
RELATÓRIO DE GESTÃO 

          Exercício de 2021 

 

Exmos Senhores Sócios, 

Em conformidade e para cumprimento das disposições legais e estatutárias, cumpre-nos submeter à 

apreciação e votação da Assembleia Geral da Sociedade OÁSIS – Viagens e Turismo, Lda, o Relatório de 

Gestão, as Demonstrações Financeiras e a proposta de aplicação de resultados, do exercício findo em 31 de 

dezembro de 2021. 

1 – Enquadramento Macroeconómico 

Portugal e o Mundo mantiveram-se recolhidos devido ao Covid-19, uma pandemia global que continuou a 

paralisar o transporte aéreo durante o 1º quadrimestre do ano. O progressivo aumento da vacinação, 

nomeadamente a 2º dose, veio abrir ligeiramente as fronteiras europeias o que possibilitou um tímido 

retorno da atividade entre junho e setembro, mas voltando novamente à quase paralisia quando no último 

trimestre do ano, se identificou a necessidade de se fazer um reforço de vacinação com a 3ª dose.  

Fruto de toda esta insegurança, o clima económico manteve-se instável e voltou a agravar-se uma vez mais 

de setembro a dezembro com perigoso agravamento das infeções por Covid-19. 

Esta incerteza quanto à recuperação económica e à difícil situação laboral levou os consumidores a 

continuarem a ser muito cautelosos nas suas despesas ao longo de 2021. Apesar disso, o PIB português teve 

um surpreendente crescimento de 4,9%, mas desempenho esse que nunca chegou ao sector das viagens, 

que quase se circunscreveram a viagens domésticas e intra europeias. 

 

2 – Atividade na Oásis 

As vendas significativas do ano apenas se realizaram no período de Maio a Setembro, período de maior 

acalmia pandémica e por isso apenas se traduziram num ligeiro crescimento de 14% quando comparadas 

com o ano de 2020. Em 2021, conseguimos reduzir a nossa massa salarial em cerca de 7%. Tirando partido 

deste continuado abrandamento da procura dos serviços Oásis, estimulámos a preparação de toda a nossa 

programação para o ano seguinte ( 2022 ), já que a nossa principal atividade passa pela venda de grupos 

organizados, sejam a viajar pelo mundo, seja captando turistas para visitarem Portugal e Ilhas. 

Apesar de todas estas enormes dificuldades, a Gerência informa que a Oásis não tem qualquer dívida ao 

Estado em situação de mora e muito menos qualquer incumprimento com o seu quadro de pessoal.  

A Oásis manteve todas as participações socias que detinha e detem nas seguintes sociedades: 

•  ELOVIA- Investimentos Turisticos Sgps Lda (15,27%), 

• IMOPRAIA-Investimentos Turísticos Sa (10%) 

• ELOCT/GO4TRAVEL – Agência Viagens e Turismo SA (2,27%) 

• OÁSIS II – Viagens e Turismo Lda (55%).  

Durante o exercício de 2021 a Empresa conseguiu não só manter todos os seus bons níveis de linhas de 

crédito disponível, como ainda e com sucesso, usufruiu dos diversos apoios estatais que, entretanto, foram 

disponibilizados ao setor do turismo. 



A nível de subsídios e apoios do Governo, a sociedade recebeu 55.314,27 euros do programa PT2020 – 

Turismo de Portugal e 351.378,05 do Lay-Off Covid. A Oásis subscreveu igualmente uma Linha de Apoio 

Vouchers Covid-19 de 498.665,00 euros amortizável em 6 anos. 

 

3 – Factos relevantes ocorridos após o termo do exercício 

O ano de 2022 já não sofrerá graves afetações pela pandemia do Covid-19, mas mesmo assim existirão ainda 

grandes dúvidas nos países do extremo oriente, onde a neutralização da pandemia estará mais atrasada. 

À data, a conjuntura internacional está já fortemente afetada pela guerra travada na Ucrânia por parte da 

Rússia e, para além das graves e já visíveis perdas sociais e humanas, é de esperar o progressivo aumento do 

preço das fontes de energia e dos combustíveis, o que aliado à esperada inflação e às sanções económicas 

instaladas, poderão provocar nas economias uma importante queda do poder de compra. Perante todas 

estas incertezas, o Conselho de Gerência está atento e pronto a tomar todas as medidas no sentido de mitigar 

o impacto na atividade da Oásis. 

 

4 – Evolução previsível da Sociedade 

Pelos negócios em carteira prevê-se que a Empresa retome fortemente a sua atividade para níveis próximos 

dos pré-pandémicos. Estimam-se para 2022 vendas que rondarão os 11 milhões de euros, com resultados 

líquidos que já serão ligeiramente positivos. 

A Empresa manterá uma atenta política de otimização e redução de custos iniciada nos anos anteriores.  

Neste sentido, e face aos elementos de que dispomos, ainda que com a incerteza inerente ao contexto de 

guerra na Ucrânia, a Oásis projeta finalmente atingir o equilíbrio operacional, aliás tal como já tínhamos 

perspetivado no Relatório de Gestão de apreciação das contas de 2020. 

A empresa continua a dispor dos meios financeiros que lhe permitem encarar com otimismo os desafios da 

retoma, prevendo nos próximos meses reduzir fortemente em 60% ( cerca de 600.000 euros ) as linhas do 

apoio recebido durante o período do confinamento Covid 19. 

Conforme acima referido nos “Fatos relevantes ocorridos após o termo do exercício “ e também referido nas 

notas anexas às demonstrações financeiras, no capítulo das “Perspetivas futuras”, o recente conflito armado 

entre a Rússia e a Ucrânia ameaça as economias ocidentais, nomeadamente, com a crescente instabilidade 

dos mercados financeiros e o acentuar da pressão na subida dos preços da energia e das mercadorias em 

geral. Assim, a Oásis irá aferir os potenciais impactos desta situação na sua atividade operacional e nas 

demonstrações financeiras futuras. 

 

5- Dívidas à Administração Fiscal e ao C.R. de Segurança Social 

A Empresa não tem em mora qualquer divida á Administração Fiscal, nem ao centro Regional de Segurança 

Social, nem a quaisquer outras entidades públicas. 

 

 

 



6– Proposta de aplicação de Resultados 

Os resultados realizados em 2021, apresentam um resultado líquido de acordo com as demonstrações 

financeiras que se anexam para a Assembleia-geral.  

De acordo com os Estatutos da Empresa, e dando seguimento ao disposto no código das sociedades 

comerciais, a Gerência efetuou o presente Relatório de Gestão, deu por concluídas as contas, remetendo-as 

para a Assembleia-Geral, propondo a seguinte aplicação de resultados: 

Resultados Transitados (-€ 236.043,03 ) – Duzentos trinta e seis mil, quarenta e três euros e três cêntimos,  

negativos. 
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Lisboa 30 de maio de 2022 

 

O CONSELHO DE GERÊNCIA 

 

Armando Luis Esteves Rodrigues Ferraz                                        Ana Cristina Mourão de Carvalho Ferraz 

         Armando Ferraz       Ana Cristina Ferraz           

                                 

 

 


