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NOTA 1: Este projecto de Plano inclui as condições impostas pela ATA e SS

--*--

O �core-business� desta empresa depende essencialmente da Portugal Telecom, SA,.   A  
queda do BES, e a subsequente implosão da PT, despoletou esta re-estruturação.

 A SYSvision acompanhou a PT desde o desenvolvimento do MIMO e do projecto 
Magalhães. A competição entre as diversas operadoras nacionais criou um �cluster� 
tecnológico, em torno da PT, que a acompanhou nas suas aventuras de internacionalização 
e nas presentes desventuras.

Ao longo de anos a SYSvision acumulou um vasto conhecimento das operações da PT, com 
a sua linha de produtos MEO, na programação dos sistemas informáticos necessários ao 
suporte de toda a panóplia de produtos e �bundles� informáticos como o �triple-play� e o 
recente �M4O�.
.
As aventuras Brasileiras da PT revelaram-se um dispêndio de recursos humanos e tempo 
precioso tendo agora a SYSvision  de digeriras suas perdas.  As anteriores parcerias entre a 
PT e a Telefónica, que a SYSvision também tentou acompanhar, já anteriormente tinham 
custado muito dinheiro à empresa.

Neste momento a empresa, tal como a PT, tem de regressar ao seu �core-business� digerir 
as suas perdas, reduzir custos, e tentar recomeçar acompanhando a PT e os seus novos 
dirigentes em novas aventuras

A implementação desta reorientação estratégica dependia de uma redução de pessoal, a 
qual era de impossível escolha.  O desenrolar da vida corrente da Empresa durante este 
�Turning Point� levou a saídas por opção pessoal e voluntária de mais de ¼ da equipa, o 
que poupou à gerência a difícil tarefa da selecção. Inesperadamente os objectivos foram 
ultrapassados, e a empresa continua a funcionar normalmente, 

Continua a ser necessário reduzir os restantes custos de funcionamento, conhecidos como 
FST, e outras actividades não �Core-Business�. 

Complementarmente, o �Spin-Off� e a autonomização de todos os negócios no Brasil, irá 
permitir o seu próprio financiamento, independente do futuro da SYSvision.

Deste modo a SYSvision e poderá estabilizar financeiramente e retomar o caminho do 
desenvolvimento de produtos para a PT, sem que os seus problemas afetem as restantes 
empresas do grupo.

Neste contexto em que todos somos forçados a re-estruturar os nossos negócios a 
SYSvision Lda, apresenta aos seus credores o seguinte �Plano de Revitalização�:
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SYSvision, Lda

Consultadoria & Desenvolvimento de Sistemas Informáticos, Lda .

RESUMO ! Obtenha o Projecto de Plano Completo em :  

Processo PER :  4217/14.2T8SNT

1ª Versão do Plano Fevereiro de 2015

Credor Tipo de Crédito

Trabalhadores com Créditos  Privilegiados : 1 ano de moratória sem perdão

Trabalhadores Salários 1,87% 34.106,00 � 0,00% 34.106,00 � 48 710,54 �

Trabalhadores  Subsídios 1,04% 19.079,00 � 0,00% 19.079,00 � 48 397,48 �

Sub-Total : 2,91% 53.185 � 53.185 � 1.108 �

Credores  Privilegiados : Capital 

Segurança Social Retenções Contribuições Etc 46,67% 852.612,00 � 0 � 852.612,00 � 120 7.105,10 � 3.197,30 �

Finanças IVA, IRS, IRC, etc... 17,70% 323.323,00 � 0 � 323.323,00 � 150 2.155,49 � 1.212,46 �

Sub-Total : 64,36% 1.175.935 � 1.175.935 � 9.261 � 4.409,8 �
(4,5%/ano)

Créditos Garantidos

Ninguém Não reconhecidos 0,00% 0,00 �

Sub-Total : 0,00% 0 �

Fornecedores Serviços Agua Luz Rendas 0,00% 0,00 � Contas correntes pagas na gestão corrente

Sub-Total  Forne cedores: 0,00% 0 �

Serviços    ( com IVA ) 6,94% 126.802,00 � 0,00% 126.802,00 � 150 845,35 �

Sub-Total  Financiamentos : 6,94% 126.802 � 126.802 � 845 �

Sub-Total COMUNS: 6,94% 126.802 � 0,00% 126.802 � 845 �

Credores  Subordinados :

Créditos Trabalho 5,25% 95.880,00 � Subordinados

Empréstimos 0,33% 6.000,00 � Estes credores 

Cláudia SNMF Capital 0,23% 4.120,00 � não são remunerados

Luís AGCL Empréstimos 0,91% 16.620,00 � nem reembolsados,

Empresa Reservas Legais 0,07% 1.200,00 � antes dos restantes

Sub-Total : 6,78% 123.820 � Credores serem sat isfeitos

Garantias e Créditos Condicionados

Trabalhadores  Indemnizações Potenciais 18,67% 341.060,00 � Em caso de viabilização não existe esta Dívida

Ex-Trabalhadores  Direitos potenciais em discussão 0,34% 6.256,00 � 0,00% 6.256,00 � 150 41,71 �

Sub-Total : 19,01% 347.316 � 6.256 � 42 �

Perdão Amort ização (est imat iva)

TOTAIS: 100,00% 1.827.058 � 25,44% 1.362.178 � 11.256 � 4.410 �

médio mensal Juros Mensais

Notas : 

Os Credores

Estado, ATA, recebe em 150 prestações sem moratórias e com taxa de juro aplicável Estão Completamente

Segurança Social recebe em 120 prestações sem moratórias e com taxa de juro aplicável Identificados na P.I.

Inicio com o Transito em Julgado da sentença de Homologação do Plano e no Relatório do Sr

Trabalhadores recebem em 4anos com carência de 1 ano e perdão de Juros Administrador Judicial

Créditos potenciais por indemnização  quando reconhecidos judicialmente recebem em 120 prestações, sem juros

www.re-activar.pt/?p=25657
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Chan Systems

Sergio Bassard

Sergio Bassard

Credores comuns em 150 prestações sem moratória perdão de juros vencidos e vincendos
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