accounting Standards Board” (“IASB”) e 
Interpretações emitidas pelo “International Financial Reporting Committee” (“SIC”), 
em vigor em 1 de janeiro de 2021 e endossadas pela União Europeia. 

As empresas consideradas empreendimentos conjuntamente controlados, cujos 
interesses da Nors são consolidados pelo Método de Equivalência Patrimonial, suas 
sedes sociais e proporção do capital detido, encontram-se referidas nas notas 1 e 4. 

Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2021, a demonstração consolidada 
da posição financeira relativa ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020 foi 
reapresentada, decorrente da alteração da apresentação dos valores de ativo 
associados a acordos de recompra (acordo forward e opção put). Estes valores 
passam a ser apresentados como Ativos fixos tangíveis ao invés de Ativos por locação 
conforme detalhe no quadro abaixo:

Durante o exercício de 2021 tornaram-se aplicáveis as seguintes normas e 
interpretações para este exercício ou seguintes:

1. As normas contabilísticas e interpretações recentemente emitidas que entraram 
em vigor e que o Grupo aplicou na elaboração das suas demonstrações financeiras, 
são as seguintes:

a. Covid-19 – Concessões de rendas Alteração à IFRS 16.

Em maio de 2020, o IASB emitiu “Covid-19 – Concessões de rendas”, que alterou 
a IFRS 16 Locações. Se certas condições se verificarem, a alteração permite que 
os arrendatários, como um expediente prático, não avaliem se determinadas 
concessões de renda relacionadas com o Covid-19 são modificações da locação. 
Em vez disso, os arrendatários que apliquem o expediente prático deverão 
contabilizar essas concessões de renda como se não fossem modificações 
da locação, de modo que, por exemplo, o valor da renda perdoado em ou 
antes de 30 de junho de 2021 é reconhecido no resultado no mesmo ano em 
que a concessão é concedida, em vez de ser atribuída ao longo da duração do 
contrato, como seria o caso se o expediente prático não fosse permitido.  

A alteração deverá ser aplicada para os períodos anuais com início em ou 
após 1 de junho de 2020.  Em 2021, o IASB, estendeu o expediente prático por 
12 meses - ou seja, permitindo que os locatários o apliquem a concessões 
de renda para as quais qualquer redução nos pagamentos da locação afete 
apenas os pagamentos originalmente devidos em ou antes de 30 de junho de 
2022. As alterações de 2021 são efetivas para períodos de relatório anuais 
com início em ou após 1 de abril de 2021. Os locatários podem aplicá-las 
antecipadamente. As alterações de 2021 são aplicadas retrospetivamente 
com o efeito cumulativo da aplicação inicial reconhecido em resultados 
transitados. Os requisitos de divulgação do Parágrafo 28 (f) 1 da IAS 8 
Políticas Contabilísticas, Alterações nas Estimativas Contabilísticas e 
Erros não se aplicam na aplicação inicial. A aplicação deste expediente teve 
implicações apenas no período comparativo das demonstrações financeiras 
pela sua aplicação nesse exercício, mas sem um impacto material nas mesmas.

currency

closing
exchange
rate  2020

average
historical
exchange
rate 2020

BRL

USD

CAD

BWP

NAD

MZN

AOA

MAD

CVE

TZS

closing
exchange
rate 2021

average
historical
exchange
rate 2021

6,3101 6,3779

1,1326 1,1827

1,4393 1,4826

13,2802 13,0880

18,0625 17,4766

72,4030 77,7584

624,5396 740,2572

10,5115 10,7805

110,2650 110,2650

2 617,2926 2 621,7057

KES 127,9932 129,7641

TRY 15,2335 10,5124

6,3735 5,8943

1,2271 1,1422

1,5633 1,5300

13,2626 13,0699

18,0219 18,7655

92,7767 79,4089

809,4581 661,6631

11,0446 10,8328

110,2650 110,2650

2 764,4883 2 630,7201

133,8950 121,6465

9,1131 8,0547

antes de
reclassificação reclassificação

após
reclassificação

Ativos fixos tangíveis 97 656 26 885 124 542

Ativos por locação 83 153 -26 885 56 268
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b. Reforma do Índice de Referência da Taxa de Juro - Fase 2 (Alterações à IFRS 
9, IAS 39, IFRS 7, IFRS 4 e IFRS 16)

Em agosto de 2020, o IASB emitiu a Reforma de Referência da Taxa de Juros 
- Fase 2, que altera a IFRS 9 Instrumentos Financeiros, IAS 39 Instrumentos 
Financeiros: Reconhecimento e Mensuração, IFRS 7 Instrumentos Financeiros: 
Divulgações, IFRS 4 Contratos de Seguro e IFRS 16 Locações. O objetivo 
das alterações é o de ajudar as entidades a fornecer informações úteis aos 
utilizadores das demonstrações financeiras e apoiar os preparadores na 
aplicação das Normas IFRS quando são feitas alterações nos fluxos de caixa 
contratuais ou relações de cobertura, como resultado da transição de uma taxa 
de referência IBOR para taxas de referência alternativas, no contexto da reforma 
das taxas sem risco em curso ('reforma do IBOR').

As alterações são o resultado da segunda fase do projeto do IASB que trata 
dos impactos contabilísticos da reforma do IBOR, que originou a Reforma do 
Referencial da Taxa de Juro (Alterações à IFRS 9, IAS 39 e IFRS 7) emitida pelo 
IASB em 26 de setembro 2019. Elas complementam a primeira fase do projeto 
que tratou dos impactos contabilísticos de pré-substituição da reforma do IBOR 
e que foram emitidos pelo IASB em 2019. As alterações devem ser aplicadas 
retrospetivamente para períodos anuais com início em ou após 1 de janeiro de 
2021. A aplicação destas alterações não provocou alterações materiais nas 
demonstrações financeiras.

c. Extensão da isenção temporária de aplicação da IFRS 9 (alterações à IFRS 4)

O IASB emitiu “Extensão da Isenção Temporária da Aplicação da IFRS 9 
(Alterações à IFRS 4) em 25 de junho de 2020. O objetivo das alterações é 
estender a data de expiração da isenção temporária da aplicação da IFRS 9 (ou 
seja, para 2023), a fim de alinhar as datas de vigência da IFRS 9 Instrumentos 
Financeiros com a IFRS 17 Contratos de Seguro. A aplicação destas alterações 
não provocou alterações materiais nas demonstrações financeiras.

2. O Grupo decidiu optar pela não aplicação antecipada das seguintes normas e/ou 
interpretações, adotadas pela União Europeia:

a. Referências à Estrutura Conceptual (alterações à IFRS 3)

Em maio de 2020, o IASB emitiu “Referências à Estrutura Conceptual”, 
alterando a IFRS 3 Concentração de Negócios. As alterações atualizaram a 
IFRS 3, substituindo a referência a uma versão antiga da Estrutura Conceptual 
por uma referência à versão mais recente, que foi emitida em março de 2018. 
As alterações devem ser aplicadas a concentrações de negócios para as quais 
a data de aquisição é no ou após o início do primeiro período de relatório 
anual com início em ou após 1 de janeiro de 2022. A aplicação antecipada é 
permitida se, ao mesmo tempo ou antes, uma entidade também aplicar todas 
as alterações feitas em “Alterações às referências à Estrutura Conceptual nas 
normas IFRS”, emitidas em março de 2018. A adoção destas alterações não 
provocará impactos materiais nas demonstrações financeiras.

b. Ativos fixos tangíveis - Receitas antes do uso pretendido, alterações à IAS 
16 Ativos fixos 

Em maio de 2020, o IASB emitiu “Ativos fixos tangíveis - Receitas antes do Uso 
Pretendido”, que alterou a IAS 16 Ativos fixos tangíveis. As alterações proíbem a 
dedução ao custo de um item do ativo fixo tangível, de qualquer receita da venda 
de itens produzidos ao trazer esse ativo para o local e condição necessários para 
que seja capaz de operar da forma pretendida pela administração. Em vez disso, a 
entidade deverá reconhecer em resultados essas receitas de vendas. As alterações 
devem ser aplicadas retrospetivamente para períodos anuais com início em ou 
após 1 de janeiro de 2022, com aplicação antecipada permitida. A adoção destas 
alterações não provocará impactos materiais nas demonstrações financeiras.

c. Contratos Onerosos - Custo de cumprir um contrato

Em maio de 2020, o IASB emitiu “Contratos Onerosos - Custo de cumprir um 
contrato”, que alterou a IAS 37 Provisões, Passivos Contingentes e Ativos 
Contingentes. O objetivo das alterações é o de esclarecer os requisitos da IAS 
37 sobre contratos onerosos no que diz respeito à avaliação se, num contrato, 
os custos inevitáveis de cumprir as obrigações decorrentes do contrato 
excedem os benefícios económicos que se esperam receber do mesmo. 
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As alterações devem ser aplicadas para períodos anuais com início em ou após 1 
de janeiro de 2022, sendo permitida a sua aplicação antecipada. A adoção destas 
alterações não provocará impactos materiais nas demonstrações financeiras.

d. Melhoramentos do ciclo 2018-2020

Em 14 de maio de 2020, o IASB emitiu melhoramentos às normas IFRS 2018–
2020 contendo as seguintes alterações às IFRSs:

I permitir que uma entidade, enquanto subsidiária, associada ou joint 
venture, que adota as IFRS pela primeira vez depois da sua controladora 
e opta por aplicar o parágrafo D16 (a) da IFRS 1 Adoção pela Primeira Vez 
das Normas Internacionais de Relatório Financeiro, possa mensurar as 
diferenças de conversão cumulativas usando os valores relatados pela 
controladora, com base na respetiva data de transição para as IFRS;
II esclarecer que a referência às taxas no teste de 10 por cento inclui apenas 
taxas pagas ou recebidas entre o mutuário e o credor, incluindo taxas pagas 
ou recebidas pelo mutuário ou pelo credor em nome do outro (IFRS 9);
III remover a confusão potencial em relação ao tratamento de incentivos 
de locação aplicando a IFRS 16 Locações, conforme ilustrado no Exemplo 
Ilustrativo 13 que acompanha a IFRS 16; e
IV remover o requisito do parágrafo 22 da IAS 41 Agricultura para que as 
entidades excluam fluxos de caixa para tributação ao mensurar o justo 
valor aplicando a IAS 41.

As alterações serão aplicadas para períodos anuais com início em ou após 
1 de janeiro de 2022, com aplicação antecipada permitida. A adoção destas 
alterações não provocará impactos materiais nas demonstrações financeiras.

e. Alterações à IAS 1 – Apresentação das demonstrações financeiras e IFRS 
Practice Statement 2: Divulgações de políticas contabilísticas

Na sequência de feedback obtido sobre a necessidade de existir mais 
orientação que ajude as empresas a decidir sobre que informação divulgar 
relativamente às políticas contabilísticas, o IASB emitiu em 12 de fevereiro de 
2021 alterações à IAS 1 – Apresentação das demonstrações financeiras e à IFRS 
Practice Statement 2 – Fazendo julgamentos de materialidade. 

As principais alterações à IAS 1 incluem: i) exigir que as entidades divulguem 
informação relativa a políticas contabilísticas materiais em vez de políticas 
contabilísticas significativas, ii) esclarecer que as políticas contabilísticas 
relacionadas com transações imateriais são igualmente imateriais e como 
tal não precisam de ser divulgadas e iii) esclarecer que nem todas as políticas 
contabilísticas relacionadas com transações materiais são, elas mesmas, 
materiais para as demonstrações financeiras de uma entidade.  O IASB 
também alterou a IFRS Practice Statement 2 para incluir orientações e dois 
exemplos adicionais na aplicação de materialidade às divulgações de políticas 
contabilísticas. Estas alterações são consistentes com a definição revista de 
material:  “A informação relativa a políticas contabilísticas é material se, quando 
considerada em conjunto com outras informações incluídas nas demonstrações 
financeiras de uma entidade, é razoavelmente esperado que influencie as 
decisões que os principais utilizadores das demonstrações financeiras de uma 
forma geral tomem com base nessas demonstrações financeiras.” 

As alterações entram em vigor a partir de 1 de janeiro de 2023, mas a sua 
aplicação antecipada é permitida. O Grupo encontra-se a avaliar os impactos 
que estas alterações terão nas suas demonstrações financeiras e divulgações, 
sendo que a análise preliminar aponta para um impacto não relevante.

f. Alterações à IAS 8 Políticas Contabilísticas, Alterações nas Estimativas 
Contabilísticas e Erros: Definição de Estimativas Contabilísticas

O IASB emitiu alterações à IAS 8 Políticas Contabilísticas, Alterações 
nas Estimativas Contabilísticas e Erros para clarificar como as entidades 
devem distinguir as alterações nas políticas contabilísticas das alterações 
nas estimativas contabilísticas, com foco principal na definição e 
esclarecimentos sobre as estimativas contabilísticas. As alterações 
introduzem uma nova definição para estimativas contabilísticas: 
clarificando que são valores monetários nas demonstrações financeiras que 
estão sujeitos à incerteza de mensuração. As alterações também clarificam 
a relação entre as políticas contabilísticas e as estimativas contabilísticas, 
especificando que uma entidade desenvolve uma estimativa contabilística 
para atingir o objetivo estabelecido por uma política contabilística. Os 
efeitos das alterações em tais dados ou técnicas de mensuração são 
alterações nas estimativas contabilísticas. 
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As alterações são efetivas para períodos com início em ou após 1 de janeiro de 
2023, com aplicação antecipada permitida, e serão aplicadas prospectivamente 
às alterações nas estimativas contabilísticas e alterações nas políticas 
contabilísticas ocorridas no ou após o início do primeiro período de relatório 
anual ao qual a entidade aplica as alterações. A adoção destas alterações não 
provocará impactos materiais nas demonstrações financeiras.

g. IFRS 17 – Contratos de Seguro 

O IASB emitiu em 18 de maio de 2017 uma norma que veio substituir a IFRS 4 e 
reformar por completo o tratamento a dar aos contratos de seguro. A norma 
introduz alterações significativas à forma como é mensurado e apresentado a 
performance dos contratos de seguro com diversos impactos também ao nível 
da posição financeira. A norma prevê a sua aplicação para os exercícios que se 
iniciem em ou após 1 de janeiro de 2023. Esta norma não será aplicável ao Grupo, 
pois não inclui empresas seguradoras.

3. Normas, alterações e interpretações emitidas, mas ainda não efetivas para o 
Grupo, por não terem sido endossadas pela União Europeia:

a. Clarificação dos requisitos de classificação de passivos como corrente ou não 
corrente (alterações à IAS 1 – Apresentação das Demonstrações Financeiras)

O IASB emitiu em 23 de janeiro de 2020 uma alteração à IAS 1 Apresentação 
das Demonstrações Financeiras para clarificar como classificar dívida e outros 
passivos como corrente e não corrente. As alterações esclarecem um critério da 
IAS 1 para classificar um passivo como não corrente: a exigência de uma entidade 
ter o direito de diferir a liquidação do passivo por pelo menos 12 meses após o 
período de relatório. As alterações visam:

I especificar que o direito de uma entidade de diferir a liquidação deve existir 
no final do período de relatório;
II esclarecer que a classificação não é afetada pelas intenções ou expectativas 
da administração sobre se a entidade exercerá seu direito de adiar a liquidação;
III esclarecer como as condições de empréstimo afetam a classificação; 
IV esclarecer os requisitos para classificar passivos que uma entidade irá 
liquidar, ou possa liquidar, através da emissão dos seus próprios instrumentos 
patrimoniais.

Esta alteração é efetiva para períodos após 1 de janeiro de 2023. A adoção destas 
alterações não provocará impactos materiais nas demonstrações financeiras.

b. Alterações à IAS 12: imposto diferido relacionado com ativos e passivos 
decorrentes de uma única transação

O IASB emitiu alterações à IAS 12 - 'Impostos sobre o Rendimento', em 7 de maio 
de 2021. As alterações exigem que as empresas reconheçam impostos diferidos 
sobre as transações que, no reconhecimento inicial, dão origem a montantes 
iguais de diferenças temporárias tributáveis e dedutíveis.  Em determinadas 
circunstâncias, as empresas estão isentas de reconhecer impostos diferidos 
quando reconhecem ativos ou passivos pela primeira vez. Anteriormente, havia 
alguma incerteza sobre se a isenção se aplicava a transações como locações 
e provisões para desmantelamento, isto é, transações no âmbito das quais 
as empresas reconhecem um ativo e um passivo. As alterações esclarecem 
que a isenção não se aplica a este tipo de transações e que as empresas são 
obrigadas a reconhecer impostos diferidos. 

O objetivo das alterações é reduzir a diversidade na divulgação de impostos 
diferidos sobre locações e provisões para desmantelamento. As alterações 
entram em vigor para os períodos anuais com início em ou após 1 de janeiro 
de 2023. A aplicação antecipada é permitida.  A adoção destas alterações não 
provocará impactos materiais nas demonstrações financeiras.

c. Alterações à IFRS 17 - Contratos de seguro: aplicação inicial da IFRS 17 e 
IFRS 9 - Informação Comparativa

O IASB emitiu uma alteração ao âmbito dos requisitos de transição da IFRS 17 - 
Contratos de Seguro, proporcionando às seguradoras uma opção com o objetivo 
de melhorar a utilidade das informações para os investidores na aplicação inicial da 
nova Norma. A alteração não afeta quaisquer outros requisitos da IFRS 17.A IFRS 
17 e a IFRS 9 - Instrumentos Financeiros têm requisitos diferentes de transição. 
Para algumas seguradoras, estas diferenças podem causar desfasamentos 
contabilísticos temporários entre ativos financeiros e passivos de contratos de 
seguro na informação comparativa que apresentam nas demonstrações financeiras 
ao aplicar a IFRS 17 e a IFRS 9 pela primeira vez. A alteração ajudará as seguradoras 
a evitar esses desfasamentos contabilísticos temporários e, portanto, aumentará a 
utilidade da informação comparativa para os investidores.  
A IFRS 17, incluindo esta alteração, é efetiva para os períodos de relato  
anuais com início em ou após 1 de janeiro de 2023.Estas alterações não  
serão aplicáveis ao Grupo pois não inclui empresas seguradoras.
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2.2. princípios de consolidação

Os princípios de consolidação adotados pela Nors são os seguintes:

a. Investimentos financeiros em empresas da Nors

As participações financeiras em empresas nas quais a Nors detenha o 
controlo foram incluídas nas demonstrações financeiras consolidadas anexas, 
pelo método de consolidação integral. Entende-se que a Nors detém controlo 
quando a empresa tem poder sobre a participada ou está exposta ou tem 
direitos sobre os retornos variáveis da empresa em questão. 
Este poder surge de forma direta (por exemplo, direito de voto em assembleia 
geral e/ou conselho de administração) ou de forma complexa (por exemplo, 
através de acordos contratuais com terceiros). A capacidade de afetar os 
retornos é determinada pelo poder efetivo que a Nors detém na participada 
sem necessidade de se aliar com terceiros. O resultado líquido e os demais 
elementos do outro rendimento integral e do capital próprio de empresas 
controladas correspondentes à participação de terceiros nas mesmas 
(interesses que não controlam) são apresentados na demonstração 
consolidada da posição financeira e na demonstração consolidada do 
outro rendimento integral em rubricas específicas de “Interesses que não 
controlam”. As empresas da Nors incluídas nas demonstrações financeiras 
consolidadas encontram-se detalhadas na nota 4. As perdas acumuladas 
de uma subsidiária são atribuídas aos interesses não controlados, nas 
proporções detidas, o que poderá implicar o reconhecimento de interesses 
não controlados negativos.  Nas concentrações empresariais anteriores 
a 2010 é seguido o método da compra. Os ativos e passivos de cada 
filial são identificados ao seu justo valor na data de aquisição. Qualquer 
excesso do custo de aquisição face ao justo valor dos ativos e passivos 
líquidos adquiridos é reconhecido como um Goodwill (nota 2.2 c)). Caso o 
diferencial entre o custo de aquisição e o justo valor dos ativos e passivos 
líquidos adquiridos seja negativo, o mesmo é reconhecido como ganho 
nas demonstrações financeiras dos resultados do exercício, após nova 
confirmação do justo valor atribuído. Os interesses dos detentores de 
interesses não controlados são apresentados pela respetiva proporção do 
justo valor dos ativos e passivos identificados. 

Para as concentrações de atividades empresariais ocorridas após 1 de janeiro 
de 2010, a Nors aplicou a IFRS 3 revista. Segundo esta norma revista, o 
método da compra continua a ser aplicado nas concentrações de atividades, 
com algumas alterações significativas:          

I todos os montantes que compõem o preço de compra são valorizados 
ao justo valor, existindo a opção  de transação a transação, mensurar os 
“interesses não controlados” pela proporção do valor dos ativos líquidos 
da entidade adquirida ou ao justo valor dos ativos e passivos adquiridos.  
II todos os custos associados à aquisição são registados como gastos. 

Foi igualmente aplicada, desde 1 de janeiro de 2010, a IAS 27 revista. Esta 
exige que todas as transações com os “interesses não controlados” sejam 
registadas no Capital Próprio, quando não há alteração no controlo sobre 
a Entidade, não havendo lugar ao registo de Goodwill ou ganhos ou perdas. 
Quando há perda do controlo exercido sobre a entidade, qualquer interesse 
remanescente sobre a entidade é novamente mensurado ao justo valor, e 
um ganho ou perda é reconhecido nos resultados do exercício. Os resultados 
das filiais adquiridas ou vendidas durante o período estão incluídos na 
demonstração dos resultados desde a data de tomada de controlo ou 
até à data da perda do mesmo. Sempre que necessário, são efetuados 
ajustamentos às demonstrações financeiras das filiais para adequar as suas 
políticas contabilísticas com as usadas pela Nors. As transações, as margens 
geradas entre empresas da Nors, os saldos e os dividendos distribuídos 
entre empresas da Nors são eliminados no processo de consolidação.  Nas 
situações em que a Nors detenha, em substância, o controlo de outras 
entidades criadas com um fim específico, ainda que não possua participações 
de capital diretamente nessas entidades, as mesmas são consolidadas pelo 
método de consolidação integral.

b. Investimentos financeiros em empresas associadas e empreendimentos conjuntos 

Os investimentos financeiros em empresas associadas e empreendimentos 
conjuntos (empresas onde a Nors exerce uma influência significativa, mas 
não detém o controlo das mesmas através da participação nas decisões 
financeiras e operacionais das Empresas de forma independente - geralmente 
investimentos representando entre 20% a 50% do capital de uma empresa e/
ou para os quais existam acordos parassociais) são registados pelo método 
da equivalência patrimonial.  
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De acordo com o método da equivalência patrimonial, os investimentos 
financeiros são inicialmente registadas pelo seu custo de aquisição, sendo 
ajustados anualmente pelo valor correspondente à participação do Gruponas 
variações dos capitais próprios (incluindo o resultado líquido) das associadas 
por contrapartida de ganhos ou perdas do exercício, bem como pelos dividendos 
recebidos e por eventuais ganhos ou perdas gerados em operações com outras 
empresas do Grupo, que afetem a valorização dos ativos do grupo. As diferenças 
entre o custo de aquisição e o justo valor dos ativos e passivos identificáveis da 
associada na data de aquisição, se positivas, são reconhecidas como Goodwill. Se 
essas diferenças forem negativas são registadas como um ganho do período na 
rubrica da demonstração dos resultados “Outros Rendimentos e Ganhos”, após 
reconfirmação do justo valor atribuído. É feita uma avaliação dos investimentos 
em associadas quando existem indícios de que o ativo possa estar em imparidade, 
sendo registadas como gasto as perdas por imparidade que se confirmem. 
Quando as perdas por imparidade reconhecidas em períodos anteriores deixam 
de existir, são objeto de reversão. Quando a proporção da Nors nos prejuízos 
acumulados da associada excede o valor pelo qual o investimento financeiro se 
encontra registado, o investimento é reportado por valor nulo enquanto o capital 
próprio da entidade participada não for positivo. Exceção é feita quando a Nors 
tenha assumido compromissos para com esta, sendo nesses casos registada 
uma provisão para fazer face a essas obrigações. Os ganhos não realizados em 
transações com empresas associadas são eliminados proporcionalmente ao 
interesse da Nors nas mesmas, por contrapartida do investimento financeiro 
na mesma. As perdas não realizadas são similarmente eliminadas, mas 
somente até ao ponto em que não evidencie que o ativo transferido esteja em 
situação de imparidade.Sempre que necessário, são efetuados ajustamentos 
às demonstrações financeiras das empresas associadas para adequar as suas 
políticas contabilísticas às adotadas pela Nors.

.

c. Goodwill 

Na sequência da transição para as IFRS e conforme permitido pela IFRS 
1 – “Adoção pela Primeira Vez das IFRS”, a Nors optou por manter o Goodwill 
resultante de concentrações de atividades empresariais, ocorridas 
antes da data de transição, registado de acordo com as anteriores regras 
contabilísticas aplicadas pela Nors. O valor do Goodwill não é amortizado, 
sendo testado anualmente para verificar se existem perdas por imparidade. 
A quantia recuperável é determinada com base no maior valor entre o valor 
presente dos fluxos de caixa futuros estimados que se espera que surjam 
do uso continuado do ativo e o valor de alienação menos custos de venda 
do mesmo. As perdas por imparidade do Goodwill registadas no exercício, 
são registadas na demonstração de resultados do exercício na rubrica 
“Imparidade de ativos não depreciáveis”. As perdas por imparidade relativas 
ao Goodwill não podem ser revertidas.  Até 31 de janeiro de 2009, os preços de 
aquisição contingentes eram determinados com base na melhor estimativa 
de pagamentos prováveis podendo as alterações posteriores ser registadas 
por contrapartida de Goodwill. Após 1 de janeiro de 2010, o Goodwill não é 
corrigido em função da determinação final do valor do preço contingente 
pago, sendo este impacto reconhecido por contrapartida de resultados. 
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d. Conversão de demonstrações financeiras de entidades estrangeiras  

Os ativos e passivos expressos nas demonstrações financeiras de empresas 
estrangeiras (empresas que não utilizem o Euro como moeda funcional) 
são convertidos para Euro utilizando as taxas de câmbio em vigor à data 
de referência da demonstração consolidada da posição financeira. Os 
rendimentos e os gastos, bem como os fluxos de caixa, são convertidos 
para Euro utilizando as taxas de câmbio médias verificadas no exercício. A 
diferença cambial gerada após 1 de janeiro é registada no capital próprio 
na rubrica “Outras Reservas”. As diferenças cambiais acumuladas geradas 
até 1 de janeiro de 2009 (data de transição para IFRS) foram anuladas por 
contrapartida da rubrica do capital próprio “Outras reservas”.  
Sempre que uma entidade estrangeira é alienada ou liquidada, a diferença cambial 
acumulada é reconhecida na demonstração dos resultados como um ganho ou 
perda na alienação ou liquidação.  Nos exercícios de 2021 e 2020, as cotações 
utilizadas na conversão para Euros das contas das entidades consolidadas 
estrangeiras foram as seguintes:

currency

closing
exchange
rate  2020

average
historical
exchange
rate 2020

BRL

USD

CAD

BWP

NAD

MZN

AOA

MAD

CVE

TZS

closing
exchange
rate 2021

average
historical
exchange
rate 2021

6,3101 6,3779

1,1326 1,1827

1,4393 1,4826

13,2802 13,0880

18,0625 17,4766

72,4030 77,7584

624,5396 740,2572

10,5115 10,7805

110,2650 110,2650

2 617,2926 2 621,7057

KES 127,9932 129,7641

TRY 15,2335 10,5124

6,3735 5,8943

1,2271 1,1422

1,5633 1,5300

13,2626 13,0699

18,0219 18,7655

92,7767 79,4089

809,4581 661,6631

11,0446 10,8328

110,2650 110,2650

2 764,4883 2 630,7201

133,8950 121,6465

9,1131 8,0547

antes de
reclassificação reclassificação

após
reclassificação

Ativos fixos tangíveis 97 656 26 885 124 542

Ativos por locação 83 153 -26 885 56 268

2.3. principais critérios valorimétricos

Os principais critérios valorimétricos usados no Grupona preparação das suas 
demonstrações financeiras consolidadas são os seguintes: 

a. Ativos fixos tangíveis 

Os ativos fixos tangíveis adquiridos até 1 de janeiro de 2009 (data de transição 
para IFRS), encontram-se registados ao seu “deemed cost”, o qual corresponde 
ao seu custo de aquisição, ou custo de aquisição revalorizado de acordo com 
os princípios contabilísticos geralmente aceites em Portugal (e nos países das 
respetivas subsidiárias da Nors) até àquela data, deduzido das depreciações 
e das perdas por imparidade acumuladas. Os ativos fixos tangíveis adquiridos 
após aquela data encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das 
depreciações acumuladas e das perdas por imparidade acumuladas. As perdas 
de imparidade detetadas no valor de realização dos ativos fixos tangíveis 
são registadas no ano em que se estimam, por contrapartida da rubrica 
“Imparidade de investimentos depreciáveis” da demonstração dos resultados. 
As depreciações são calculadas a partir do momento em que os bens estejam 
em condições de utilização, pelo método das quotas constantes, de acordo com 
as seguintes vidas úteis estimadas:

As despesas com reparação e manutenção do ativo fixo tangível são 
consideradas como gasto no exercício em que ocorrem os mesmos. As 
beneficiações de montante significativo que aumentam o período estimado 
de utilização dos respetivos bens são capitalizadas e amortizadas de acordo 
com a vida útil remanescente dos correspondentes bens. Os ativos fixos 
tangíveis em curso representam ativo tangível ainda em fase de construção 
ou desenvolvimento, encontrando-se registados ao custo de aquisição 
deduzido de perdas por imparidade acumuladas. 

Buildings and other structures

Basic equipment

Transport equipment

Tools and utensils

Office equipment

Other tangible fixed assets

years

20–50

7–16

4–5

4–14

3–14

4–8
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Estes ativos são transferidos para ativos fixos tangíveis e amortizados a 
partir do momento em que os ativos subjacentes se encontrem disponíveis 
para uso e nas condições necessárias para operar de acordo com o pretendido 
pela gestão. As mais ou menos valias resultantes da venda ou abate de 
ativos fixos tangíveis são determinadas como a diferença entre o preço de 
venda e o valor líquido contabilístico na data de alienação ou abate, sendo 
registadas na demonstração dos resultados como “Outros rendimentos e 
ganhos” ou “Outros gastos e perdas”. As depreciações do exercício dos ativos 
fixos tangíveis são registadas na demonstração consolidada de resultados na 
rubrica “Gastos / reversões de depreciação e de amortização”. 

b. Ativos intangíveis

Os ativos intangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido 
das amortizações acumuladas e das perdas por imparidade acumuladas, sendo 
apenas reconhecidos se for provável que venham a gerar benefícios económicos 
futuros para a Nors, se for possível medir razoavelmente o seu custo e se a Nors 
possuir o controlo sobre os mesmos. As despesas de investigação incorridas com 
novos conhecimentos técnicos são reconhecidas como gasto na demonstração 
dos resultados quando incorridas. As despesas de desenvolvimento, para as 
quais a Nors demonstre capacidade para completar o seu desenvolvimento e 
iniciar a sua comercialização e/ou uso e para as quais seja provável que o ativo 
criado venha a gerar benefícios económicos futuros, são capitalizadas. As 
despesas de desenvolvimento que não cumpram estes critérios são registadas 
como gasto na demonstração de resultados do exercício em que são incorridas. 
Os custos internos associados à manutenção e ao desenvolvimento de software 
são registados como gastos na demonstração de resultados quando incorridos, 
exceto na situação em que estes custos estejam diretamente associados a 
projetos para os quais seja provável a geração de benefícios económicos futuros 
para a Nors. Nestas situações, estes custos são capitalizados como ativos 
intangíveis. Os ativos intangíveis são amortizados, pelo método das quotas 
constantes, durante um período de três anos a seis anos, exceto os relacionados 
com os direitos de concessão, os quais se consideram de vida útil indefinida, 
e como tal, não são amortizados, sendo sujeitos anualmente a testes de 
imparidade. As amortizações do exercício dos ativos intangíveis são registadas 
na demonstração de resultados na rubrica “Gastos / reversões de depreciação e 
de amortização”.

c. Propriedades de investimento

As propriedades de investimento, que correspondem a ativos imobiliários detidos 
para obtenção de rendimento através do seu arrendamento ou para valorização 
do capital, e não para uso na produção ou fornecimento de bens e serviços ou 
para fins administrativos, são registadas ao custo de aquisição, sendo o respetivo 
justo valor objeto de divulgação. Sempre que o justo valor destes ativos se revele 
inferior ao seu respetivo custo de aquisição é registada uma perda de imparidade 
no exercício em que esta é estimada, por contrapartida da rubrica “Imparidade 
de investimentos depreciáveis” na demonstração dos resultados. No momento 
em que as perdas por imparidade acumuladas registadas se deixem de verificar, 
são imediatamente revertidas por contrapartida de imparidades na mesma 
rubrica na demonstração de resultados até ao limite do montante que teria sido 
determinado, líquido de depreciações, se nenhuma perda de imparidade tivesse 
sido reconhecida em exercícios anteriores. O justo valor das propriedades de 
investimento que é objeto de divulgação é determinado com base em avaliações 
imobiliárias efetuadas por entidade especializada independente.
As depreciações são calculadas a partir do momento em que os bens estejam em 
condições de utilização, pelo método das quotas constantes, durante um período 
de 20 a 50 anos.

d. Locações 

Locações na ótica do locatário

Com início em 01 de janeiro de 2019, as locações operacionais em que a Nors é 
locatária passam a ser reconhecidas ao abrigo da IFRS 16 – Locações. Na transição 
a Nors optou pela abordagem retrospetiva parcial modificada. 

Um contrato de locação corresponde assim ao "direito de controlar o uso de um 
ativo identificado". Para todos os contratos de locação são reconhecidos passivos 
de locação, que refletem futuros pagamentos da locação, e ativos de “direito de 
uso", na Nors em "Ativos por locação". As exceções a este reconhecimento apenas 
são permitidas em certas locações de curto prazo, em contratos inferiores a 12 
meses e que não se preveja a renovação dos mesmos, e de ativos de baixo valor.
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No início de cada contrato, para determinar o seu "direito de uso" e o seu passivo 
de locação é efetuada a atualização ao momento presente das rendas futuras, 
sendo que para tal são usadas taxas de juro de desconto determinadas tendo em 
conta o perfil de risco de cada subsidiária da Nors, do seu país de origem e do bem 
locado, sendo estas definidas para cada contrato seguindo os expedientes práticos 
previstos na norma. Os principais intervalos de taxas em uso na Nors são:

Locações na ótica do locador

Os contratos de locação na ótica do locador são classificados como:

I locações financeiras quando todos os riscos e vantagens inerentes à 
posse dos veículos são substancialmente transferidos para o terceiro, 
e como

II locações operacionais se através deles não forem substancialmente 
transferidos todos os riscos e vantagens inerentes à posse do ativo 
sob locação.

Os contratos de locação onde o grupo atua como locador ao abrigo de 
contratos de locação operacional, os valores dos ativos são mantidos na 
demonstração da posição financeira, na rubrica de Ativo fixo tangível, e os 
rendimentos são reconhecidos durante o contrato de locação de forma linear.

discount
interest rate

Portugal 1,4% – 4,5%

Spain 3,4% – 3,8%

Angola 34,9% – 36,0%

Brazil 8,6% – 13,4%

Namibia 9,0% – 12,1%

Botswana 9,0%

Canada 7% - 8% 

Mozambique 21,8% – 22,3%

e. Inventários 

As mercadorias e as matérias-primas, subsidiárias e de consumo são 
registadas ao menor do custo médio de aquisição ou do respetivo valor 
realizável líquido (estimativa do seu preço de venda deduzido dos custos 
a incorrer com a alienação). Os equipamentos que se encontraram durante 
o ano ou se encontrem ao abrigo de contratos de aluguer de curta duração 
(inferior a 1 ano) são considerados como disponíveis para venda imediata, 
sendo incluídos no balanço em “Inventários” ao valor líquido contabilístico. 
Estes são depreciados com base no método das unidades de produção, 
dado ser o que melhor espelha o seu desgaste específico. O gasto desta 
depreciação é apresentado na demonstração de resultados na rubrica 
“Gastos / reversões de depreciação e de amortização”.  Os produtos acabados 
e semi-acabados bem como os produtos e trabalhos em curso, encontram-se 
valorizados ao custo de produção, o qual é inferior ao valor de mercado. Os 
custos de produção incluem o custo das matérias-primas incorporadas, mão-
de-obra direta, gastos gerais de fabrico e serviços executados no exterior.  As 
perdas de imparidade acumuladas para depreciação de inventários refletem 
a diferença entre o custo de aquisição ou produção e o valor realizável 
líquido de mercado dos inventários. No caso dos Inventários, as perdas por 
imparidade são calculadas com base em valores de mercado e em diversos 
indicadores de rotação dos inventários, os quais são posteriormente revistos 
e ajustados pelos departamentos responsáveis de forma a garantir que o 
valor dos inventários não excede o seu valor realizável líquido. 

f. Subsídios governamentais ou de outras entidades públicas 

Os subsídios governamentais são reconhecidos de acordo com o seu justo 
valor quando existe uma garantia razoável que irão ser recebidos e que o 
Grupoirá cumprir com as condições exigidas para a sua concessão.
Os subsídios e comparticipações recebidos a fundo perdido, para 
financiamento de ativos fixos tangíveis, são registados, apenas quando 
existe uma garantia razoável de recebimento, nas rubricas “Diferimentos” 
sendo reconhecidos como ganho na demonstração dos resultados 
proporcionalmente às amortizações dos ativos fixos tangíveis subsidiados. 
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Os subsídios relacionados com gastos incorridos são registados como ganho na 
medida em que exista uma garantia razoável que vão ser recebidos, que a empresa 
já tenha incorrido nos gastos subsidiados e que cumpram com as condições 
exigidas para a sua concessão. Sempre que exista uma atribuição inequívoca a um 
gasto, o ganho é reconhecido como uma dedução do gasto respetivo.

g. Imparidade de ativos, exceto Goodwill e direitos de concessão 

Nos termos do IAS 36 – Imparidade de Ativos, é efetuada uma avaliação 
de imparidade dos ativos da Nors à data de cada demonstração da posição 
financeira e sempre que seja identificado um evento ou alteração nas 
circunstâncias que indiquem que o montante pelo qual o ativo se encontra 
registado possa não ser recuperável.  Sempre que o montante pelo qual o 
ativo se encontra registado é superior à sua quantia recuperável (definida 
como a mais alta do preço de venda líquido e do valor de uso, ou como o preço 
de venda líquido para ativos detidos para alienação), é reconhecida uma 
perda por imparidade. O preço de venda líquido é o montante que se obteria 
com a alienação do ativo, numa transação entre entidades independentes 
e conhecedoras, deduzido dos custos diretamente atribuíveis à alienação. 
O valor de uso é o valor presente dos fluxos de caixa futuros estimados que 
são esperados que surjam do uso continuado do ativo e da sua alienação 
no final da vida útil. A quantia recuperável é estimada para cada ativo, 
individualmente ou, no caso de não ser possível, para a unidade geradora de 
fluxos de caixa à qual o ativo pertence.  A reversão de perdas por imparidade 
reconhecidas em períodos anteriores é registada quando se conclui que as 
perdas por imparidade reconhecidas já não existem ou diminuíram. Esta 
análise é efetuada sempre que existam indícios de que a perda de imparidade 
anteriormente reconhecida tenha revertido. A reversão das perdas por 
imparidade é reconhecida na demonstração dos resultados. Contudo, a 
reversão da perda por imparidade é efetuada até ao limite da quantia que 
estaria reconhecida (líquida de amortização ou depreciação) caso a perda por 
imparidade não se tivesse registado em exercícios anteriores. 

h. Encargos financeiros 

Os encargos financeiros associados a empréstimos obtidos (juros, prémios, 
custos acessórios e juros de locações financeiras) são reconhecidos como 
gasto na demonstração dos resultados do período em que são incorridos, de 
acordo com o princípio da especialização de exercícios.  Caso se relacionem 
com ativos qualificáveis, os encargos financeiros são devidamente 
capitalizados conforme definido nas IFRS aplicáveis. 

i. Provisões  

As provisões são reconhecidas quando, e somente quando, a Nors tem uma 
obrigação presente (legal ou construtiva) resultante de um evento passado, 
sempre que seja provável que, para a resolução dessa obrigação, ocorra 
uma saída de recursos e o montante da obrigação possa ser razoavelmente 
estimado. As provisões são revistas na data de cada demonstração da 
posição financeira e são ajustadas de modo a refletir a melhor estimativa do 
seu justo valor a essa data. 

i.i. Provisões reestruturação

As provisões para custos de reestruturação são reconhecidas pela Nors 
sempre que exista um plano formal e detalhado de reestruturação e que 
o mesmo tenha sido comunicado às partes envolvidas. 

i.ii. Provisões para obrigações futuras de benefícios de colaboradores

a. Obrigações com pensões

Em geografias em que tal é obrigatório, os colaboradores têm direitos 
ao abrigo dos planos de pensão do grupo, que são planos de contribuição 
definida ou de benefício definido. A responsabilidade reconhecida nas 
demonstrações consolidadas da posição financeira relativamente aos 
planos de pensões de benefício definido é o valor presente da obrigação 
de benefício definido no final do período abrangido pelo relatório 
menos o valor justo dos ativos do plano. A obrigação de benefícios 
definidos é atualizada anualmente pelo Conselho de Administração com 
pressupostos chave fornecidos por atuários independentes, utilizando o 
método da unidade de crédito projetada. 
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As avaliações atuariais dos planos de benefícios definidos são 
efetuadas de três em três anos. O valor presente da obrigação 
de benefícios definidos é determinado descontando as saídas de 
caixa futuras estimadas utilizando taxas de juro de obrigações 
empresariais de alta qualidade que são denominadas na moeda 
em que os benefícios serão pagos e que têm prazos de vencimento 
aproximados dos termos da respetiva obrigação de pensão. Os 
juros líquidos são determinados multiplicando a obrigação ou ativo 
líquido de benefícios definidos pela taxa de desconto utilizada para 
determinar a obrigação de benefícios definidos (no início do ano) 
e são incluídos na despesa de benefícios futuros do colaborador. 
As alterações nos ganhos e perdas atuariais que surgem no cálculo 
do valor presente da obrigação de benefícios definidos e do justo 
valor dos ativos do plano são reconhecidas na OCI no período em 
que surgem e debitadas ou creditadas nos lucros retidos. Numa 
base provisória,o Conselho de Administração estima as alterações 
nos ganhos e perdas atuariais. Estas estimativas são ajustadas 
quando a avaliação ou estimativa anual é concluída pelos atuários 
independentes. Os custos de serviços passados são reconhecidos 
imediatamente nas despesas operacionais nas demonstrações 
de resultados consolidadas. Para planos de contribuição definida, 
as contribuições são reconhecidas como despesas de benefícios 
pós-emprego quando são devidas. As contribuições pagas 
antecipadamente são reconhecidas como um ativo, na medida em 
que esteja disponível um reembolso em dinheiro ou uma redução nos 
pagamentos futuros.

b. Outras obrigações futuras de benefícios de colaboradores

O Grupotambém tem outras obrigações futuras para com os seus 
colaboradores, incluindo um plano de pensões sem fundo associado e 
um plano dentário e de cuidados de saúde não contributivo. Os custos 
esperados com estes benefícios são acumulados ao longo do período 
de emprego, utilizando a mesma metodologia contabilística utilizada 
para os planos de pensões de benefícios definidos. Estas obrigações 
são avaliadas anualmente por atuários qualificados independentes.

j. Instrumentos financeiros 

j.i. Ativos financeiros 

A Nors classifica os seus ativos financeiros nas seguintes categorias:  
- Instrumentos de dívida; e  
- Instrumentos de capital.

Instrumentos de dívida 

a. Instrumentos de dívida ao custo amortizado 

Os instrumentos de dívida são mensurados ao custo amortizado se 
ambos os seguintes critérios forem cumpridos: 
- O ativo é detido para receber os seus fluxos de caixa contratuais; e 
- Os fluxos de caixa contratuais do ativo representam apenas 
pagamentos de principal e juros. Ativos financeiros incluídos 
nesta categoria são inicialmente reconhecidos ao justo valor e 
subsequentemente mensurados pelo custo amortizado. Em 31 de 
dezembro de 2021 e 2020, a Nors detinha investimentos classificados 
nesta categoria que correspondem a Títulos do Tesouro do Estado 
Angolano admitidos à negociação na Bolsa de Dívida e Valores de 
Angola (BODIVA), adquiridos desde 2016. 

b. Instrumentos de dívida ao justo valor por via de capital 

Os instrumentos de dívida são mensurados pelo justo valor por via de 
capital se ambos os seguintes critérios forem cumpridos: 
- O objetivo do modelo de negócios é alcançado tanto pelo 
recebimento dos fluxos de caixa contratuais como pela venda dos 
ativos financeiros; e 
- Os fluxos de caixa contratuais do ativo representam apenas 
pagamentos de principal e juros. 
Os ativos financeiros incluídos na categoria de justo valor por via de 
capital são inicialmente reconhecidos e subsequentemente mensurados 
ao justo valor. Os movimentos na quantia escriturada são lançados 
através de outro rendimento integral, exceto para o reconhecimento 
de ganhos ou perdas por imparidade, rendimentos de juros e ganhos ou 
perdas cambiais, que são reconhecidos em resultados. 
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Quando o ativo financeiro é desreconhecido, o ganho ou perda 
acumulado anteriormente reconhecido noutro rendimento integral é 
reclassificado como capital próprio para o resultado. 

c.  Instrumentos de dívida ao justo valor por via de resultados 

Os ativos financeiros são classificados ao justo valor por via de 
resultados se não cumprirem os critérios de justo valor através de 
outro rendimento integral ou custo amortizado. Isto ocorre quando o 
objetivo inicial é recuperar o investimento através da venda do ativo 
financeiro. Os ativos financeiros incluídos na categoria de justo valor 
por via de resultados são mensurados ao justo valor com todas as 
variações registadas por contrapartida de resultados.

Reclassificações 

As reclassificações dentro das categorias são permitidas somente 
quando ocorrem mudanças no modelo de negócios para a gestão 
de ativos financeiros. As reclassificações são contabilizadas 
prospectivamente a partir da data de reclassificação. 

Instrumentos de capital 

Investimentos em instrumentos de capital (participações inferiores a 
20%) são mensuradas ao justo valor. Instrumentos de capital detidos 
para negociação são mensurados pelo justo valor, com alterações no 
justo valor contabilizadas em resultados. Todas as outras participações 
são mensuradas pelo justo valor, com alterações no justo valor (exceto 
dividendos) contabilizadas noutro rendimento integral.  Os valores não 
são reciclados de outro rendimento integral para resultados (mesmo 
no caso de venda de um instrumento de capital). Os ganhos ou perdas 
acumuladas são reclassificados dentro do capital próprio através de 
resultados transitados. Instrumentos de capital mensurados ao justo 
valor por via de capital não são reclassificados para instrumentos de 
capital ao justo valor por via de resultados. Instrumentos de capital ao 
justo valor por via resultados não são sujeitos a teste de imparidade. 
Instrumentos de capital ao justo valor por via de capital são sujeitos 
a teste de imparidade, sendo a imparidade contabilizada em outro 
rendimento integral. 

A 31 de dezembro de 2021 e 2020, a Nors detém participações em 
instrumentos de capital por via de capital. As suas variações de justo 
valor não são materialmente relevantes. 

j.ii. Dívidas de terceiros 

As dívidas de terceiros que não vençam juros são registadas pelo 
seu valor nominal, deduzido de eventuais perdas por imparidade 
para que as mesmas reflitam o seu valor presente realizável líquido. 
Estes montantes não são descontados por não se considerar 
material o efeito da sua atualização financeira.  A Nors segue a 
abordagem simplificada para calcular a imparidade relacionada 
com clientes e outros devedores. Na abordagem simplificada, uma 
entidade mensura as perdas de imparidade num montante igual 
às perdas de crédito esperadas para a vida do ativo para contas a 
receber resultantes de transações no âmbito da IFRS 15, e que não 
contém uma componente de financiamento significativa. Para os 
valores a receber que possuem uma componente de financiamento 
significativa é também opção da Nors aplicar a abordagem 
simplificada.  As perdas de crédito esperadas são uma estimativa 
de perdas de crédito ponderada pela probabilidade. Uma perda 
de crédito é a diferença entre os fluxos de caixa que são devidos 
a uma entidade de acordo com o contrato e os fluxos de caixa que 
a entidade espera receber descontados à taxa de juros efetiva 
original. Como a perda de crédito esperada considera o valor e o 
momento dos pagamentos, uma perda de crédito surge mesmo que a 
entidade espere receber a totalidade, mas após o momento definido 
contratualmente.  A Nors considera em incumprimento os saldos 
não pagos após 180 dias da data de cobrança acordada e utiliza dois 
níveis para reconhecer as imparidades: 

a. Imparidade específica 

Uma imparidade específica é reconhecida em relação a casos em 
contencioso, nomeadamente casos em que a cobrança passa a 
contar com a intervenção de terceiros externos à Nors (advogados e 
agentes similares), incluindo nestes casos aqueles que se encontram 
já em tribunal, por litígio ou insolvência. 
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A imparidade específica é reconhecida sobre a totalidade do saldo 
em dívida pelo terceiro, excluindo apenas os valores cobertos por 
seguro de crédito e/ou garantias reais. 

b. Imparidade genérica 

No cálculo das imparidades genéricas são excluídos os seguintes 
saldos de terceiros: 
 - Empresas da Nors (empresa mãe; subsidiárias; associadas; outras 
partes relacionadas) 
 - Entidades Financeiras (Locadoras; Bancos)
 - colaboradores da Nors
 - Terceiros com saldo global credor (por exemplo, adiantamentos)
 - Os valores cobertos por seguro de crédito e/ou garantias reais
Para estimar as perdas de crédito para clientes, ativos contratuais 
e valores a receber de locações, não incluídas na imparidade 
específica, a Nors utiliza os seguintes intervalos: 
 - não vencidos 
 - 30 dias após vencimento 
 - 31-60 dias após vencimento 
 - 61-90 dias após vencimento 
 - 91 -180 dias após vencimento 
 - Mais de 180 dias após vencimento 
Para os períodos de “não vencidos” a “91 – 180 dias após vencimento”, os 
valores determinados para 2021 ao nível da Nors levaram à aplicação de 
uma percentagem de imparidade sobre o valor contabilístico de 0%. 

j.iii. Empréstimos 

Os empréstimos são registados no passivo pelo seu valor nominal 
deduzido dos custos de transação que sejam diretamente 
atribuíveis à emissão desses passivos. Os encargos financeiros são 
calculados de acordo com a taxa de juro efetiva e contabilizados na 
demonstração dos resultados do período de acordo com o princípio 
da especialização dos exercícios. 

A taxa de juro efetiva é a taxa que desconta os pagamentos futuros 
durante a vida esperada do instrumento financeiro para a quantia 
escriturada líquida do passivo financeiro.  

j.iv. Dívidas a terceiros 

As dívidas a terceiros que não vencem juros são registadas pelo seu valor 
nominal pois não se considera material o efeito da atividade financeira.

j.v. Instrumentos financeiros derivados 

A Nors utiliza instrumentos financeiros derivados na gestão dos 
seus riscos financeiros como forma de reduzir a sua exposição a 
esses riscos. Os instrumentos financeiros derivados normalmente 
utilizados correspondem a “Forwards cambiais” (“Cash flow hedges”) 
e visam a cobertura do risco de variação da taxa de câmbio em 
operações intragrupo ou de proteção de margens de negócios com 
clientes, bem como “Swap” de taxa de juro de variável para fixa, para 
cobertura do risco de taxa de juro (“Cash flow hedges”). Os derivados 
são reconhecidos inicialmente ao seu justo valor à data em que 
é tomada parte nas suas disposições contratuais, e mensurados 
subsequentemente ao seu justo valor. O método pelo qual se 
reconhecem as variações de justo valor depende da designação (ou 
não) desse derivado como instrumento de cobertura e, no caso de 
estar designado, da natureza do item coberto. Para cada transação, e 
aquando da sua origem, a Nors prepara documentação que justifique 
a relação entre o instrumento de cobertura e o item coberto, assim 
como o objetivo de gestão de risco e a estratégia para a transação 
de cobertura. A Nors documenta também, quer à data de negociação 
da cobertura, quer numa base contínua, a sua análise da eficácia com 
que o instrumento de cobertura compensa as variações do justo 
valor, ou dos fluxos de caixa dos instrumentos cobertos. De acordo 
com a IAS 39, o justo valor dos derivados do tipo opção é separado 
no seu valor intrínseco e no seu valor temporal, dado que apenas 
o valor intrínseco destes instrumentos pode ser designado como 
instrumento de cobertura. Assim, os testes de eficácia dos derivados 
do tipo opção incluem apenas o valor intrínseco destes instrumentos. 
O justo valor dos derivados contratados para efeitos de cobertura é 
apresentado em nota própria. 
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Os movimentos na reserva de cobertura são apresentados na 
demonstração consolidada de alterações no capital próprio. A 
totalidade do justo valor de um derivado de cobertura é classificada 
como um ativo ou passivo não corrente quando a maturidade 
residual do instrumento coberto é maior do que 12 meses, e como 
um ativo ou passivo corrente quando esta é menor do que 12 
meses. Derivados de negociação são classificados como ativos ou 
passivos correntes. Os instrumentos derivados, em relação aos 
quais a empresa aplicou contabilidade de cobertura, são registados 
inicialmente pelo seu custo, que corresponde ao seu justo valor, e 
posteriormente reavaliados ao justo valor, sendo as variações deste 
registadas em “Reservas de Justo Valor”, no caso de cobertura de 
fluxos de caixa, em “Outras reservas” no caso de cobertura de risco 
cambial em “net investment in a foreign operation” e em resultados 
do exercício no caso de cobertura de justo valor. Os instrumentos 
derivados, em relação aos quais a empresa não aplicou contabilidade 
de cobertura, embora tenham sido contratados com objetivos de 
cobertura económica, são registados inicialmente pelo seu custo, 
que corresponde ao seu justo valor, se algum, e posteriormente 
reavaliados ao seu justo valor, cujas variações, calculadas através de 
avaliações efetuadas pelas entidades bancárias com quem a Nors 
celebra os respetivos contratos, afetam diretamente as rubricas 
de Resultados financeiros da demonstração consolidada dos 
resultados.

j.vi. Caixa e depósitos bancários 

Os montantes incluídos na rubrica “Caixa e depósitos bancários” 
correspondem aos valores de caixa, depósitos bancários, depósitos 
a prazo e outras aplicações de tesouraria, vencíveis a menos de três 
meses, e que possam ser imediatamente mobilizáveis com risco 
insignificante de alteração de valor.  

k. Ativos e passivos contingentes 

Os passivos contingentes são definidos pela Nors como (i) obrigações possíveis 
que surjam de acontecimentos passados e cuja existência somente será 
confirmada pela ocorrência, ou não, de um ou mais acontecimentos futuros 
incertos não totalmente sob o controlo da Nors ou (ii) obrigações presentes que 
surjam de acontecimentos passados, mas que não são reconhecidas porque 
não é provável que uma saída de recursos que incorpore benefícios económicos 
seja necessário para liquidar a obrigação ou a quantia da obrigação não pode 
ser mensurada com suficiente fiabilidade. Os passivos contingentes não são 
reconhecidos nas demonstrações financeiras da Nors, sendo os mesmos 
divulgados nas Notas às Demonstrações Financeiras Consolidadas, a menos 
que a possibilidade de uma saída de fundos afetando benefícios económicos 
futuros seja remota, caso este em que não são sequer objeto de divulgação. 
Os ativos contingentes são possíveis ativos que surgem de acontecimentos 
passados e cuja existência somente será confirmada pela ocorrência, ou não, de 
um ou mais eventos futuros incertos não totalmente sob o controlo da Nors. Os 
ativos contingentes não são reconhecidos nas demonstrações financeiras da 
Nors mas divulgados nas Notas às Demonstrações Financeiras Consolidadas 
quando é provável a existência de benefício económico futuro. 

l.  Impostos sobre o rendimento 

O imposto sobre o rendimento do exercício é calculado com base nos 
resultados tributáveis das empresas incluídas na consolidação, de acordo com 
as regras fiscais em vigor no local da sede de cada empresa da Nors, e considera 
a tributação diferida. O imposto corrente sobre o rendimento é calculado com 
base nos resultados tributáveis das empresas incluídas na consolidação. Os 
impostos diferidos são calculados com base no método da responsabilidade 
da demonstração da posição financeira e refletem as diferenças temporárias 
entre o montante dos ativos e passivos para efeitos de reporte contabilístico 
e os respetivos montantes para efeitos de tributação. Os ativos e passivos por 
impostos diferidos não são reconhecidos quando as diferenças temporárias 
resultem de Goodwill ou do reconhecimento inicial de ativos e passivos que não 
através de operações de concentração empresarial. Os ativos e passivos por 
impostos diferidos são calculados e anualmente avaliados utilizando as taxas 
de tributação em vigor, ou anunciadas para estarem em vigor, à data expectável 
de reversão das diferenças temporárias. 
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Os impostos diferidos ativos são registados unicamente quando existem 
expectativas razoáveis de lucros fiscais futuros suficientes para a sua 
utilização, ou nas situações em que existam diferenças temporárias 
tributáveis que compensem as diferenças temporárias dedutíveis no período 
da sua reversão. No final de cada exercício é efetuada uma revisão desses 
impostos diferidos, sendo os mesmos reduzidos sempre que deixe de ser 
provável a sua utilização futura.

Os impostos diferidos são registados como gasto ou rendimento do exercício, 
exceto se resultarem de itens registados diretamente em capital próprio, 
situação em que o imposto diferido é também registado por contrapartida da 
mesma rubrica. 

m. Consolidação fiscal 

Sempre que disponível, os impostos sobre o rendimento do exercício são 
calculados com base em regimes de tributação de grupos de sociedades. A 
Nors apresenta um Regime Especial de Tributação dos grupos de Sociedades 
(“RETGS”) com sede em Portugal, sendo que este é integrado pelas empresas 
com sede neste país e detidas pela Nors, S.A. de forma direta e indireta em 
mais de 75%.  As restantes empresas da Nors com sede no estrangeiro ou que 
não cumprem as regras para participar em regimes similares são tributadas 
em base individual e em conformidade com a legislação aplicável. 

n. Especialização de exercícios 

Os rendimentos e gastos são registados de acordo com o princípio da 
especialização dos exercícios, pelo qual estes são reconhecidos à medida 
que são gerados, independentemente do momento em que são recebidos 
ou pagos. As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e os 
correspondentes rendimentos e gastos gerados são registados nas rubricas 
de acréscimos e diferimentos incluídas nas rubricas “Outras contas a receber”, 
“Outras contas a pagar” e “Diferimentos”. Os gastos e rendimentos cujo valor 
real não seja conhecido são estimados com base na melhor avaliação dos 
Conselhos de Administração da Nors e das suas participadas. 

o. Rédito de contrato com clientes 

De acordo com a IFRS 15, o rédito das vendas e prestações de serviços é 
reconhecido de acordo com o modelo das 5 etapas: 
I Identificação de um contrato com o cliente 
II Identificação de obrigações de desempenho separadas no contrato 
III Determinação do preço de transação 
IV Alocação do preço da transação às obrigações de desempenho separadas
V Reconhecimento de rédito quando a entidade satisfaz uma obrigação 
de desempenho

  
Etapa 1 

Existe um contrato abrangido pela IFRS 15 quando: 
- Está aprovado 
- Estabelece direitos e obrigações das partes 
- Estabelece termos de pagamento 
- Existe substância comercial 
- O recebimento é provável 
Há uma combinação de contratos quando os contratos são celebrados na 
mesma data ou em datas próximas com o mesmo cliente, desde que os 
seguintes critérios sejam cumpridos: 
- Os contratos são negociados como pacote com um único objetivo comercial; 
- O valor da contraprestação a ser paga num contrato depende do preço ou 
desempenho do outro contrato;
- Os bens ou serviços prometidos nos contratos são uma única obrigação de 
desempenho. 
Modificações de contrato são tratadas como contratos separados quando há 
novos produtos / serviços a preço de mercado. Modificações de contrato são 
tratadas como parte do contrato original quando há novos produtos / serviços 
a preços diferentes do mercado ou quando há novos produtos / serviços 
não diferentes do contrato original. No primeiro caso o ajuste é prospetivo 
e no segundo caso é cumulativo (o ajuste dos valores já realizados afeta os 
resultados do exercício). 
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Etapa 2 

Obrigações de desempenho podem ser: 
- Um produto ou serviço distinto que pode ser usado / vendido 
separadamente 
- Diferentes produtos ou serviços apenas vendidos em conjunto 
- Uma série de diferentes serviços prestados ao longo do tempo (padrão 
homogéneo de transferência de serviços dentro de um período de tempo) 
Quando um contrato contém uma opção para comprar bens / serviços 
adicionais sem custo ou com desconto é considerado como tendo uma 
obrigação de desempenho adicional. 

 
 
Etapa 3 

A componente variável do preço só é considerada se for altamente provável 
que não ocorra no futuro uma reversão do rédito a ser reconhecido. Quando 
não existe tal risco, a entidade determina o resultado mais provável ou o 
resultado esperado. Quando existe uma componente financeira significativa, 
não cobrada ao cliente a uma taxa de juros de mercado, o preço é ajustado, a 
menos que: 
- O período entre o desempenho da obrigação e o pagamento seja inferior a 
um ano 
- O momento do pagamento dependa do cliente 
- O diferimento do pagamento não esteja relacionado com necessidades 
financeiras do cliente 
- O momento do pagamento varie de acordo com fatores que não são 
controlados pelo cliente ou vendedor. 
A taxa de desconto utilizada é: 
- a taxa de desconto do cliente: se o pagamento ocorrer após o cumprimento 
das obrigações de desempenho 
- a taxa de desconto do vendedor: se o pagamento ocorrer antes do 
cumprimento das obrigações de desempenho. 

O valor descontado é reconhecido como rédito. Os juros são reconhecidos 
por contrapartida de clientes aplicando a taxa de desconto sobre o montante 
em dívida.  Quando não há contraprestação em dinheiro, a contraprestação 
não monetária recebida é mensurada pelo justo valor da contraprestação 
não monetária recebida. Se não for determinável é usado o justo valor dos 
produtos / serviços entregues. 
Os valores a serem pagos aos clientes são registados: 
- como redução de preço, se o valor pago não estiver relacionado com nenhum 
serviço a ser incorrido pelo vendedor de forma a cumprir a obrigação de 
desempenho. 
- como um gasto, se o valor pago é semelhante a outras compras de bens/
serviços feitas pela entidade.

Etapa 4 

O preço é alocado a cada obrigação de desempenho identificada com base 
nos seus preços relativos.

O preço relativo (preço de venda separado) é estimado, se não diretamente 
observado, considerando: 
- Método do custo majorado 
- Preço de mercado de bens / serviços similares 
- Abordagem residual 
A alocação de descontos é feita proporcionalmente a todas as obrigações de 
desempenho. É atribuído a obrigações de desempenho específicas apenas se: 
- Os bens ou serviços são vendidos separadamente 
- Os bens ou serviços são vendidos em pacote com desconto numa base regular. 
- O desconto atribuído a bens / serviços vendidos em pacote é semelhante ao 
desconto no contrato em análise. 
A alocação da componente variável é alocada proporcionalmente a todas 
as obrigações de desempenho. É atribuída a obrigações de desempenho 
específicas apenas se: 
- A componente variável do preço se refere a um bem / serviço específico 
A alocação do componente variável é consistente com o princípio de alocação 
do preço do contrato para as obrigações de desempenho.
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Etapa 5 

O rédito é reconhecido: 
- Numa data específica; ou 
- Ao longo do tempo. 
 O rédito é reconhecido quando há a transferência do controlo, o que pode 
ocorrer quando há: 
- Título legal da propriedade 
- Propriedade física 
- Aceitação do cliente 
- Direito ao recebimento 
 Quando o rédito é reconhecido ao longo do tempo são usados: 
- Métodos de output (unidades produzidas ou entregues); ou 
- Métodos de input (custos incorridos, tempo gasto). 

O rédito é mensurado pelo justo valor da contraprestação recebida. O rédito é 
registado líquido de devoluções, abatimentos e situações semelhantes. 
O rédito da prestação de serviços é reconhecido de acordo com a 
percentagem de acabamento ou com base no período de contrato quando 
a prestação de serviços não esteja associada à execução de atividades 
específicas, mas à prestação contínua do serviço.  O custo destas reparações 
inclui os materiais e mão-de-obra incorporados, sendo o custo final e 
concomitantemente o preço a pagar pelos clientes conhecido apenas na data 
da conclusão das reparações, com a emissão da respetiva fatura e entrega do 
bem reparado ao cliente, sendo também esse o momento em que o respetivo 
rédito é reconhecido. Durante o período de reparação, o custo é considerado 
em “Inventários – Obras em Curso”. 

Custos incrementais 

Os custos incrementais dos contratos são capitalizados se o período do 
contrato for superior a um ano e houver expectativa de retorno. Custos 
incrementais são custos que não seriam incorridos se o contrato não fosse 
obtido (tais como comissões). Custos de marketing e salários do departamento 
comercial não são custos incrementais. 

Agente/Principal 

Uma entidade está a atuar como principal se: 
- É responsável pelos serviços prestados ou pelos produtos entregues 
- Retém o risco de inventário 
- Tem liberdade para estabelecer preços e oferecer produtos / serviços adicionais. 
O rédito é reconhecido pelo principal quando as mercadorias são vendidas pelo 
agente a terceiros. O agente contabiliza como rédito a comissão recebida. 

Vendas com acordos de recompra 

Um acordo de recompra é um contrato no qual uma entidade vende um ativo e 
tem a obrigação ou a opção de recomprar o ativo numa data posterior. 
Os acordos de recompra geralmente têm três formas: 
I a obrigação de uma entidade de recomprar o ativo (“forward”); 
II o direito de uma entidade de recomprar o ativo (“call option”); e 
III a obrigação de uma entidade recomprar o ativo a pedido do cliente (“put option”). 

Se uma entidade vende produtos e tem o direito (“call option”) ou a obrigação 
de os recomprar (“forward”) a um preço inferior ao preço original e: 
a.  a transação é uma operação de “sale and leaseback” o contrato é 
contabilizado como um contrato de financiamento 
- a venda não é reconhecida 
- o valor recebido é contabilizado por contrapartida de passivo financeiro 
- o ativo é reclassificado de Inventários para Ativos Fixos Tangíveis 
- a diferença entre o valor contabilístico do inventário e o preço de recompra é 
depreciada durante o período do contrato
- as rendas pagas durante o período de locação são registadas por 
contrapartida de dívida financeira e juros.
b. a transação não é uma operação “sale and leaseback” o contrato é 
contabilizado como uma locação operacional 
- a venda não é reconhecida
- o valor recebido, na parte correspondente ao valor contabilístico do 
inventário, é registado por contrapartida de passivo de locação 
- a diferença entre o preço de venda e o valor contabilístico do inventário é 
diferida e reconhecida em resultados durante o período da locação 
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- o ativo é reclassificado de Inventários para "Ativos por locação"
- a diferença entre o valor contabilístico do inventário e o preço de recompra é 
depreciada durante o período do contrato 
- a diferença entre a dívida de locação inicial e o preço da recompra atualizado 
ao momento presente é reconhecida como rendas em resultados durante o 
período da locação. 
Se a entidade tiver a obrigação de recomprar a pedido do cliente (“put option”) 
e o preço de recompra for inferior ao preço original e ao justo valor na data de 
recompra e: 
a. o cliente não tiver incentivo económico para exercer a opção: o contrato é 
contabilizado como venda com direito de devolução 
- na data de venda: a venda e o correspondente custo da venda são 
reconhecidos pelos montantes que expectavelmente não serão devolvidos 
e um ativo contratual (pelo custo da venda pendente de reconhecimento) 
e um passivo contratual (pela venda pendente de reconhecimento) são 
contabilizados para os montantes que expectavelmente serão devolvidos 
- na data da recompra: 
- se o cliente não executar a opção e ficar com o ativo, são reconhecidos os valores 
da venda e do custo da venda que tinham ficado pendentes de reconhecimento e 
são desreconhecidos o ativo contratual e o passivo contratual. 
- se o cliente executar a opção e devolver o ativo, o preço de recompra deve 
ser pago ao cliente, o ativo deve ser reconhecido nos inventários e o ativo 
contratual e o passivo contratual são desreconhecidos.  
b. o cliente tiver incentivo económico para exercer a opção: o contrato é 
reconhecido como uma locação (nota 2.3.d). 

Vendas com direito de devolução 

São seguidos os seguintes procedimentos: 
- Reconhecimento do rédito no valor da contraprestação esperada. 
- Não reconhecimento do rédito para produtos que se espera que sejam 
devolvidos. 
- Reconhecimento de um passivo contratual pelo valor esperado do 
reembolso ao cliente. 

- Capitalização de um ativo pelo direito de recuperar produtos de clientes 
(ajustamento do custo de vendas).  
O direito do cliente de trocar um produto por um produto do mesmo tipo, 
qualidade, preço e condição não é uma venda com direito de devolução. Se o 
cliente só tiver o direito de devolver quando o produto vendido não estiver a 
funcionar adequadamente é aplicada a IAS 37.  
 
Vendas de equipamentos a intermediários financeiros com compromisso  
de recompra 

Este tipo de transação geralmente envolve 3 entidades: 
- A Nors (fornecedor) 
- O cliente (locatário) 
- A entidade financeira (locador) 
O processo normal corresponde a: 
- A Nors emite a fatura ao locador, de acordo com o preço de venda acordado 
com o Cliente (locatário), e a Entidade Financeira (locador) paga à Nors o valor 
da fatura. 
- Simultaneamente, um contrato de aluguer é assinado pelas 3 partes, com o 
cronograma das parcelas que devem ser pagas pelo locatário ao locador, e o 
fornecedor compromete-se a favor da instituição financeira a recomprar o 
ativo no final do prazo do arrendamento a um determinado preço fixo, caso o 
locatário não exerça a opção de comprar o ativo. 
- Com a entrega do ativo, o fornecedor deixa de ter qualquer controlo ou 
gestão sobre o ativo. 
Nos casos em que o valor de recompra for inferior a metade do valor inicial 
e em que o período do contrato for superior a metade da vida útil do ativo e 
historicamente se verificar que o cliente exerce a opção de ficar com o ativo, as 
vendas são contabilizadas como vendas com direito de devolução. Nos restantes 
casos as vendas são contabilizadas como vendas com acordos de recompra. 

Licenças 

O rédito de licenças para conceder uso de software é contabilizado numa 
data específica. O rédito de licenças para conceder acesso ao software é 
contabilizado ao longo do tempo. 
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Operações “bill and hold”

As operações “bill and hold” são vendas em que a entrega é atrasada a pedido 
do comprador, mas o comprador recebe a titularidade e aceita a faturação.  
O rédito é reconhecido quando o comprador recebe a titularidade desde que: 
- Seja provável que a entrega seja feita 
- Os itens estejam à disposição, identificados e prontos para entrega ao 
comprador no momento em que a venda é reconhecida 
- O comprador reconheça especificamente as instruções de entrega diferidas; e 
- Se apliquem os termos usuais de pagamento. 

Bens vendidos sujeitos a instalação e inspeção 

O rédito é reconhecido imediatamente quando o cliente aceita os bens, a 
instalação é um processo simples e a inspeção é feita apenas para verificar 
os valores do contrato.  Se a instalação for um processo complexo, o rédito é 
reconhecido quando o cliente aceita os bens e a instalação é concluída. 

Garantias 

Se o cliente puder comprar a garantia separadamente a mesma é reconhecida 
como uma obrigação separada. Caso contrário, a garantia é contabilizada de 
acordo com a IAS 37.  

Não existe obrigação separada quando a garantia é exigida por lei, quando 
a duração do período de garantia é inferior a um ano, quando a promessa de 
garantia inclui apenas serviços para garantir as especificações prometidas 
do produto.  Quando os equipamentos são vendidos, a provisão para custos 
decorrentes da obrigação de reparação é feita quando a obrigação é provável e 
os custos podem ser mensurados com fiabilidade. As garantidas associadas aos 
bens vendidos pela Nors são da responsabilidade dos seus fabricantes. Como 
as garantias standard não podem ser vendidas separadamente do equipamento 
é considerada de acordo com a IAS 37 uma provisão para os custos futuros 
estimados não reembolsáveis pelas fábricas. 

Extensões de garantia e contratos de assistência 

As extensões de garantia e os contratos de assistências podem ser vendidas 
separadamente ou em conjunto com o equipamento. As vendas de extensões 
de garantia e contratos de assistência são consideradas como uma obrigação 
de desempenho separada.  O rédito destes é contabilizado durante o período 
de vigência da garantia ou da duração do contrato de assistência, com base 
em curvas históricas de utilização do contrato.  Os custos relacionados 
com os mesmos são contabilizados quando suportados.  É constituída uma 
provisão quando, na data da venda, os custos previstos para cumprir com o 
contrato sejam superiores ao rédito da venda. O reconhecimento segue o 
esquema das garantias standard. 

p. Eventos subsequentes 

Os eventos ocorridos após a data da demonstração da posição financeira que 
proporcionem informação adicional sobre condições que existiam à data da 
demonstração da posição financeira (eventos ajustáveis) são refletidos nas 
demonstrações financeiras consolidadas. Os eventos após a data da demonstração 
da posição financeira que proporcionem informação sobre condições que ocorram 
após a data da demonstração da posição financeira (eventos não ajustáveis), se 
materiais, são divulgados nas Notas às Demonstrações Financeiras Consolidadas. 

q. Classificação de demonstração da posição financeira 

Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis a mais de um ano da data de 
demonstração da posição financeira são classificados, respetivamente, como 
ativos e passivos não correntes, sendo igualmente incluídos nestas rubricas 
os ativos e os passivos por impostos diferidos. 
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r. Saldos e transações expressos em moeda estrangeira 

Os ativos e passivos expressos em moeda estrangeira foram convertidos 
para Euros utilizando as taxas de câmbio vigentes na data das demonstrações 
da posição financeira. As diferenças de câmbio, favoráveis e desfavoráveis, 
originadas pelas diferenças entre as taxas de câmbio em vigor na data das 
transações e as vigentes na data das cobranças, pagamentos ou à data da 
demonstração da posição financeira, são registadas como ganhos e perdas na 
demonstração consolidada dos resultados do período. 

s. Ativos não correntes detidos para venda 

Os ativos não correntes (e o conjunto de ativos e passivos a alienar com estes 
relacionados) são classificados como detidos para venda se é expectável que 
o seu valor contabilístico venha a ser recuperado através da venda, e não do 
seu uso continuado. Esta condição só se considera cumprida no momento em 
que a venda seja altamente provável e o ativo (e o conjunto de ativos e passivos 
a alienar com este relacionado) esteja disponível para venda imediata nas 
condições atuais. Adicionalmente, devem estar em curso ações que permitam 
concluir ser expectável que a venda se venha a realizar no prazo de 12 meses 
após a data de classificação nesta rubrica. Os ativos não correntes (e o conjunto 
de ativos e passivos a alienar com estes relacionados) classificados como 
detidos para venda são mensurados ao menor do seu valor contabilístico ou 
justo valor, deduzido de custos com a sua venda. 

t. Julgamentos e estimativas 

Na preparação das demonstrações financeiras consolidadas, o Conselho 
de Administração da Nors baseou-se no melhor conhecimento e na 
experiência de eventos passados e/ou correntes considerando determinados 
pressupostos relativos a eventos futuros. As estimativas contabilísticas mais 
significativas refletidas nas demonstrações financeiras consolidadas dos 
exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 incluem: 
a.  Vidas úteis dos ativos fixos tangíveis e intangíveis
As principais fontes de incerteza resultam do período em que os ativos 
estarão em condições para uso, as previsões dos seus fluxos de caixa, 
estimativas dos seus montantes recuperáveis, obtenção de comparáveis 
de mercado, taxas de crescimento, taxas de desconto e pressupostos de 
sensibilidade (ver notas 6 e 7)

b.  Registo de ajustamentos aos valores do ativo (contas a receber e 
inventários) e provisões 
Estimativas relevantes dada a complexidade e o grau de julgamento inerente 
às contingências, bem como o nível de incerteza associado ao desfecho de 
processos em cursos (ver nota 22)
c. Testes de imparidade realizados ao Goodwill
A complexidade e nível de julgamento inerente ao modelo adotado para o 
cálculo de imparidade e a identificação e agregação das unidades geradoras 
de caixa (UGC’s) implica considerar este tema como uma estimativa 
contabilística significativa (ver nota 10)
d. Taxas de juro a utilizar no desconto de ativos e passivos por locação
São efetuados julgamentos relevantes na determinação da taxa de juro 
incremental bem como no período a considerar para determinação do passivo 
de locação e direito de uso
e. Pressupostos atuariais 
Para a determinação das suas obrigações com benefícios a colaboradores 
reformados e com fundos de pensões de benefício definido, o Grupo utiliza 
pressupostos atuariais, como a taxa de desconto e expetativas de esperança 
média de vida, sendo uma matéria que requer a realização de julgamentos e 
estimativas por parte do Conselho de Administração.

As estimativas e os pressupostos subjacentes foram determinados com base 
no melhor conhecimento existente à data de aprovação das demonstrações 
financeiras dos eventos e transações em curso, assim como na experiência 
de eventos passados e/ou correntes. Contudo, poderão ocorrer situações 
em períodos subsequentes que, não sendo previsíveis à data de aprovação 
das demonstrações financeiras, não foram consideradas nessas estimativas. 
As alterações às estimativas que ocorram posteriormente à data das 
demonstrações financeiras serão corrigidas de forma prospetiva. Por 
este motivo e dado o grau de incerteza associado, os resultados reais das 
transações em questão poderão diferir das correspondentes estimativas. 
As alterações a essas estimativas, que ocorram posteriormente à data das 
demonstrações financeiras consolidadas, serão corrigidas em resultados de 
forma prospetiva, conforme disposto pela IAS 8. 
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As principais estimativas e os pressupostos relativos a eventos futuros 
incluídos na preparação das demonstrações financeiras consolidadas, são 
descritos nas correspondentes notas anexas. 

A pandemia COVID 19 trouxe uma imprevisibilidade acrescida sobre as 
premissas a considerar no exercício de avaliação de ativos:
• O Grupoanalisou se existiam indícios de imparidade decorrentes dos 

impactos da mesma, de acordo com as atuais previsões, baseadas nas 
projeções do crescimento do PIB e da inflação nos mercados relevantes, 
de acordo com o FMI e Banco de Portugal, que poderiam indiciar a 
existência de imparidade do Goodwill. Não foram identificados indícios 
de imparidade sobre o Goodwill, existindo uma folga substancial face ao 
valor contabilístico das unidades geradoras de caixa (ver nota 10)

• Em relação à recuperabilidade, vida útil e depreciação de ativos fixos 
tangíveis e recuperabilidade inventários, o Grupoviu-se obrigado a 
encerrar temporariamente pontos de venda durante o período de 
confinamento, pelo que imediatamente adaptou o nível de encomendas 
de mercadorias, evitando a acumulação de stocks na cadeia de valor 
e preservando o seu fundo de maneio. Apesar do impacto apurado, 
decorrente do confinamento obrigatório, não indiciam a existência 
de imparidades sobre os ativos fixos tangíveis. Por outro lado, o 
Grupoconsidera que face às margens praticadas durante a pandemia, o 
valor realizável líquido dos seus inventários é globalmente superior ao 
valor contabilístico dos mesmos, tendo sido constituídas imparidades 
sobre os inventários seguindo as políticas contabilísticas do grupo, sem 
necessidade de reforços significativos das mesmas no ano de 2020 e 2021

• No que concerne à recuperabilidade de saldos de clientes e de outros 
valores a receber, as perdas por imparidade são registadas com base no 
modelo simplificado previsto na IFRS 9 registando as perdas esperadas 
até à maturidade. Assim, o Grupoavalia periodicamente as perdas 
com crédito esperadas e os impactos em todos os ativos financeiros 
mensurados pelo custo amortizado. Neste sentido, o Grupoavaliou a 
atual exposição ao risco de crédito e o eventual impacto das previsões 
económicas futuras, tendo concluído que o impacto desta componente é 
reduzido

• Nos pressupostos atuariais, o Grupo avaliou a taxa de desconto aplicável 
ao plano de benefícios definidos para empregados e outros benefícios 
pós-emprego. Decorrente dessa avaliação, o Grupo atualizou a taxa de 
desconto de acordo com as taxas de referência indicativas do mercado 
para cálculo de responsabilidade com benefícios pós-emprego e outros 
benefícios de longo prazo (ver nota 22). 

2.4. política de gestão do risco

O objetivo principal da gestão de risco financeiro é apoiar a prossecução da estratégia 
de longo prazo da Nors, procurando reduzir os riscos financeiros indesejados, 
a volatilidade associada e tentando mitigar eventuais impactos negativos nos 
resultados do Grupo decorrentes de tais riscos. Nesse sentido, o Grupo desenvolveu 
uma metodologia de gestão de risco com base nas boas práticas, por forma a garantir 
uma análise independente e objetiva dos riscos organizacionais, permitindo a sua 
monitorização, gestão, consolidação e benchmarking entre as várias dimensões 
organizacionais da Nors. A identificação dos riscos corporativos da Nors é da 
responsabilidade do Conselho de Administração, assessorado pela Direção Geral de 
Risco e Compliance, estabelecendo quais serão os principais riscos a que o Grupo 
como um todo se encontra exposta, definindo para cada um deles qual o nível de 
exposição desejado. É a partir desta combinação que se apura o Perfil de Risco 
organizacional, que deverá orientar as ações e as iniciativas a adotar e implementar 
de forma transversal na Nors. Neste contexto, a principal iniciativa desenvolvida foi a 
conceção e permanente atualização das Políticas Corporativas Nors. Estas Políticas 
Corporativas definem para cada tema as principais responsabilidades, decisões e 
aprovações entre os Órgãos de Gestão, os Centros Corporativos e as Unidades de 
Negócio/Empresas da Nors. 
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a. Risco da Envolvente 

O Risco da Envolvente surge a partir de fatores exteriores à empresa que 
podem afetar a viabilidade do seu modelo de negócio, pondo em causa 
o cumprimento da estratégia e objetivos. Os riscos mais críticos desta 
categoria foram trabalhados pelo Conselho de Administração, o plano de ação 
será monitorizado e desenvolvido ao longo do tempo.  
 

b.  Risco de Processos e de Informação para tomada de decisão 

Risco de Processos é o risco da Nors não estar a adquirir, gerir, renovar e 
utilizar de forma eficiente e eficaz os ativos do negócio. O risco na Informação 
para tomada de decisão é o risco da informação utilizada para suporte da 
execução do modelo de negócio, para reporte interno ou externo sobre 
performance e para avaliação contínua do modelo de negócio. O risco de 
processos e de informação para tomada de decisão serão mitigados quer 
pelas ações dos Diretores em cada Unidade de Negócio e Empresa, quer pelas 
normas estabelecidas nas Políticas Corporativas.   

c. Risco da Taxa de Câmbio 

A Nors tem operações a nível internacional, tendo empresas que operam em 
diferentes jurisdições, estando por isso exposta ao risco de taxa de câmbio.
A Nors, estando geograficamente dispersa por várias Regiões e mercados 
internacionais, baseia a sua atividade em diferentes moedas, pelo que 
este risco deve ser gerido devidamente numa perspetiva global e de forma 
centralizada. Assim sendo, compete exclusivamente ao CFO definir as 
medidas e iniciativas preferenciais que a Nors e as Unidade de Negócio e 
Estrutura de Gestão devem executar para mitigação do risco cambial. As 
moedas com exposição mais significativa são o dólar dos Estados Unidos, o 
real do Brasil e o dólar do Canadá. Esta exposição cambial de balanço é gerida 
através de operações de cobertura natural, nomeadamente contratando 
dívida financeira em moeda local ao do risco assumido. 

in thousands of Euros assets liabilities
moeda Dec 2021 Dec 2021

Brazilian Real BRL 108 974 72 038

US Dollar USD 139 493

Canadian Dollar CAD 203 474 124 654

Namibian Dollar NAD 8 316 5 287

Mozambique Metical MZN 3 092 1 750

Angolan kwanza AOA 369

Moroccan Dinar MAD 93

Cape Verde Escudo CVE 0 0

Tanzanian Shilling TZS 45 0

67 749

0

80

Botswana Pula BWP 3 397 2 260

Kenyan Shilling KES 0 0

Dec 2020

36 552

167 496

3 334

3 825

0

0

40 268

0

401

1 917

0

0 0Turkish Lira TRY 109

Dec 2020

74 074

123 439

215 400

5 779

4 214

928

89

1

42

2 699

0

158

As variações cambiais das empresas são geridas pela Direção Financeira 
da Nors através de instrumentos financeiros mais ou menos estruturados: 
“forwards” e dívida financeira. O montante dos ativos e passivos (em milhares 
de Euros) da Nors registados em moeda diferente do Euro, pode ser resumido 
como se segue:

currency assets liabilities equity
net

income

Brazilian Real BRL -2 137 -1 413 -724 -390

Canadian Dollar CAD -3 990 -2 444 -1 545 -225

Namibian Dollar NAD -163 -104 -59 -12

Mozambique Metical MZN -61 -34 -26 -8

Angolan kwanza AOA -7 -2 -6 -4

Moroccan Dinar MAV -2 0 -2 0

Cape Verde Escudo CVE 0 0 0 0

Tanzanian Shilling TZS -1 0 -1 0

US Dollar USD -2 735 -1 328 -1 407 -60

Botswana Pula BWP -67 -44 -22 -8

Kenyan Shilling KES 0 0 0 0

Turkish Lira TRY -2 0 -2 0

Assumindo um cenário de desvalorização cambial de 2% face aos câmbios de 
2021 de cada moeda, aplicando esta aos contributos diretos em 2021 para a 
Posição Financeira e o Resultado líquido da Nors os principais impactos (em 
milhares de Euros) podem ser resumidos como se segue:
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d. Risco de Preço 

O risco de preço está relacionado com outros ativos e instrumentos financeiros 
e apresenta um nível de exposição acrescido, pelo que os mecanismos para 
o controlar ou minimizar podem implicar a utilização de instrumentos de 
cobertura mais sofisticados. Desta forma, a sensibilidade e a atuação da 
Nors perante variações de cotação nos referidos “investimentos disponíveis 
para venda”, deve ser monitorizada pela Direção de Planeamento e Controlo 
de Gestão e gerida pelo CFO, de acordo com as orientações definidas pelo 
Conselho de Administração, sempre que necessário. 

e. Risco taxa de Juro 

O endividamento da Nors encontra-se indexado a taxas de juro variável, 
expondo o custo de dívida à volatilidade do mercado financeiro. O impacto (em 
milhares de Euros) desta volatilidade nos resultados e capital próprio da Nors 
não é significativo pelo efeito dos seguintes fatores: possível correlação entre o 
nível das taxas de juro de mercado e o crescimento económico (“natural hedge”) 
e existência de liquidez ou disponibilidades consolidadas a taxas variáveis.

Dec 2021

change income income

obtained funding +1p.p. 1 565

obtained funding -1p.p. -1 565

Dec 2020

2 082

-2 082

f. Risco de Liquidez 

O risco de liquidez é definido como sendo o risco de falta de capacidade para 
liquidar ou cumprir as obrigações nos prazos definidos e a um preço razoável. 
Os objetivos da gestão deste risco na Nors são sobretudo três:
• Liquidez: garantir o acesso a fundos de forma permanente, eficiente 

e suficiente para fazer face aos pagamentos correntes nas respetivas 
datas de vencimento, bem como a eventuais solicitações de fundos nos 
prazos definidos para tal, ainda que não previstos; 

•  Segurança: minimizar a probabilidade de incumprimento no reembolso 
de qualquer aplicação de fundos; 

•  Eficiência financeira: garantir que a Nors e as Unidades de Negócio/
Estruturas de Gestão maximizam o valor criado e minimizam o custo de 
oportunidade da detenção de liquidez excedentária no curto prazo. 

De  uma forma geral, a responsabilidade pela gestão do risco de liquidez é 
da Direção Financeira da Nors. No entanto, para assegurar a existência de 
liquidez na Nors e nas Unidades de Negócio/Estruturas de Gestão, estão 
definidos parâmetros de gestão de fundo de maneio que permitem maximizar 
o retorno obtido e minimizar os custos de oportunidade associados de uma 
forma segura e eficiente. Importa referir que na Nors todo o excedente de 
liquidez existente deve ser aplicado na amortização de dívida de curto prazo, 
devendo ser adotado como base o cenário mais pessimista para a análise de 
maturidade de cada um dos instrumentos financeiros passivos, de forma a 
minimizar o risco de liquidez associado a estas obrigações. 

Em 31 de dezembro de 2021 e 2020, a Nors apresenta um endividamento 
bancário líquido de 89 818 milhares de Euros e 158 096 milhares de Euros, 
respetivamente, divididos entre empréstimos correntes e não correntes e 
caixa e depósito bancários contratados junto de diversas instituições. À data 
de 31 de dezembro de 2021, existem linhas de crédito em aberto por utilizar no 
valor de 384 230 milhares de Euros (ver nota 23). O Grupo tem financiamentos 
contratados que têm associados cláusulas contratuais que definem o 
cumprimento de determinados covenants financeiros. A percentagem, em 
função do saldo em dívida a 31 de dezembro com covenants financeiros, é 
de 93%, sendo que à data da demonstração da posição financeira o Grupo 
encontra-se a cumprir com os covenants contratados. 
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Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2021 não ocorreram alterações a políticas contabilísticas. 

3. alterações de políticas contabilísticas e correção de erros fundamentais 

Os empréstimos sob a forma de emissões de papel comercial são 
classificados como passivos não correntes quando têm garantia de colocação 
por um período superior a um ano e é intenção do Conselho de Administração 
do Grupo utilizar essa fonte de financiamento igualmente por um período 
superior a um ano. Em 31 de dezembro de 2021, a Nors apresenta um Ativo 
corrente de 399 613 milhares de Euros sendo este superior ao Passivo 
corrente de 368 848 milhares de Euros. No contexto da elevada incerteza 
quanto à evolução da pandemia com o objetivo de mitigar a potencial redução 
do seu volume de negócios, o grupo implementou diversas medidas de 
redução de custos em 2020, que tiveram impacto em 2021. É convicção do 
Conselho de Administração, que face à sua situação financeira e de liquidez, 
o grupo ultrapassará os potenciais impactos negativos do contexto em que 
se insere, sem que esteja em causa o princípio da continuidade, aplicado na 
preparação das presentes demonstrações financeiras.

g. Risco de Crédito 

O risco de crédito refere-se ao risco da contraparte incumprir com as suas 
obrigações, resultando em possíveis perdas para a Nors, pelo que a sua 
exposição está maioritariamente associada à cobrança dos valores a receber 
de clientes decorrentes da atividade operacional. Para a cobertura do risco de 
crédito podem ser contratados seguros de crédito ou outros instrumentos de 
cobertura, sendo que, no que diz respeito à contratação de seguros de crédito, 
as Áreas de Contas a Receber das Norshare devem efetuar uma avaliação da 
necessidade e da relação de custo/benefício da contratação, submetendo 
as suas conclusões à Direção Financeira. Relativamente à contratação de 
outros instrumentos de cobertura, esta é da competência exclusiva do CFO.  
O Conselho de Administração aprovou uma Política de Gestão de clientes e 
Crédito que mitiga este risco, nomeadamente nos seguintes pontos: 
- Obrigatoriedade para todos os negócios de produtos da área comercial a 
crédito, a área financeira das Contas a Receber dos Serviços Partilhados 
analisar o crédito e emitir um parecer técnico; 
- Realizar mensalmente análises de imparidades aos montantes a receber; 
- Monitorizar a evolução de crédito em reuniões periódicas. 
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As empresas da Nors incluídas na consolidação pelo método de consolidação integral 
e a respetiva proporção do capital detido em 31 de dezembro de 2021 e 2020, são como 
se segue:

company
% of capital

held  2021(1)
consolidation

method
Nors, S.A. parent company

-

AgroNew Máquinas Agrícolas, Ltda 99,99% Full

Amplitude Seguros - Corretores de Seguros S.A. 82,50% Full

AS - Glass Angola, Lda. 73,50% Full

ASParts Angola, Lda. 98,01% Full

ASParts Cabo Verde, S.A. - Full

Asinter - Comércio Internacional, Lda. 70,00% Full

ASMOVE - Consultoria e Projectos Internacionais, S.A. 100,00% Full

Auto Sueco (Lobito), Ltd. - Full

Auto Sueco Centro-Oeste Concessionária de Veículos Ltda. 99,99% Full

Auto Sueco Moçambique, S.A. 100,00% Full

Auto Sueco São Paulo, Ltda. 99,99% Full

Auto Sueco Vehicles, Spare Parts & Services (Namibia) (Pty), Ltd. 100,00% Full

Auto-Maquinária, Lda. 99,00% Full

Auto-Sueco (Angola), S.A.R.L. 79,90% Full

Auto-Sueco (Tanzania) - Trucks, Bussesand Const.Eq., Ltd. 99,99% Full

Auto-Sueco II Automóveis, S.A. 100,00% Full

Auto-Sueco Kenya, Ltd. 99,99% Full

Auto-Sueco Vehicles ,Spare Parts & Services (Botswana) (Pty) Ltd. 99,19% Full

Civiparts - Comércio de Peças e Equipamentos, S.A. 100,00% Full

Civiparts Angola - Comércio de Componentes e Equipamentos, S.A. 100,00% Full

Civiparts Espanha 100,00% Full

Civiparts Marrocos 100,00% Full

ExpressGlass Angola 98,01% Full

Galius - Veículos, S.A. 100,00%

% of capital
held 2020(1)

parent company

99,99%

82,50%

73,50%

98,01%

82,50%

70,00%

100,00%

79,90%

99,99%

100,00%

99,99%

100,00%

99,00%

79,90%

99,99%

100,00%

99,99%

99,19%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

98,01%

100,00% Full

4. empresas da Nors incluídas na consolidação 

Estas empresas foram incluídas na consolidação pelo método da consolidação 
integral, conforme estabelecido pela IFRS 10 – “Demonstrações financeiras 
consolidadas” (controlo da subsidiária através da maioria dos direitos de voto, ou de 
outro mecanismo, sendo titular de capital da empresa – nota 2.2 a).

As empresas da Nors incluídas na consolidação pelo método de equivalência 
patrimonial e a respetiva proporção do capital detido em 31 de dezembro de 2021 e 
2020, são como se segue:

Grow - Formação Profissional, S.A. 100,00% Full

Holding Expressglass, BV - Full

Imosócia – Sociedade Imobiliária, S.A. 100,00% Full

NewOnedrive, S.A. 100,00% Full

Nors Brasil Participações, Ltda. 99,99% Full

Nors International B.V. 100,00% Full

Plurirent – Serviços de Aluguer, S.A. 100,00% Full

Promotejo - Compra e Venda de Propriedades, S.A. 100,00% Full

SARI Serviços Aftermarket Região Ibéria 100,00% Full

SGNT, S.G.P.S. 100,00% Full

Socibil - Imobiliária, SARL. 100,00% Full

Sogestim, Lda. 55,00% Full

Sotkon Angola, Lda. - Full

Sotkon Espanha 100,00% Full

Sotkon France, S.A. 100,00% Full

Sotkon Marocco, SARLAU 100,00% Full

Sotkon Portugal - Sistemas de Resíduos, S.A. 100,00% Full

Sotkon TRAtik Sustemleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi - Full

Strongco Corporation 100,00% Full

Nors Canada, Inc 100,00% Full

Auto Sueco Portugal, S.A. 100,00% Full

 ASFC S.G.P.S.,  S.A. 100,00% Full

Strongco General Partner, Inc 100,00% Full

Strongco Limited Partnership 100,00% Full

Tecnauto Vehiculos, S.L. 100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

99,99%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

55,00%

50,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

83,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00% Full

(1) - Direta e indiretamente
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(1) - Direta e indiretamente M.E.P - Método Equivalência Patrimonial

Air Rail Portugal, Sociedade Unipessoal, Lda 25,00% E.M.

Air-Rail Marrocos 25,00% E.M.

Air-Rail Polska, Sp. z.o.o 12,50% E.M.

Air-Rail, S.L. 25,00% E.M.

 Ascendum Agro 50,00% E.M.

Ascendum Construction Equipment, INC. 50,00% E.M.

Ascendum Turk Makina, Limited Sirketi 50,00% E.M.

Ascendum Baumaschinen Österreich GmbH 50,00% E.M.

Ascendum Épitögépek Hungária 50,00% E.M.

Ascendum España, S.L. 50,00% E.M.

Ascendum Gradevinski Strojevi 50,00% E.M.

Ascendum Camiões, Unipessoal, LDA 50,00% E.M.

Ascendum Máquinas, Unipessoal, LDA 50,00% E.M.

Ascendum Machinery SRL 50,00% E.M.

Ascendum Makina Yatirim Holding, A.S - E.M.

Ascendum Maquinaria México, S.A de C.V 50,00% E.M.

Ascendum Portugal - Serviços de Gestão, SA 50,00% E.M.

Ascendum Stavebeni Stroje Czech 50,00% E.M.

Ascendum Stavebné Stroje Slovensko 50,00% E.M.

Ascendum, GmbH 50,00% E.M.

Ascendum, S.A. 50,00% E.M.

Centrocar Moçambique 32,00% E.M.

Centrocar, S.A. 40,00% E.M.

Centrocar España, S.L. 40,00% E.M.

E.M.

E.M.

E.M.

E.M.

E.M.

E.M.

E.M.

E.M.

(1) - Directly and Indirectly E.M. - EquityMethod

Ascendum Automóveis, unipessoal, Lda. 50,00% E.M.

company
% capital

held 2021(1)

25,00%

25,00%

12,50%

25,00%

-

50,00%

50,00%

50,00%

50,00%

50,00%

50,00%

50,00%

50,00%

50,00%

50,00%

50,00%

50,00%

50,00%

50,00%

50,00%

50,00%

32,00%

40,00%

40,00%

50,00%

Glomak SGPS, S.A. 50,00%

Groupauto Portugal & Palop - GPLP, Lda 50,00%-

50,00%

50,00%

-Importadora Distribuidora de Maquinaria Industrial ZEPHIR, S.L. 25,00%

Sotkon Anadolu 50,00%

TeaAloya, Inmobiliaria, S.A.U. 50,00%

25,00%

50,00%

50,00%

-Volmaquinaria de Construcciòn España, S.A.U. 50,00%

Volrental Atlântico, S.A.U 34,50%

Bergmann Americas, INC. 50,00%

50,00%

34,50%

50,00%

% capital
held 2020(1)

consolidation
method

Estas empresas foram incluídas na consolidação pelo método de equivalência 
patrimonial pela existência de acordos parassociais que pelas suas condições 
determinam a existência de controlo conjunto, conforme estabelecido pelo IFRS 11 – 
“Empreendimentos Conjuntos”.

Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2021, verificaram-se as seguintes 
variações na composição do perímetro de consolidação: 

- Liquidação da  AS Parts Cabo Verde, S.A., Auto Sueco (Lobito), Ltd., Holding 
Expressglass, BV, Sotkon Angola, Lda. e Ascendum Makina Yatirim Holding, A.S, sem 
impactos nas demonstrações financeiras consolidadas, tratando-se de empresas de 
gestão de participações sociais e/ou sem atividade operacional. 

- Liquidação da  Sotkon TR Atik Sustemleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi, que 
gerou impactos não materiais, relacionados com o reconhecimento em resultado 
do exercício das reservas de conversão cambial em capital próprio ao nível das 
demonstrações financeiras consolidadas. 

- Constituição da Ascendum Agro, sem impactos materiais nas demonstrações 
financeiras consolidadas. 

Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2020, verificaram-se as seguintes 
variações na composição do perímetro de consolidação: 

- Aquisição da Strongco Corporation em 17 de março de 2020, através da figura legal 
no Canadá de “amalgamation”, com os seguintes impactos contabilísticos:

contributo 31.12.2019
Ativos fixos Tangíveis 745
Investimentos em Associadas e Empreendimentos conjuntos 216
Inventários 1 256
Clientes 2 500
Disponibilidades 604
Outros 3 075

total do ativo 8 396

Fornecedores 5 488

Financiamentos obtidos 3
0Provisões

Outros 1 462

total do passivo 6 952

Volume de Negócios 12 497

CMVMC -6 527

Ganhos/Perdas imputados de subsidiárias, associadas
e empreendimentos conjuntos 76

FSE's e Gastos Pessoal -3 981
Outros 150

ebitda 2 215

Depreciações -196
Juros e diferenças cambiais 143
Imposto do exercício -572

resultado líquido 1 590

31.12.2018
0
0
0
0
0
0

0

0

0
2 454

0

2 454

0

0

603

0
0

603

0

0
0

603

contribution 31.12.2020
Tangible fixed assets 4 345

Deferred tax assets 5 143
Inventories 126 853
Customers 22 487
Cash and cash equivalents 9 573
Others 4 893

total assets 215 338 194 899

Suppliers 46 625

Financing obtained 67 251

8 757Provisions

Others 11 711

total liabilities 167 429

Turnover 180 484

Cost of goods sold -123 730
ESF’s and Personnel Expenses -36 654
Others 4 879

ebitda 24 979

Depreciations -13 032
Interest and exchange rate diferences -4 590
Income for the period 87

net income 7 444

17.03.2020
3 519

5 154
128 036

19 903
0

6 773

25 164

95 678

7 733

15 383

177 667

Assets through lease 29 667 31 515
Goodwill 12 378 0

Liabilities through lease 33 085 33 708

5. alterações ocorridas no perímetro de consolidação
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O Goodwill contabilizado na data de aquisição ascendeu a 12 611 milhares de Euros (19 
350 milhares de CAD), derivando da aquisição por 27 583 milhares de Euros (42 323 
milhares de CAD) de ativos líquidos contabilísticos após “purchase price alocation” de 
14 972 milhares de Euros (22 973 milhares de CAD). 

Na contabilização de uma combinação de negócios, o adquirente tem um período 
de tempo que se mostre razoável para identificar e determinar o valor dos ativos 
identificáveis adquiridos, passivos assumidos e interesses não controlados na 
adquirida; a contraprestação transferida para a adquirida ou outro valor usado na 
mensuração do Goodwill e o Goodwill reconhecido. 

O grupo tem, portanto, um período de mensuração até um ano após a data de 
aquisição para reavaliar os valores apurados e aqui divulgados. Neste período 
foi identificada a necessidade de correção do valor do Goodwill associado a esta 
aquisição diminuindo o mesmo em 2 740 milhares de Euros (3 944 milhares de CAD) 
alocando este montante aos Ativos por Locação, reavaliando os mesmos conforme 
previsto na IFRS 3 e IFRS 16.

- Constituição do empreendimento conjunto Groupauto Portugal & Palop - GPLP, Lda 
em Portugal 

- Alienação da Dalia - Gestão e Serviços, S.A., com data de efeito a 31 de dezembro de 
2020. O negócio correspondeu à alienação de 100% do capital social da sociedade 
pelo valor global de 6 900 milhares de Euros, tendo gerado uma mais valia de 2 668 
milhares de Euros reconhecidos em "Ganhos / Perdas imputados de subsidiárias, 
associadas e empreendimentos conjuntos". O foi realizando com uma parte 
relacionada, mas seguindo preços de mercado.

development
projects

computer
software

industrial
property

other intangible
assets

investments in
progress total1 January  2020

Acquisition value net
of impairment  2 554  4 196  3 981   688  1 205

0

 12 624

Accumulated depreciation - 1 838 - 3 019 -3 590 -687 -9 133

initial net value   716  1 177   391 1  1 205  3 490

movements in 2020
Initial net value  1 177   391 1  1 205  3 490  716
Changes in perimeter —
Accumulated value 0 - 255 -42 -58 -354

Changes in perimeter —
Accumulated depreciations   4   150   38   58

  19

  -19

0

0

  250

Additions   37   208   8   818

0

0

 1 090
Transfer, sales and Write-offs/
Acquisition cost   405 - 125   33 -616

0

0

-321

Transfer, sales and
Write-offs/Accumulated
amortization

  157   116   7   281

Depreciation for the financial year -  466 - 414 -115 -995

closing net value   854   858   321 1  1 407  3 441

31 December  2020
Acquisition or
revalued cost  2 997  4 025  3 981   629  1 407

0

 13 038

Accumulated depreciation - 2 143 -3 166 -3 660 -628 - 9 597

closing net value   854   858   321 1  1 407  3 441

movements in 2021
Initial net value   858   321   1  1 407  3 441
Changes in perimeter —
acquisition value 0

  854

0

0

0

0 0

0

0

0  17   38   53   108

Changes in perimeter —
Accumulated depreciations   -4 -  11 -36  - 53 -102

Additions  1 365   19   20  1 791  3 194
Transfer, sales and
Write-offs/Acquisition cost -108   178 -1 -1 949 -1 881

Transfer, sales and
Write-offs/Accumulated
amortization

  539 -  66 0   473

Depreciation for the financial year -453 -  173 -82 -708

closing net value  2 193   823   261 1  1 248  4 525

31 December  2021
Acquisition or
revalued cost  4 253  4 238  4 038   682  1 248

0

 14 460

Accumulated depreciation -2 061 - 3 415 -3 777 - 681 - 9 935

closing net value  2 193   823   261 1  1 248  4 525

Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020, os movimentos ocorridos 
nos ativos intangíveis, bem como nas respetivas amortizações e perdas por 
imparidade acumuladas, foram os seguintes:

6. ativos intangíveis
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Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021e 2020, os movimentos ocorridos nos ativos fixos tangíveis, bem como nas 
respetivas depreciações e perdas de imparidade acumuladas, foram os seguintes:

1 January 2020

Acquisition or
revalued cost net
of impairment

Accumulated depreciation

closing net value

land and
natural

resources

 23 632

0

 23 632

 23 632

  66

- 874

0

0

0

0

0

0

0

 22 824

 22 824

 22 824

buildings
and other

constructions

 144 399

- 72 607

 71 792

 71 792

 4 165

- 3 178

- 8 665

 3 048

  438

  244

  83

- 3 818

 64 109

 140 581

- 76 472

 64 109

basic and
transport

equipment

 25 619

- 19 621

 5 998

 5 998

 5 663

- 4 316

- 2 498

 1 899

 2 166

  791

-  846

- 1 386

 7 472

 31 741

- 24 270

 7 472

office
equipment

12 229

- 10 588

 1 641

 1 641

 18 211

-17 100

-1 459

 1 284

  288

-1 682

 1 147

- 467

 1 865

 27 587

-25 723

 1 865

other tangible
fixed assets

 5 853

-4 942

  911

  911

0

0

-  378

  333

  57

  16

  114

- 405

  648

 5 548

-4 900

  648

contracts with
repurchase agreement 

 23 195

-3 468

 19 727

 19 727

0

0

-23

0

 10 961

-766

  351

-3 365

 26 885

 33 368

-6 482

 26 885

investments in
progress

 1 672

0

 1 672

 1 672

0

0

0

0

0

0

0

  177

-1 109

  739

  739

  739

total

 236 600

- 111 226

 125 374

 125 374

 28 105

- 24 594

- 13 897

 6 563

 14 087

- 2 506

  850

- 9 440

 124 542

 262 389

- 137 847

 124 542

movements in 2020

Initial net value

Translation differences —
Acquisition cost

Changes in perimeter —
Acquisition cost

Translation differences —
Accumulated depreciation

Changes in perimeter —
Acquisition depreciation

Acquisition 

Transfer, sales
and Writeoffs
Acquisition cost

Transfer, sales
and Writeoffs
Accumulated depreciation

Depreciation for the financial year

closing net value

31 December  2020

Acquisition or
revalued cost net
of impairment

Accumulated depreciation

closing net value

7. ativos fixos tangíveis 

land and
natural

resources

 22 824

    638

 6 657

0

0

0

0

  204

 30 323

 30 323

 30 323

buildings
and other

constructions

 64 109

 6 159

- 1 982

 3 654

- 1 125

  551

0

 65 623

 149 268

- 83 645

 65 623

basic and
transport

equipment

 7 472

 1 450

- 1 111

 3 302

- 3 496

 1 312

0

 7 224

 32 997

- 25 773

 7 224

office
equipment

 1 865

 1 941

- 1 856

  234

  237

- 209

0

 1 816

 30 000

- 28 183

 1 816

other tangible
fixed assets

  648

  348

- 312

  109

  472

-  269

0

  647

 6 476

- 5 829

  647

contracts with
repurchase agreement 

 26 885

  127

0

 7 277

- 2 932

 1 279

- 575

 28 009

 37 265

- 9 256

 28 009

investments in
progress

  739

8

0

  552

0

0

0

8

   1 307

 1 307

 1 307

total

 124 542

 10 669

-5 261

 21 785

- 6 632

 2 663

- 575

 134 950

 287 636

- 152 686

 134 950

movements in 2021

Initial net value

Acquisition 

Changes in perimeter —
Acquisition cost

Changes in perimeter —
Accumulated depreciations

Transfer, sales
and WriteOffs
Acquisition cost

Transfer, sales
and WriteOffs
Accumulated depreciation

Impairment Loss/Reversal

closing net value

31 December  2021

Acquisition or 
revalued cost net
of impairment

Accumulated depreciation

closing net value

0 - 5 742 - 1 704 - 396 - 347 -4 053 0 - 12 242Depreciation for the financial year

Em 2021, os montantes divulgados nas linhas “Transferência, alienações e abates” incluem também reclassificações contabilísticas 
de acordo com as políticas da Nors, nomeadamente para Propriedade de Investimento por alteração da utilização dos bens.

Em 2021, foi alterada a forma de apresentação dos “Contratos com acordo de recompra” tendo os mesmos passado a ser 
apresentados como Ativos Fixos Tangíveis, quando em 2020 foram apresentados em “Ativos por locação”. 

O valor do comparativo foi reexpresso em 2021.
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Em 31 de dezembro de 2021 e 2020, a rubrica “Propriedades de investimento” corresponde a ativos imobiliários detidos pela 
Nors que se encontram a gerar rendimento através do respetivo arrendamento ou para valorização. Estes ativos encontram-se 
registados ao custo de aquisição ou custo revalorizado na data da primeira aplicação das IFRS (01 de janeiro de 2009). 

O detalhe dos ativos imobiliários registados na rubrica “Propriedades de investimento” em 31 de dezembro de 2021 e 2020 pode ser 
apresentado como se segue:

real estate location

Algarve house and land Algarve

Porto building and land Porto

S. João da Talha building S.João da Talha

Barreiro building and land Barreiro

Matosinhos land Matosinhos

Figueira da Foz apartment Figueira da Foz

Francos building Porto

Gonçalo Cristóvão building Porto

Tecnauto building Galiza

Moreira da Maia building and land Maia

Brito Capelo offices Matosinhos

Ovar building and land Ovar

Monte dos Burgos building and land Porto

Dec 2021

net
book value

appraisal
value

311 612

378 1 228

1 997 4 891

458 477

2 925 2 926

121 148

147 167

557 2 126

929 967

2 430 5 880

10 13 12

10 264 19 436

net
book value

appraisal
value

312 612

400 1 228

2 053 4 795

468 477

2 925 2 926

117 142

124 148

150 167

542 1 333

1 141 4 090

943 967

2 524 5 880

11

11 710 22 778

Dec 2020

8. propriedades de investimento 

O Conselho de Administração entende que uma possível alteração (dentro de um 
cenário de normalidade) nos principais pressupostos utilizados no cálculo do justo valor 
não irá originar perdas de imparidade, para além da perda já registada. 

O justo valor das propriedades de investimento que é objeto de divulgação em 31 de 
dezembro de 2021 e 2020 foi determinado por avaliação imobiliária efetuada pelo 
perito avaliador José Carlos Santos que recorreu ao método da média aritmética 
dos resultados do método comparativo de Mercado e do método dos custos. Apesar 
das alterações ocorridas no valor contabilístico, o justo valor dos imóveis não sofreu 
alteração com base nas avaliações efetuadas.

Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2021 e 2020, os rendimentos e 
gastos operacionais diretamente associados a estas propriedades de investimento 
foram os seguintes: 

Dec 2021

Rents and other income 894

Depreciation -267

Maintenance and repair -131

Dec 2020

826

-312

-87
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land and
natural

resources

buildings
and other

constructions
investments in

progress total1 January 2020

Acquisition or
revalued cost net
impairment

Accumulated depreciation

initial net value

movements in 2020

initial net value

Acquisitions

Transfer, sales and
Write-offs/Acquisition cost
Transfer, sales
and Write-offs
Accumulated depreciation
Depreciation for the financial year

closing net value

31 December 2020

Acquisition or revalued cost
net of impairment

Accumulated depreciation

closing net value

movements in 2021

Initial net value

Acquisitions

Transfer, sales and
Write-offs/Acquisition cost

Transfer, sales and
Write-offs/Accumulated
depreciation

Depreciation for the financial year

closing net value

31 December 2020

Acquisition or revalued cost
net of impairment

Accumulated depreciation

closing net value

 8 054  9 088     128  17 270

  0 - 5 403   0 - 5 403

 8 054  3 684   128  11 867

 8 054  3 684   128  11 867

  0   32   0   32

0   177 -  53   124

  0 0   0 0

  0 -  312   0 - 312

 8 054  3 581   75  11 710

 8 054  9 297   75  17 426

  0 - 5 716   0 - 5 716

 8 054  3 581   75  11 710

 8 054  3 581   75  11 710

  0   37   0   37

-  717 - 1 448   19 - 2 146

  0   929   0   929

  0 -  267   0 -  267

 7 337  2 832   94  10 264

 7 337  7 886   94  15 317

  0 - 5 053   0 - 5 053

 7 337  2 832   94  10 264

O movimento da rubrica “Propriedades de 
investimento” em 31 de dezembro de 2021 
e 2020 foi como se segue: 
 
Em 2021, os montantes divulgados 
nas linhas “Transferência, alienações 
e abates” incluem também 
reclassificações contabilísticas de 
acordo com as políticas da Nors, 
nomeadamente de Ativos Fixos Tangíveis 
por alteração da utilização dos bens.

9.1. ativos por locação

Em 31 de dezembro de 2021 e 2020 procedeu-se às seguintes operações, registadas de acordo com a IFRS 16 – Locações:

movements in 2020

Initial net value  1 859

Perimeter variation -
Acquisition value

Perimeter variation -
Accumulated depreciation

Translation differences —
Acquisition cost -  219

Translation differences —
Accumulated depreciation

Increases

Decreases and other
regularizations/Accumulated
depreciation

Depreciation for the financial year

valor líquido final

Decreases and other
regularizations
Acquisition cost

1 January 2020

Acquisition or
revalued cost net
impairment

Accumulated depreciation

initial net value

31 December 2020

Acquisition or
revalued cost net
impairment

Accumulated depreciation

closing net value

operating
lease

of buildings

 30 823

 30 374

- 4 777

- 5 368

 1 050

 2 871

 1 777

- 9 286

 46 259

- 1 205

 35 768

- 4 945

 30 823

 62 440

- 16 181

 46 259

operating
lease of basic

equipment

  2

  152

-  34

-  92

  35

0

-  434

-  40

  817

 1 228

  5

-  2

    2

 1 292

-  476

  817

operating
lease

of vehicles

 1 361

 8 996

- 3 196

-  365

  154

 3 282

 1 589

- 2 773

 7 839

- 1 210

 2 286

-  924

 1 361

 12 988

- 5 149

 7 839

operating
lease of office

equipment

0

0

  45

  567

  173

-  466

 1 353

-  607

 2 369

-  510

 1 859

 2 110

-  757

 1 353

total

 34 045

 39 522

- 8 007

- 6 044

 1 284

 6 720

 3 105

- 12 564

 56 268

- 1 794

 40 427

- 6 382

 34 045

 78 831

- 22 563

 56 268

9. locação 

PÁGINA

318

CAPÍTULO 05.

PÁGINA

319

CAPÍTULO 05.



movements in 2021

Initial net value

Translation differences —
Accumulated depreciation

Increases

Decreases and other
regularizations/Acquisition cost

Decreases and other
regularizations/Accumulated
depreciation

Depreciation for the financial year

closing net value

31 December  2021

Gross Value 

Accumulated depreciation

closing net value

operating
lease

of buildings

 46 259

- 1 000

 6 532

  186

  964

- 10 027

 46 161

 72 405

- 26 243

 46 161

operating
lease of basic

equipment

    817

-  13

0

  97

-  178

-  56

  697

 1 420

-  723

  697

operating
lease

of vehicles

 7 839

-  405

  904

  48

 1 127

- 3 029

 7 438

 14 895

- 7 457

 7 438

operating
lease of office

equipment

 1 353

0

 2 007

- 1 712

  137

-  565

 1 220

 2 405

- 1 185

 1 220

total

 56 268

Translation differences —
Acquisition cost

 3 247   31   955 0  4 233

- 1 418

 9 442

- 1 381

 2 049

- 13 676

 55 517

 91 125

- 35 608

 55 517

9.2. passivos por locação

O Grupo possui as seguintes obrigações relacionadas com contratos com acordo de 
recompra e com locações a 31 de dezembro de 2021 e de 2020:

Dec 2021

Contracts with repurchase agreement 28 574

Operating leases 58 222

liabilities through leasing 86 796

current liabilities 23 776

non-current liabilities 63 020

Dec 2020

26 876

59 673

86 549

19 367

67 182

Dec 2021

deferred
rent

deferred
interest

repurchase
price total

2022 4 253 -287 5 862 9 829

2023 2 832 -197 5 703 8 338

2024 1 747 -121 3 976 5 601

2025 717 -49 4 092 4 761

2026+ 17 -1 28 45

total 9 566 -655 19 662 28 574

year

Dec 2020

deferred
rent

deferred
interest

repurchase
price total

2021 3 914 -294 3 086 6 706

2022 3 061 -220 6 013 8 854

2023 1 946 -139 3 295 5 101

2024 875 -64 3 868 4 678

2025 179 -12 1 371 1 537

total 9 974 -730 17 632 26 876

year

Dec 2021

Contracts with repurchase agreement 28 574

Operating leases 58 222

liabilities through leasing 86 796

current liabilities 23 776

non-current liabilities 63 020

Dec 2020

26 876

59 673

86 549

19 367

67 182

Dec 2021

deferred
rent

deferred
interest

repurchase
price total

2022 4 253 -287 5 862 9 829

2023 2 832 -197 5 703 8 338

2024 1 747 -121 3 976 5 601

2025 717 -49 4 092 4 761

2026+ 17 -1 28 45

total 9 566 -655 19 662 28 574

year

Dec 2020

deferred
rent

deferred
interest

repurchase
price total

2021 3 914 -294 3 086 6 706

2022 3 061 -220 6 013 8 854

2023 1 946 -139 3 295 5 101

2024 875 -64 3 868 4 678

2025 179 -12 1 371 1 537

total 9 974 -730 17 632 26 876

year

As obrigações de reconhecimento para os exercícios futuros em 31 de dezembro de 
2021 e de 2020, respetivamente, são:

Vendas com acordo de recompra:
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Locações:

Dec 2021

year
deferred
interest total

2022

2023-2026

total

2027+

15 939 -3 658 12 281

39 658 -7 489 32 169

15 350 -1 578 13 772

70 947 -12 725 58 222

deferred
rent

Dec 2020

ano
deferred
interest total

2021

2022-2025

total

2026+

15 046 -3 867 11 179

42 445 -9 382 33 064

16 530 -1 099 15 431

74 022 -14 348 59 673

deferred
rent

Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2020 ocorreu a aquisição da Strongco 
Corporation, tendo no decorrer do exercício de 2021, o Goodwill gerado por esta 
operação sido revisto, conforme previsto na IFRS 3 – Concentração das Atividades 
Empresariais. Para mais informações ver a nota 5.

O Goodwill não é amortizado. São efetuados testes de imparidade com uma 
periodicidade anual. 

Para efeitos da análise de imparidade, a quantia recuperável foi determinada com base 
no valor de uso, de acordo com o método dos fluxos de caixa descontados, tendo por 
base “business plan” desenvolvidos pelos responsáveis das empresas e devidamente 
aprovados pelo Conselho de Administração da Nors e utilizando taxas de desconto 
que refletem os riscos inerentes do negócio, ou no caso das sociedades imobiliárias o 
valor de alienação menos custos de venda, tal como previsto no normativo. 

Em 31 de dezembro de 2021, o método e pressupostos utilizados na aferição da 
existência, ou não, de imparidade, foram como se segue:

goodwill

Dec 2021

company growth rate
discount rate

(after tax)

Auto Sueco Centro Oeste 1 176 3,00% 10,21%

NewOneDrive 2 258 2,00% 7,77%

Arrábida Peças 913 2,00% 7,77%

Auto Sueco São Paulo 6 470 3,00% 10,21%

ASFC 11 442 2,00% 7,79%

Civiparts S.A. 15 696 2,00% 7,77%

Amplitude 1 614 2,00% 9,49%

Promotejo 812

AgroNew 2 324 3,00% 10,21%

Galius 4 474 2,00% 7,77%

7,99%

57 896

Strongco 10 704 2,00%

goodwill

Dec 2020

company growth rate
discount rate

(after tax)

Auto Sueco Centro Oeste 1 176 3,25% 7,99%

NewOneDrive 2 258 2,00% 5,46%

Arrábida Peças 913 2,00% 5,46%

Auto Sueco São Paulo 6 410 3,25% 7,99%

ASFC 11 442 2,00% 6,21%

Civiparts S.A. 15 696 2,00% 5,46%

Amplitude 1 614 2,00% 8,42%

Promotejo 812

AgroNew 2 301 3,25% 7,99%

Galius 4 474 2,00% 5,46%

59 475

Strongco 12 378 2,00%

10. Goodwill  
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A 31 de dezembro de 2020, foram utilizados os seguintes:

O movimento da rubrica “Goodwill” em 31 de dezembro de 2021 e de 2020 foi como se segue:

O Conselho de Administração, suportado no valor dos fluxos de caixa previsionais a 5 anos, 
descontados à taxa considerada aplicável, concluiu que, em 31 de dezembro de 2021, o valor 
contabilístico das unidades geradoras de caixa não excede o seu valor recuperável. 

As projeções dos fluxos de caixa basearam-se no desempenho histórico e nas expectativas 
de eficiência e crescimento orgânico. Os responsáveis acreditam que uma possível alteração 
(dentro de um cenário de normalidade) nos principais pressupostos utilizados no cálculo 
do valor recuperável não irá originar perdas de imparidade, fazendo a WACC e a taxa de 
crescimento do negócio variar em 1 p.p, o Goodwill mantêm-se sem imparidade.

Nas empresas com atividade imobiliária o valor recuperável foi determinado pelo 
justo valor dos imóveis menos custos de alienação, sendo que este é superior ao valor 
contabilístico dos ativos líquidos, incluindo o Goodwill, não sendo por este motivo 
necessário ser considerada uma imparidade de ativos.

1 January  2020 50 870

31 December 2020 59 475

Additions/reviews -2 740

Impact of exchange rate variations 1 162

31 December 2021 57 896

Additions/reviews 12 899

Impact of exchange rate variations -4 295

11.1. investimentos em associadas e empreendimentos conjuntos 
O saldo e composição da rubrica “Investimentos em Associadas e Empresas excluídas da Consolidação” em 31 de dezembro de 2021 
e de 2020 é como se segue:

% shareholding Dec 2021

Grupo Ascendum 50,00% 100 139

 Sotkon Anadolu 50,00%

 Groupauto Portugal & Palop 50,00% 231

100 478

Dec 2021

balance at 1 January 80 750

Perimeter variation
0

Share of the profit (loss) 21 158

Distributed Profits -4 000

-Divestments

Other movements in own capitals 2 570

balance at 31 December 100 478

109

Reclassification for Provisions 0

Dec 2020

80 387

205

80 750

Dec 2020

85 911

0

8 123

-4 000

-4 232

-5 257

80 750

158

205

% shareholding Dec 2021

Grupo Ascendum 50,00% 100 139

 Sotkon Anadolu 50,00%

 Groupauto Portugal & Palop 50,00% 231

100 478

Dec 2021

balance at 1 January 80 750

Perimeter variation
0

Share of the profit (loss) 21 158

Distributed Profits -4 000

-Divestments

Other movements in own capitals 2 570

balance at 31 December 100 478

109

Reclassification for Provisions 0

Dec 2020

80 387

205

80 750

Dec 2020

85 911

0

8 123

-4 000

-4 232

-5 257

80 750

158

205

Os movimentos registados entre os dois períodos são os seguintes:

Os principais indicadores das empresas que entram pelo método de equivalência patrimonial são:

share capital
(local currency) currency assets equity sales

net
income % grup

Grupo Ascendum 15 000 EUR 200 693590 570 1 025 416 42 641 50,00%

Groupauto Portugal & PALOP - GLPL 25 EUR 4621 201 566 58 50,00%

Sotkon Anadolu 50 TRY 217236 52 41 50,00%

Grupo Auto Union Espanha GAUESL 3,44%

Aliance Automotive Espanha, S.L. 15,75% 516

1 000

Other equity instruments -

1 556

516

0

516

% shareholding Dec 2021

 Lince Innovation Fund -

Dec 2020

11. investimentos financeiros 

goodwill

Dec 2021

company growth rate
discount rate

(after tax)

Auto Sueco Centro Oeste 1 176 3,00% 10,21%

NewOneDrive 2 258 2,00% 7,77%

Arrábida Peças 913 2,00% 7,77%

Auto Sueco São Paulo 6 470 3,00% 10,21%

ASFC 11 442 2,00% 7,79%

Civiparts S.A. 15 696 2,00% 7,77%

Amplitude 1 614 2,00% 9,49%

Promotejo 812

AgroNew 2 324 3,00% 10,21%

Galius 4 474 2,00% 7,77%

7,99%

57 896

Strongco 10 704 2,00%

goodwill

Dec 2020

company growth rate
discount rate

(after tax)

Auto Sueco Centro Oeste 1 176 3,25% 7,99%

NewOneDrive 2 258 2,00% 5,46%

Arrábida Peças 913 2,00% 5,46%

Auto Sueco São Paulo 6 410 3,25% 7,99%

ASFC 11 442 2,00% 6,21%

Civiparts S.A. 15 696 2,00% 5,46%

Amplitude 1 614 2,00% 8,42%

Promotejo 812

AgroNew 2 301 3,25% 7,99%

Galius 4 474 2,00% 5,46%

59 475

Strongco 12 378 2,00%
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11.2. instrumentos de capital ao justo valor por via de capital 
O saldo e composição da rubrica “Instrumentos de capital ao justo valor por via de 
capital” em 31 de dezembro de 2021 e de 2020 é como se segue:

share capital
(local currency) currency assets equity sales

net
income % grup

Grupo Ascendum 15 000 EUR 200 693590 570 1 025 416 42 641 50,00%

Groupauto Portugal & PALOP - GLPL 25 EUR 4621 201 566 58 50,00%

Sotkon Anadolu 50 TRY 217236 52 41 50,00%

Grupo Auto Union Espanha GAUESL 3,44%

Aliance Automotive Espanha, S.L. 15,75% 516

1 000

Other equity instruments -

1 556

516

0

516

% shareholding Dec 2021

 Lince Innovation Fund -

Dec 2020

11.3. instrumentos de dívida ao custo amortizado 
O saldo da rubrica “Instrumentos de dívida ao custo amortizado” corresponde a 
Obrigações do Tesouro da República Popular de Angola com o objetivo de detenção 
até à sua maturidade. 

Os movimentos registados entre os dois períodos são os seguintes:

Dec 2021

balance at 1 January 10 037

Acquisitions in the fiscal year 0

Exchange variation 913

Divestments -1 583

balance at 31 December 9 366

Dec 2020

48 694

5 235

-3 063

-40 830

10 037

2022 2023

Treasury Bonds 7 507 1 860

total 7 507 1 860

Dec 2021

balance at 1 January 10 037

Acquisitions in the fiscal year 0

Exchange variation 913

Divestments -1 583

balance at 31 December 9 366

Dec 2020

48 694

5 235

-3 063

-40 830

10 037

2022 2023

Treasury Bonds 7 507 1 860

total 7 507 1 860

A maturidade das linhas atualmente detidas é a seguinte:

O detalhe dos montantes e natureza dos ativos e passivos por impostos diferidos registados nas demonstrações financeiras 
consolidadas em 31 de dezembro de 2021 e de 2020, podem ser resumidos como se segue: 
 
Ativos por impostos diferidos:

reporting
tax losses

provisions and adjustments
not accepted as tax costs other total

31 December 2020  4 593  4 187   320  9 100

Exchange rate variation   12   514   526

Perimeter Variation   0 -1 695 - 1 695

Impact on Income
statement  1 399  1 112   516

0

0

 3 028

Other Adjustments 0     127 -  127 0

1 January 2020  5 506  1 085   273  6 865

Exchange rate variation -  256 - 1 068 - 1 324

Perimeter Variation 0 5 154  5 154

Impact on Income
statement -  689 - 1 070   46

0

0

- 1 714

Other Adjustments   32   87 0   119

31 December 2021  6 004  4 246   708  10 959

12. impostos diferidos  
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Portugal Brazil Spain France total

base dta base dta base dta base dta base dta

2020 600 126 600 126

2009 1 311 262 1 311 262

2010 285 76 285 76

2011 181 48 181 48

2012 882 176 262 69 1 144 246

2013 629 214 833 167 1 461 380

2014 1 551 326

24 5

398 80 68 18 2 017 423

2015 86 29 171 34 31 8 288 72

2016 2 1 180 36 182 37

292

366

2017 835 284

1 075 366

627 213

15 3

83 17

874

2018 1 075

2019 11 777 2 473 12 405 2 687

18 591 3 904 3 255 1 107 3 872 774 827 219 6 004 26 544

13 948 2 929 6 016 623 3 789 758 1 013 284 4 59324 765

2021

balance at
31.12.2021

balance at
31.12.2020

4 638 974 4 722 991

deferral of
capital gains tax

effect of fair value
valuation on land others total

1 January 2020

Exchange rate variation

Impact on Income statement

Other Adjustments

31 December 2020

Exchange rate variation

Impact on Income statement

Other Adjustments

31 December 2021

  416  1 907   828  3 151

-  274 -  274

0

0 0

2   742   744

0   350   35

  416  1 909  1 332  3 656

  52   52

-  21   598   577

0

0

0 0 0

416  1 888  1 982  4 286

Passivos por impostos diferidos:

As “Outras regularizações/utilizações” referem-se essencialmente à utilização/
reclassificação de ajustamentos não aceites como custo fiscal. 
O reporte fiscal que originou Ativos por Imposto Diferido à data de 31 de dezembro de 
2021 decompõe-se da seguinte forma:

Nos termos da legislação em vigor em Portugal, os prejuízos de 2014 a 2016 são 
reportáveis por 12 anos. Os prejuízos gerados no ano de 2017 e seguintes são 
reportáveis por 5 anos. No âmbito das medidas Covid-19, o governo português 
aumentou em 2 anos todos estes prazos.

À luz do Orçamento de Estado para 2013, a partir desse ano, a dedução de prejuízos 
fiscais está limitada a 70% do valor do lucro tributável apurado no período em causa, 
independentemente período em que o prejuízo fiscal tenha sido apurado. 
Nos termos da legislação em vigor em Espanha (País Basco), os prejuízos fiscais 
gerados entre 2008 e 2017 são reportáveis durante um período de quinze anos. A 
dedução de prejuízos fiscais está limitada a 50% do valor do lucro tributável apurado 
no período em causa, independentemente do período em que o prejuízo fiscal tenha 
sido apurado.

Em França os prejuízos fiscais não têm período limite de utilização.

No Brasil, os prejuízos fiscais não têm qualquer período limite de utilização, muito 
embora a sua dedução em cada ano esteja limitada a 30% do valor do lucro tributável 
apurado no período em causa. 

Em Angola, os prejuízos fiscais são reportáveis durante um período de 3 anos.
As empresas da Nors, sediadas em Portugal e detidas direta ou indiretamente em 
mais de 75% pela Nors, S.A., são tributadas em sede de Imposto sobre o Rendimento 
das Pessoas Coletivas de acordo com o Regime Especial de Tributação de grupos de 
Sociedades (“RETGS”) previsto nos artigos 69º e seguintes do Código do IRC. Para os 
períodos de tributação com início em ou após 1 de janeiro de 2017, a derrama estadual 
incide sobre a parte do lucro tributável sujeito e não isento de IRC que exceda 1 500 
milhares de Euros, com uma taxa de 3% até 7 500 milhares de Euros, com uma taxa de 
5% até 35 000 milhares de Euros e de 7% se maior que este último montante. 
De acordo com a legislação em vigor, as declarações fiscais das empresas da Nors 
sediadas em Portugal estão sujeitas a revisão e correção por parte da administração 
tributária durante um período de quatro anos (cinco anos para a Segurança Social), 
exceto quando tenha havido prejuízos fiscais, tenham sido concedidos benefícios 
fiscais, ou estejam em curso inspeções, reclamações ou impugnações, casos estes em 
que, dependendo das circunstâncias, os prazos são alargados ou suspensos.
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 Deste modo, as declarações fiscais das empresas da Nors desde 2017 poderão vir ainda 
a ser sujeitas a revisão. O Conselho de Administração da Nors entende que as eventuais 
correções resultantes de revisões/inspeções por parte da administração tributária 
àquelas declarações de impostos dos exercícios em aberto à inspeção não deverão ter 
um efeito significativo nas demonstrações financeiras consolidadas anexas. 
Nos termos do artigo 88º do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas, 
as empresas sediadas em Portugal encontram-se sujeitas adicionalmente a tributação 
autónoma sobre um conjunto de encargos às taxas previstas no artigo mencionado.  

 

Em 31 de dezembro de 2021 e de 2020, esta rubrica tinha a seguinte composição:
 

O Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas, nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e de 2020 foi 
apurado como se segue:

inventories Dec 2021

Raw materials and consumables 3

Products and work in progress 4 475

Finished and intermediate products 0

Goods 236 237

240 715

Accumulated impairment losses on Inventories (note 22) -11 797

total 228 918

cogs Dec 2021

Initial Inventories 240 759

Perimeter Variation 0

Net Purchases 787 994

Closing Inventories 236 240

total 780 347

Rental fleet depreciations -12 167

Dec 2020

1

3 490

0

240 758

244 249

-13 806

230 443

Dec 2020

129 065

128 036

587 852

240 759

596 235

-7 958

inventories Dec 2021

Raw materials and consumables 3

Products and work in progress 4 475

Finished and intermediate products 0

Goods 236 237

240 715

Accumulated impairment losses on Inventories (note 22) -11 797

total 228 918

cogs Dec 2021

Initial Inventories 240 759

Perimeter Variation 0

Net Purchases 787 994

Closing Inventories 236 240

total 780 347

Rental fleet depreciations -12 167

Dec 2020

1

3 490

0

240 758

244 249

-13 806

230 443

Dec 2020

129 065

128 036

587 852

240 759

596 235

-7 958

13. inventários 
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14. clientes

Em 31 de dezembro de 2021 e de 2020, esta rubrica tinha a seguinte composição: 

 
 
 
 
 
 

Os montantes apresentados na demonstração da posição financeira encontram-se 
líquidos das perdas acumuladas de imparidade que foram estimadas pela Nors de acordo 
com a política contabilística adotada e divulgada bem como na avaliação da sua conjuntura 
e envolvente económica na data de demonstração da posição financeira. A concentração 
de risco de crédito é limitada uma vez que a base de clientes é abrangente e não relacional. 
O Conselho de Administração entende que os valores contabilísticos das contas a receber 
de clientes se aproximam do seu justo valor. 
Na determinação da recuperabilidade dos valores a receber de clientes, o grupo analisa 
todas as alterações de qualidade de crédito das contrapartes desde a data da concessão 
do crédito até à data de reporte das demonstrações financeiras consolidadas. Conforme já 
referido, o grupo não tem uma concentração significativa de riscos de crédito de clientes, 
dado que o risco se encontra diluído por um vasto conjunto de clientes. Consideramos 
assim que o risco de crédito não excede as perdas por imparidade registadas.

O grupo aplica a abordagem simplificada para calcular e registar as perdas de crédito 
estimadas exigidas pela IFRS 9, a qual permite a utilização das imparidades para perdas 
estimadas para todos os saldos de clientes. De modo a mensurar as perdas de crédito 
estimadas, os saldos foram agregados com base nas características de risco de crédito 
partilhadas, assim como nos dias de atraso. As perdas por imparidade a 31 de dezembro 
de 2021 são alocáveis a clientes em cobrança duvidosa, correspondendo aos clientes aos 
quais o grupo recorreu a apoio jurídico (interno ou externo) na sua recuperabilidade.
Os montantes de saldos dos clientes inscritos no ativo não estão influenciados por 
adiantamentos efetuados por conta de serviços/mercadorias a adquirir, os quais são 
apresentados no passivo na rubrica de “Outras contas a pagar - adiantamentos de 
clientes” e que, em 31 de dezembro de 2021 e de 2020, ascendem a 48 691 milhares de 
Euros e 19 590 milhares de Euros respetivamente (nota 25).

customers Dec 2021

Customers, current account 72 616

Customers, bills of exchange receivable 830

73 446

Accumulated impairment losses on customers (nota 22) -4 478

total 68 968

Dec 2020

66 383

1 034

67 416

-4 117

63 300

Em 31 de dezembro de 2021 e 2020, esta rubrica pode ser detalhada como se segue:

Dec 2021

Income tax recoverable 1 451

Income tax payable 4 820

Dec 2020

4 755

3 852

15. ativos e passivos por imposto corrente  
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16. outras contas a receber

Em 31 de dezembro de 2021 e 2020, esta rubrica tinha a seguinte composição:

 

 

O grupo aplica a abordagem simplificada para calcular e registar as perdas de crédito 
estimadas exigidas pela IFRS 9, a qual permite a utilização das imparidades para perdas 
estimadas para todos os saldos de clientes. De modo a mensurar as perdas de crédito 
estimadas, os saldos foram agregados com base nas características de risco de crédito 
partilhadas, assim como nos dias de atraso. As perdas por imparidade a 31 de dezembro 
de 2021 são alocáveis a outros devedores em cobrança duvidosa, correspondendo aos 
saldos de terceiros aos quais o grupo recorreu a apoio jurídico (interno ou externo) na 
sua recuperabilidade.

Os “Outros saldos com Estado e outros entes públicos” corresponde a saldos de 
impostos a receber/deduzir por entidades da Nors nas diversas geografias onde se 
encontra, de natureza diferente de impostos sobre o valor acrescentado e de imposto 
sobre o resultado do exercício. 

Dec 2021

Advances to suppliers 2 429

Value Added Tax 4 136

Other balances with State and other public entities 4 647

Bonus receivable 3 214

Accrued Income 3 958

Other debtors 10 217

28 601

Impairment losses (note 25) -72

current asset

28 529

 28 290

non-current asset   239

Dec 2020

2 369

4 716

2 600

3 170

3 942

7 131

23 929

-120

23 809

 23 476

 333

Em 31 de dezembro de 2021 e 2020, esta rubrica no Ativo tinha a seguinte composição:

A Nors reconhece os gastos de acordo com a especialização económica dos mesmos, 
independentemente do seu pagamento. No final de cada período são diferidos, nesta 
rubrica, despesas já pagas, mas que apenas devem afetar economicamente o(s) 
período(s) seguinte(s).  

O saldo de outros gastos a reconhecer é relativo a faturas diferidas a aguardar notas 
de crédito, subsídio de doença e rendas/alugueres a reconhecer em contratos de curta 
duração. 

Em 31 de dezembro de 2021 e 2020, no Passivo a rubrica pode ser detalhada como se segue: 

Dec 2021

Insurances to be recognized 313

Interest to be recognized 25

Other expenses to be recognized 4 972

total 5 310

Dec 2021

Sales to be recognized 24

Other income to be recognized 5 337

Margin to be recognised - contracts with repurchase agreement 267

total 5 629

Dec 2020

282

13

4 204

4 499

Dec 2020

92

5 882

647

6 621

Dec 2021

Insurances to be recognized 313

Interest to be recognized 25

Other expenses to be recognized 4 972

total 5 310

Dec 2021

Sales to be recognized 24

Other income to be recognized 5 337

Margin to be recognised - contracts with repurchase agreement 267

total 5 629

Dec 2020

282

13

4 204

4 499

Dec 2020

92

5 882

647

6 621

17. diferimentos 
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18. caixa e depósitos bancários

Em 31 de dezembro de 2021 e 2020 o detalhe de caixa e equivalentes de caixa era o seguinte:

As explicações a rubricas da Demonstração de Fluxos de Caixa encontram-se 
resumidas no seguinte quadro:
 

Os pagamentos em Investimentos Financeiros em 2020 dizem respeito à aquisição 
de Obrigações de Tesouro e ao pagamento de 27 583 milhares de Euros relativo à 
aquisição da Strongco Corporation (ver nota 5).

Os recebimentos em Desinvestimentos Financeiros dizem respeito a Obrigações de 
Tesouro que atingiram a sua maturidade no período e em 2020, registou-se adicionalmente 
o recebimento de 6 900 milhares de Euros da alienação da Dália (ver nota 5). 

Foram recebidos da participada Ascendum, SA, dividendos no valor de 4 000 milhares 
de Euros em ambos os anos.

Cash 356

Bank deposits 66 320

total 66 675

Dec 2021

366

49 739

50 105

Dec 2020

item source of flows

Other receipts/payments Payments of Withholding Tax

Payments of Social Security Contributions Withheld

Valued Added Tax Payments and Receipts

Receivables from Real estate Rents

Compensation Claims

Cash 356

Bank deposits 66 320

total 66 675

Dec 2021

366

49 739

50 105

Dec 2020

item source of flows

Other receipts/payments Payments of Withholding Tax

Payments of Social Security Contributions Withheld

Valued Added Tax Payments and Receipts

Receivables from Real estate Rents

Compensation Claims

Em 31 de dezembro de 2021, o capital da Nors, S.A., totalmente subscrito e realizado, é 
de 30 Milhões de Euros (30.000.000 de ações de valor nominal de 1 (um) Euro). 

A identificação das pessoas coletivas com mais de 20% do capital subscrito é a seguinte:
 

Os resultados por ação podem ser expressos numa ótica de “resultado básico” ou 
“resultado diluído”.  

O resultado por ação básico é calculado dividindo os lucros ou prejuízos do exercício, 
pelo número médio ponderado de ações ordinárias em circulação durante o período. 
O resultado por ação diluído é calculado, dividindo os lucros ou prejuízos do exercício, 
pelo número médio ponderado de ações ordinárias em circulação durante o período, 
adicionado do número de ações ordinárias que podem ser emitidas, em resultado da 
conversão de outros instrumentos emitidos pela entidade.  
Durante os exercícios de 2021 e 2020 não se verificaram quaisquer movimentos 
de emissão, redução ou amortização de ações pelo que o número médio de ações 
ordinárias em circulação durante o exercício foi de 30.000.000.

Também não ocorreu qualquer emissão ou amortização de quaisquer instrumentos 
suscetíveis de serem conversíveis em ações ordinárias. 
Não existem ações com direitos especiais e/ou limitados. 
Divulga-se seguidamente o resultado por ação:

company and registered office holding nominal value
percentage of

capital

PrimeJervell Holding -
consultoria e gestão, S.A.

Registered offices: Largo do Terreiro, nº4
4050-603 Porto

18 801 000 1,00€ 62,80%

CADENA - S.G.P.S., S.A.

Registered offices: Rua Alberto Oliveira, 83 8 700 000 1,00€ 29,00%

Net income for the period 45 550 294

Average number of ordinary shares 30 000 000

basic earnings per share 1,52

Dec 2021

14 884 658

30 000 000

0,50

Dec 2020

19. composição do capital social e resultado por ação 
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20. capital próprio 

Dividendos 
De acordo com a deliberação da Assembleia Geral de Sócios, 
neste exercício foram efetuados pagamentos de dividendos 
por distribuição de reservas livres no montante total de 6 000 
milhares de Euros. 

Reserva legal 
A legislação comercial Portuguesa estabelece que pelo menos 
5% do resultado líquido anual de cada sociedade, apurado 
nas suas contas individuais, tem que ser destinado ao reforço 
da reserva legal até que esta represente pelo menos 20% do 
capital social. Esta reserva não é distribuível, a não ser em caso 
de liquidação da Empresa, mas pode ser utilizada para absorver 
prejuízos, depois de esgotadas todas as outras reservas, e para 
incorporação no capital. 

O valor apresentado na Posição Financeira corresponde à 
Reserva Legal da Nors, S.A..

 

Reservas de justo valor 
As reservas de justo valor refletem a contabilização de cobertura 
da variação do valor de mercado dos instrumentos de cobertura.
 
Ajustamentos em ativos financeiros 
Em ajustamento de ativos financeiros encontram-se as 
variações da aplicação do método de equivalência patrimonial 
às participadas da empresa. Esta reserva não pode ser 
distribuída aos sócios. 

Resultados Transitados e Outras reservas 
Nesta rubrica incluem-se as reservas de conversão que 
refletem as variações cambiais ocorridas na transposição das 
demonstrações financeiras de filiais em moeda diferente do Euro, 
bem como Excedentes de revalorização no montante de 12.478 
milhares de euros apurados antes da adoção das IFRS. 

As reservas disponíveis para distribuição aos sócios são 
apuradas com base nas Demonstrações Financeiras individuais 
da Nors, S.A.. 
 

O movimento desta rubrica durante os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 
2020 foi como se segue:

A informação das participadas com contributo para Interesses Não Controlados 
encontra-se na nota 4, sendo que do saldo a 31 de dezembro de 2021, o montante mais 
relevante respeita à Auto-Sueco Angola (10.329 milhares de euros). 

non-controlling interests

opening balance at 1 January

Income for the year attributable
to non-controlling interests

Dividends distributed

Impact of exchange rate variations

Other changes in equity in associated companies

closing balance at 31 December

Dec 2021

15 071

-15

-3 779

1 010

-437

11 851

Dec 2020

16 577

139

0

-1 478

-168

15 071

Dec 2021

opening balance

customers other debtors inventories

 Translation differences 5

0

771

 Changes in perimeter 0

169

0

 Increases 1 202 33

-101

16

3 135

4 117 120 13 806

 Reversals -1 304 -1 249

 Uses/adjustments 295 -4 666

end balance 4 478 72

Dec 2020

11 797

customers other debtors inventories

-16

0

-478

2 562

-271

7 341

1 260 53

-74

-47

4 973

4 458 203 4 274

-1 105 -1 217

-2 788 -1 086

4 117 120 13 806

21. interesses não controlados 
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22.1 perdas por imparidade acumuladas 
Os movimentos ocorridos nas “Perdas por imparidade acumuladas” durante os 
exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 foi o seguinte:

22.2 provisões
Em 31 de dezembro de 2021 e 2020 a rubrica de “Provisões” pode ser detalhada como 
se segue:

non-controlling interests

opening balance at 1 January

Income for the year attributable
to non-controlling interests

Dividends distributed

Impact of exchange rate variations

Other changes in equity in associated companies

closing balance at 31 December

Dec 2021

15 071

-15

-3 779

1 010

-437

11 851

Dec 2020

16 577

139

0

-1 478

-168

15 071

Dec 2021

opening balance

customers other debtors inventories

 Translation differences 5

0

771

 Changes in perimeter 0

169

0

 Increases 1 202 33

-101

16

3 135

4 117 120 13 806

 Reversals -1 304 -1 249

 Uses/adjustments 295 -4 666

end balance 4 478 72

Dec 2020

11 797

customers other debtors inventories

-16

0

-478

2 562

-271

7 341

1 260 53

-74

-47

4 973

4 458 203 4 274

-1 105 -1 217

-2 788 -1 086

4 117 120 13 806

Dec 2021

Taxes 429

Guarantees to customers 292

Ongoing legal proceedings 747

 Pension plans with defined benefits 

Other provisions 3 739

total 8 067

 Post-employment benefits 718

2 141

Dec 2020

9

254

1 355

133

10 507

686

8 071

opening balance

 Translation differences 

 Changes in perimeter 

 Uses/adjustments 

end balance

Dec 2021

10 507

587

0

-321

8 067

 Increases 4 259

 Reversals -33

 Equity change -6 933

Dec 2020

4 951

-77

7 733

-2 807

10 507

-206

-42

955

Dec 2021

Taxes 429

Guarantees to customers 292

Ongoing legal proceedings 747

 Pension plans with defined benefits 

Other provisions 3 739

total 8 067

 Post-employment benefits 718

2 141

Dec 2020

9

254

1 355

133

10 507

686

8 071

opening balance

 Translation differences 

 Changes in perimeter 

 Uses/adjustments 

end balance

Dec 2021

10 507

587

0

-321

8 067

 Increases 4 259

 Reversals -33

 Equity change -6 933

Dec 2020

4 951

-77

7 733

-2 807

10 507

-206

-42

955

O movimento ocorrido nas “Provisões” durante os exercícios findos em 31 de 
dezembro de 2021 e 2020 foi o seguinte:

Dada a imprevisibilidade do momento de reversão das provisões e dada a natureza a 
que se destinam, a Nors não procedeu à atualização financeira das mesmas.

Cada tipologia de provisão tem em consideração:

a. Provisões para Impostos

As Provisões para Impostos referem-se às provisões constituídas para fazer face a 
liquidações adicionais de impostos decorrentes de contingências fiscais.  

b. Provisões para Garantias a clientes

A Nors divulga, na rubrica “Provisões para Garantias a clientes”, as melhores 
estimativas das obrigações presentes de tempestividade incerta, relacionadas com 
garantias prestadas a clientes, decorrentes do fluxo normal das operações.
.

c. Processos Judiciais em Curso 

Na rubrica de “Processos Judiciais em Curso”, são igualmente divulgadas as melhores 
estimativas do montante global de exfluxos, que possam vir a ocorrer no futuro 
decorrente de ações entrepostas nos tribunais por terceiros. 

22. provisões e perdas por imparidade acumuladas
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d. Benefícios a colaboradores reformados e Fundos de pensões de benefício definido

Na rubrica de “Benefícios a colaboradores reformados”, são incluídos os benefícios 
pós-emprego adquiridos por ex-colaboradores da Strongco e que não têm ativos 
subjacentes (“unfunded liabilities”).

Na rubrica de “Fundos de pensões de benefício definido”, são incluídos os benefícios 
pós-emprego de adquiridos por atuais e ex-colaboradores da Strongco que têm ativos 
subjacentes (“funded liabilities”) mas cujo valor dos mesmos é insuficiente face às 
projeções das responsabilidades futuras.
Estas provisões estão exclusivamente associadas a entidades do Grupo no Canadá e 
as informações seguintes deverão ser lidas tendo isto em consideração.
A sua decomposição é a seguinte:

Os benefícios a colaboradores reformados, correspondem a 3 beneficiários já 
reformados, estando os mesmos associados a benefícios com planos de saúde e 
dentários não cobertos por ativos.

O fundo de pensões de colaboradores tem benefícios atribuíveis a atuais e ex-
colaboradores, dos quais apenas 29 colaboradores ainda se encontram a acrescer 
benefício. Anterior à aquisição pelo Grupo Nors, a Strongco transferiu a maioria 
dos empregados participantes no plano de pensão de benefício definido para um 
plano fechado de contribuição definida com efeito a partir de 1 de janeiro de 2019. 
Os empregados mantiveram os seus direitos aos benefícios de pensão que tinham 
auferido até 31 de dezembro de 2018.

opening balance

 Translation differences 

 Variação de perímetro 

end balance

Dec 2021

8 757

754  

0

2 859

 Reinforcements net of payments  280  

 Equity change -6 933  

Dec 2020

0

-143

7 733

8 757

212

955

Dec 2021

 Retiring Allowance 10

 Post-retirement Benefits 708

 Employee plan 2 000

post-employment benefits 718

pension plans with defined benefits 2 141

total 2 859

 Executive plan 142

Dec 2020

10

675

7 911

686

8 071

8 757

161

opening balance

 Translation differences 

 Variação de perímetro 

end balance

Dec 2021

8 757

754  

0

2 859

 Reinforcements net of payments  280  

 Equity change -6 933  

Dec 2020

0

-143

7 733

8 757

212

955

Dec 2021

 Retiring Allowance 10

 Post-retirement Benefits 708

 Employee plan 2 000

post-employment benefits 718

pension plans with defined benefits 2 141

total 2 859

 Executive plan 142

Dec 2020

10

675

7 911

686

8 071

8 757

161

O fundo de pensões de executivos tem atualmente 6 beneficiários já no período de 
reforma.
Os movimentos ocorridos foram:

A posição atual de cada fundo de pensões de benefício definido é a seguinte:

Os riscos associados a estes planos são semelhantes aos típicos dos planos de 
benefícios, incluindo risco de mercado, risco de taxa de juro, risco de liquidez, risco de 
crédito, risco de longevidade, etc. Não existem riscos significativos associados a estes 
planos que possam ser considerados invulgares ou que exijam divulgação especial. 

 Fair value of plan assets 

 Present value of funded obligations 

funded status of plan

Dec 2021

executive planemployee plan

705

846

-142

accrued benefit liability 142

36 574

38 574

-2 000

2 000

Shares

Dec 2021

employee planemployee plan

0,0%

total 100,0%

49,8%

100,0%

2,6%3,3%

 Bonds 97,8%48,7%

 Cash and Money market 2,2%1,5%

 Male aged 45 

 Female aged 45 

Dec 2021

employee planemployee plan

 duration of plan in years 

 discount rate 

 average life expectancy: 

6,1

40,6

43,9

14,8

 Male aged 65 

 Female aged 65 

21,9

24,3

21,9

24,3

Dec 2020

employee planemployee plan

695

856

-161

161

31 397

39 308

-7 911

7 911

Dec 2020

employee planemployee plan

44,2%

100,0%

51,4%

100,0%

2,0%2,6%

52,4%47,8%

3,4%0,8%

Dec 2020

employee planemployee plan

6,7

40,5

43,8

16,5

21,8

24,2

21,8

24,2
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A estrutura de investimento dos ativos do plano a 31 de dezembro de 2021 e 2020 é 
a seguinte:

O grupo mede as suas obrigações de benefícios acumulados e o valor justo dos ativos 
do plano para fins contabilísticos a 31 de dezembro de cada ano. Para o plano de 
pensões dos colaboradores, a avaliação atuarial mais recente para efeitos de reporte 
regulamentar foi realizada com base a 30 de junho de 2021 e a avaliação seguinte deve 
ser realizada com base na posição a 30 de junho de 2024 a submeter durante o ano 
de 2024. Para o plano de pensão de executivos, a avaliação atuarial mais recente foi 
realizada em 31 de dezembro de 2020 e a avaliação seguinte deve ser realizada com 
base na posição a 31 de dezembro de 2021 a submeter durante o ano de 2022.

Os principais pressupostos atuariais utilizados foram os seguintes:

A sensibilidade dos principais pressupostos do valor atual das obrigações futuras é 
a seguinte:

e. Outras Provisões

Nas Outras Provisões, são divulgados todo um conjunto de estimativas de 
outras obrigações presentes de tempestividade incerta, não compreendidos 
nas outras categorias acima indicadas. 

employee plan
valuation

assumption
1p.p.

change
impact

on provisions

 Discount rate increase 4,3%3,3% -5 007

 Discount rate decrease 3,3% 6 357

 Salary growth rate 2,9% 3,9%

2,3%

11

executive plan
valuation

assumption
1p.p.

change
impact

on provisions

 Discount rate increase 3,6%2,6% -49

 Discount rate decrease 2,6% 551,6%

 Fair value of plan assets 

 Present value of funded obligations 

funded status of plan

Dec 2021

executive planemployee plan

705

846

-142

accrued benefit liability 142

36 574

38 574

-2 000

2 000

Shares

Dec 2021

employee planemployee plan

0,0%

total 100,0%

49,8%

100,0%

2,6%3,3%

 Bonds 97,8%48,7%

 Cash and Money market 2,2%1,5%

 Male aged 45 

 Female aged 45 

Dec 2021

employee planemployee plan

 duration of plan in years 

 discount rate 

 average life expectancy: 

6,1

40,6

43,9

14,8

 Male aged 65 

 Female aged 65 

21,9

24,3

21,9

24,3

Dec 2020

employee planemployee plan

695

856

-161

161

31 397

39 308

-7 911

7 911

Dec 2020

employee planemployee plan

44,2%

100,0%

51,4%

100,0%

2,0%2,6%

52,4%47,8%

3,4%0,8%

Dec 2020

employee planemployee plan

6,7

40,5

43,8

16,5

21,8

24,2

21,8

24,2

 Fair value of plan assets 

 Present value of funded obligations 

funded status of plan

Dec 2021

executive planemployee plan

705

846

-142

accrued benefit liability 142

36 574

38 574

-2 000

2 000

Shares

Dec 2021

employee planemployee plan

0,0%

total 100,0%

49,8%

100,0%

2,6%3,3%

 Bonds 97,8%48,7%

 Cash and Money market 2,2%1,5%

 Male aged 45 

 Female aged 45 

Dec 2021

employee planemployee plan

 duration of plan in years 

 discount rate 

 average life expectancy: 

6,1

40,6

43,9

14,8

 Male aged 65 

 Female aged 65 

21,9

24,3

21,9

24,3

Dec 2020

employee planemployee plan

695

856

-161

161

31 397

39 308

-7 911

7 911

Dec 2020

employee planemployee plan

44,2%

100,0%

51,4%

100,0%

2,0%2,6%

52,4%47,8%

3,4%0,8%

Dec 2020

employee planemployee plan

6,7

40,5

43,8

16,5

21,8

24,2

21,8

24,2
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Em 31 de dezembro de 2021 e 2020, o detalhe da rubrica “Financiamentos Obtidos” foi 
como se segue:

Para os Programas de Papel Comercial o reembolso é considerado na data de denúncia 
independentemente dos prazos pelos quais estão contratados.

Os movimentos ocorridos na rubrica de “Financiamentos obtidos” são explicados da 
seguinte forma:

Dec 2021

funding obtained current
non-

current total

Commercial Paper 61 7655 750

0

0

0

67 515

Secured current accounts 9 174 9 174

Bank Loan 4 000 26 600 30 600

Commercial Credit Lines 144 144

Financial Leases 23 691 23 691

Other Financing Obtained 217 152 369

total 55 476 101 017

Dec 2020

156 493

2021

opening balance at 1 January 208 200

Exchange effect 5 822

Receipts for financing obtained 127 717

Payment for financing obtained -185 246

closing balance at 31 December 156 493

12 500Bank Overdrafts 12 500 25 000

current
non-

current total

62 5000

0

0

0

62 500

3 198 3 198

5 904 38 030 43 933

86 86

73 136 73 136

112 235 346

82 436 125 764 208 200

25 0000 25 000

Perimeter variation 0

2020

159 958

-1 085

193 188

-239 539

208 200

95 678

Dec 2021

funding obtained current
non-

current total

Commercial Paper 61 7655 750

0

0

0

67 515

Secured current accounts 9 174 9 174

Bank Loan 4 000 26 600 30 600

Commercial Credit Lines 144 144

Financial Leases 23 691 23 691

Other Financing Obtained 217 152 369

total 55 476 101 017

Dec 2020

156 493

2021

opening balance at 1 January 208 200

Exchange effect 5 822

Receipts for financing obtained 127 717

Payment for financing obtained -185 246

closing balance at 31 December 156 493

12 500Bank Overdrafts 12 500 25 000

current
non-

current total

62 5000

0

0

0

62 500

3 198 3 198

5 904 38 030 43 933

86 86

73 136 73 136

112 235 346

82 436 125 764 208 200

25 0000 25 000

Perimeter variation 0

2020

159 958

-1 085

193 188

-239 539

208 200

95 678

O empréstimo obrigacionista tem as seguintes condições:
- Montante: 25 milhões de Euros
- Data do contrato e de subscrição: 12 de março de 2020
- Cupão: Euribor a 6 meses + spread
- Maturidade: 2023

A 31 de dezembro de 2021, a maturidade dos financiamentos obtidos não correntes é 
a seguinte:

2023 2024 2025+

Commercial Paper 9 48815 315 36 962

Bank Loan 26 600

Financial Leases 78 64

total 54 493 9 552 36 972

Bond Loan 12 500

0

0

10

0

0

hired credit limit available credit limit

Commercial Paper 165 500 97 985

Secured Current Accounts 46 822 37 648

Bank Loan 30 600

Bank Overdrafts 11 971 11 827

Commercial Credit Lines 260 349 236 658

Financial Leases 481

Bond Loan 25 000 0

112

0

total 540 723 384 230

23. financiamentos obtidos

A 31 de dezembro de 2021, a Nors dispunha de 540 723 milhares de Euros disponíveis 
em linhas de crédito distribuídos da seguinte forma:
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Em 31 de dezembro de 2021 e 2020 esta rubrica era composta por saldos correntes a 
pagar a fornecedores, que se vencem todos no curto prazo. 

Nestas datas o saldo agregado da rubrica de fornecedores não estava condicionado 
com planos de pagamento que incorporassem pagamento de juros e desta forma o 
risco financeiro relacionado com alterações de taxas de juro é aqui residual.

Os adiantamentos a fornecedores são apresentados no Ativo, na rúbrica “Outras 
contas a receber” (ver nota 16).

Em 31 de dezembro de 2021 e 2020 esta rubrica tinha a seguinte composição:

O incremento em “Adiantamentos de Clientes” está diretamente relacionado com 
pagamentos antecipados de clientes para garantir entregas futuras de veículos e 
equipamentos, sendo os mesmos exigíveis num período inferior a 12 meses.

dez. 2021

48 691

733

12 004

1 184

2 183

808

13 308

423

1 142

443

14 222

16 754

111 895

dez. 2020

19 590

712

10 966

1 174

1 567

259

9 425

658

1 165

374

12 165

16 529

74 586

current

Advances from Customers

Withholding of Income Taxes

Value Added Tax

Contributions to Social Security

Other balances with State and other public entities

Investment Providers

Remunerations and Expenses

Accrued Interest Expenses

Accrued Bonus Expenses

Operating Costs Payable

Other Creditors due to Additional Expenses

Other Creditors

total 

24. fornecedores 25. outras contas a pagar 
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O Conselho de Administração avalia regularmente o grau de exposição da Nors aos 
diversos riscos inerentes à atividade das diversas empresas, designadamente, o risco 
de preço, risco de taxa de juro, risco de taxa de câmbio.  À data de 31 de dezembro de 
2021 e 2020, o grau de exposição ao risco de variação de taxa de juro foi considerado 
reduzido, tendo em conta que uma parte significativa do passivo bancário estava 
representada por linhas de crédito de médio/longo prazo, com as condições de 
financiamento previamente acordadas. 

Por outro lado, e ainda que uma parcela cada vez maior da Posição Financeira 
Consolidada passe a estar sujeita aos impactos das variações de taxa de câmbio 
(Euro/Dólar Americano, Euro/Real e Euro/Dólar Canadiano), o grau de exposição foi 
considerado como controlado pela política seguida de cobertura natural com recurso 
à contratação de financiamentos bancários nestas moedas, em especial em Dólar dos 
Estados Unidos. Daí que à data de 31 de dezembro de 2021 e 2020 a Nors não tivesse 
negociado qualquer tipo de instrumento financeiro derivado para taxa de câmbio 
relativos a estas moedas.

Contudo, com o objetivo de cobrir o risco Kwanza/Dólar Americano nas suas 
operações em Angola, o grupo entrou num contrato do tipo “Non-Deliverable Foward”, 
com as seguintes características:

Este instrumento foi contabilizado como de cobertura, tendo gerado em 2020 o 
reconhecimento de gastos financeiros de 564 milhares de Euros reconhecidos na 
rúbrica “Resultado da atividade financeira”, permitindo o reconhecimento de ganhos 
(cobrindo perdas equivalentes) de 547 milhares de Euros na rúbrica “Diferenças 
cambiais líquidas”. Em 2021, o impacto deste contrato foi imaterial não tendo sido 
contratado nenhum novo instrumento similar.
Todavia, as mais recentes alterações do mercado de capitais e a acentuação do grau 
de exposição da Posição Financeira Consolidada da Nors às variações cambiais 
das moedas acima referidas ou a outras, poderão levar a que a curto prazo, o 
Conselho de Administração da Nors venha a introduzir, na sua gestão de riscos, 
mais instrumentos financeiros derivados devidamente ajustados à tipologia dos 
respetivos riscos.

tipo data operação data início data vencimento valor nominal

Swap Taxa Fixa - Plain Vanilla 13/06/2014 17/06/2014 17/06/2019 30 000

0

type
market value 

Dec 2020start maturity date nominal value

 NDF - AKZ/USD 13/07/2020 19/01/21 5,000 thousands USD

26. instrumentos financeiros derivados 27. vendas e prestações de serviços

O detalhe das vendas e prestações de serviços por área de negócio, nos exercícios 
findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020, foi como se segue:

Adicionalmente, a repartição das vendas e prestação de serviços por mercado 
geográfico é como se segue:

sales by business area 2021

NORS MOBILITY 607 091

NORS OFF-ROAD 338 903

NORS AFTERMARKET 55 302

NORS VENTURES 14 725

total 1 016 021

302 202Portugal

Others 32 056

sales by region 2021

total 1 016 021

2020

498 367

207 436

60 642

14 861

781 305

276 012

62 566Angola 64 322

29 646

2020

781 305

291 098Brazil 230 841

328 099 180 484Canada

sales by business area 2021

NORS MOBILITY 607 091

NORS OFF-ROAD 338 903

NORS AFTERMARKET 55 302

NORS VENTURES 14 725

total 1 016 021

302 202Portugal

Others 32 056

sales by region 2021

total 1 016 021

2020

498 367

207 436

60 642

14 861

781 305

276 012

62 566Angola 64 322

29 646

2020

781 305

291 098Brazil 230 841

328 099 180 484Canada
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Em 31 de dezembro de 2021 e 2020, a rubrica de “Fornecimentos e Serviços Externos” 
tem a seguinte composição: 

As principais variações verificadas correspondem ao aumento da atividade e adequação 
dos recursos disponíveis da Nors para o ciclo de crescimento que se perspetiva. 

Os montantes em "Rendas e alugueres" correspondem aos valores de gastos com 
rendas de contratos de curta duração (inferiores a 12 meses) e/ou cujo valor do ativo 
subjacente é considerado de baixo valor.

2021

15 397

920

1 467

4 398

3 092

3 386

958

1 841

4 902

1 316

3 858

1 511

3 814

total 50 161

1 535

1 767

2020

17 729

662

1 437

3 619

2 443

2 496

936

1 668

4 890

1 294

4 085

1 543

3 300

48 888

1 155

1 632

Subcontracts/Specialized Work

Advertising and Promotion

Surveillance and Security

Maintenance and Repairs

Electricity and Fuel

Travel and Accommodation

Leases and Rents

Insurance

Guarantees

Contracts

Transport

Communications

Other External Supplies and Services

Fast wearing tools and utensils 

Cleanliness, hygiene and comfort

2021

2 039

72 379

800

12 932

7 277

total 95 426

2020

1 853

55 378

1 323

10 314

5 891

74 758

Dec 2021

2 580

total 2 580

Dec 2020

2 586

2 586

2021

Nors, S.A. 2 031

Auto Sueco (Angola) 8

total 2 039

2020

1 844

9

1 853

Remuneration of Corporate Bodies

Staff Remuneration

Compensation

Charges on Remuneration

Other Staff Costs

Number of Employees

Os gastos com pessoal nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 são 
detalhados como se segue:

Em 31 de dezembro de 2021 e 2020, o número de pessoal ao serviço da Nors foi o seguinte:

As remunerações dos membros dos órgãos sociais da Nors nos exercícios de 2021 e 
2020 foram como se segue:

28. fornecimento e serviços externos 29. gastos com pessoal
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Em 31 de dezembro de 2021 e 2020, as rubricas “Outros rendimentos e ganhos” e 
“Outros gastos e perdas” tem a seguinte composição: 

2021

106

1 321

691

178

2 634

894

1 460

119

743

2 387

10 534

2021

-248

-3 116

-2 490

-433

-193

-93

-244

-1 276

-143

-2 499

-10 735

2020

49   

1 077

91

135

3 024

826

1 172

138

955

4 022

11 491

2020

-264

-3 608

-2 069

-124

-156

-89

-3

-2 225

-178

-3 055

-11 770

other income and gains

Cash Discounts

Capital Gains on Disposal of property, plant and equipment and Investment properties

Surplus tax estimate

Interest received from operating activities

Recoveries of costs and concessions

Rents and other income on investment properties

Income under Guarantees

Other supplementary income

Remainder and other regularization of inventories

Others

total

other costs and losses

Cash discounts granted

Tax

Inventory Losses

Corrections in relation to previous financial years

Gifts and inventory samples

Interested paid on operating activities

Losses on sales of tangible fixed assets

Other expenses on funding activities

Donations

Other

total

2021

106

1 321

691

178

2 634

894

1 460

119

743

2 387

10 534

2021

-248

-3 116

-2 490

-433

-193

-93

-244

-1 276

-143

-2 499

-10 735

2020

49   

1 077

91

135

3 024

826

1 172

138

955

4 022

11 491

2020

-264

-3 608

-2 069

-124

-156

-89

-3

-2 225

-178

-3 055

-11 770

other income and gains

Cash Discounts

Capital Gains on Disposal of property, plant and equipment and Investment properties

Surplus tax estimate

Interest received from operating activities

Recoveries of costs and concessions

Rents and other income on investment properties

Income under Guarantees

Other supplementary income

Remainder and other regularization of inventories

Others

total

other costs and losses

Cash discounts granted

Tax

Inventory Losses

Corrections in relation to previous financial years

Gifts and inventory samples

Interested paid on operating activities

Losses on sales of tangible fixed assets

Other expenses on funding activities

Donations

Other

total

30. outros rendimentos e ganhos / outros gastos e perdas 31. resultado da atividade financeira

Em 31 de dezembro de 2021 e 2020, esta rubrica tem a seguinte composição:  

2021

1 554

-993

-317

-4 251

-23

-319

-4 324

-623

-2 832

-12 128

2020

3 473

-1 481

-256

-6 085

-30

-291

-4 650

-496

-3 935

-13 751

Interest and similar income obtained

Interest in bank loans - Commercial Paper

Loan interests on bonds

Interest on bank loans - Other

Interest on Financial Leases

Interest on operating leases - Repurchase agreements

Interest on operating lease - Leases under IFRS 16

Investment income tax

Other interest and similar expenses

totalPÁGINA
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Os impostos sobre o rendimento reconhecidos nos exercícios findos em 31 de 
dezembro de 2021 e 2020 são detalhados como se segue:

Dec 2021

-14 682

2 450

-12 232

country of origin of branch Dec 2021

Portugal 21%-24,5%

Angola 25%

Brazil 34%

Spain 20,0%

France 26,5%

Namibia 34%

Botswana 22%

Mazambique 32%

Canada 25%-30%

Dec 2020

-7 238

-970

-8 208

Dec 2020

21%-24,5%

25%

34%

20,0%

28,0%

34%

22%

32%

25%-30%

Current Tax

Deferred Tax

A decomposição dos Impostos Diferidos encontra-se na nota 12.  

Em 31 de dezembro de 2021 e 2020, as taxas de imposto utilizadas para apuramento 
dos impostos correntes e diferidos foram as seguintes:

A taxa de imposto efetiva por país é:

country SpainPortugal Angola Brazil Africa total

Positive Income before Tax 34 637 437

0

8 625 27 417 1 975 86 007

Tax for financial year -658 -3 465 -7 167 -567 -13 295

Effective tax rate 2% 0% 40% 26% 29% 15%

Negative Income before Tax -24 339 -2 154 -1 732 0 0

0

-28 224

Tax for financial year 1 241 0 -178 0 1 063

Effective tax rate 5% 0% -10% 0% 0% 4%

Canadá

12 915

-1 437

11%

0

0

0%

Income before Tax 10 298 -1 717 6 894 27 417 1 975 57 782

Tax for financial year 583 0 -3 643 -7 167 -12 232

Effective tax rate -6% 0% 53% 26% 29% 21%

12 915

-1 437 -567

11%

financial assets

Debt Instruments

Other Accounts Receivable

Customers

Cash and Bank Deposits

financial liabilities

Financing Obtained

Liabilities by Operating Lease

Others Accounts Payable

Suppliers

32. impostos sobre o rendimento
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2021

171

171

2021

1 732

-13 775

-12 043

0

0

0

15 792

-12 357

3 436

2021

2020

-135

-135

2020

3 608

-17 312

-13 704

0

0

0

14 623

-15 127

-504

2020

gains/(losses)

gains and losses

Accounts Receivable

Other assets at amortized cost

Cash and bank deposits

gains and losses

Accounts Receivable

Liabilities at amortized cost

gains/(losses)

Assets available for sale

exchange differences

Foreign exchange rate gains

Foreign exchange rate losses

gains/(losses)

2021

171

171

2021

1 732

-13 775

-12 043

0

0

0

15 792

-12 357

3 436

2021

2020

-135

-135

2020

3 608

-17 312

-13 704

0

0

0

14 623

-15 127

-504

2020

gains/(losses)

gains and losses

Accounts Receivable

Other assets at amortized cost

Cash and bank deposits

gains and losses

Accounts Receivable

Liabilities at amortized cost

gains/(losses)

Assets available for sale

exchange differences

Foreign exchange rate gains

Foreign exchange rate losses

gains/(losses)

Em 31 de dezembro de 2021 os ativos e passivos financeiros detalham-se como se segue:

9 366

24 571

68 968

66 675

169 581

156 493

86 796

82 358

167 251

492 898

financial assets

Debt Instruments

Other Accounts Receivable

Customers

Cash and Bank Deposits

financial liabilities

Financing Obtained

Liabilities by Operating Lease

Others Accounts Payable

Suppliers

valuation method book value

Amortized cost

Amortized cost

Amortized cost

Amortized cost

valuation method book value

Amortized cost

Amortized cost

Amortized cost

Amortized cost

Apenas os Ativos Financeiros – clientes e Outras contas a receber – apresentam 
perdas de imparidade, conforme evidenciado nas Notas 14, 16 e 22.

Os ganhos e perdas em ativos e passivos financeiros em 2021 e 2020 foram os seguintes:

Os juros e gastos similares de ativos e passivos financeiros em 2021 e 2020 foram 
os seguintes:

As diferenças cambiais de ativos e passivos financeiros em 2021 e 2020 foram 
os seguintes:

2021

171

171

2021

1 732

-13 775

-12 043

0

0

0

15 792

-12 357

3 436

2021

2020

-135

-135

2020

3 608

-17 312

-13 704

0

0

0

14 623

-15 127

-504

2020

gains/(losses)

gains and losses

Accounts Receivable

Other assets at amortized cost

Cash and bank deposits

gains and losses

Accounts Receivable

Liabilities at amortized cost

gains/(losses)

Assets available for sale

exchange differences

Foreign exchange rate gains

Foreign exchange rate losses

gains/(losses)

33. ativos e passivos financeiros
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Os saldos e transações entre a Nors e as suas subsidiárias, que são entidades 
relacionadas da Nors, foram eliminados no processo de consolidação, pelo que não 
serão divulgadas nesta Nota.   

a. Transações 

O detalhe das transações entre a Nors e as entidades relacionadas, pode ser resumido 
como se segue:

sales of products and services 2021

Grupo Ascendum 14 875

14 875

purchases of products and services 2021

Grupo Ascendum 1 917

1 917

other income and gains 2021

Grupo Ascendum 333

Bonusavailable 

Nortesaga Investimentos SGPS Lda 60

856

interest and similar income obtained 2021

Nortesaga Investimentos SGPS Lda 15

15

23

2020

17 425

17 425

2020

0

0

2020

322

12

432

2020

2

2

98

 Groupauto Portugal & PALOP 13

14

0

0

interest and similar income obtained 2021

 Grupo Ascendum 0

2020

0

interest and similar income obtained 2021

Nortesaga Investimentos SGPS Lda 0

0

2020

0

0

 Groupauto Portugal & PALOP 441 0

A compra e venda de bens e prestação de serviços a entidades relacionadas foram 
efetuadas a preços de mercado.

b. Saldos 

O detalhe dos saldos entre a Nors e as entidades relacionadas, pode ser resumido 
como se segue:

customers Dec 2021

Grupo Ascendum 2 449

Bonusavailable

Nortesaga Investimentos SGPS Lda 21

2 733

suppliers Dec 2021

Grupo Ascendum 470

other accounts receivable Dec 2021

Grupo Ascendum 0

103

other accounts payable Dec 2021

Grupo Ascendum 100

100

64

Bonusavailable 78

Dec 2020

1 616

4

1 627

Dec 2020

629

Dec 2020

5

342

Dec 2020

0

0

8

87

Bonusavailable

Nortesaga Investimentos SGPS Lda 3

479

6

0

629

0

Nortesaga Investimentos SGPS Lda 26 251

Groupauto Portugal & PALOP 199 0

34. entidades relacionadas 
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A empresa possui passivos contingentes respeitantes a garantias bancárias e de 
outra natureza e outras contingências relacionadas com o seu negócio. Este é o 
resumo das garantias:

2021

company

guarantees
provided to

banking entities

guarantees
provided to

importers of
represented brands

guarantees
provided in

public
tenders

other
guarantees total

Nors, S.A. 3 865 1 098 1 694 3 000 9 657

Auto Sueco Portugal, S.A. 1 514

169

1 514

Auto Sueco II Automóveis, S.A. 9 930 9 930

Sotkon Portugal 846

Galius, S.A.

846

79

169

total 3 865 11 028 4 302 3 000 22 194

Sotkon Espanha 79

2020

company

guarantees
provided to

banking entities

guarantees
provided to

importers of
represented brands

guarantees
provided in

public
tenders

other
guarantees total

Nors, S.A. 4 430 1 100 1 809 7 338

Auto Sueco Portugal, S.A. 912

165

912

Auto Sueco II Automóveis, S.A. 8 430 8 430

Sotkon Portugal 838

Galius, S.A.

838

61

165

total 4 430 9 530 3 785 0 17 744

Sotkon Espanha 61

2021

company

guarantees
provided to

banking entities

guarantees
provided to

importers of
represented brands

guarantees
provided in

public
tenders

other
guarantees total

Nors, S.A. 3 865 1 098 1 694 3 000 9 657

Auto Sueco Portugal, S.A. 1 514

169

1 514

Auto Sueco II Automóveis, S.A. 9 930 9 930

Sotkon Portugal 846

Galius, S.A.

846

79

169

total 3 865 11 028 4 302 3 000 22 194

Sotkon Espanha 79

2020

company

guarantees
provided to

banking entities

guarantees
provided to

importers of
represented brands

guarantees
provided in

public
tenders

other
guarantees total

Nors, S.A. 4 430 1 100 1 809 7 338

Auto Sueco Portugal, S.A. 912

165

912

Auto Sueco II Automóveis, S.A. 8 430 8 430

Sotkon Portugal 838

Galius, S.A.

838

61

165

total 4 430 9 530 3 785 0 17 744

Sotkon Espanha 61

As Garantias Bancárias dizem respeito, essencialmente, a garantias prestadas a 
entidades públicas no âmbito de concursos públicos e também a garantias a clientes e 
fornecedores no âmbito da atividade operacional da Nors.

35. ativos e passivos contingentes 36. compromissos financeiros assumidos e não incluídos na demonstração da posição financeira consolidada 

Em 31 de dezembro de 2021 e 2020, a Nors não tinha assumido compromissos 
financeiros significativos que não estejam incluídos na demonstração consolidada 
da posição financeira. 
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Os honorários pagos às sociedades de revisores oficiais de contas nos diversos 
países em que a Nors está presente é relativo às empresas incluídas na consolidação 
pelo método integral, no exercício de 2021 e 2020 foi como se segue:

Em 2020, as sociedades de revisores oficiais de contas correspondiam a 
empresas da rede internacional PwC (rede de entidades que são membros da 
PricewaterhouseCoopers International Limited – PwCIL) na generalidade das 
geografias, tendo em 2021 sido efetuada a alteração para sociedades da rede 
internacional da KPMG (composta por firmas membro independentes associadas 
com a KPMG International Limited).

A Nors adota as medidas necessárias relativamente à área ambiental, com o 
objetivo de cumprir com a legislação vigente. O Conselho de Administração da Nors 
não estima que existam riscos relacionados com a proteção e melhoria ambiental, 
não tendo recebido quaisquer contraordenações relacionadas com esta matéria 
durante o exercício de 2021.fees 2021

total 414

2020

606

37. remuneração do revisor oficial de contas 38. informação relativa à área ambiental
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Estas demonstrações financeiras foram aprovadas pelo Conselho de Administração 
em 12 de maio de 2022. Adicionalmente, as demonstrações financeiras anexas em 31 de 
dezembro de 2021, estão pendentes de aprovação pela Assembleia Geral de Acionistas. 
No entanto, o Conselho de Administração da Nors entende que as mesmas virão a ser 
aprovadas sem alterações. 

A atual situação de conflito entre a Rússia e a Ucrânia está a ter um impacto 
significativo na Europa cujas consequência diretas para a atividade da empresa são 
ainda difíceis de estimar. Ainda que a exposição direta da empresa a estes mercados 
seja inexistente, o Conselho de Administração exerce uma monitorização constante 
sobre eventuais impactos indiretos, não antecipando, à data de hoje, impactos 
relevantes para a atividade do Grupo relacionados com o desenrolar do conflito e da 
crise energética associada.

Em 3 de janeiro de 2022 a atividade da AS Parts Angola foi incorporada na Civipartes 
Angola, por via de trespasse. A estratégia do grupo Nors, visa a convergência 
de negócios similares, com o intuito de obter o máximo de eficiência em gastos 
de estrutura e sinergias comerciais. Deste trespasse resultará, ainda, melhorias 
ao nível dos rácios financeiros de acordo com as melhores práticas do mercado. 
Ainda na prossecução deste objetivo, em 1 de abril 2022 a empresa Civiparts, S.A. 
foi incorporada na sociedade Newonedrive, S.A, por via de fusão, com efeitos 
retroativos a 1 de janeiro de 2022. 

Não são conhecidos à data quaisquer outros eventos subsequentes com impacto 
significativo nas Demonstrações Financeiras de 31 de dezembro de 2021.

40. aprovação das demonstrações financeiras39. eventos subsequentes

Porto, 12 de maio de 2022

a contabilista certificada

Lúcia Mendonça 

o conselho de administração

 Tomás Jervell 
 Álvaro Nascimento 
 Álvaro Neto 
 Artur Santos Silva 
 Francisco Jervell 
 Francisco Ramos 
 Jorge Nieto Guimarães 
 José Jensen Leite de Faria 
 José Manuel Bessa Leite de Faria 
 Júlio Rodrigues 
 Luís Jervell 
 Paulo Jervell 
 Rui Miranda
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