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SUMÁRIO EXECUTIVO

Relatório Incidentes

SOCIEDADE EXEMPLO, LDA
Denominação: EXEMPLO RELATÓRIO

NIF 123456789 | DUNS® 453390494

PRAÇA DUQUE DE SALDANHA, 1 3ºA, EDIFÍCIO ATRIUM SALDANHA, 1050-094 LISBOA 
TEL.: 919 191 919 | FAX: 919 191 919 | eu@hotmail.com

RISCO DE FAILURE CONSULTAR sim

INDICADOR DE RESILIÊNCIA  CONSULTAR

RISCO DE DELINQUENCY CONSULTAR

INCIDENTES (ÚLTIMOS 5 ANOS) sim

ÚLTIMO BALANÇO DISPONÍVEL CONSULTAR 2020

Prestação de serviços de consultoria - 100%

CAE 70220 - Outras atividades de consultoria p…

Covid-19 – Grau de impacto setorial   Médio

Antiguidade 40 anos (Entidade madura: +20 anos)

Dimensão por volume de negócios (2020) Micro(≤2M€)

Relações com o exterior ( 2020 ) Importa e Exporta

Capital social 75 000,00 €

Sócios / Acionistas 1

Ligações societárias sim

Órgãos de gestão e administração 2

ATIVIDADE

ESTRUTURA LEGAL CONSULTAR

PODERES DE DECISÃO CONSULTAR

Data Tipo Alerta

04-06-2021 Opinião de crédito - Valor recomendado Relatório Avaliação de risco

04-06-2021 Risco de Failure - Alteração Relatório Avaliação de risco

21-05-2021 Estrutura Legal - Ligações societárias Relatório Estrutural

20-05-2021 Estrutura Legal - Ligações societárias Relatório Estrutural

19-05-2021 Atividade - Fundos da União Europeia Relatório Estrutural

19-05-2021 Opinião de crédito - Valor recomendado Relatório Avaliação de risco

19-05-2021 Atividade - Fundos da União Europeia Relatório Estrutural

17-05-2021 Balanço e demonstração de resultados Relatório Análise Financeira e de Gestão

17-05-2021 Risco de Failure - Alteração Relatório Avaliação de risco

17-05-2021 Opinião de crédito - Valor recomendado Relatório Avaliação de risco

Últimos acontecimentos (12 meses)

23 alterações nos últimos 12 meses (incidentes, alterações e avisos legais). Ver Todas

INCIDENTES

RESUMO DE INCIDENTES

Processos de insolvência Encerrado

Processo de Revitalização / Viabilização Não

Ações de insolvência em aberto Não

Situação contributiva Regular

Ações judiciais intentadas (em aberto)

Contra a entidade 0

Pela entidade 1

Lista pública de execuções Sim

Processos judiciais
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Lista pública de execuções

Na data 01-01-2017 a entidade passou a constar da lista pública de execuções.

A inclusão da entidade na lista pública de execuções não exclui a possibilidade de, a qualquer momento, haver lugar ao cumprimento da
obrigação de pagamento da quantia em dívida.

Ações judiciais intentadas pela entidade (últimos 5 anos)

A informação relativa a processos judiciais é disponibilizada de acordo com os dados facultados pelas fontes públicas oficiais, tendo a

mesma carácter geral, não necessariamente exaustiva, completa ou atualizada, pelo que não dispensa a consulta da respetiva

documentação oficial.

Processos de insolvência

Data
Número de

processo
Fase do processo Detalhe

10-04-2017 150/09.00TYLX
Encerramento do processo de

insolvência

No processo de insolvência nr.150/09.00TYLX, Tribunal da Comarca de Lisboa, 1º
Juízo, foi proferida decisão de encerramento do processo. A decisão de

encerramento do processo foi determinada por despacho proferido a 10/04/2009
nos termos do art. 230º , nº 1 al. b) do CIRE. Efeitos do encerramento: os previstos

no art. 233º do CIRE (DR 55 de 30/04/2009)

02-01-2017 150/09.00TYLX
Sentença de declaração de

insolvência

No processo de insolvência nr.150/09.00TYLX, Tribunal da Comarca de Lisboa, 1º
Juízo, no dia 02-01-2009, ao meio dia, foi proferida sentença de declaração de

insolvência da titular (DR 01 de 10-01-2009)

Ações de insolvência

Data de
distribuição

Número de
processo

Requerente Valor (€) Comarca Juízo Secção Estado da ação

24-08-2016 22222/09.ATFG MARIA JOÃO RIBEIRO 5 000,00 Juízos de Execução de Lisboa 1º 3ª desistência do pedido

A entidade não regista qualquer ação judicial nos últimos 5 anos.

Ações judiciais intentadas contra a entidade (últimos 5 anos)

Resumo Em aberto Resolvidas

Ano # € # €

2019 1 1 000,00 0 0,00

Total 1 1 000,00 0 0,00

Em aberto

Data de
distribuição

N.º de 
processo

Réu
Tipo de

ação
Valor (€) Comarca Unidade orgânica Estado

01-01-2019 12/20.CAS
PIMPINELA ESCARLATE II,

LDA
Execução

Comum
1 000,00

Tribunal Judicial de
Cascais

Juízo Central Cível de
Cascais

A ação está
pendente

Situação contributiva

Na data 26-04-2017, a entidade deixou de constar na lista de devedores perante a Autoridade Tributária e Aduaneira.

Na data 26-04-2017, a entidade deixou de constar na lista de devedores perante o Sistema de Segurança Social.

OUTROS RELATÓRIOS DISPONÍVEIS *

Completo Avaliação de Risco Incidentes

Financeiro Análise de Pagamentos Análise Financeira e de Gestão

Comercial Estrutural Prospeta

Avaliação de Risco Plus

* Sempre que no mesmo dia consulte dois ou mais relatórios diferentes sobre uma mesma entidade, e sempre que o conteúdo de
um deles se encontre integralmente reproduzido noutro, apenas lhe será cobrado o relatório de maior valor.
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O presente relatório é para uso interno e não pode ser reproduzido, publicado ou redistribuído, na íntegra ou parcialmente, a título gratuito
ou oneroso, sem o prévio consentimento por escrito da Informa D&B. Devido à grande quantidade de fontes de informação consultadas
para a elaboração do presente relatório, a Informa D&B não garante a exatidão absoluta da informação nem se responsabiliza pela sua
adequação a um determinado fim, pelo que o presente relatório não deverá ser o único elemento a considerar para fundamentar as suas
decisões. A Informa D&B não poderá ser responsabilizada pelos erros vertidos no presente relatório sempre que os mesmos não resultem
de dolo ou culpa grave da Informa D&B ou sempre que os mesmos resultem das fontes consultadas. A informação sobre pessoas
singulares contida no presente relatório resulta exclusivamente da sua atividade empresarial e profissional e deve ser utilizada
exclusivamente por referência à empresa que representam ou em que prestam os seus serviços. 

2021, Informa D&B, Lda.

N.º de consultas nos últimos 12 meses: 
504245

Última consulta aos dados sobre esta empresa: 
08-07-2021

SERVIÇO DE APOIO AO CLIENTE 
 808 29 30 29 
 apoio@informadb.pt

INFORMA D&B (SERVIÇOS DE GESTÃO DE EMPRESAS) SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA 
Edifício Atrium Saldanha, Praça Duque de Saldanha, 1 - 3A, 1050-094 Lisboa, Portugal 
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