


Uma História para contar,
Um Presente de sucesso,
Um Futuro cheio de ambição.
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SÉRGIO UMBELINO
Presidente do Conselho de Administração 

2.9M€
EBIDTA 2017 

2017 foi definitivamente um ano de viragem.

Confirmámos a tendência de franca melhoria da nossa per-

formance, o que já vínhamos conseguindo nos últimos anos.

Ultrapassámos a fasquia de UM MILHÃO DE EUROS nos 

nossos resultados líquidos consolidados. 

Prevemos poder continuar a melhorar, face ao bom de-

sempenho da nossa economia, nomeadamente no sector 

do Turismo que tanto influencia a nossa actividade.

Conseguimos alcançar o principal objectivo e que nos 

conduziu até aqui: 

Enfatizar o espírito de missão e os valores que sempre 

nortearam este Grupo de Empresas desde o seu nas-

cimento, mantendo o espírito Familiar, mas gerida por 

uma equipa extremamente profissional e competente.

Depois de vencermos com brilhantismo as muitas dificul-

dades resultantes da crise recente é possível antever um 

futuro risonho e ambicionar a retoma de vários projec-

tos e ideias que nos farão crescer ainda mais, de forma 

sustentada, mas acompanhando e usando todas as novas 

tecnologias que vão surgindo quase diariamente e sem as 

quais não será possível enfrentar os desafios do amanhã.

Quero agradecer a quem sempre tem acreditado em nós 

e que têm sido os pilares da nossa sustentabilidade:

- Aos nossos Clientes, razão primeira da nossa existência.

- Ao nosso Parceiro Institucional - Capital Promoción Empresarial 

del Sur, SGECR, SA -, às Entidades e Fornecedores que, acreditan-

do na nossa história e capacidade, nos têm continuado a apoiar.

- Aos nossos colaboradores, pedra basilar da nossa empresa, 

sem os quais não teríamos trilhado este caminho de sucesso.

- À nossa equipa de gestão que, com abnegado espírito pro-

fissional, tem sabido conduzir a empresa com dedicação e 

competência.

MENSAGEM
DO PRESIDENTE

38.7M€
Volume de negócios 2017 

1.4M€
Resultado Líquido 2017 

€

€
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1.1 
A NOSSA
HISTÓRIA

O Grupo SERLIMA 

nasce em 1982, na 

Madeira, sendo a 

primeira empresa de 

prestação de Serviços 

de Limpeza na Região.

Início da expansão 

pelo território 

nacional com 

operações na 

área da limpeza e 

housekeeping no 

Porto e em Lisboa.

Conquista do primeiro 

grande contrato com 

a companhia aérea 

TAP. Em 1988, início da 

atividade de formação 

profissional na área de 

limpeza.

Expansão do negócio 

com duas novas 

áreas de atividade, 

a Manutenção e 

Engenharia e as 

Lavandarias Industriais.

Entra na área do 

Ambiente, com a 

SERLIMAmbiente  que 

possui uma dupla 

certificação de normas 

de qualidade e ambiente.

É criada a SERLIMAservices, 

a nova holding do Grupo 

depois de abrir o seu capital 

á entrada da Inter-Risco (BPI). 

Em dezembro de 2007 a 

gestora espanhola de fundos 

GED entra no capital do 

Grupo SERLIMA, este processo 

culminou com a aquisição 

de 3 empresas, a LIP, a Spring 

Clean e a Servilimpe.

1982

1985

1994

2000

2003

2007

Início da atividade 

de trabalho 

temporário 

especializado 

através da criação 

da empresa 

SERLIMAtarget

2008
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Criação da 

SERLIMAhousekeeping, 

empresa dedicada à 

gestão do departamento 

de andares dos hotéis e da 

Servilimpe ACE, empresa 

dedicada à contratação do 

setor público.

Confirmação do 

turnaround dos 

resultados, sendo 

considerando o 

melhor ano de sempre 

(47 M€ de facturação 

agregada)

Renovação dos 

contratos com os 

10 maiores clientes 

Grupos, com uma taxa 

média de fidelização 

de clientes de 9.7 anos.

Investimento e início da 

atividade da 2ª Unidade 

da Wash RAM.

Atingido o maior 

volume de novos 

clientes angariados, 

ultrapassando os 5.5 

M€ anuais

Implementação 

em parceria com a 

Energetus de uma 

unidade de cogeração 

na unidade produtiva 

SERLIMAwashII - Montijo

Investimento na unidade 

produtiva nº 2 da 

SERLIMAwashII: Saída da 

Inter-Risco (BPI) do capital 

do Grupo e redistribuição 

das participações pelas 

empresas SERLIMAgest e 

Ged sur.

Reestruturação 

da Servilimpe e 

desinvestimento 

na unidade 

produtiva da 

SERLIMAwashII 

- Maia

2011

2013

2015

2017

2018

2016
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Ao longo dos últimos 5 anos completámos com sucesso um 

processo de recuperação económica e financeira do Grupo.

Hoje podemos dizer que somos, com sucesso, um caso de 

turnaround.

Com muita ambição, resiliência e profissionalismo, a equipa 

de gestão cumpriu o projeto que tinha sido delineado para 

o período 2012-2017.

Com muita exigência e total rigor mas também atentos ao 

carinho que todos na equipa merecem, trilhámos um cami-

nho de recuperação bem sucedido. 

Em 5 anos o EBITDA mais que triplicou e os resultados líqui-

dos em 2017 foram de 1,38 milhões de euros.

O resultado agora atingido é um sinal muito claro que a con-

solidação do trabalho está efetuada com sucesso, podemos 

agora continuar a focar no crescimento contínuo e susten-

tado da empresa, no investimento em ferramentas de ges-

tão e comunicação que nos diferenciem da concorrência, 

permitindo uma melhor utilização dos recursos existentes e 

consequentemente das margens atingidas.

1.2 
2017: O ANO
DE VIRAGEM

Confirmação do turnaround dos resultados, 

sendo considerando o melhor ano de sempre 

(47 M€ de facturação agregada)

Renovação dos contratos com os 

10 maiores clientes Grupos, com 

uma taxa média de fidelização de 

clientes de 9.7 anos.

Investimento e início da atividade 

da 2ª Unidade da Wash RAM

Atingido o maior volume de novos clientes 

angariados, ultrapassando os 5.5 M€ anuais

Investimento na unidade produtiva 

nº 2 da SERLIMAwashII: Saída da 

Inter-Risco (BPI) do capital do Grupo e 

redistribuição das participações pelas 

empresas SERLIMAgest e Ged sur.

2017

20182016
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Factos Relevantes em 2017

Consolidação da operação de HouseKeeping em 

Lisboa com 5 novas unidades Hoteleiras

Crescimento de duas novas unidade hoteleiras na 

RAM

Renovação com distinção da Certificação ISO 9001 

das várias empresas do Grupo

Renovação das licenças de gestão e recolha de resí-

duos na RAM pela SERLIMAambiente

Máximo de quilos de sempre tratados num só dia nas 

lavandarias industriais

Um Ano de Sucesso

Taxas de ocupação da capacidade produtiva próxima 

dos 100% em época alta

Início do investimento no reforço de capacidade da 

Lavandaria Industrial da RAM

Reforço dos capitais próprios de todas as participadas 

e da Holding

Objetivos definidos em budget atingidos

JANEIRO

ABRIL

MAIO

JUNHO

AGOSTO 2017

AGOSTO

OUTUBRO

NOVEMBRO

DEZEMBRO



ANOS DE EXPERIÊNCIA

PESSOAS RECRUTADAS

CLIENTES HABITUAIS

QUARTOS DE HOTEL LIMPOS POR ANO KGS DE PEÇAS LAVADAS POR ANO PEÇAS TRATADAS POR ANO

COLABORADORES NOVOS LOCAIS DE TRABALHO

HORAS DE FORMAÇÃO HORAS TRABALHADAS

+40

2.700

2m

1.2M

4.150 200

48m 3.8M

13.5M 32M

1.3
OVERVIEW DO GRUPO

NOVOS CLIENTES ANUALMENTE SERVIÇOS PRESTADOS

200 3.400

10
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1.3
OVERVIEW DO GRUPO

Missão

O Universo SERLIMA é constituído por um conjunto de empresas especializadas na gestão em outsourcing de serviços integra-

dos na área dos Facility Services.

O Grupo opera a nível nacional e apresenta três grandes áreas de atividade, garantindo o suporte especializado e integrado às 

diversas atividades não core dos clientes, nomeadamente:

O Grupo tem como principal missão conceber e implemen-

tar as melhores soluções nas diversas vertentes dos Facility 

Services, focando na qualidade dos serviços prestados e na 

otimização das operações e resultados dos clientes. 

As equipas multidisciplinares do Grupo Serlima permitem 

assegurar uma relação próxima com todos os clientes, ga-

rantindo um acompanhamento próximo e personalizado 

através de gestores de clientes que disponibilizam de forma 

integrada todos os serviços do Grupo. Só assim são geradas as 

sinergias entre as diferentes áreas, e só assim é possível gerar 

o máximo valor para os nossos clientes finais.

O compromisso de Excelência e Proximidade que o Grupo 

tem junto dos Clientes só poderá ser concretizado através de 

um grande foco nas Pessoas: o seu desenvolvimento e valo-

rização é um dos motores do sucesso da Serlima, personali-

zando a relação do Grupo com os clientes institucionais com 

claros impactos para os utilizadores finais. 

WASH

Lavandarias Industriais

INTEGRATED FACILITY MANAGEMENT

Limpeza tradicional, Housekeeping.

TARGET

Trabalho Temporário

AMBIENTE

Serviços de Limpeza
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O Grupo tem desenvolvido a sua actividade de acordo 

com alguns princípios de atuação que permitem gerar 

sempre mais valor para os stakeholders:

1 - Orientação ao Cliente

Foco na criação de valor para o cliente e no cumpri-

mento das suas expectativas face aos nossos serviços, 

permitindo a sua concentração no core business 

2 – Integração de áreas

Desenvolvimento da área comercial com um Plano de 

Marketing concertado entre as diferentes áreas de ne-

gócio, focando na criação de valor para os clientes.

3 – Eficiência

Processos estão assentes em estruturas sólidas e que 

fluem naturalmente, permitindo uma maior rentabili-

dade dos negócios dos clientes

4 – Serviço Personalizado

Acompanhamento dos Clientes de forma direta, inte-

grada e disponível, premiando a confiança que deposi-

tam em nós e promovendo os seus negócios.

5 – Felixibilidade

Desenho de soluções adaptadas às necessidades dos 

clientes, potenciando o aumento da produtividade 

6 – Inovação

Constante procura nas melhores soluções e forma de 

interação com os clientes, garantindo uma melhor ex-

periência para os clientes e utilizadores finais 

7 – Relações de Confiança

Criação e manutenção de ligações de confiança e du-

radouras com os nossos clientes, focando na satisfação 

e fidelização

Valores do Grupo

QUALIDADE

RENTABILIDADE

COMPROMISSO

ALEGRIA

VALOR
HUMANO
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Matosinhos

Funchal

Lisboa

Portimão

Montijo

Caniçal

Onde estamos

Portugal Continental

Madeira

Matosinhos

Rua D. João I, 109,

4450-164 Matosinhos.

+351 229 023 870

Lisboa

Avenida da Liberdade, nº245, Fração “RB”, Loja 7,

1250-143 Lisboa.

+351 215 982 061

Montijo

Complexo Industrial Lagoa da Pedra,

2870-183, Montijo.

+351 217 711 890 / +351 212 327 390

Portimão

Praça da Republica, nº 12,

8500-540 Portimão.

+351 282 094 032

Funchal

Estrada Comandante Camacho de Freitas, 701

9020-153 Funchal.

+351 291 740 520

Funchal

Rua do Arcipreste n.º 11A

9060-395 Funchal.

Caniçal

Zona Franca industrial, Pav. 8

9200-047 Caniçal.

+351 291 960 724
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1.4
AS PRINCIPAIS
ÁREAS DE NEGÓCIO

Tendo em consideração o seu âmbito de atuação no mercado de Facility Services, o Grupo Serlima desenvolve as suas 

operações em 4 grandes áreas de atividades:

Temos por objetivo que cada cliente nos sinta como parte da sua equipa, uma extensão do seu trabalho, agilizando 

desta forma a comunicação, a resolução de problemas e a apresentação de sugestões.

Só dessa forma, atuando como parte da equipa, o gestor pode efetivamente dedicar e focar-se à gestão do seu negócio.

CLEAN

Serviços especializados de limpeza e housekeeping, área res-

ponsável por mais de 72% do total de funcionários do Grupo 

que em 2017 ascendeu a 4.150 dos quais cerca de 1.500 são 

da RAM (número máximo e colaboradores no ano).

AMBIENTE

Serviços de Limpeza urbana, higiene sanitária e hospi-

talar altamente especializada, incluindo igualmente a 

venda de consumíveis.

TARGET

Serviço de trabalho temporário especializado que comple-

menta a actual oferta do Grupo, aproveitando as sinergias 

próprias dos Serviços Integrados para gerar mais valor para 

os clientes.

WASH

Lavagem e tratamento de roupa de banho, alojamento 

e restauração, utilizando as mais modernas tecnologias 

industriais de tratamento de roupa.

19 %

62%

18%

1%

do VN do Grupo

do VN do Grupo

do VN do Grupo

do VN do Grupo
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1.5
ORGANIZAÇÃO
E ESTRUTURA

1.5.1 ESTRUTURA ACIONISTA

1.5.2 ORGANIGRAMA E PRINCIPAIS ÁREAS

O negócio operacional do Grupo SERLIMA está concentra-

do na Holding SERLIMAservices, SGPS, SA.

A Holding, constituída em 2007, é atualmente detida 

pela SERLIMAgest, SGPS, SA, detida a 100% pela Família 

Umbelino e pela Capital Promoción Empresarial del Sur, 

SGECR, SA, parceiro institucional cujo foco tem sido, des-

de 1996, o investimento em pequenas e médias empresas 

na Península Ibérica e no Sul da Europa. 

No que se refere à parte industrial existe um terceiro acio-

nistas que é a SDEM – Sociedade de Desenvolvimento Em-

presarial da Madeira, que detém 25% da empresa SERLI-

MAwash II, SA (Lavandarias Industriais no continente).

Esta relação de proximidade, aliada à experiência e exi-

gência dos parceiros institucionais obrigam a uma gestão 

altamente profissional por parte da equipa executiva.

Esta Holding tem 100% do capital de todas as empresas 

de mão-de-obra, 60% da Wash e 75% da Wash II.
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1.5.3 ORGÃOS SOCIAIS

SERLIMAGest SGPS, S.A. 70%
Capital Promoción Empresarial del Sur, 
SGECR, SA 30%

SERLIMAservices, SGPS, S.A. 100%

SERLIMAservices, SGPS, S.A. 60%
SERLIMAGest, SGPS, S.A. 40%

SERLIMAservices, SGPS, S.A. 75%

SDEM - Sociedade de Desenvolvimento Empresarial 
da Madeira, SGPS, S.A. 25%

SERLIMAservices, SGPS, S.A. 100%

SERLIMAservices, SGPS, S.A. 100%

SERLIMAClean - Serviços de Limpeza, S.A. 100%

SERLIMAClean - Serviços de Limpeza, S.A. 100%

SERLIMAClean - Serviços de Limpeza, S.A. 50%
Servilimpe - Limpezas Técnicas Mecanizadas, S.A. 
50%

Sérgio Augusto Rodrigues Umbelino - Presidente
João Luís de Leça Pereira Umbelino - Vogal
Joaquim Alberto Hierro Lopes - Vogal

Sérgio Augusto Rodrigues Umbelino - Presidente
João Luís de Leça Pereira Umbelino - Vogal

Sérgio Augusto Rodrigues Umbelino - Presidente
João Luís de Leça Pereira Umbelino - Vogal

Sérgio Augusto Rodrigues Umbelino - Presidente
João Luís de Leça Pereira Umbelino - Vogal
João Carlos Silva Barreto de Lara - Vogal

Sérgio Augusto Rodrigues Umbelino - Presidente
João Luís de Leça Pereira Umbelino - Vogal
João Paulo da Costa Pedroso Botas - Vogal

Sérgio Augusto Rodrigues Umbelino - Presidente
João Luís de Leça Pereira Umbelino - Vogal

Sérgio Augusto Rodrigues Umbelino - Presidente
João Luís de Leça Pereira Umbelino - Vogal

Sérgio Augusto Rodrigues Umbelino - Presidente
João Luís de Leça Pereira Umbelino - Vogal

João Luís de Leça Pereira Umbelino

SERLIMAservices, 
SGPS S.A.

SERLIMAclean
Serviços de Limpeza, 
S.A.

SERLIMAwash
Lavandaria Industrial, 
S.A.

SERLIMAwash II
Lavandaria Industrial, 
S.A.

SERLIMAambiente 
Limpeza e
Conservação, S.A.

SERLIMAtarget 
Empresa de Trabalho 
Temporário, Soc.
Unipessoal, Lda.

SERLIMA
Housekeeping, Lda.

Servilimpe
Limpezas Técnicas 
Mecanizadas, S.A.

Servilimpe
Sector Público ACE

Acionistas/Sócios Conselho de Administração/Gerentes

Acionistas e Administração/Gerência

Mesa da Assembleia Geral

i) Francisco Santos Costa
ii) Secretário - António dos Santos Ferreira

Órgãos de Fiscalização das Sociedades

Revisor Oficial de Contas e Fiscal Único
MAZARS & ASSOCIADOS - SOCIEDADE DE REVISORES 
OFICIAIS DE CONTAS, S.A.
NIPC 502 107 251

Representada por:

Efetivo: Luís Filipe Soares Gaspar, ROC nº 1003,
Contribuinte Fiscal nº 148 957 412
Suplente:  Paulo Jorge Damião Pereira, ROC nº 1219,
Contribuinte Fiscal nº 202 244 970
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1.6 
PRINCIPAIS RESULTADOS
DO GRUPO
2017 fica marcado pela definitiva consolidação do traba-

lho efetuado nos últimos anos, bem como comprovado o 

processo de Turnaround.

O melhor ano de sempre.

O facto do Grupo SERLIMA ser especialista em serviços 

de hotelaria garante, obviamente, uma forte exposição a 

este sector que, como se sabe, tem tido excelentes resul-

tados nos últimos anos e, não menos importante, com 

perspetiva de continuação de crescimento. A maior ren-

tabilidade do setor permite também que os principais 

operadores olhem para as suas operações não tão foca-

dos na variável preço, mas também muito atentos à qua-

lidade de serviço e, aí, a SERLIMA tem clara vantagem no 

setor. Assim, ambicionamos também o incremento da 

margem praticada.

Os restantes sectores de atividade, embora num ritmo 

menos acelerado, também mostraram bons resultados e 

evoluíram positivamente. Conseguimos percecionar uma 

maior apetência a novas contratações o que, naturalmen-

te, influenciará positivamente a nossa atividade.

As vendas globais consolidadas aumentaram mais de 10% 

para 38,68M€ e o EBITDA foi de 2,87M€ que, quando 

comparado com o EBITDA recorrente de 2016, acompa-

nha a evolução das vendas.

Foi dado mais um importante passo rumo ao objetivo defini-

do para 2020, bem como no aumento de rentabilidade glo-

bal que em 2017 se situou em 7,4%.

O resultado líquido foi de 1,38M€, um incremento de 40% 

face ao ano anterior.

2012 20122013 20132014 20142015 20152016 20162017 2017

EBITDAVN Consolidado

VN Consolidado

Principais Resultados Operacionais 

30,68
30,68

28,58 30,08 32,64 34,96
38,68

1,41 2,44
2,48 2,62 2,87

2,13

32,64 34,96 38,68

28,58 30,08

11% 10%

Clean Wash Target Ambiente

21,29

6,95
2,97
0,45

19,24 19,98 21,01 22,49 27,78

6,71
6,59

6,67 7,36 8,113,64
4,77

6,40 7,90 8,070,36
0,32

0,36 0,51 0,60

Volume de Negócios Consolidado do Grupo (em milhões) EBITDA Consolidado do Grupo (em milhões de €)
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2018 posiciona-se para voltar a ser o melhor ano de sem-

pre do Grupo SERLIMA, os mercados onde atuam têm 

boas perspetivas e a maturidade da organização permite 

encarar com tranquilidade mas com extrema ambição o 

trabalho a desenvolver. Prevê-se que as vendas aumen-

tem superando os 40M€ (Consolidados) e que a margem 

acompanhe a tendência das vendas.

2018 será um ano de investimento em aumento da capaci-

dade produtiva da unidade industrial da RAM, bem como 

em ferramentas informáticas que modernizem o atual pro-

cesso de gestão e facilitem a comunicação com os nossos 

colaboradores e clientes e que garantam que sem aumen-

to de custos fixos a organização suporta o intenso cresci-

mento orgânico expectável nos próximos anos.

40
M€

Projeção do Volume de Negócios do Grupo 2018

2012

20122012

2012

2013

20132013

2013

2014

20142014

2014

2015

20152015

2015

2016

20162016

2016

2017

20172017

2017

1,41

17,03

0,06

-4,4% 0,2% 1,6% 1,4% 2,8% 3,6%(1,34)

12,05

4,6% 8,5% 7,1% 7,6% 7,5% 7,4%

0,07

5,66

0,49

6,05

0,46

4,88

0,99

4,67

1,38

3,87

2,48

12,08

1,38

2,62

12,21

1,82

2,87

11,10

2,16

2,44

13,80

1,31

2,13

12,89

1,54

Principais Resultados Financeiros

O Futuro

Margem EBITDA

Resultado Líquido

Divida Líquida/EBITDA

Margem Líquida

EBITDA

Evolução da DívidaCashflow

40%

Resultado Líquido Consolidado do Grupo vs EDBITDA
(em milhões de €)

Evolução dos Cash-flows consolidado (em milhões de €)

Margem EBITDA Consolidado vs Margem Líquida

Evolução da Dívida do Grupo (em milhões de €)
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A economia mundial tem apresentado um caminho susten-

tável de recuperação desde 2015, situação que deverá esten-

der-se aos próximos períodos. Apesar da ligeira desacelera-

ção do Produto Interno Bruto (PIB) mundial em 2016, o ritmo 

de crescimento voltou a acelerar em 2017, verificando-se um 

crescimento total da economia mundial na ordem dos 3.7%. 

Esta recuperação é justificada principalmente pelas melho-

rias verificadas nas economias mais desenvolvidas, que apre-

sentaram um crescimento global do PIB na ordem dos 2.3%, 

com principal destaque para os Estados Unidos (+2.3%), Es-

panha (+3.1%), Zona Euro (+1.6%) e Alemanha (+2.2%).

Se verificarmos especificamente a Zona Euro e países da 

União Europeia, estima-se que as economias tenham cres-

cido cerca de 2.4% em 2017, sendo expectável um cresci-

mento de 2.3% e 2.0% (2018 e 2019 respectivamente). 

Alavancadas pela melhoria da conjuntura económica, 

confiança renovada dos consumidores e aumento do con-

sumo interno motivado por um maior rendimento das fa-

mílias, as diferentes economias europeias têm mostrado 

sinais de retoma dos ritmos de crescimento de anos ante-

riores à crise, prevendo-se no entanto uma ligeira desace-

leração desse crescimento nos próximos anos.

Apesar da existência de alguns desafios políticos no futu-

ro próximo, os diferentes países europeus encontram-se 

emprenhados no desenvolvimento dos esforços necessá-

rios para concretizar os objetivos de uma maior integração 

da união monetária e política, definindo os mecanismos 

financeiros que permitam a estabilização da zona, uma 

maior capacidade de investimento local e uma melhoria 

dos rendimentos disponíveis.

Economia no Mundo

Crescimento anual do Produto Interno Bruto (PIB)

2017

2017 2015

Espanha

Reino Unido

Alemanha

França

2018

2018 2016

2019

2019 2017

2.1%

1.1%

2.1%

1.8%

2.6%

1.4%

2.3%

2%

3.1%

1.8%

2.2%

1.8%

Fonte: FMI, World Economic Outlook, European Comission - 2018 Economic Forecast

Na mesma linha do enquadramento internacional, e após 

o período de ajustamento da economia portuguesa, tem se 

verificado uma melhoria contínua dos níveis de crescimen-

to das diversas rubricas, reforçando a ideia de consolidação 

dos resultados. De acordo com as projeções das entidades 

oficiais, estima-se que após um crescimento da economia 

de 2.7% em 2017, Portugal mantenha nos próximos anos a 

tendência positiva dos resultados, embora com uma desa-

Portugal

2017 2018 2019

celeração progressiva no ritmo de crescimento, atingindo os 

1.7% em 2020. Estes valores encontram-se alinhados com os 

países da Zona Euro, que representam os principais parcei-

ros comerciais de Portugal.

A economia portuguesa apresentou o ritmo de crescimen-

to mais forte desde 2000, não só justificável pelo contexto 

internacional favorável como também por um maior contri-

2.1 
ENQUADRAMENTO
NO MERCADO
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buto da procura interna. Efectivamente, a consolidação do 

mercado de trabalho, com mais empregos (161 mil) e menos 

desemprego (taxa de 8.9%), e o crescimento do investimen-

to principalmente nos últimos trimestres do ano, permiti-

ram não só o crescimento da economia, como também um 

maior equilíbrio das contas públicas e contas externas.

As estimativas de evolução da economia para o período 

2018-2020 são também positivas. Embora o  crescimen-

to do PIB sofra uma ligeira desaceleração, muito por culpa 

2.6%

1.2% 1.5%

2.1%

7.7% 7.5%

8.9%
de PIB

Contributo para o crescimento 
do PIB - Procura Interna

Contributo para o crescimento 
do PIB - Exportações

de Consumo Privado

de Exportações de Importações

Taxa de desemprego

Fonte: Turismo de Portugal, Instituto Nacional de Estatística

do abrandamento da procura interna, os restantes indica-

dores económicos irão melhorar gradualmente até 2022, 

nomeadamente a dívida pública, emprego e défice (saldo 

orçamento de -0,2% no final do período em análise). Embo-

ra com crescimentos mais moderados até 2020, as expor-

tações, com o turismo a representar a maior contribuição, 

e os valores de investimento (maioritariamente privado) irão 

contribuir para um maior equilíbrio e sustentabilidade das 

contas, acompanhando a tendência internacional verifica 

nos últimos anos.
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O Turismo tem desempenhado um papel fundamental para os 

resultados positivos da economia portuguesa nos últimos anos. 

Além de uma vertente quantitativa, que é facilmente demons-

trada pelo aumento de visitas e receitas, o destino Portugal é 

cada vez mais reconhecido internacionalmente, recebendo 

críticas positivas de várias entidades e meios de comunicação, 

mostrando o acerto da estratégia implementada nos últimos 

anos e o bom momento do sector.

O ano de 2017 ficou também marcado pela conquista de um 

importante prémio para Portugal, tendo sido considerado o 

Melhor Destino Turístico do Mundo pelos reconhecidos World 

Travel Awards.

Se analisarmos os resultados do sector turístico, verificamos 

o crescimento efectivo não só do nº de hóspedes e dormi-

das, como também das receitas, fazendo de 2017 o melhor 

ano de sempre. 

Considerando o total do ano, verifica-se que as receitas ultrapas-

saram os 15 mil milhões de euros euros (+20%), através de 20.6 

milhões de hospedes (+8.9%), maioritariamente não residentes 

em Portugal (61%). 

O número de dormidas também apresentou um crescimento 

de 7.4%, sendo que durante o ano se registaram 57.5 milhões 

de dormidas, com especial foco nos hotéis de 4 estrelas, que 

representam 34%. Relativamente às regiões de Portugal, todas 

apresentaram um crescimento no nº de dormidas em relação a 

2016, com especial foco na RA Acores (+15.8%) e Centro (+14.5%).

O Algarve manteve a sua importância no total de dormidas 

em Portugal, com um peso de 33%, seguido da zona de Lisboa 

(25%) e RA Madeira (13%), embora esta ultima região com um 

crescimento menos acentuado ao longo do ano (+1.9%). A Re-

gião Norte tem apresentado uma tendência relevante de cres-

cimento nos últimos meses (8%), podendo num futuro próximo 

ultrapassar a RA Madeira no nº de dormidas.

No que diz respeito à nacionalidade dos visitantes, não existiram 

grandes alterações em relação aos principais mercados emisso-

res, sendo que o Reino Unido, Alemanha, Alemanha, Espanha e 

França representam em conjunto 55% das dormidas em Por-

tugal. No entanto, estes países apresentam ligeiras variações em 

relação ao ano anterior, à excepção da Alemanha (+7.7%). 

Os mercados brasileiros (+35.6%), norte-americano (+33.4%) e po-

laco (+30%) foram os que mais cresceram em 2017, mostrando o 

potencial de Portugal para um novo perfil de visitante.

Turismo:
Um dos Motores de Crescimento da Economia

2017

2017

2017

Receitas do Turismo (milhões de €)

Dormidas (milhares)

Hóspedes (milhares)

15 153,35

57 493

20%

7.4%

8.9%

11.6%

9.38%

9.3%

9.3%

6.7%

8.6%

20 641.9

Os Grandes Números do Turismo
em Portugal

2015

11 362,20

2016

12 680,60

2015

2015

48 937,8

17 438.4

2016

2016

53 526,3

19 059.34
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Distribuição das Dormidas por Regiões

50.2€ 51.6%
16.2% 2.3pp

Rendimento Médio
por Quarto Disponível

Taxa de Ocupação

Fonte: INE - Instituto
Nacional Estatística

Apesar dos melhores resultados do turismo de uma forma 

global, algumas condicionantes estruturais do país poderão 

condicionar a forma de crescimento do sector. Efectivamente, 

a recuperação dos resultados para valores históricos tem sido 

impulsionada pelo maior volume de visitantes nos últimos anos, 

facto que deverá ter um menor peso no futuro próximo. Cerca 

de 50% dos turistas chegam de avião, sendo que a infra-estrutu-

ra não se encontra preparada para acompanhar os crescimen-

tos do passado. Dessa forma, os resultados tem tido por base a 

melhoria da taxa de ocupação (51.6% em 2017) e optimização 

do rendimento médio por quarto disponível (50.2€), reflectindo 

também um subida dos preços por parte dos hotéis.

Constrangimentos: aeroporto Lisboa – 50% dos visitantes 

chegam de avião.

Barreira do preço/qualidade para manter uma boa relação e 

percepção da qualidade

19M 14.3M

7.5M

ALGARVE

AM LISBOA

RA MADEIRA

Um dos principais sectores de actividade que o Grupo Ser-

lima trabalha é o sector  Hoteleiro. A sua presença histórica 

no sector e relação com os principais players tem ajudado o 

Grupo a afirmar-se como uma referência no mercado.

Desta forma, todo o crescimento do sector tem permitido o Gru-

po vincar o seu posicionamento hoteleiro nas suas diferentes ver-

tentes. Por um lado, o número de novos hotéis tem crescido bas-

tante nos últimos anos o que permite angariar novos clientes. Por 

outro lado, existe também uma melhoria clara na rentabilidade 

das operações, o que permite aos hotéis investirem mais na quali-

dade do seu serviço perante um novo tipo de clientes.

Portugal é neste momento visto como um excelente desti-

no em termos de preço/qualidade, mais até pela qualida-

de, existindo por isso algum espaço para o desenvolvimen-

to de ofertas de topo (4 e 5 estrelas).

Adicionalmente, as novas tendências de alojamento lo-

cal tem potenciado igualmente os resultados do sector. 

Só em 2016, o Airbnb teve um impacto económico de 1.1 

milhões de euros, tendo Portugal recebido 1.6 milhões de 

hóspedes através desta plataforma.

Um sector que deverá reforçar os resultados nos próximos 

períodos e que certamente verá um maior profissionalismo 

na sua gestão e operação diária, tentando providenciar as 

melhores experiências aos visitantes. 

O Impacto do Turismo no Negócio
do Grupo SERLIMA

22

09
NOVOS HÓTEIS 
DE 4 ESTRELAS

NOVOS HÓTEIS 
DE 5 ESTRELAS

44
Novos Hotés em Portugal, em 2017

Centro

Porto e Norte

Lisboa
16%

22%

24%
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Ao longo da sua já longa existência, o Grupo SERLIMA ultrapassou sempre as dificuldades e posicionou-se sempre nas 

posições de liderança dos várias mercado onde atua.

O profissionalismo e rigor, aliada ao cuidado que temos com o Valor Humano, garantem que o serviço de qualidade 

seja o nosso normal.

A longa antiguidade da nossa carteira de clientes é só por si a melhor prova de que o foco no cliente e na sua rentabili-

dade é o nosso dia-a-dia.

CLEAN

38.7 m€
VN Grupo
Serlima 

TARGET

WASH

AMBIENTE

Crescimento em vendas de mais de 20%, acompanhado 

de um aumento da rentabilidade de quase 100%.

Área de negócio ajudado pela exposição ao setor hoteleiro 

e à sua boa performance.

Contínuo ganho de eficiência na gestão.

Ano marcado por forte envolvimento com as empresas do 

Grupo, não influenciando no entanto o resultado do negócio.

Desenvolvimento de novas estratégias de recrutamento e 

melhor utilização dos recursos existentes.

Crescimento de 10%

Altíssimas taxas de ocupação da capacidade produtiva

Necessidade de pensar no aumento da capacidade disponível.

Forte crescimento nas vendas e na rentabilidade

Novos áreas de negócio a crescer

Prevê-se duplicação das vendas em 2018 por ganho de 

novos contratos

SERLIMAwash

SERLIMAtarget SERLIMAclean

SERLIMAambiente

18%

1%

19%

62% 62%

18%

1%

19%

2.2
PERFORMANCES
DAS ÁREAS DE NEGÓCIO
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Empresas consideradas 
na Área de Negócio:

- SERLIMAclean
- SERLIMAhousekeeping
- Servilimpe
- Servilimpe ACE

Área de atuação:
- Nacional

27.8M€

62%

2.630

VN 2017

Peso no Negócio do Grupo

Nº médio de colaboradores

€
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2.2.1 CLEAN
A unidade de negócio Clean compreende duas áreas com-

plementares: Limpeza Tradicional e Housekeeping. A oferta 

do Grupo é baseada em soluções adequadas às necessida-

des e expectativas dos nossos Clientes, tendo como atribu-

tos elevados níveis de serviço e de qualidade.

A actividade operacional na área de Housekeeping é supor-

tada pelo nosso avançado sistema de gestão Housekeeper 

Plus®, que permita uma otimização na gestão dos recursos.

A aposta na formação das nossas equipas permite-nos de-

senvolver novas formas de actuação operacional, ao mes-

mo tempo que melhoramos continuamente a utilização 

correcta dos produtos e equipamentos. A oferta de um ser-

viço integrado e especializado permite aos nossos Clientes 

a oportunidade de gerir o seu negócio de acordo com as 

maiores exigências de qualidade, eficiência e rentabilidade.

A área CLEAN representa 62% do negócio do Grupo e 72% 

das pessoas empregues pelo Grupo de empresas.

O volume de negócios cresceu 24% face a 2016, represen-

tando um total de 27.8 M€.

A conquista de novas áreas geográficas bem como o con-

solidar da estratégia comercial definida em 2016, permitiu 

atingir este forte crescimento que se repercutiu também 

na rentabilidade da área, no entanto, continuamos a atuar 

num setor muito fragmentado, pouco regulamentado e, 

por isso, muito pressionado pela variável preço.

Esta evolução confirma o bom resultado das várias decisões 

estratégicas tomadas nos últimos anos, quer em termos de 

controle de custos, quer em termos de posicionamento de 

mercado.

O resultado Líquido deste conjunto de empresas teve tam-

bém uma evolução muito positiva, com um crescimento 

de 72%.

Housekeeping

Limpeza periódica e eventual

Limpeza especializada

Limpeza de final de obra

Limpeza de zonas públicas e de serviço

Actividades Consideradas

2015 2016 2017

26%

2.3m

42

+3.5M

1.2M

Nº de Serviços 2017

Principais Indicadores Operacionais

Nº de colaboradores
em outsourcing

Nº de horas vendidas 2017

Nº de quartos limpos 2017

802 109 929 752 1 173 237

Evolução do nº de quartos limpos
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Para 2018 o principal desafio passa por consolidar o crescimento previsto (10%) em termos de rentabilidade e qualidade 

de serviço, assistindo-se na mesma a uma competição feroz no que ao preço diz respeito.

Adicionalmente, prevê-se o desenvolvimento e introdução de ferramentas de gestão inovadoras desenvolvidas especi-

ficamente para o Grupo SERLIMA, que permitirão melhorar a comunicação com trabalhadores e clientes, a gestão de 

recursos e a rentabilidade dos serviços prestados.

2015 20152016 20162017 2017

0,64
0,05

1,03
0,34

0,98
0,58

24%

75%

877

41%158 30.9m€

92%

10%

8.2
anos

20%

Nº de Clientes Ativos 2017

Hotelaria
Novos Clientes 2017 Valor médio de contrato 

(novos clientes)

Análise de Clientes Clean

Análise de Novos Clientes Top 3 Setores de Atividade

Nº Clientes Setor Privado

Grandes Superfícies e 
Supermercados

Média de antiguidade

Escritório, Comércio e 
Centros de Empresa

21,01 22,49 27,79

Resultado Líquido EBITDA

Evolução do Volume de Negócios Clean EBITDA vs Resultado Líquido

€
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Empresas consideradas 
na Área de Negócio: 

- SERLIMAtarget

Área de atuação:
- Nacional

8.1M€

18%

TOP 25 869

VN 2017

Peso no Negócio do Grupo

Ranking empresas
trabalho temporário

Nº médio de colaboradores

€
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2.2.2 TARGET
A SERLIMAtarget continua o seu trajeto de consolidação no setor, voltando a superar os 8M€ de faturação, garantindo um 

crescimento de 2,2% face ao ano anterior.

O mercado da RAM voltou a ter uma performance muito interessante e apresentando um crescimento muito robusto.

Fruto da maior pressão sobre o processo de recrutamento, as equipas envolvidas neste setor tiveram que apoiar o cres-

cimento das necessidades da área de hotelaria, penalizando um pouco o crescimento exterior ao Grupo, no entanto, 

mesmo aumentando o trabalho entre empresas, o EBITDA manteve-se estável face a 2016, mostrando por isso o bom 

desempenho das equipas de gestão

300 2.8m
Nº de Serviços 2017

Principais Indicadores Operacionais

Principais Resultados Target

Nº de pessoas contratadas 
2017

2015 2016 2017

2%

6,40 7,90 8,07

2015 2016

2017

0,33
0,18

0,26
0,14

0,26
0,12

Resultado Líquido EBITDA

Evolução do Volume de Negócios Target EBITDA Target vs Resltado Líquido
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Para 2018, fruto da crescente pressão sobre o recrutamento, prevê-se que haja sérias dificuldades de resposta a todas as 

solicitações que surgirão, no entanto, o cumprimento da estratégia definida, permitirá não só garantir o crescimento das 

vendas, como também aumentar a rentabilidade gerada.

As maiores ocupações hoteleiras dão conforto aos hotéis para contratarem equipas próprias, no entanto, a contínua 

abertura de novas unidades de alojamento permite continuar a pensar em crescimentos ambiciosos.

Por outro lado, a aposta do grupo numa área de recrutamento, irá também garantir uma maior capacidade de resposta 

a solicitações não previstas.

Análise de Clientes Target

1.6
anos

Média de antiguidade

100%
Percentagem  de clientes 

setor privado

78
Nº de clientes ativos 2017

2
Novos Clientes 2017

21.1m€
Valor médio de contrato 

(novos clientes)

€
52%

8%

37%
Hotelaria

Indústria

Empresas
do Grupo

Análise de Novos Clientes Top 3 Setores de Atividade
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Empresas consideradas 
na Área de Negócio:

- SERLIMAwash
- SERLIMAwash II

Área de atuação:
- RAM e Lisboa
  (Torres Vedras - 
  Évora)

8.1M€

19%

166

VN 2017

Peso no Negócio do Grupo

Nº médio de colaboradores

€
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2.2.3 WASH
A área WASH representa 18% do negócio do Grupo e 4.3% das pessoas empregues pelo Grupo de empresas.

O volume de negócios cresceu 10% face a 2017 enquanto que o EBITDA registou um aumento de 52% para 1,45 M€.

A excelente performance do setor hoteleiro tem um reflexo direto no aumento da atividade o que em sintonia com a 

estratégia comercial definida permitiu elevar a taxa de ocupação da capacidade produtiva para níveis muito elevados e, 

com isso, melhorar de forma expressiva a rentabilidade das operações.

2015 2016 2017

10%

227%
52%

6,67 7,36 8,11

2015 2016 2017

1,36
0,16

0,94
0,17

1,43
0,56

Resultado Líquido EBITDA

Principais Indicadores Operacionais

13.4M 32M
Kgs roupa

processada 2017
Nº de peças tratadas 2017

Principais Resultados Wash

Evolução do Volume de Negócios Wash EBITDA Wash vs Resltado Líquido
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Para 2018 está previsto a conclusão do investimento no aumento da capacidade produtiva da unidade da RAM, inicia-

do em 2017, que dotará esta fábrica de mais 60% de capacidade disponível. Este investimento permite acompanhar a 

tendência do setor na região e, por outro lado, consolidar a posição de mercado atual e tranquilizar os atuais e futuros 

clientes quanto à capacidade disponível na região. 

Por um lado espera-se um crescimento das taxas de ocupação que terão efeito positivo direto no nosso sector mas por 

outro, espera-se também um aumento dos custos energéticos.

Em termos de rentabilidade espera-se um ligeiro aumento face ao ano de 2017.

83%
Nº de clientes setor privado92

Nº de clientes ativos 2017

35
N´º clientes 2017

17.8m€
Valor médio de contrato 

(novos clientes)

€
83% 17%

Hotelaria Saúde

Análise de Clientes Target

Análise de Novos Clientes Top 2 Setores de Atividade
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Empresas consideradas 
na Área de Negócio: 

- SERLIMAambiente

Área de atuação:
- RAM

0.6M€

1%

33

VN 2017

Peso no Negócio do Grupo

Nº médio de colaboradores

€
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2.2.4 AMBIENTE
A área AMBIENTE representa 1% do negócio do Grupo e 

0.3% das pessoas empregues pelo Grupo de empresas.

Seguindo a tendência de crescimento do último ano, a 

área AMBIENTE voltou a ter um forte crescimento, atingin-

do 16,6% mais de vendas que em 2016.

Notou-se uma maior abertura do mercado à compra dos 

vários serviços e produtos da empresa.

2015 2016 2017

17%

0,36 0,51 0,60

2015 2016 2017

0,02
0,00

0,03
0,04

0,08
0,05

Resultado Líquido EBITDA

99%
Nº de clientes setor privado760

Nº de clientes ativos 2017

Para 2018, fruto da inversão de estratégia de algumas en-

tidades públicas, estima-se que o crescimento de vendas 

desta área possa ficar perto de 100%, atingindo a fasquia 

de 1M€ de faturação.

O resultado acompanhará esta evolução, estimando tam-

bém uma evolução muito importante no EBITDA.

No próximo ano prevemos ainda que área de atuação da 

empresa cresça para Lisboa e que nos anos seguintes pos-

samos ter uma abrangência nacional.

Top 3 Setores de Atividade

15%
Escritório,
Comércio
e Centros

de Empresas

37%
Empresas
do Grupo

€
20%

Transportes, Portos
e Aeroportos

Principais Resultados Ambiente

Evolução do Volume de Negócios Ambiente EBITDA Ambiente vs Resltado Líquido

Análise de Clientes Ambiente

Deu-se início à estratégia de diversificação de produtos e ser-

viços de forma a garantir o rápido crescimento da empresa.

Por outro lado, o 2017 fica marcado pela inversão da ten-

dência dos últimos anos, assistindo-se à saída de players 

públicos do sector de atividade o que melhora muito a 

perspetiva dos próximos anos.
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A hotelaria continua a ser o principal foco do Grupo SERLIMA. 

Representou em 2017 cerca de 58% do total de vendas do 

Grupo, um aumento de 5 p.p. face ao ano anterior.

O volume de negócios deste setor aumentou 7%, situa-

ção que ocorre pela boa prestação do setor nos principais 

mercados, mas também pela aposta feita pela empresa 

na região de Lisboa, que garantiu um crescimento de 

80% da atividade em Portugal continental, não atingindo, 

no entanto, a rentabilidade esperada nas várias operações.

Estes números confirmam a aposta do Grupo no setor, 

mas também o reconhecimento sobre a nossa capa-

cidade técnica e grau de especialização exigido neste 

tipo de operações.

Ainda se assiste a alguma pressão sobre o preço, no entan-

to, com a boa prestação do setor começa a existir vontade 

de olhar não só à variável preço, mas também à qualidade 

dos serviços prestados. Prevemos que esta tendência se 

mantenha nos próximos anos, permitindo o crescimento 

da atividade e o aumento de quota de mercado no setor.

Para 2018 o principal desafio é ultrapassar as dificuldades 

de recrutamento e formação de pessoal especializado, 

garantindo desta forma a rentabilidade habitual das no-

vas operações (Lisboa e Algarve).

Por parte do sector esperamos que haja uma aposta cada 

vez maior nos serviços em que somos especialistas, garan-

tindo uma maior qualidade do serviço recebido. Diferen-

ciação pela qualidade e especialização em detrimento do 

preço.

O Grupo continuará a apostar fortemente neste setor, do-

tando a organização de ferramentas modernas de gestão, 

investindo em unidades de lavandaria e transformando o 

setor de recrutamento e formação. 

2.3
GRUPO SERLIMA
E O SETOR HOTELEIRO

Housekeeping
Lavandaria
Trabalho Temporário
Ambiente

1.2M
Nº de quartos limpos 2017

Principais Indicadores Operacionais

2.1m
Contratações Trabalho 

Temporário

2015 2016 2017

+7%

16,56

21,05 22,43

Evolução do Volume de Negócios no Setor Hoteleiro
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A SERLIMAservices, SGPS, S.A. registou durante o ano de 2017 um volume de negócios de 730.521 euros resultante da prestação 

de serviços às empresas do grupo (Fees de gestão e serviços partilhados na área de Sistemas de Informação e Jurídico). 

A melhor solução em serviços de limpeza:

Limpamos com alegria e qualidade!

Lavandaria Industrial;

Tratamos com motivação, oferecemos conforto!

Trabalho temporário, recursos de qualidade:

Facultamos o profissional certo!

Soluções de qualidade em serviços ambientais e saúde pública:

Por si, cuidamos do ambiente!

2.4
RESULTADOS FINANCEIROS 
DAS PARTICIPADAS

EMPRESA
PARTICIPADA

Portugal (Madeira)

Portugal (Madeira)

Portugal

Empresa - Mãe

Integral

Integral

Integral

Integral

Portugal (Madeira)

Portugal

Portugal (Madeira)

Portugal

Portugal (Madeira)

Portugal

-

100%

100%

100%

100%

60%

100%

75%

100%

Integral

Integral

Integral

Integral

SerlimaClean - Serviços de Limpeza, SA

Servilimpe - Limpezas MEcanizadas, SA

SerlimaWash - Lavandaria Industrial, SA

SerlimaTarget - Empresa de Trabalho Temporário, SU, Lda

Serlima Services, SGPS, SA

SerlimaAmbiente - Limpeza e Conservação, SA

Serlima - Housekeeping, Lda.

SerlimaWash II - Lavandaria Industrial SA

Servilimpe - Sector Publico ACE

LOCAL PARTICIPAÇÃO
DIRETA/INDIRETA

MÉTODO
CONSOLIDAÇÃO

Empresas Incluídas na Consolidação

As diferentes áreas de negócio

CLEAN AMBIENTE

TARGETWASH
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SERLIMAclean (milhões €)

Volume de Negócios 8,81 9,12 10,67

1,06

0,96

698

0,67

0,77

762

1,20

0,65

734

0,87

0,91

0,24

1,15

99%

1,12

0,55

100%

(0,78)

(0,68)

0,32

0,41

0,78

0,86

8,74 9,72 11,84

0,58

1,09

725

0,93

0,31

787

0,74

0,20

705

0,37

1,86

0,85

0,34

100%

0,68

0,27

100%

0,38

0,47

0,54

0,62

0,62

0,68

772

EBIT

Dívida Líquida / EBITDA

% Clientes Setor Privado

EBITDA

Dívida Líquida excl Suprimentos

Número Médio  de Colaboradores

Resultado Líquido

Cash Flow

Nº de serviços

‘12 ‘14 ‘16‘13 ‘15 ‘17

SERLIMA CLEAN - SERVIÇOS DE LIMPEZA, S.A.

A empresa “SERLIMAclean - Serviços de Limpeza, S.A.” 

é uma sociedade anónima constituída em 1982, e tem 

como objeto social a atividade de prestação de serviços 

de limpeza industrial.

Dando origem ao Grupo SERLIMA, cuja atividade se di-

versificou, nomeadamente para o sector da Lavandarias 

Industriais, é na Madeira local de origem, uma das mais 

antigas do sector de serviços de limpeza, sendo também 

a referência do sector e o seu maior player. A empresa de-

senvolve serviços de limpeza e manutenção maioritaria-

mente na Região Autónoma da Madeira, onde concentra 

a totalidade do seu Volume de Negócios. A sua ativida-

de divide-se em três áreas distintas: limpeza tradicional, 

limpeza especializada e em hotéis (Housekeeping). Tem 

como principais clientes instituições públicas (tribunais, 

universidades, ministérios, administrações regionais de 

saúde, etc.), bancos, empresas de transportes públicos, 

grandes superfícies, complexos desportivos, aeroportos da 

RAM entre outros. Na área de limpeza especializada em 

hotéis, a SERLIMAclean apresenta um serviço único, pres-

tando serviços aos principais hotéis da Região. 

A atividade da SERLIMAclean ao longo dos últimos anos 

e apesar da conjuntura económica adversa, pode carac-

terizar-se por duas palavras: estabilidade e rentabilidade. 

A performance desta empresa, muito por via da sua ex-

posição ao sector do turismo, tem sido, muito positiva e 

acima da média do sector. A estabilidade dos contratos 

e a antiguidade dos clientes fazem crer que o futuro será 

igualmente positivo.

Temos procurado nos últimos anos adequar a área de lim-

peza tradicional às exigências e necessidades do mercado 

deste negócio, de forma a manter a fidelidade dos clientes.

O total das Vendas e Prestações de Serviços foi de 11.839.758 

euros, com um crescimento de 11%, que se deve em parte 

ao acompanhamento do aumento dos proveitos totais do 

negócio de hotelaria na RAM que registou um incremento 

de 7,8 % comparativamente ao ano precedente. 

A Sociedade obteve em 2017 um EBITDA de 739.636 euros.

O Resultado Antes de Impostos (EBT) no ano em análise 

foi de 519.236 euros.

Perspectivas e Objectivos para 2018

Continua a ser um desafio para a SERLIMAclean, o acom-

panhamento do crescimento do setor ao nível da hotela-

ria, bem como o incremento nas restantes áreas de forma 

a manter a liderança neste setor, apesar da agressividade 

da concorrência e das dificuldades de recrutamento.

Prevê-se para 2018, estabilização do volume de vendas e 

manutenção do EBITDA.

Nota: Os indicadores referentes aos anos de 2012 a 2016 estão de acordo com as normas “SNC” e o ano de 2017 de acordo com as normas “IFRS”.
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Servilimpe (milhões €)

Volume de Negócios 12,48 10,86 8,51

(0,83)

5,47

2 441

0,23

4,63

1 916

(0,17)

4,71

1 372

(1,39)

(6,63)

(0,20)

20,37

93%

(0,23)

(27,47)

92%

(1,34)

(1,03)

(0,23)

(0,05)

(0,41)

(0,35)

10,50 10,05 10,18

0,71

4,69

1 885

(0,20)

4,61

1 764

0,24

4,57

1 485

0,22

6,62

(0,29)

(23,57)

90%

0,22

18,8

 98%

0,11

0,35

(0,40)

(0,31)

0,03

0,05

1356

EBIT

Dívida Líquida / EBITDA

% Clientes Setor Privado

EBITDA

Dívida Líquida excl Suprimentos

Número Médio de Colaboradores

Resultado Líquido

Cash Flow

Nº de serviços

‘12 ‘14 ‘16‘13 ‘15 ‘17

A empresa “Servilimpe – Limpezas Técnicas Mecanizadas, 

S.A.” é uma sociedade anónima constituída em 1971, e tem 

como objeto social a atividade de prestação de serviços de 

limpeza industrial.

Adquirida pelo Grupo SERLIMA no início do ano de 2007, 

é uma das empresas mais antigas do sector de serviços de 

limpeza. A empresa desenvolve serviços de limpeza tradi-

cional na Zona Centro, onde concentra aproximadamen-

te 61% do seu Volume de Negócios, 31% na Zona Norte e 

8% na Zona Sul. Tem como principais clientes as grandes 

superfícies, instituições bancárias, instituições públicas, 

complexos desportivos, escritórios e condomínios. 

Reforçaram-se os meios da gestão de controlo de custos, 

por parte de cada gestor, bem como a análise de margem 

por cliente, de forma melhorar a rentabilidade do negócio 

e desempenho da empresa.

Também se reforçou a Área Comercial de forma a inver-

ter a tendência de descida das vendas, mas apostando 

somente em Clientes cuja margem estivesse assegurada 

dentro dos níveis do setor.

Assim, as vendas tiveram um crescimento de quase 20% e 

uma inversão dos resultados que se traduziram num ano 

muito importante para o futuro da Servilimpe. Associado 

a esta ótima performance a Servilimpe -  Setor Publico, 

ACE, também viu quase duplicar as suas vendas dentro 

SERVILIMPE – LIMPEZAS TÉCNICAS
MECANIZADAS, S.A.

dum setor muito competitivo, reforçando a presença do 

Grupo no setor Público.

Como consequência, viram-se confirmadas as perspetivas 

da equipa de gestão para o ano de 2017, ultrapassando 

largamente e em conjunto a barreira dos 10 milhões de 

euros, estando ao nível do ano de 2019 de acordo com o 

seu business plan.

O total das Vendas e Prestações de Serviços no corrente 

ano de 2017 foi de 10.175.906 euros.

A Sociedade obteve em 2017 um EBITDA de 243.540 euros.

O Resultado Antes de Impostos (EBT) no ano em análise 

foi negativo em 1.234 euros. 

Foram contabilizados 31.942 euros de euros de impostos 

diferidos ativos, que de acordo com a nova legislação em 

vigor e pelo facto de o Grupo ter adotado a partir de 2014, 

a tributação  pelo lucro tributável fiscal consolidado, vão 

ser recuperados dentro dos respetivos prazos legais.

Perspectivas e Objectivos para 2018

É objetivo para 2018 manter o foco no controlo dos custos, 

na manutenção dos clientes cuja rentabilidade esteja as-

segurada e num crescimento mais moderado de forma a 

reforçar a estrutura financeira da Empresa.

Nota: Os indicadores referentes aos anos de 2012 a 2016 estão de acordo com as normas “SNC” e o ano de 2017 de acordo com as normas “IFRS”.
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SERVILIMPE-SECTOR PUBLICO, A.C.E.

A empresa “SERVILIMPE – SECTOR PÚBLICO, A.C.E.” cons-

tituída em 27 de março de 2015, é um Agrupamento 

Complementar de Empresas, sem capital próprio, entre 

as Agrupadas “Servilimpe – Limpezas Técnicas Mecani-

zadas, S.A.” e “SERLIMAclean – Serviços de Limpeza, S.A.”, 

tem como objecto social a importação, fabrico e comer-

cialização de produtos de higiene, desinfestação e de sa-

neamento, prestação de serviços de limpeza, de desinfes-

tação e manutenção de jardins, edifícios e praias. 

Criado para ser o veículo do Grupo SERLIMA para contra-

tações do sector público, obteve em 2017 um volume de 

negócios de 1.968.790 euros e um resultado líquido de 

2.621 euros. 

Perspetivas e Objetivos para 2018

Para o ano de 2018, prevê-se que o volume de negócios ul-

trapasse os dois milhões de euros, gerando um resultado 

operacional de aproximadamente de 100 mil euros.

Servilimpe ACE (milhões €)

Volume de Negócios 1,03

0,00

(0,01)

154

0,00

(16,55)

100%

(0,00)

(0,00)

0,30 1,97

0,00

-

116

0,00

(0,00)

79

0,00

-

100%

0,00

-

100%

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

EBIT

Dívida Líquida / EBITDA

% Clientes Setor Privado

EBITDA

Dívida Líquida excl Suprimentos

Número Médio de Colaboradores

Resultado Líquido

Cash Flow

‘16‘15 ‘17

Nota: Os indicadores referentes aos anos de 2012 a 2016 estão de acordo com as normas “SNC” e o ano de 2017 de acordo com as normas “IFRS”.
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SERLIMA – HOUSEKEEPING LDA.

A empresa “SERLIMA-HOUSEKEEPING, LDA. (ex: “Spring-

Clean - Multiserviços, Lda.”), sediada no Algarve que se de-

dica à prestação de serviços de limpeza e Housekeeping 

em hotéis. A Sociedade foi adquirida em agosto de 2007 

e a sua atividade até 2010, foi-se gradualmente reduzindo 

até cessar, mas mantendo sempre a sua identidade. No 

início do ano de 2015, foi decidido pela Administração do 

Grupo SERLIMA reativar a atividade da Springclean, para 

o negócio do Housekeeping no Continente, utilizando o 

modelo de gestão que o Grupo utiliza na Região Autóno-

ma da Madeira (RAM) através da SERLIMAclean. Para o 

efeito desde logo, tomaram-se diligências no sentido de 

alterar-se a denominação social da Sociedade, o qual veio 

a concretizar-se em 15 de maio de 2015.

Nos três últimos anos criaram-se condições para supor-

tar toda a atividade comercial, operacional e de apoio ao 

cliente. Abriu-se, uma filial na Avenida da Liberdade em 

Lisboa e uma loja em Portimão. Em complemento, utili-

zámos as filiais do Grupo em Matosinhos e Quarteira para 

recrutamento e atendimento aos Clientes.

Apesar de todas as dificuldades de se retomar um negócio 

que tinha sido colocado em “stand by” por razões estraté-

gicas, os três últimos anos, após um grande investimento 

na formação das equipas, acabaram-se por se saldar em 

anos que podemos considerar muito positivos e alicerçan-

do-se as bases ao crescimento futuro do negócio.

SERLIMAhousekeeping (milhões €)

Volume de Negócios 2,28

0,01

0,01

187

(0,01)

1,68

100%

(0,03)

(0,01)

0,94 3,80

(0,09)

-

64

(0,00)

0,01

338

74

(0,10)

-

100%

(0,02)

-

100%

(0,09)

(0,08)

(0,06)

(0,04)

EBIT

Dívida Líquida / EBITDA

% Clientes Setor Privado

EBITDA

Dívida Líquida excl Suprimentos

Número Médio de Colaboradores

Nº de Serviços

Resultado Líquido

Cash Flow

‘16‘15 ‘17

O total das Vendas e Prestações de Serviços foi de 3.799.826 

euros. A Sociedade obteve um EBITDA negativo de 2.393 

euros, no qual estão incluídos todos os investimentos rela-

tivos a formação e ao arranque das operações.

O Resultado Antes de Impostos (EBT) no ano em análise 

foi negativo em 33.124 euros.

Perspetivas e Objetivos para 2018

Para o corrente ano de 2018, prevê-se que que seja o pri-

meiro ano cruzeiro das operações, com o volume de ven-

das a atingir os 4,4 milhões de euros e um EBITDA próxi-

mo dos 120 mil euros.

Nota: Os indicadores referentes aos anos de 2012 a 2016 estão de acordo com as normas “SNC” e o ano de 2017 de acordo com as normas “IFRS”.
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SERLIMA WASH - LAVANDARIA INDUSTRIAL, SA

A empresa “SERLIMAwash – Lavandaria Industrial S.A.” é 

uma sociedade anónima constituída em 2003, que tem 

como objeto social a atividade de prestação de serviços de 

lavandaria industrial.

Integrada na estratégia do Grupo SERLIMA, tem uma oferta 

integrada e abrangente, cuja atividade se diversificou posterior-

mente para o sector da Lavandarias Industrias, é na Madeira, 

local de origem, uma das mais antigas do sector das lavanda-

rias industriais, sendo também a referência do sector e o seu 

maior player. A empresa desenvolve serviços de lavandaria na 

Madeira, onde concentra a totalidade do seu Volume de Negó-

cios. Em 2004 diversifica a sua oferta de serviços específicos e 

especializados ao criar uma unidade vocacionada para o sector 

hospitalar. Unidade com características muito especifica dado 

o elevado grau de exigência ao nível das condições de higiene e 

segurança no manuseamento da roupa hospitalar. Tem como 

principais clientes instituições públicas, nomeadamente o Hos-

pital do Funchal, unidades hoteleiras ou Grupos Hoteleiros para 

quem lava e trata a roupa utilizadas naquelas unidades.

De salientar que no que diz respeito ao serviço de Lavanda-

ria Hospitalar, prestado pela sociedade, esta configura um 

serviço especifico e particularmente exigente em termos de 

qualidade e do risco associado à sua execução com os mais 

elevados padrões de qualidade e segurança. Por se tratar de 

um serviço de elevado grau de exigência a SERLIMAwash é 

atualmente a única empresa na Madeira com licenciamento 

para tratamento de roupa hospitalar.

Em 2017 volta novamente a registar um EBITDA acima de 

um milhão de euros. Apesar da forte pressão sobre os preços 

praticados, tem-se conseguido manter níveis de vendas e de 

rentabilidade com franca progressão.

Conforme previsto, deu-se início ao Investimento numa nova 

lavandaria no Caniçal, junto à Unidade Principal, tendo-se 

concluído o projeto e arrancada a fase de testes em inícios de 

fevereiro. Ainda no decorrer do 1º trimestre deste ano de 2018 

arrancará a laboração em definitivo.

Durante o corrente ano, mantiveram-se bons níveis de ven-

das no setor hoteleiro e uma continuada recuperação no se-

tor hospitalar, dada a quebra que ocorreu nos últimos anos. 

O crescimento foi de 5% e 9%, respetivamente.

O total das Vendas e Prestações de Serviços foi de 3.450.165 

euros em 2017. 

A Sociedade obteve em 2017 um EBITDA de 1.088.287 euros.

O Resultado Antes de Impostos (EBT) no ano em análise foi 

de 945.907 euros.

Perspetivas e Objetivos para 2018

Para o corrente ano de 2018 prevê-se o aumento do volume 

de negócios, dadas as previsões do setor hospitalar e hotelei-

ro. Continuará a manter-se o foco na gestão operacional do 

negócio, tendo em vista o incremento dos níveis do EBITDA.

Com o arranque da laboração da nova lavandaria, vamos 

equilibrar os “picos” de atividade e acompanhar o crescimen-

to do setor hoteleiro para 2018 e anos seguintes.

SERLIMAwash (milhões €)

Volume de Negócios 2,71 2,80 3,23

0,78

5,28

71

0,77

3,24

74

1,02

2,62

78

0,39

6,79

0,71

4,22

61%

4 410 4 577 5 035

10 699 10 915 11 661 11 557 536

0,93

2,56

69%

0,38

0,67

0,68

0,82

0,82

0,91

2,67 2,89 3,45

0,68

3,44

74

0,95

3,14

76

1,09

2,48

78

0,34

5,03

0,81

3,32

62%

0,99

2,28

61%

0,32

0,60

0,42

0,55

0,90

0,99

5 252 268

EBIT

Dívida Líquida / EBITDA

% Clientes Setor Privado

EBITDA

Dívida Líquida excl Suprimentos

Número Médio de Colaboradores

Resultado Líquido

Cash Flow

Roupa Processada (toneladas)

Nº de Peças Tratadas (milhares)

‘12 ‘14 ‘16‘13 ‘15 ‘17

Nota: Os indicadores referentes aos anos de 2012 a 2016 estão de acordo com as normas “SNC” e o ano de 2017 de acordo com as normas “IFRS”.
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SERLIMA WASH II – LAVANDARIA INDUSTRIAL, S.A.

A empresa “SERLIMAwash II - Lavandaria Industrial, S.A.” 

é uma sociedade anónima constituída em 2006 e tem 

como objeto social a atividade de prestação de serviços 

de lavandaria industrial.

A Sociedade foi criada pelo Grupo SERLIMA durante o ano 

de 2006, aquando da aquisição do grupo de lavandarias 

LIP, principal player do mercado à data da aquisição. 

Atualmente a SERLIMAwash II é o principal player do 

sector de serviços de lavandaria, desenvolvendo a sua 

atividade na unidade industrial do Montijo com duas la-

vandarias, uma principal desde o início da sua origem e 

uma segunda unidade funcionando desde meados do 

ano passado.

Tem como principais clientes unidades hoteleiras, sendo 

que desenvolve igualmente a sua atividade em ginásios 

e restaurantes.

Com o reforço das Equipas de Gestão e Administrativas 

de apoio ao Cliente, resultaram numa melhoria quer na 

qualidade dos serviços. quer rentabilidade.

No ano de 2017, o volume de negócios aumentou 13% 

para 4.664.017 euros.

A Sociedade obteve em 2017 um EBITDA 345.401 euros.

O Resultado Antes de Impostos (EBT) no ano em análise 

foi negativo em 399.971 euros.

Foram contabilizados impostos diferidos ativos no mon-

tante de 70.967 euros, que de acordo com a nova le-

gislação em vigor e pelo facto do Grupo ter adotado a 

partir de 2014, a tributação pelo lucro tributável fiscal 

consolidado, vão ser recuperados dentro dos respetivos 

prazos legais.

Perspetivas e Objetivos para 2018

Durante o ano de 2018 continuaremos a investir na me-

lhoria dos indicadores de eficiência energética e de pes-

soal, perspetivando-se uma melhoria significativa dos 

resultados operacionais.

Prevê-se para 2018 um volume de negócios de 4.682 e 

EBITDA de 444 milhares de euros.

SERLIMAwash II (milhões €)

Volume de Negócios 4,24 3,79 4,14

(0,25)

5,29

117

0,24

4,07

69

(0,08)

3,42

60

(1,29)

(20,76)

(0,63)

16,66

99%

6 053 7 045 7 543

14 730 16 746 18 305 20 504 851

(0,64)

(40,72)

100%

(1,31)

(0,62)

(0,44)

0,17

(0,65)

(0,09)

4,04 3,77 4,66

0,40

4,37

102

0,41

3,60

66

0,35

3,16

88

(0,56)

10,91

(0,17)

8,75

100%

(0,21)

9,15

100%

(0,59)

0,02

(0,26)

0,32

(0,33)

0,23

8 229 593

EBIT

Dívida Líquida / EBITDA

% Clientes Setor Privado

EBITDA

Dívida Líquida excl Suprimentos

Número Médio de Colaboradores

Resultado Líquido

Cash Flow

Roupa Processada (toneladas)

Nº de Peças Tratadas (milhares)

‘12 ‘14 ‘16‘13 ‘15 ‘17

Nota: Os indicadores referentes aos anos de 2012 a 2016 estão de acordo com as normas “SNC” e o ano de 2017 de acordo com as normas “IFRS”.
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SERLIMA AMBIENTE – LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 
DO AMBIENTE, S.A.

A empresa SERLIMAambiente – Limpeza e Conservação do 

Ambiente, S.A. é uma sociedade anónima constituída a 27 

de novembro de 1993, que tem como objeto a exploração 

de serviços de saneamento e limpeza urbana, florestal e 

industrial, a comercialização de produtos, equipamentos e 

acessórios de limpeza, serviços de jardinagem e controle 

de ambiente, projeto de sistema de rega. A sociedade tem 

também como objeto a execução de empreitadas e forne-

cimento de obras públicas, obras de urbanização, parques 

e ajardinamentos, gestão de resíduos sólidos urbanos e in-

dustriais e serviços e limpeza pública e urbana e limpeza 

de praias, bem como outras atividades conexas como estas 

e ainda o transporte rodoviário de mercadorias por conta 

de outrem.

A empresa começou por prestar serviços de limpeza ur-

bana, posteriormente alargou a sua atividade à limpeza 

e aspiração de fossas sépticas, limpeza e desentupimen-

to de coletores de águas residuais e hidro lavagem com 

alta pressão também iniciou a comercialização produtos, 

equipamentos e acessórios de limpeza, assim como toda 

a gama de contentores para resíduos. No ano 2000, em re-

presentação da multinacional Cannon Hygiene, alargou a 

sua atividade à prestação de serviços de higiene sanitária 

e hospitalar e recolha de resíduos hospitalares perigosos.

O total das Vendas e Prestações de Serviços foi de 599.111 

euros em 2017 registando um crescimento de quase 17%.

Ao nível dos resultados a SERLIMAambiente viu confirmar 

a previsão da inversão dos mesmos, tendo obtido um EBIT-

DA de 84.242 euros e um EBT de 71.929 euros.

Perspetivas e Objetivos para 2018

Reforçou-se a aposta de desenvolver o negócio em Portugal 

Continental, nomeadamente na zona da grande Lisboa. 

Na Região Autónoma da Madeira algumas câmaras muni-

cipais alteraram a sua estratégia no final de 2017, deixando 

de fazer alguns serviços em 2018, dando espaço aos privados 

para alargar o seu espaço de atuação. Neste sentido, é expec-

tável um forte crescimento com especial enfoque na área de 

transporte de resíduos.

SERLIMAambiente (milhões €)

Volume de Negócios 0,45 0,32 0,51

0,07

0,08

13

(0,01)

0,08

10

(0,03)

0,10

33

0,05

1,15

(0,01)

(8,10)

94%

(0,03)

0,12

99%

0,04

0,05

(0,01)

(0,00)

(0,04)

(0,04)

0,36 0,36 0,60

0,04

0,09

9

0,02

0,01

12

0,08

0,08

33

0,03

2,21

0,01

0,58

96%

0,08

0,98

99%

0,02

0,03

0,00

0,01

0,05

0,05

EBIT

Dívida Líquida / EBITDA

% Clientes Setor Privado

EBITDA

Dívida Líquida excl Suprimentos

Número Médio de Colaboradores

Resultado Líquido

Cash Flow

‘12 ‘14 ‘16‘13 ‘15 ‘17

Nota: Os indicadores referentes aos anos de 2012 a 2016 estão de acordo com as normas “SNC” e o ano de 2017 de acordo com as normas “IFRS”.
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SERLIMA TARGET – EMPRESA DE TRABALHO
TEMPORÁRIO, SU, LDA

A empresa “SERLIMAtarget – Empresa de Trabalho Tem-

porário, SU, Lda.” foi constituída em 2008 para fazer face 

às solicitações crescentes de alguns dos clientes do Grupo 

SERLIMA. A SERLIMAtarget tem vindo a cimentar desde a 

sua criação um lugar no mercado do trabalho temporário 

quer seja por via da atividade exercida junto de outras em-

presas do Grupo, em estreita colaboração com estas, quer 

seja por via da atividade direta junto de outros clientes. 

Sinal inequívoco desta implantação no mercado do traba-

lho temporário é a expansão da Sociedade da região do 

Algarve, onde iniciou a sua atividade e teve origem com 

maior “premência”, para as restantes regiões do país, com 

especial incidência no Porto e Lisboa. 

Fortemente orientada para o mercado hoteleiro, apoiando 

e complementando a oferta de serviços de Housekeeping 

de algumas das Sociedades do Grupo. A SERLIMAtarget 

concentra aproximadamente 67 % do seu volume de 

negócios em Portugal Continental e os restantes 33% na 

RAM – Região Autónoma da Madeira, onde a Sociedade 

tem uma presença significativa nesta região.

Com o crescimento registado nos últimos anos, a SERLI-

MAtarget, tem consolidado a sua presença no ranking das 

maiores empresas do país.

O total das Vendas e Prestações de Serviços cresceu 2.2% 

e foi de 8.066.368 € e registando um EBITDA de 262.588 

€, mantendo o mesmo nível de 2016, apesar da forte con-

corrência deste setor de negócios.

O Resultado Antes de Impostos (EBT) no ano em análise 

foi de 176.920 euros.

Perspetivas e Objetivos para 2018

Para o ano de 2018 é objetivo a manutenção de um cresci-

mento sustentado, de forma a manter os mesmos níveis de 

rentabilidade, apoiado por Equipas de Gestão focadas na 

rentabilidade das operações, utilizando as ferramentas tec-

nológicas que o grupo dispõe quer ao nível do recrutamento, 

quer ao nível da gestão dos KPI´s.

SERLIMAtarget (milhões €)

Volume de Negócios 2,97 4,77 7,90

0,09

0,06

110

0,20

0,13

581

0,26

0,71

1 023

0,09

0,66

0,16

1,81

1 696

99% 100% 100%

TOP 30TOP 40TOP 50 TOP 25 TOP 25 TOP 25

0,25

0,45

2 747

0,06

0,06

0,11

0,04

0,14

0,16

3,64 6,40 8,07

0,07

0,13

448

0,33

0,35

767

0,26

0,61

869

0,05

1,81

0,32

1,06

1 730

0,25

2,30

2 806

0,03

0,04

0,18

0,20

0,12

0,13

100%

300

EBIT

Dívida Líquida / EBITDA

Número de Pessoas Contratadas

EBITDA

Dívida Líquida excl Suprimentos

Número Médio de Colaboradores

Resultado Líquido

Cash Flow

% Clientes Setor Privado

Número de Serviços

Ranking Empresa Trab. Temporário

‘12 ‘14 ‘16‘13 ‘15 ‘17

Nota: Os indicadores referentes aos anos de 2012 a 2016 estão de acordo com as normas “SNC” e o ano de 2017 de acordo com as normas “IFRS”.
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3.1
O NOVO CAMINHO:
SER+

Depois do ponto de viragem nos resultados do Grupo, 

a consolidação dos resultados positivos representa uma 

oportunidade para a definição de um novo posiciona-

mento no mercado, permitindo dessa forma alavancar o 

bom momento do Grupo e da economia em geral.

Desta forma, o Grupo Serlima entra agora numa fase em 

que mais do Ser, interessa Ser+.

Acreditamos que esta fase significará uma nova forma do 

Grupo estar no mercado, considerando as suas diferentes 

dimensões do negócio.

RENTABILIDADE…

Integração das ofertas do Grupo permitindo maiores si-

nergias para o Cliente e nas operações das diferentes uni-

dades de negócio, explorando as actividades com maior 

rentabilidade.

INOVAÇÃO…

Novas soluções tecnológicas não só relacionadas com as 

áreas de negócio, como também na monitorização das 

actividades e alocação de recursos. Este será um dos prin-

cipais pilares de suporte ao crescimento do Grupo, aju-

dando também no posicionamento do Grupo enquanto 

referência do mercado.

COMUNICAÇÃO…

Reestruturação de uma marca com história, dando uma 

nova imagem. O Grupo ganhará um novo formato de co-

municação a partir de 2018, não só através de uma ima-

gem mais moderna , como também explorando novos 

canais de comunicação. 

Os três pilares funcionarão como uma alavanca que per-

mitirá suportar o crescimento do Grupo, permitindo não 

só aproximar mais dos seus clientes e prospects, como 

também garantir as melhores soluções para as diferentes 

necessidades.

Este novo caminho terá impacto não só a nível interno, 

com uma reorganização das equipas para melhor servir 

os clientes, como também externo, focando em novas for-

mas de desenvolver o negócio através de canais inovado-

res, nomeadamente o Digital.

Uma reestruturação que levará o Grupo a redefinir o seu 

purpose, focando-se ainda mais no cliente e no valor que 

consegue aportar em cada unidade de negócio, permitin-

do reforçar o seu expertise e reconhecimento nos diferen-

tes sectores de actividade.

Mais do que um fornecedor, pretendemos ser Parceiros 

dos nossos clientes, uma verdadeira extensão das equipa 

internas com vista a optimização dos seus resultados. 

RENTABILIDADE INOVAÇÃO MARKETING
& COMUNICAÇÃOMAIOR EFICIÊNCIA

NOS SERVIÇOS
E  NOVAS ÁREAS

DE NEGÓCIO

NOVAS SOLUÇÕES
DE SUPORTE ÀS 

ACTIVIDADES CORE
UMA NOVA  IDENTIDADE 

E PRESENÇA 
NO MERCADO
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O Grupo Serlima está permanentemente atento e com-

prometido aos vários níveis no seu dia-a-dia, com o Bem 

Estar e Valorização dos seus colaboradores, mantendo 

vivo e presente na sua atuação um dos valores que mais 

prezamos – o Valor Humano. 

Assim a Área de Recursos Humanos do Grupo foca-se 

numa gestão muito próxima com as diversas áreas ope-

racionais, de modo a sentir e convergir as suas politicas 

de forma sustentada e concertada em beneficio do bom 

desempenho das mesmas e do Bem Estar Geral da Or-

ganização.

Promovemos a Simpatia, a Alegria e a Celebração entre as 

nossas equipas, como elementos importantes do Sucesso.

Com esse objetivo, destacamos dois Programas:

3.2 
AS NOSSAS
PESSOAS

“Gestor de Sonhos”

O Programa Gestor de Sonhos tem por objetivo ajudar 

os nossos colaboradores a realizar os seus sonhos e a 

conquistar os seus desafios, reforçando significativa-

mente o valor humano e a ligação entre as pessoas na 

organização. Os colaboradores da SERLIMA estão felizes 

e comprometidos: as pessoas gostam de trabalhar aqui!

“Saúde e Bem-Estar”

Através deste programa disponibilizamos Ginástica 

laboral facilitada com PT, Exercícios laborais de alon-

gamentos; Yoga, Meditação facilitada, Massagem La-

boral com cadeira, Sala café, esplanada e refeitório, 

Linha gratuita de apoio ao colaborador, protocolos e 

parcerias com benefícios, mensagem de aniversário, 

almoços/jantares temáticos  Festa de Natal, passeios 

conjuntos, Outdoors e outros eventos de Team Buil-

ding, promoção do Dia da Família, e ainda partilha de 

informação de datas de aniversário personalizadas, de 

sucessos obtidos ao longo do mês, elogios de clientes, 

resultados de avaliações de clientes, ou outras informa-

ções pertinentes de serem partilhadas com o Grupo.

2015

2015

2017

2016

2016

2017

2017

3 655

35 862

3 644

23 800

3 669

47 909

SERLIMAwash

SERLIMAclean

SERLIMAtarget

SERLIMAtambiente

23,7%

0,3%

4,3%

71,7%

Evolução do número de RH nos últimos 3 anos
(valores do final do ano)

Nº de Horas de Formação
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Estes programas têm um impacto positivo no equilíbrio, 

foco, alegria, bem-estar e motivação das nossas equipas, 

potenciando igualmente o desenvolvimento de compe-

tências, a produtividade laboral, a fidelização e o com-

promisso.

Acreditamos ainda que todos nascemos com dons diver-

sos e que também é nossa responsabilidade desenvolver 

os talentos com que cada um se apresenta na organiza-

ção, pelo que investimos forte na Formação e Desenvol-

vimento dos nossos colaboradores, desde a sua admissão 

e integração, direcionando a mesma não apenas para o 

“saber fazer” mas também para o “Saber Ser”, com apostas 

permanentes no Coaching e demais ferramentas de De-

senvolvimento Pessoal e Profissional.

Estamos determinados em ter uma contribuição  signi-

ficativa e positiva na vida de todas as pessoas que inte-

ragem com o Grupo Serlima, desenhando as nossas po-

liticas e intervenções com esse intuito em beneficio de 

todos e do bom desempenho dos nossos negócios.
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3.3
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
E PROCESSOS

3.3.1 PRINCIPAIS FATOS DE RELEVO
RELATIVOS AO DESEMPENHO
DA ATIVIDADE EM 2017

3.3.2 DESCRIÇÃO DO PLANEAMENTO 
PREVISTO PARA 2018

Aquisição de novos equipamentos, 22 postos, 9 moveis 

e 13 fixos. 

Upgrade servidores S. Roque e Montijo

Renovação acess point dos sites Caniçal e S. Roque 

Organização das comunicações moveis e fixas e sua gestão.

Inovação

Implementação de um novo SW ajustado às necessida-

des de algumas áreas de negócio; evolução das centrais 

telefónicas físicas para as centrais na Cloud, ganhando-

-se uma otimização do canal de contacto único;

0 ano de 2018 deverá ficar marcado como um ano de arran-

que para melhorias significativas nos domínios da inovação 

e do modelo de gestão:

Define objetivos e orientações

Toma decisões com impacto financeiro

Assegura o cumprimento das atividades
e a qualidade do serviço

Coordena, orienta, apoia e dinamiza o trabalho
desenvolvido pelas Partes (subcontratados)

Gere em conformidade com as expectativas

Toma decisões operacionais

Executa os trabalhos conforme o definido

Levantamento das necessidades de comunicações globais.

Presença regular da responsável da área SI nos diferentes 

sites do Grupo SERLIMA.

Levantamento de requisitos funcionais por parte da 

Businessconfig.

Modelo de gestão

A progressiva complexidade da área SI, a necessidade de dar 

resposta as diferentes especificidades das áreas de negocio/su-

porte e ao crescimento do Grupo SERLIMA, sugere que a área 

de sistemas se concentre mais na gestão para se focar mais 

na análise dos dados, no planeamento e simplificação de pro-

cessos. Este modelo é exequível se houver um reforço nas ati-

vidades básicas correntes. Neste novo modelo é relevante que 

os recursos desta área se mantenham em atualização perma-

nente sobre a evolução tecnológica e as principais tendências.

ESTRATÉGICO

GESTÃO

OPERACIONAL
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3.3.3 PRINCIPAIS DESAFIOS, ALTERAÇÕES 
E MELHORIAS PARA 2018

Investimento em plataformas digitais no âmbito

de gestão e formação de RH 

Implementação de um software 

O Grupo SERLIMA tem fomentado boas práticas ambien-

tais, através de acções concertadas em todas as empresas 

do Grupo. 

Na SERLIMA Wash, as boas práticas ambientais são fo-

mentadas e praticadas na lavandaria, na recolha e sele-

ção de resíduos, na diminuição do número de impressões, 

na redução do consumo de papel, no encaminhamento 

dos resíduos, na manutenção preventiva das máquinas de 

modo a evitar fugas de água e na redução do consumo de 

recursos naturais. 

Na SERLIMA Clean, SERLIMA Target e Servilimpe  as boas 

práticas ambientais  são fomentadas e praticadas na sede 

e nos clientes na recolha e seleção de resíduos, na dimi-

nuição do número de impressões, na redução do consu-

mo de papel,  na biodegradabilidade dos produtos e no 

encaminhamento dos resíduos.

A SERLIMA Ambiente tem, desde 2007, um sistema de 

gestão ambiental implementado, e certificado pela AP-

CER, de acordo com a norma NP EN ISO 14001:2012. A ati-

vidade desta empresa visa, nas suas múltiplas vertentes 

contribuir para a melhoria ambiental das zonas geográfi-

cas onde intervém.

Na SERLIMAwashII, após um período de pausa, foi revis-

ta a estratégia do projeto de certificação, e em janeiro de 

3.4
POLÍTICA DE SUSTENTABILIDADE

2017 arrancou a fase preparatória do projeto de certifica-

ção Green Growth. 

Foram necessárias algumas melhorias na estrutura da 

unidade, organização de áreas e métodos de trabalhos, 

formação às equipas e envolvimento dos trabalhadores 

em eventos sociais. Após este arranque, foram reunidas as 

condições, para em Abril 2018 dar inicio à fase 1 do projeto 

de certificação de sustentabilidade empresarial.

Este projeto tem como objetivo a melhoria continua ao ní-

vel da utilização dos recursos naturais, gestão de resíduos, 

controlo de emissões poluentes, controlo dos impactes 

ambientais, otimização dos consumos energéticos, gera-

ção de poupança de custos, desenvolvimentos de projetos 

sociais e sobretudo sensibilização e desenvolvimento para 

uma organização SUSTENTÁVEL assente nos pilares am-

bientais, económicos e sociais. 

Implementação novo modelo de comunicações

Atualização da plataforma de backup’s
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PERSPECTIVAS
FUTURAS

4.1 OS DESAFIOS NO FUTURO PRÓXIMO

4
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4.1
OS DESAFIOS
NO FUTURO PRÓXIMO
Para o futuro o Grupo SERLIMA ambiciona continuar a 

crescer e a melhorar o seu posicionamento no mercado. 

Queremos não só, a curto prazo, entrar no TOP 3 das maio-

res empresas de prestação de serviços na área dos Facility 

Services, mas queremos também estar na linha da frente 

Nos dias de hoje, em que a comunicação acontece a 

uma velocidade tremenda, as empresas não podem pa-

rar. Não é o facto de estarmos num sector tradicional de 

prestação de serviços que nos inibe de perceber não só 

as tendências, mas, acima de tudo, aquilo que hoje é já 

uma realidade - a comunicação mudou. Atuar num setor 

onde o grau de iliteracia é alto e onde a capacidade de 

compra não é elevada, não nos faz pensar que para este 

sector as tendências não se aplicam, pelo contrário, na 

nossa opinião será ainda mais rápido pois a necessidade 

de profissionalização é mais urgente que nunca. Estamos 

a falar de um setor de mão de obra intensiva, um setor 

onde a nossa mensagem pode propagar a alta veloci-

dade, mas também um setor onde a comunicação com 

os funcionários tem uma dificuldade acrescida pela dis-

persão geográfica da nossa atuação e, por isso, um setor 

que receberá de muito bom grado as alterações que a 

inclusão de novas ferramentas de base digital trarão para 

seu trabalho. Aqui, mesmo sendo um sector tradicional, 

a inovação e a comunicação serão a base do futuro de 

sucesso, a base para que a empresa continue a preen-

cher o seu espaço no mercado com a rentabilidade que 

lhe é exigida.  

em termos do desenvolvimento e modernização das fer-

ramentas de gestão.  

Não perdendo nunca os valores que têm pautado o de-

senvolvimento e a existência do Grupo, escolhemos 3 ei-

xos que nos devem guiar nos próximos anos:

Para crescer rapidamente, não basta apenas romper com os 

paradigmas, é crítico também que se continue a cultivar a nos-

sa cultura organizacional, os nossos valores, e se repense os pro-

cessos e a maneira de executar a gestão no Grupo SERLIMA.

No futuro queremos também adotar novas estratégias para 

a prospecção e introdução de novos mercados e produtos.

O Grupo SERLIMA deverá continuar a ser inclusivo e de-

verá continuar a melhorar a sua responsabilidade social e 

ambiental perante a comunidade, atendendo aos desa-

fios sociais do futuro.

Enfim, mudanças ocorrerão, paradigmas cairão e novos 

serão estabelecidos. Temos que continuar, cada vez mais, 

a nos adaptar às mudanças sociais com o uso intensivo do 

conhecimento adquirido e da tecnologia que introduzire-

mos, mas não nos podemos nunca esquecer que as pes-

soas são seres de sentimentos e que as relações humanas 

devem ser promovidas independentemente da maior ou 

menor dificuldade que apareça.

Aqui, as pessoas contam!

COMUNICAÇÃO INOVAÇÃO RENTABILIDADE
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Crescimento e posicionamento
do Grupo

Inovação e Comunicação

Rentabilidade

Para 2018 o Grupo prevê continuar a trajetória de crescimen-

to quer no Volume de Vendas, quer na rentabilidade líquida 

e operacional dos negócios.

No que respeita às limpezas tradicionais, iremos continuar 

com a estratégia de sucesso dos últimos dois anos, vamos 

também aumentar o enfoque em setores de atividade mais 

restritos onde os clientes valorizem mais a especialização e a 

qualidade do serviço prestado.

O setor público tem sido uma aposta de sucesso e como em 

termos de Grupo o peso deste setor ainda é reduzido há, em 

nosso entender, espaço para crescimento.

O Futuro da gestão do Grupo passa por garantir que existem 

à disposição da gestão as mais recentes tecnologias em ter-

mos de gestão.

Após o forte investimento que será finalizado no primeiro 

trimestre de 2018 no aumento de capacidade produtiva das 

lavandarias industriais da RAM, o Grupo canalizará muito do 

seu esforço de investimento para a modernização das suas 

ferramentas de gestão e canais de comunicação e comercia-

lização de serviços ou produtos.  

Confirmado que está o turnaround iniciado em 2012/2013, 

o grupo continuará a apostar muito no crescimento e, não 

menos importante, no seu controle de custos.

Os investimentos previstos permitirão à atual estrutura agi-

lizar processos, garantindo desta forma uma maior produti-

vidade das equipas operacionais e de suporte. Assim, o cres-

cimento previsto até 2020, onde o Grupo prevê atingir os 

46.2M€ de Vendas, poderá continuar a ser suportado pela 

atual equipa administrativa, não aumentando custos fixos 

e, garantindo assim um aumento da rentabilidade global.

Para 2018 o Grupo prevê atingir vendas consolidadas de 39.6 

M€ e um EBITDA de 3.2 M€. As melhorias das condições da 

Nos setores mais ligados à Hotelaria, iremos continuar a benefi-

ciar do bom momento que o País vive em termos de Turismo.

Estamos em crer que com as ferramentas que temos à dispo-

sição estaremos preparados para os desafios de recrutamento 

e de capacidade industrial para tratamento de roupa hoteleira 

não tendo por isso, ao contrário de 2017, que travar qualquer 

atividade comercial por dificuldades de capacidade.

No futuro, em termos do negócio Industrial, queremos tam-

bém voltar a ter uma abrangência Nacional, reforçando as 

atuais parcerias e investindo também em unidade dedica-

das a cada região.

Não temos dúvidas que existindo melhores ferramentas 

o sucesso dos últimos anos será novamente uma realida-

de nos próximos, pois estaremos posicionados à frente e o 

mercado reconhecerá, ainda mais, o atual valor das equipas 

SERLIMA.

Em 2018 investiremos na melhoria da nossa imagem e estra-

tégia de comunicação interna e externa, rodeando-nos para 

isso de parceiros capazes de passar a mensagem do Grupo 

SERLIMA para os vários intervenientes. 

atividade permitirão garantir em 2018 um resultado liquido 

na ordem dos 1.5 M€.

Abaixo apresentamos o quadro com os resultados de 2017, 

o orçamento global para 2018 e os objetivos do Grupo para 

2020.

Vendas 38,7 46,2

2,9 4,2

1,4 2,7

39,6

3,2

1,5Resultado Líquido

EBITDA

‘17 ‘20‘18
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As Pessoas

Em todas as áreas de atividade os negócios fazem-se de 

Pessoas para Pessoas.

Queremos usar as novas ferramentas para otimizar a rela-

ção entre Pessoas.

Queremos diferenciar-nos da concorrência e que a Pes-

soa (Cliente) reconheça nas Pessoas SERLIMA uma equipa 

de confiança, capazes de, com ferramentas modernas de 

gestão e comunicação, prestar um serviço diferenciador e 

de qualidade .

Queremos garantir que continuamos a cada dia a dar 

mais pelas nossas Pessoas,

No futuro queremos continuar a trabalhar para a melhoria 

de vida das nossas Pessoas e das comunidades que nos 

acompanham.
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Madeira

Continente

Matosinhos

Rua D. João I, 109,

4450-164 Matosinhos

+351 229 023 870

Lisboa

Avenida da Liberdade, nº245, Fração “RB”, Loja 7,

1250-143 Lisboa

+351 215 982 061

Montijo

Complexo Industrial Lagoa da Pedra,

2870-183, Montijo

+351 212 711 890 / +351 212 327 390

Portimão

Praça da Republica, nº 12,

8500-504 Portimão

+351 282 094 032

Funchal
Estrada Comandante Camacho de Freitas, 701

9020-153 Funchal.

+351 291 740 520

Funchal
Rua do Arcipreste n.º 11A

9060-395 Funchal.

Caniçal
Zona Franca industrial, Pav. 8

9200-047 Caniçal.

+351 291 960 724




