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1. Enquadramento e objectivos 

A Margon sempre foi uma sociedade cumpridora das suas responsabilidades sociais e financeiras. Todavia, resultado de uma evolução muito desfavorável e substancial 

do mercado dos materiais de construção a partir de 2007, fortemente agravada em 2009 pelo efeito da crise económica e financeira mundial, e perante a obrigação de 

realizar em 2007 e em 2008 importantes investimentos na sua área de fabrico de acessórios para telhas (uma vez que o seu fornecedor habitual faliu, e sem os quais não 

seria nem será possível continuar a vender telhas), impossibilitou a Margon de cumprir regularmente perante os seus principais credores. 

A crise no mercado da construção influenciou negativamente a Margon por duas vias: por um lado a diminuição da procura de telhas levou a uma queda progressiva e 

substancial do volume de vendas, e por outro lado a má situação financeira das empresas clientes aumentou o prazo médio de recebimentos e o nível de incobráveis. As 

vendas da Margon caíram mais de 75% desde 2010. 

Deste modo, não obstante o esforço da Margon para reduzir custos operacionais (os gastos com Fornecimentos e Serviços Externos e Gastos com o pessoal diminuíram 

cerca de 25% entre 2010 e 2015), a crise no sector da construção, aliada à subida das taxas de juro, levou à situação limite observada actualmente, com o corte do 

abastecimento de energia essencial para a produção. 

Neste contexto, e acreditando na sua viabilidade, a Margon apresenta o plano de recuperação seguinte com o objectivo de estabelecer negociações com os seus 

principais credores e com eles obter um acordo que possibilite o reequilíbrio financeiro da Empresa. 

2. Medidas de reestruturação operacional 

Face aos investimentos levados a cabo pela Margon na última década, a sua capacidade produtiva está sobredimensionada face à procura actual. Também ao nível da 

qualidade dos produtos oferecidos, a empresa está devidamente equipada, pelo que não haverá necessidade de realizar novos investimentos produtivos, para além dos 

investimentos de substituição de peças correntes.  

A Margon irá continuar os esforços desenvolvidos nos últimos anos no sentido da redução de custos operacionais sempre que tal se revele possível (de notar que neste 

momento a estrutura de custos já está substancialmente reduzida), e de procura constante de novos clientes e mercados.  

Por forma a contornar a quebra da procura no mercado nacional, que se espera que venha a recuperar no médio prazo, a Margon irá apostar ainda mais nos mercados 

externos. Com o reforço da equipa comercial dedicada à exportação, procurará uma maior abrangência na angariação de novos clientes nos mercados de exportação que 

já trabalha e em mercados até agora inexplorados, sempre que tal se revele rentável dado o elevado peso do factor transporte no tipo de produtos fornecido pela 

Margon. 
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3. Medidas de reestruturação financeira 

3.1. Montante e estrutura do endividamento 

Capital Juros Total %

Privilegiado

Pessoal 349 921 349 921 2,68%

Autoridade Tributária 442 010 442 010 3,39%

791 932 0 791 932 6,07%

Garantido

Dívida financeira - Bancos 5 420 488 68 216 5 488 704 42,05%

Dívida financeira - IAPMEI 1 657 202 422 707 2 079 909 15,94%

Segurança Social 729 168 729 168 5,59%

7 806 859 490 922 8 297 781 63,57%

Comum

Fornecedores de bens e serviços 2 746 218 2 746 218 21,04%

Dívida financeira - Bancos 910 243 58 725 968 968 7,42%

3 656 461 58 725 3 715 186 28,46%

Subordinado

Accionistas 247 091 247 091 1,89%

247 091 0 247 091 1,89%

12 502 343 549 647 13 051 990 100,00%

Natureza do crédito
31.07.2016

 

Os valores de endividamento considerados neste plano são os registados em 31.07.2016. Estes valores são considerados exclusivamente para efeitos da análise 

económica e financeira projectadas, sendo o cumprimento do Plano e os pagamentos a realizar no âmbito do mesmo efectuados nos termos e de acordo com o valor e 

titularidade dos créditos que vierem a ser reconhecidos e fixados pelas vias normais e legais. 

O definido neste plano abrange, no seu âmbito de aplicação, todas as responsabilidades em que a Margon se apresenta como titular dos financiamentos (passivo), 

avalista ou fiadora. 

3.2. Pagamento aos credores 

3.2.1. Fornecedores de bens e serviços 

A Margon depende de alguns fornecedores essenciais para a sua actividade, como sejam os fornecedores de argila e os fornecedores de energia (electricidade e gás). O 

grau de dependência é tão grande que uma interrupção no fornecimento põe em causa a produção e consequentemente a actividade e sobrevivência da empresa.  

Foi o que aconteceu no mês de Julho quando, por atrasos no pagamento das facturas de gás e electricidade, o fornecedor EDP Comercial – Comercialização de Energia, 

S.A. cortou o abastecimento à Margon, obrigando à paragem da produção. Enquanto o fornecimento de electricidade foi rapidamente reposto, o fornecimento de gás só 
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foi restabelecido no final de Setembro, traduzindo-se numa paragem de mais de 2 meses na produção de telhas. Esta paragem tem naturalmente consequências trágicas 

para a Margon, na medida em que condiciona a sua capacidade de resposta aos clientes, uma vez que os stocks rapidamente chegaram a um nível insustentável. A 

manter-se esta paragem, poderia condicionar de forma permanente a capacidade da Margon recuperar a sua tesouraria e a capacidade de liquidar as suas dívidas aos 

credores. 

A reposição do fornecimento do gás só foi possível após negociação específica intercalar com a EDP e tendo em atenção que nenhum outro operador apresentou 

disponibilidade para, em alternativa, o fornecer. 

Assim sendo, face à natureza vital e estratégica da energia para o funcionamento da empresa, serão aplicadas para o fornecedor EDP Comercial – Comercialização de 

Energia S.A. as seguintes condições de amortização: 

 Pagamento de 100% dos créditos. 

 Perdão de juros vencidos e vincendos. 

 Amortização da dívida de acordo com o seguinte plano: 10.000 euros por quinzena no último trimestre de 2016, 30.000 euros mensais durante o primeiro 

trimestre de 2017 e o restante repartido em prestações mensais iguais até ao final de 2017.  

O presente plano de amortização pressupõe a continuação da prestação do serviço de fornecimento de energia à Margon por parte da EDP Comercial – Comercialização 

de Energia S.A.. Em caso de cessação desse fornecimento serão aplicadas de imediato ao respectivo plano de amortização as condições previstas para os restantes 

fornecedores de bens e serviços.  

Para os restantes fornecedores da Margon são propostas as seguintes condições: 

 Amortização do capital em dívida em 132 prestações mensais, iguais e sucessivas, após 36 meses de carência. 

 Perdão de juros vencidos e vincendos. 

 A primeira prestação do acordo vence-se até ao final do 37º mês seguinte à data de trânsito em julgado da sentença de homologação do plano. 

3.2.2. Créditos Laborais 

 Relativamente aos colaboradores com contrato de trabalho activo, propõe-se a regularização das remunerações em atraso em 24 prestações mensais iguais e 

sucessivas, com perdão de juros vencidos e vincendos. A primeira prestação do acordo vence-se até ao final do mês seguinte à data de trânsito em julgado da 

sentença de homologação do plano. 
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 Relativamente aos colaboradores que já não se encontram ao serviço da empresa e para os colaboradores cujos contratos venham a cessar até à data de trânsito 

em julgado da sentença de homologação do plano, propõe-se a regularização das remunerações em atraso e das indemnizações devidas em 72 prestações 

mensais iguais e sucessivas, com perdão de juros vencidos e vincendos. A primeira prestação do acordo vence-se até ao final do mês seguinte à data de trânsito 

em julgado da sentença de homologação do plano. 

3.2.3. Estado e outros entes públicos 

Neste Plano de Revitalização, o cumprimento das obrigações perante a Autoridade Tributária e a Segurança Social é autónomo e está sujeito unicamente aos 

respectivos regimes legais aplicáveis e às condições que objectivamente por estas entidades forem apresentadas. 

 O pagamento à Autoridade Tributária será feito através de acordos prestacionais a celebrar com esta entidade em sede de execução fiscal, nos termos legais 

actualmente em vigor; 

 O pagamento ao Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, I.P. será feito através de acordos prestacionais a celebrar com esta entidade em sede de 

execução fiscal, nos termos legais actualmente em vigor. 

3.2.4. Dívida financeira – Bancos  

 Pagamento de 100% do capital em dívida. 

 Capitalização dos juros vencidos até à data da publicação da lista provisória de credores, e dos juros vencidos desde aquela data até à data de trânsito em julgado 

da sentença de homologação do plano de recuperação, calculados com base na Euribor a 6 meses (com floor não inferior a 0%) acrescidos de um spread de 2%. 

 Carência de amortização de capital durante 3 anos. Amortização do capital em dívida (acrescido dos juros capitalizados) em 132 prestações mensais crescentes 

num período de 11 anos: 

 

Ano 
Amortização anual 

(% do capital em dívida) 

Anos 1, 2 e 3 5,00% 
Anos 4 e 5 7,50% 
Anos 6 e 7 10,00% 
Anos 8 a 11 12,50% 

 Sobre o capital em dívida vencer-se-ão juros mensais, contados a partir da data de trânsito em julgado da sentença de homologação do plano de recuperação, 

calculados com base na Euribor a 6 meses, com floor não inferior a 0%, acrescida de um spread de 2% nos primeiros 5 anos e 2,5% a partir do 6º ano inclusive. 
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 Isenção de comissões de gestão. 

 Perdão de juros de mora vencidos e vincendos, comissões e outras despesas. 

 Manutenção das garantias prestadas a favor de cada um dos credores. 

 A primeira prestação de juros vence-se até ao final do mês seguinte à data de trânsito em julgado da sentença de homologação do plano, e a primeira prestação 

de capital vence-se até ao final do 37º mês seguinte à data de trânsito em julgado da sentença de homologação do plano. 

Letras: 

O crédito em dívida às Instituições de Crédito, proveniente de desconto de letras comerciais, constante da lista de créditos reconhecida no âmbito deste 

Processo de Revitalização, de que a Margon se apresente como sacadora, ou como aceitante, será transformado em capital à data do trânsito em julgado, apenas pelo 

valor facial do título de crédito. Todos os outros montantes eventualmente apresentados e/ou contabilizados a qualquer título ou espécie, serão deduzidos, subtraídos e 

retirados. Manter-se-ão válidos os referidos títulos de crédito, até à data do pagamento integral do capital supra referido. 

Na concretização desta disposição, as Instituições de Crédito deverão apresentar à Margon evidências bastantes de que os sacadores e/ou aceitantes (e respectivos 

garantes), devidamente instados para o efeito não liquidaram nem têm condições de liquidar os valores em dívida. Todos os valores entretanto liquidados por aqueles 

(sacadores, aceitantes e / ou garantes) serão na sua totalidade deduzidos, subtraídos e retirados ao respectivo valor em dívida, com a data-valor da respectiva 

liquidação. 

Garantias bancárias: 

As garantias prestadas pelas instituições de crédito ao IAPMEI terão o seu prazo estendido pelo período necessário para cobrir o período de amortização total ao IAPMEI. 

No caso de virem a ser honradas, pelas diversas instituições de crédito, quaisquer garantias bancárias por elas emitidas a pedido da Margon que estejam 

presentemente em vigor, e o respectivo montante venha a ser pago às entidades beneficiárias, este montante acrescerá, no próprio plano de pagamento do PER, ao 

restante valor de capital das Instituições de Crédito que as tiverem honrado, sendo o respectivo montante liquidado de acordo e nos precisos termos do contido 

no presente plano de revitalização no que se refere à liquidação do passivo da Margon para com as instituições financeiras e o IAPMEI. 

3.2.5. Dívida financeira – IAPMEI 

 Pagamento de 100% do capital em dívida e dos juros contratuais vencidos. 
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 Capitalização dos juros vencidos até à data da publicação da lista provisória de credores (juros contratuais e juros de mora), e dos juros vencidos desde aquela 

data até à data de trânsito em julgado da sentença de homologação do plano de recuperação, calculados com base na Euribor a 6 meses (com floor não inferior a 

0%) acrescidos de um spread de 2%. 

 Carência de amortização de capital durante 3 anos. Amortização do capital em dívida (acrescido dos juros capitalizados) em 132 prestações mensais crescentes 

num período de 11 anos: 

 

Ano 
Amortização anual 

(% do capital em dívida) 

Anos 1, 2 e 3 5,00% 
Anos 4 e 5 7,50% 
Anos 6 e 7 10,00% 
Anos 8 a 11 12,50% 

 Sobre o capital em dívida vencer-se-ão juros mensais, contados a partir da data de trânsito em julgado da sentença de homologação do plano de recuperação, 

calculados com base na Euribor a 6 meses, com floor não inferior a 0, acrescida de um spread de 2% nos primeiros 5 anos e 2,5% a partir do 6º ano inclusive. 

 A primeira prestação de juros vence-se até ao final do mês seguinte à data de trânsito em julgado da sentença de homologação do plano, e a primeira prestação 

de capital vence-se até ao final do 37º mês seguinte à data de trânsito em julgado da sentença de homologação do plano. 

3.2.6. Dívida subordinada 

 Para os créditos subordinados a Margon propõe que sejam reembolsados apenas depois de assegurado o reembolso dos créditos aos restantes credores, à 

excepção dos decorrentes de contratos de trabalho, que serão amortizados nas condições referidas para o pessoal ao serviço. 

3.2.7. Créditos sob condição suspensiva:  

 Para os créditos sob condição suspensiva (incluindo, nomeadamente, garantias bancárias, reclamados em processos judiciais nos quais estejam a ser contestados, 

etc.) que no futuro venham a transformar-se em créditos comuns (ou garantidos) propõe-se que o seu pagamento integral fique subordinado ao plano de 

pagamento dos créditos comuns ou créditos garantidos, ou seja, com o mesmo regime. 

3.3. Outras considerações 

 Qualquer processo executivo em curso contra a Margon será extinto, nos ternos legais, com a aprovação e homologação do presente Plano de Revitalização. 
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 As custas judiciais a que eventualmente houver lugar serão liquidadas em prestações mensais correspondentes, cada uma, ao valor de duas Unidades de Conta. 

 No caso de eventual cessão de créditos a ocorrer durante o decurso do Plano de Revitalização e seu plano de pagamentos, os cessionários manterão os mesmos 

direitos e obrigações que os cedentes possuíam à data da referida cessão. 

 A aprovação do Plano não constitui novação da dívida, mantendo-se as garantias prestadas. 

 Não haverá lugar à distribuição de resultados durante a vigência do Plano. 

Garantias de terceiros 

Mantêm-se as garantias concedidas por terceiros a todas e quaisquer operações da sociedade devedora, sendo que as mesmas só deverão ser accionadas em caso de 

incumprimento do Plano aprovado. 

Cláusula de regresso de melhor fortuna 

Face à impossibilidade de previsão com absoluto rigor dos cenários macroeconómicos nacionais e internacionais e da evolução da actividade, leva-se em consideração a 

cláusula “salvo regresso de melhor fortuna”. Nos termos desta cláusula, se e quando a situação económico-financeira da Margon melhorar (o que será verificável pela 

regular informação contabilística) permitindo uma libertação de meios que, para além das prestações do Plano, lhe possibilite efectuar pagamentos adicionais aos 

credores sem comprometer o seu regular funcionamento, a devedora compromete-se a efectuar reembolsos totais ou parciais da dívida, de forma rateada. 
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