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1. Introdução 

 

No cumprimento do estipulado no artigo 42.º, da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, e no 

artigo 24.º dos estatutos da Cascais Próxima, Gestão de Mobilidade, Espaços Urbanos 

e Energias, E.M., S.A., bem como do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 10.º e na 

alínea b) do n.º 1, do artigo 12.º do Regulamento de Procedimentos para o Sector 

Empresarial Local e Fundações, Associações e Agências Participadas e do artigo 65ª, 

do Código das Sociedades Comerciais, o Conselho de Administração Cascais Próxima, 

Gestão de Mobilidade, Espaços Urbanos e Energias, E.M., S.A., apresenta os seguintes 

documentos referentes ao primeiro semestre de 2022, os quais submete à apreciação 

da Câmara Municipal de Cascais: 

➢ Relatório de gestão; 

➢ Balanço; 

➢ Demonstração de resultados; 

➢ Demonstração das alterações aos capitais próprios; 

➢ Demonstração de fluxos de caixa; 

➢ Anexo às demonstrações financeiras; 

➢ Demonstração do desempenho orçamental; 

➢ Demonstração de direitos e obrigações por natureza; 

➢ Mapa de endividamento; 

➢ Parecer do fiscal único. 

As demonstrações financeiras que fazem parte do presente documento foram 

preparadas de acordo com o Sistema de Normalização Contabilística (SNC), conforme 

disposto no Decreto-Lei n.º 158/2009, de 1 de julho, com a redação dada pelo Decreto-

Lei nº 98/2015, de 2 de junho. 
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2. Órgãos Sociais e Recursos Humanos 

A composição dos Órgãos Socais apresenta a seguinte estrutura: 

Conselho de Administração   Presidente  

          Paulo Miguel Coimbra Casaca 
       

Vogais 

          Guilherme Manuel da Silva Dórdio Rodrigues 
          Inês Calheiros de Seixas Palma Lopes Teixeira 

 
 

Fiscal Único    BDO & Associados, SROC, Lda. 

Representada por: 

      João Guilherme Melo Oliveira 

 

 

2.1. Recursos Humanos 

 

Variação do quadro de pessoal (períodos homólogos): 

• 1º semestre de 2022: 576 colaboradores 

• 1º semestre de 2021: 457 colaboradores 

 

 

Figura 1 - Colaboradores por estrutura orgânica 
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Figura-se a seguinte estrutura orgânica: 

• CA – Conselho de Administração,  

• DAF – Departamento Administrativo e Financeiro,  

• DCP – Departamento de Contratação Pública, 

• DGC – Departamento de Gestão de Clientes,  

• DLM – Departamento de Limpezas,  

• DMB – Departamento de Mobilidade,  

• DPC – Departamento de Instrução de Processos de Contraordenação,  

• DTP – Departamento de Transportes Públicos, 

• DRH – Departamento de Recursos Humanos,     

• DRU – Departamento de Regeneração Urbana,  

• DTI – Departamento de Tecnologias e Inovação,  

• GCGS - Gabinete Controlo de Gestão, 

• GEEN – Gabinete de Eficiência Energética, 

• GGFR – Gabinete Gestão de Frota, 

• GJAS - Gabinete Jurídico e Assessoria, 

• GMCI - Gabinete Marketing, Comunicação e Imagem. 

O aumento do número de colaboradores face ao período homólogo (20%) deveu-se 

essencialmente ao reforço do Departamento de Limpezas, tendo sido contratada a 

prestação de serviços de limpeza em novas instalações, nomeadamente quatro centros 

de saúde sob gestão municipal em virtude da delegação de competências nesta matéria, 

assim como, as instalações que se dedicam ao apoio aos refugiados ucranianos, tanto 

nos seus centros de acolhimento como nos serviços de suporte logístico. 

Contribuiu também para este aumento o reforço que se previa na área da fiscalização 

do estacionamento, necessário para garantir o cumprimento da fiscalização de todas as 

áreas de estacionamento tarifado existente no concelho de Cascais, de forma a levar a 

efeito o disposto nos regulamentos municipais e no Código da Estrada sobre esta 

matéria. 
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Todas as contratações foram levadas a efeito em estrito cumprimento das deliberações 

dos órgãos do Município de Cascais e para dar cumprimento às incumbências do 

acionista desta empresa local. 

Quanto à formação e em comparação com o período homólogo: 

• 1.º semestre 2022: 1.386 horas – 154 colaboradores 

• 1.º semestre 2021: 2.227,50 horas – 95 colaboradores 

No primeiro semestre de 2022 verificou-se uma diminuição do número de horas de 

formação ministrada face ao período homólogo, no entanto existiu um aumento do 

número de colaboradores abrangidos pela formação promovida, devendo-se este facto 

à aposta, no primeiro semestre de 2022, em formação técnica relacionada com novas 

ferramentas informáticas, segurança e matéria teórica sobre a gestão das áreas de 

suporte e o seu impacto jurídico, priorizando assim a eficiência do trabalho conjunto 

entre as áreas de negócio e áreas de suporte, assegurando ainda matéria de segurança 

e saúde, nas diferentes áreas operacionais. 

 

 

Figura 2 - Distribuição de horas de formação 
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No que diz respeito a matéria social dos recursos humanos, assistimos no primeiro 

semestre do ano ao regresso de algumas atividades e à realização de eventos que nos 

permitiram disponibilizar o acesso aos colaboradores e contribuir para a conciliação da 

vida profissional e familiar, promovendo novamente, neste pós-pandemia, a 

comparticipação de campos de férias, em dois regimes, residencial e não residencial, 

no período de férias escolares e a disponibilização de bilhetes para os filhos dos 

colaboradores usufruírem do evento “Mega Insufláveis”. 
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3. Áreas de Negócio  

3.1. Regeneração Urbana 

 

Nas atividades de manutenção e intervenção no espaço público deu-se continuidade à 

resposta das solicitações dos munícipes e do município, tendo sido realizadas, entre 

janeiro e junho de 2022, 1.576 intervenções, nas mais variadas áreas e zonas do 

município, seja ao nível da orla costeira, das vias rodoviárias, vias pedonais, sinalização 

horizontal e vertical, bem como nas infraestruturas de águas pluviais e mobilidade. 

 

Tipologia de intervenção N.º de intervenções 

Pavimentos Pedonais 583 

Pavimentos Rodoviários 37 

Mobilidade 162 

Pilaretes 37 

Limpeza de grafitis 22 

Manutenção Paredão/Orla Costeira 85 

Pluviais/DMEP 5 

Pluviais 397 

Demolições/Movimento de Terras 1 

Levantamentos topográficos 11 

Fiscalização de obras 14 

Manutenção edifícios 15 

MobiCascais/Parc 12 

Obras 22 

Outros 105 

Energia 18 

Buracos em passeio 41 

Projetos de trânsito 2 

Reparação 3 

Fecho de caldeira 2 

Passadiços 2 

Total 1.576 

Figura 3 - Tabela de intervenções no espaço público 
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Em relação aos pedidos, em média, foram solicitados cerca de 273 pedidos via FIX e 

cerca de 150 pedidos internos. Em termos de execução, foi obtida uma taxa de 

execução global (para pedidos via plataforma FIX e internos) de 62%. 

No que respeita à manutenção do espaço público destacaram-se: 

➢ Reparação de calçada desenhada; 

➢ Reparação de degraus de acesso à praia;  

➢ Reparação do pavimento do solário da praia da Azarujinha; 

➢ Reparação de sarjetas; 

➢ Limpeza de grafitis. 

 

Figura 4 – Limpeza de grafitis 

Quanto a infraestruturas viárias, foram desenvolvidos os seguintes trabalhos: 

➢ Repavimentação da Rua das Papoilas; 

➢ Reparação de abatimento na Rua da Biju, no Estoril; 

➢ Repavimentação da Rua do Lobito, no Junqueiro; 

➢ Reparação e repavimentação da rua Francisco Roquete, em Alcabideche; 

➢ Pintura de lugares de mobilidade reduzida; 

➢ Pintura de passadeiras; 

➢ Colocação de ARV; 

➢ Sinalização da Estrada da Serra; 

➢ Aplicação de tire gryp. 
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Figura 5 - Sinalização da Estrada da Serra e aplicação de tire gryp 

Ao nível de infraestruturadas de águas pluviais, foram realizadas as seguintes 

atividades:  

➢ Filmagem de coletores; 

➢ Reparação de sumidouros; 

➢ Limpeza de coletores e sumidouros. 

     

Figura 6 - Filmagem e limpeza de coletores 

Ainda no que diz respeito à área de regeneração urbana, no decorrer do primeiro 

semestre de 2022, foram realizadas as seguintes obras: 

➢ Requalificação do passeio na Rua Francisco de Sousa Tavares, em São 

Domingos de Rana; 

➢ Criação de estacionamento na zona sul de São Pedro do Estoril; 

➢ Requalificação do estacionamento na Avenida Francisca Lindoso, Matarraque; 

➢ Requalificação da gaiola do jardim dos passarinhos, Estoril; 

➢ Construção do terminal de autocarros, Adroana; 

➢ Construção do estacionamento na Av. Amália Rodrigues, Tires; 

➢ Criação de caldeiras para plantação de árvores; 

➢ Execução de passeios no novo espaço verde em Tires. 
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3.2. Serviços de Limpeza 

No primeiro semestre de 2022, a empresa prosseguiu o desenvolvimento da sua 

atividade na área da limpeza de instalações, visando garantir a qualidade do serviço 

público prestado em todas as instalações nas quais presta este tipo de serviço e que 

estão ao dispor da comunidade, sejam munícipes, visitantes ou trabalhadores das 

entidades clientes e pautando-se por uma elevada consciência social no que concerne 

à forma como integra e cuida dos seus colaboradores, igualmente criando novas 

oportunidades de inclusão social e no mercado de trabalho de elementos da 

comunidade em situação mais vulnerável.  

No início do semestre em questão, aquando da realização das eleições legislativas, à 

semelhança do que tem sucedido em todos os atos eleitorais, diversas equipas de 

limpeza participaram no processo de montagem e desmontagem das assembleias de 

voto, assim como estiveram presentes nos locais de voto com maior afluência de 

eleitores, de forma a garantir a sua limpeza durante todo o dia em que decorreram as 

eleições.  

Foi, também, assegurada, durante este semestre, a limpeza e desinfeção, do centro de 

vacinação de São Domingos de Rana e posteriormente do da Torre e durante a 

realização das diversas ações de recolha de sangue que decorreram no edifício do C3. 

Em março foram executadas limpezas profundas nas instalações que vieram a albergar 

os centros de acolhimento de refugiados em Cascais, com vista à sua abertura, assim 

como foi garantida a limpeza diária destes espaços após a mesma.  

                        

Figura 7 - Limpezas profundas nos centros de acolhimento de refugiados e serviços de limpeza no Centro de 
Saúde da Parede 
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No dia 1 de abril iniciou-se a prestação de serviços de limpeza em quatro unidades de 

saúde públicas do concelho, a saber, Centro de Saúde de Alcabideche, Centro de 

Saúde de Cascais, Centro de Saúde da Parede e Centro de Saúde de São Domingos 

de Rana. O início desta prestação de serviços implicou um acréscimo considerável no 

número de colaboradores da área (trinta e cinco), os quais transitaram da empresa que 

anteriormente prestava este serviço nestes locais.  

Devido à pandemia de COVID-19, até ao final do mês de abril, a empresa foi adaptando 

a sua atividade nesta área às necessidades e à realidade de cada momento tendo 

assegurado a limpeza e desinfeção, das instalações municipais e do SEL, dos 

estabelecimentos de ensino público do Concelho, das instalações da União de 

Freguesias de Carcavelos e Parede, do Complexo Desportivo de Alcabideche, da 

SMUP, dos centros de vacinação que em cada momento estiveram em funcionamento, 

dos autocarros MobiCascais e dos eventos municipais ou apoiados pelo município que 

se realizaram.  

A partir do mês de maio o serviço foi retomando a normalidade em todas as instalações 

onde é prestado, sendo que, como é natural, houve um acréscimo significativo de 

trabalho ao nível dos eventos realizados ou apoiados pelo município e nos realizados 

no Centro de Congressos do Estoril, fruto da intensificação da atividade neste âmbito. 

No mês de junho teve início a prestação de serviços de limpeza nas instalações da sede 

e mercado da Junta de Freguesia de São Domingos de Rana e igualmente nas 

instalações das residências artísticas AiR 351. 

Paralelamente ao serviço de limpeza e no âmbito do combate à pandemia de COVID-

19, desde março de 2020 até ao final do mês de abril, a Cascais Próxima levou a cabo 

uma operação de execução de ações de desinfeção preventiva de interiores, com 

recurso à técnica da nebulização, tendo realizado durante todo este período um total de 

3.350 intervenções em diversos tipos de instalações, a saber: instalações municipais 

(1.153), lares IPSS (1.780), lares (42), creches (141), escolas públicas (65), centros de 

dia (16) e outro tipo de instalações de cariz público (153). 

 

 

 

 



 

14 
 

             

3.3. Mobilidade  

 

Figura 8 – Fiscalização zonas tarifadas 

 

3.3.1. Gestão de Estacionamento 

 

No primeiro semestre de 2022, de modo a manter o bom funcionamento e atividade do 

estacionamento de superfície e parques fechados, foram realizadas as seguintes 

intervenções: 

➢ Expansão da zona tarifada do Junqueiro, em Carcavelos, em 63 lugares 

tarifados, nomeadamente Praceta Pêro da Covilhã e Praceta Diogo Cão, no dia 

1 de março; 

➢ Reabertura da zona tarifada da Praça da República e da Rua 5 de outubro, em 

Carcavelos, com 12 lugares tarifados, 1 lugar de mobilidade reduzida e 1 lugar 
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de cargas e descargas, após realização de obras de requalificação, no dia 1 de 

março; 

➢ Supressão das zonas tarifadas da Cidadela de Cascais para obras de 

requalificação (redução de 49 lugares tarifados, 2 lugares de mobilidade 

reduzida e 17 lugares privativos da CMC) e da Av. 25 de abril (troço em frente 

ao Hotel Cidadela) com redução de 27 lugares tarifados; 

➢ Supressão de 22 lugares de estacionamento tarifado na Alameda Duquesa de 

Palmela para facilitar a circulação e cruzamento de veículos na referida artéria; 

➢ Autorização de 139 OVP’s, com a ocupação de 1.119 lugares de estacionamento 

tarifado à superfície, das quais 43 foram gratuitas com ocupação de 577 lugares. 

➢ Disponibilização de lugares nas zonas de estacionamento tarifado à superfície, 

aos avençados dos parques de estacionamento, na sequência da isenção de 

pagamento dos parques de estacionamento fechados, no período de 1 de janeiro 

a 31 de março; 

➢ Extensão da isenção do pagamento de parques de estacionamento fechados no 

período de 1 de janeiro a 31 de março – despacho nº 50 de 2021; 

➢ Reinício da cobrança do pagamento nos parques de estacionamentos fechados, 

a partir do dia 1 de abril, após 15 meses de isenção; 

➢ Realização de obras de beneficiação nos parques de estacionamento da 

Pampilheira, do Tribunal e do Hipódromo; 

 

Figura 9 - Obras de beneficiação Parque da Pampilheira 
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➢ Instalação de carregadores elétricos no parque de estacionamento Cascais 

Center para carregamento de veículos elétricos da frota municipal; 

➢ Instalação de 4 painéis digitais de mensagem variável para informação do 

número de lugares livres dos parques de estacionamento nas principais artérias 

de acesso ao Centro de Cascais; 

➢ Substituição de parquímetros vandalizados e em fim de vida; 

➢ Instalação de um sistema de interfonia no acesso pedonal do Parque de 

Estacionamento do Tribunal; 

➢ Em parceria com a Via Verde, elaboração de estudo piloto para pagamento do 

parque de estacionamento, através da APP, sem recurso à instalação das 

antenas convencionais; 

➢ Início da elaboração de contrato com a Easypark que disponibiliza uma APP 

utilizada por toda a Europa, para facilitar o pagamento de estacionamento, 

sobretudo a turistas; 

➢ Início de utilização da plataforma iParque Offstreet na realização de avenças e 

respetiva cobrança; 

➢ Instalação de uma nova caixa de pagamento automático no Parque Marechal 

Carmona; 

➢ Colaboração na organização de 13 eventos nos Parques Marechal Carmona e 

do Hipódromo, com a ocupação de 718 lugares de estacionamento. De referir 

que 10 desses eventos foram gratuitos, com ocupação de 669 lugares de 

estacionamento; 

➢ Fiscalização do estacionamento irregular nos parques de estacionamento devido 

à gratuitidade dos mesmos; 

➢ Reforço da fiscalização do estacionamento junto ao Largo da Estação de 

Cascais devido à passagem do autocarro movido a pilha de hidrogénio; 

➢ Prestação de apoio à CMC no combate à pandemia, nomeadamente através das 

seguintes atividades: 

o Controlo de acessos ao Mercado de Cascais; 

o Receção e encaminhamento dos utentes nos centros de vacinação de S. 

D. Rana; 

o Controlo do estacionamento nos centros de vacinação de S. D. Rana; 

o Controlo do estacionamento destinado aos utentes do Centro de 

Vacinação do Centro de Congressos do Estoril (até 14 de fevereiro); 
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➢ Assegurar o bom funcionamento do parque de estacionamento de Carcavelos, 

onde está inserida a extensão do Centro de Saúde de Carcavelos; 

    

Figura 10 - Parque de Carcavelos e equipa de bloqueadores no exercício das suas funções 

➢ Realização de ações de formação aos novos elementos da equipa de 

bloqueadores; 

➢ Abertura da parte sul da zona 14, em São Pedro do Estoril 

➢ Elaboração e aplicação do manual de rotas, com a afetação diária de rotas aos 

AFEs, com o registo dos progressos e das melhorias verificadas em algumas 

zonas, nomeadamente nas zonas 11 e 12 (Estoril); 

➢ Inicio da época balnear e término da tarifa diária nas praias (1€). 
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Rendimentos Operacionais da Gestão Estacionamento  

 

 

Rendimentos - Parques de Estacionamento - Períodos Homólogos -                            
30.06.2022/30.06.2021  

Parques  30/06/2022  30/06/2021  

Cascais Center  34 118,75 €  179,26 €  

Marechal Carmona  60 342,59 €  832,71 €  

Mercado de Cascais  4 853,48 €  300,75 €  

Carcavelos  8 281,40 €  280,91 €  

Parque do Tribunal  51 788,58 €  3 449,02 €  

Parque do Hipodromo  6 385,41 €  1 040,58 €  

Pampilheira  17 028,86 €  389,28 €  

Parede  4 315,21 €  79,90 €  

Marginal Cascais  34 987,59 €  865,34 €  

Parede Estação  
13 810,96 € 

 
2 619,56 € 

 

Totais  235 912,83 €  10 037,31 € 
 

 

 

 

 

 

 

Estacionamento 30/06/2022 30/06/2021 Variação

Superfície - Via Pública 1 486 305,29 € 899 648,30 € 65%

Parques Fechados 235 912,83 € 10 037,31 € 2250%

Totais 1 722 218,12 € 909 685,61 € 89%

Rendimentos - Estacionamentos - Períodos Homólogos - 30.06.2022/30.06.2021
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Superfície - Via Pública 30/06/2022 30/06/2021

Avisos 12 198,35 € 5 652,01 €

Parquímetros 1 370 266,58 € 846 442,32 €

Emolumentos 7 765,00 € 8 770,00 €

OVP's 34 197,02 € 1 702,36 €

Taxa remoção 11 988,00 € 7 600,00 €

Taxa bloqueamento 19 368,00 € 11 640,00 €

Taxa depósito 3 567,00 € 1 320,00 €

Taxa comerciantes e residentes 4 337,44 € 3 601,55 €

Taxa Mensal (Protocolos) 22 617,90 € 12 920,06 €

Totais 1 486 305,29 € 899 648,30 €

Rendimentos - Estacionamento de Superficie - Períodos Homólogos -                        

30.06.2022/30.06.2021
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3.3.2. Gestão de Transporte Público de Passageiros   

 

No primeiro semestre de 2022, a Cascais Próxima, no que respeita ao transporte público 

de passageiros, manteve o número de linhas já operadas no final do ano de 2021, 

traduzindo-se a procura nos seguintes valores: 

Passageiros transportados 

 
Passes utilizados 

 
 

Em maio a procura atingiu o valor máximo anual, que também foi o máximo desde 2020, 

ao que lhe sucedeu a quebra sazonal de junho.   

 

Figura 11 - Passageiros transportados por mês, no primeiro semestre 

 

Embora as restrições devidas à pandemia, a introdução da gratuitidade e as alterações 

à rede municipal impeçam uma fiável comparação dos valores dos dois últimos anos, 

podemos deduzir algumas conclusões da análise do gráfico acima: 

➢ O mês de maio de 2022 registou um número de passageiros transportados 

superior a qualquer um dos meses anteriores à declaração da pandemia (janeiro 

e fevereiro de 2020); 
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➢ Apesar disso, e considerando que o número de feriados em abril e junho afetam 

a procura, a procura média nalgumas linhas apresenta uma redução da procura 

em relação ao segundo semestre de 2021. Nalguns casos (por exemplo, M04, 

M05, M06, M07, M08, M09, M12, M13, M16, M20, M23, M31) verifica-se mesmo 

uma tendência negativa no primeiro semestre de 2022, o que se deve a baixas 

taxas de cumprimento dos horários e da utilização do sistema de bilhética; 

➢ O aumento da procura é visível na evolução da taxa de ocupação, com a média 

do primeiro semestre de 2022 a situar-se nos 27,2% enquanto a do segundo 

semestre de 2021 foi de 24,8%. No entanto, e como referido no ponto anterior, 

há que considerar também a efetiva redução de oferta por incumprimento de 

horários, o que potencia o aumento da taxa de ocupação.  

 

 

Figura 12 - Variação mensal do número de passageiros transportados no primeiro semestre de 2022 e nos 
homólogos 2021 e 2020 (valores estimados entre março e junho de 2020) 

 

Viagens realizadas 

 
Quilómetros percorridos 

 
 

Ao nível da oferta, após o decréscimo expectável em fevereiro, assistiu-se a uma nova 

quebra na oferta que se acentuou em junho. Esta quebra não pode ser totalmente 

explicada pelo número de feriados nos meses do segundo trimestre de 2022 e deve-se, 

principalmente, a um decréscimo na taxa de cumprimento dos serviços.  
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Importa referir que o operador contratado declarou dificuldades em manter ou contratar 

motoristas e que está a operar com um quadro de pessoal inferior ao mínimo planeado. 

Esta dificuldade é transversal a todos os operadores no setor dos transportes públicos 

urbanos, tendo inclusive provocado o adiamento da entrada em funcionamento das 

operações contratadas na Área Metropolitana de Lisboa sob a marca Carris 

Metropolitana.  

 

Figura 13 - Evolução da procura (passageiros.km) e da oferta (lugares.km) no primeiro semestre de 2022 

No primeiro semestre de 2022 continuou a acentuar-se o aumento da percentagem 

relativa de títulos Viver Cascais, principalmente do perfil Residente. Este perfil foi usado 

por 50,5% dos passageiros no primeiro semestre de 2022. Também se verifica um 

decréscimo do uso de títulos ocasionais, o que se pode dever à conjunção de dois 

fatores: 

➢ Maior utilização de títulos Viver Cascais, mesmo em viagens ocasionais; 

➢ Redução do número de turistas. 

 

Figura 14 - Repartição de títulos de transporte validados no primeiro semestre de 2022 
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No que respeita ao transporte público de passageiros, realizaram-se ainda as seguintes 

atividades: 

➢ Operacionalização do acesso gratuito aos transportes públicos rodoviários 

municipais por parte dos voluntários envolvidos nos programas de voluntariado 

municipal e da população desfavorecida alojada nos Centros de Acolhimento 

Temporário (CAT); 

➢ Criação do Solidarity Bus, serviço regular especializado para apoio aos 

refugiados em situação de emergência humanitária devido ao conflito na 

Ucrânia; 

➢ Operacionalização do Plano de Transporte Escolar para carregamento de títulos 

de transporte solicitados pelo Departamento de Educação da Câmara Municipal 

de Cascais; 

➢ Operação do veículo autónomo experimental e apoio à integração com o sistema 

de semaforização inteligente. 
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Rendimentos Operacionais Transporte Público de Passageiros  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transporte públicos de passageiros 30/06/2022 30/06/2021

CMC -  Passes Escolares 36 679,24 € 39 179,26 €

TML 11 014,23 € 40 413,18 €

Direção Geral do Tesouro 856,05 € 350,07 €

Compensações 0,00 € 0,00 €

Bilhetes Diário Eletrónica 805,19 € 359,46 €

Mobi bus 124 404,19 € 43 630,80 €

Totais 173 758,90 € 123 932,77 €

Rendimentos - Transportes Públicos de Passageiros - Períodos Homólogos -         

30.06.2022/30.06.2021
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3.3.3. Mobilidade Suave 

 

Mantendo-se em linha com a estratégia de mobilidade suave do concelho de Cascais, 

a Cascais Próxima, no primeiro semestre realizou as seguintes atividades: 

➢ Construção e inauguração de dois novos quiosques de aluguer de bicicletas em 

Carcavelos e no Estoril; 

➢ Relocalização e reparação do quiosque de aluguer de bicicletas da estação de 

Cascais; 

 

                 Figura 15 - Relocalização quiosque da Estação de Cascais 

➢ Realização de ações de formação na área do atendimento, aos funcionários da 

PSG afetos aos quiosques de aluguer de bicicletas; 

➢ Realização de testes de hardware e software das estações de Bike Sharing, para 

a reconfiguração de docas e ainda para a colocação de novos trincos; 

➢ Remoção do material de stock da oficina para a realização de obras; 

➢ Cedência de ativos para eventos municipais, nomeadamente da Fundação “O 

Século” e do projeto Pedalar sem Idade; 

➢ Colocação de descansos laterais nas bicicletas, o que permitiu a disponibilização 

de mais 50 bicicletas, contribuindo para o aumento de material circulante 

disponível nos quiosques; 

➢ Aquisição e colocação de tampas para as bases das docas distribuídas pelo 

concelho; 
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Figura 16 - Colocação de suportes universais em vários locais do concelho 

 

➢ Colocação de suportes universais no concelho, de modo a dar resposta às várias 

solicitações efetuadas pelos munícipes;  

➢ Instalação de um novo mupi experimental para avaliação de novo projeto com 

estações de partilha; 

➢ Colocação de monólitos “versão CTT” na estação municipal da Adroana; 

➢ Introdução das biCas elétricas nos quiosques;  

➢ Preparação, entrega e recolha de ativos para participação em diversos eventos, 

dos quais se destacam: Futurália 2022, Sport Evolution Alliance, Dia Mundial da 

Atividade Física, Dia Europeu do Desporto na Escola e Festa da Criança; 

➢ Acesso e avaliação da plataforma digital de dados “Populus”, em período de 

experiência, relativamente à circulação de trotinetas de partilha dos operadores 

externos; 

➢ Levantamento e avaliação dos locais para o novo projeto de “Cacifos CTT”; 

➢ Levantamento das ciclovias do concelho; 

➢ Introdução e gestão das ciclovias no Geo Cascais. 
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Rendimentos Operacionais Mobilidade Suave 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mobilidade Suave 30/06/2022 30/06/2021

Bicas Guia 19 721,15 € 1 918,00 €

Bicas Ecocabana 6 979,43 € 248,02 €

Bicas Estação 2 631,71 € 1 497,68 €

Bicas Estoril 2 098,40 € 0,00 €

Bicas Carcavelos 770,73 € 0,00 €

Bikesharing + Bikeparking 0,00 € -36,18 €

Operadores Externos 1 382,10 € 0,00 €

Notas de 0€ 412,60 € 308,14 €

Protocolos 0,00 € 0,00 €

Totais 33 996,12 € 3 935,66 €

Rendimentos - Mobilidade Suave - Período Homólogos - 

30.06.2022/30.06.2021
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3.4. Instrução de Processos de Contraordenação 

Durante o primeiro semestre de 2022, o Departamento de Processos de 

Contraordenação (DPC) registou um total de 31.878 incidências, conforme quadro 

abaixo, continuando a colaborar com os serviços de fiscalização na introdução no 

sistema de gestão das contraordenações (STICO) de respostas a PIC´s (pedidos de 

identificação de condutor). 

 
TOTAL 

REGISTOS PIC  4.035 

ENTRADA DOCUMENTOS FISICOS 9.898 

OFICIOS  94 

E-MAIL /EDOCLINK 2.954 

DIGITALIZAÇÃO E ARQUIVO 14.369 

REGISTO DE AUTOS 136 

ATENDIMENTO TELEFONICO 392 

TOTAL 31.878 

 

No primeiro semestre, foram emitidas 6.579 decisões administrativas, das quais 6.158 

relativas a processos com origem da fiscalização da Cascais Próxima e 13 decisões 

administrativas relativas a processos da Polícia Municipal, 311 relativas a processos 

levantados pela P.S.P. e ainda 97 com origem da fiscalização da G.N.R.  

 

DECISÕES 
ADMINISTRATIVAS 

TOTAL 

Polícia Municipal 13 

PSP 311 

GNR 97 

Cascais Próxima 6.158 

Total de decisões 6.579 

 

Procedeu -se ainda à emissão de um total de 150 certidões de dívida para Tribunal. 
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Rendimentos Operacionais Instrução de Processos de 

Contraordenações 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrução de Processos de contraordenação 30/06/2022 30/06/2021 Variação

Receita Cascais Próxima 660 618,55 € 560 404,64 € 18%

Totais 660 618,55 € 560 404,64 € 18%

Rendimentos - Instrução de processos - Período Homólogos - 30.06.2022/30.06.2021
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3.5. Eficiência Energética 

O Gabinete de Eficiência Energética da Cascais Próxima deu seguimento, neste 

primeiro semestre de 2022, aos projetos planeados e em curso, dando também um 

importante apoio às obras efetuadas pelo DRU, e toda a componente de projeto e 

implementação de infraestruturas elétricas e iluminação pública, destacando-se as 

seguintes atividades: 

➢ Elaboração do Regulamento Municipal para Pontos de Carregamento Elétrico e 

cooperação com empresas da área da Mobilidade Elétrica para incrementar o 

número de locais de carregamento elétrico no concelho; 

➢ Coordenação do projeto Living Lab do Junqueiro, Carcavelos, que permitiu dotar 

a Praça do Junqueiro, em Carcavelos, de uma variedade de soluções de serviço 

de rua, tais como carregadores elétricos, displays interativos, Wifi, unidade de 

medição de qualidade do ar, entre outros, enquadrados nas colunas de 

iluminação pública, cujo ramal de fornecimento de energia passou a ser 

alimentado permanentemente. Para além da iluminação inteligente, essencial 

para a materialização deste projeto, esta solução permitiu a redução das 

necessidades de mobiliário urbano, integrar uma serie de soluções e 

equipamentos que façam sentido para as necessidades das cidades inteligentes, 

bem como potenciar o teste de soluções em ambiente real.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17 - Living Lab Junqueiro 
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➢ Trabalhos de manutenção e reparação de iluminação e infraestruturas elétricas 

no paredão de Cascais, conforme é habitual todos os anos, nos meses de 

inverno; 

➢ Substituição de iluminação pública para tecnologia LED, dando sequência aos 

trabalhos desenvolvidos nos últimos anos nesta área; 

➢ Apoio aos projetos de alargamento da rede de quiosques de apoio às biCas no 

concelho, nomeadamente aos recentemente instalados nos Jardins do Casino, 

no Estoril, e em Carcavelos; 

➢ Trabalhos de manutenção e conservação do equipamento de iluminação 

autossuficiente, instalado no parque de estacionamento da Quinta da Carreira, 

no Estoril; 

➢ Arranque dos trabalhos e colaboração com o DRU no projeto do novo parque de 

estacionamento do Aeroporto de Cascais, que incorporam toda a infraestrutura 

elétrica de iluminação pública, inclusão de negativos para posterior instalação 

de carregadores elétricos e articulação com a E-Redes para a possível 

instalação de um posto de transformação. 
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3.6. Marketing, Comunicação e Imagem 

O Gabinete de Marketing, Comunicação e Imagem (GMCI), continuou, neste primeiro 

semestre, em estreita ligação com a autarquia, a elaborar a comunicação das obras 

realizadas no concelho e demais atividades por forma a estar alinhada com a estratégia 

do município no que respeita à comunicação e imagem no concelho, pelo que, foram 

elaborados comunicados de obras pontuais, colocados outdoors nos locais das obras a 

serem realizadas, realizadas visitas e elaboração de relatórios de ocorrências aquando 

a deteção de anomalias e/ou atos de vandalismo em outdoors MobiCascais/Cascais 

Próxima, Mupis, estações de Bike Sharing, postos das bicas e parques fechados.  

Relativamente ao transporte público, no sentido de ser promovida uma estreita 

colaboração e comunicação coerente entre todos os municípios das AML, o GMCI 

esteve presente em várias reuniões com a TML, onde foram abordados os seguintes 

temas: 

➢ Acompanhamento das filmagens na vila de Cascais no âmbito do terceiro 

aniversário do navegante; 

➢ Acompanhamento do lançamento do Ponto navegante nos 18 municípios da 

AML; 

➢ Preparação da informação sobre o município de Cascais a constar do website 

da TML; 

➢ Apresentação da carris metropolitana e comemoração do terceiro aniversário do 

navegante; 

➢ Preparação da comunicação da carris metropolitana, operação que, entretanto, 

foi adiada para 1 de janeiro de 2023. 

Ainda no que respeita à comunicação e imagem foram realizados os mais diversos 

trabalhos e projetos, de entre os quais se destacam: 

➢ Preparação da campanha de promoção das carreiras M43 e M44 com o objetivo 

de aumentar a sua procura; 

➢ Preparação de uma campanha de informação sobre o término do 

estacionamento gratuito a 31 de março; 

➢ Preparação dos conteúdos e imagens para a revista Smart Cities; 

➢ Renovação da imagem do preçário e informações úteis de todos os parques de 

estacionamento do concelho; 
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➢ Preparação da campanha interna de boas práticas e de sustentabilidade; 

➢ Conceção do folheto Solidarity BUS, folheto informativo de apoio aos refugiados 

ucranianos; 

➢ Preparação da proposta de fardamento da Cascais Próxima; 

➢ Preparação da imagem dos cacifos CTT-Cascais Próxima; 

➢ Placa fundos europeus / PAMUS – Ciclovias – produção e montagem das placas 

referentes à implementação da Rede Ciclável Estruturante Concelhia (1ª fase – 

A); 

➢ Impressão e distribuição de folhetos na área envolvente ao Junqueiro, de modo 

a dar conhecimento acerca do Living Lab, que consiste na criação de 

infraestruturas que permitirá dotar a Praça do Junqueiro e parte da Rua 

Bartolomeu Dias de várias soluções que se enquadram numa lógica de Smart 

City, nomeadamente com a instalação de carregadores elétricos, écrans 

interativos, wifi, entre outros; 

➢ Apresentação do Sistema MobiCascais aos representantes dos municípios de 

Irpin e Bucha no âmbito da sua visita ao concelho de Cascais; 

➢ Realização da inauguração dos quiosques instalados pela Câmara Municipal de 

Cascais em Carcavelos e no Estoril, tendo o GMCI sido responsável por este 

momento (preparação dos convites e comunicações, decoração do espaço, 

articulação com o DMCO para presença da 

equipa de reportagem e notícias nas redes). 

➢ Participação na edição da Futurália 

com trotinetas, bicicletas e passatempos 

para os jovens poderem usufruir da 

possibilidade de andar no autocarro a 

hidrogénio e conhecer Cascais; 

➢ Presença no Dia da Atividade Física, 

disponibilizando trotinetas e bicicletas, para 

divulgação da marca MobiCascais; 

➢ Disponibilização de trotinetas no evento do Millennium Estoril Open; 

➢ Presença na Festa da Criança com a escolinha de trânsito, tendo como objetivo 

sensibilizar os mais novos para as regras de trânsito e para as boas práticas da 

condução, além de permitir a estas crianças um momento de diversão nos 

nossos karts; 
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Figura 18 - Escolinha de trânsito na Festa da Criança 

➢ Presença no Mega Festival de Insufláveis com a escolinha de trânsito e 

disponibilização de outdoors para a comunicação do evento, tendo em 

contrapartida, a Cascais Próxima, recebido convites para o evento, que foram 

disponibilizados para os filhos dos colaboradores com idades compreendidas 

entre os 3 e os 14 anos (num total de 154 crianças). 
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4. Análise da performance económico-financeira  

 

4.1. Análise da performance económica 

 

 

O resultado operacional no primeiro semestre de 2022 ascendeu a 43.719,04€, 

ligeiramente acima, mas em linha de conta, com o resultado operacional no período 

homólogo de 2021.   

Variação 

Valor

Vendas e serviços prestados 9 889 263,89 €     11 286 004,56 €  1 396 740,67 €-  -12%

Subsídios à exploração 35 378,00 €          2 763,12 €             32 614,88 €       100%

Variação de Inventários na produção -  €                       -  €                       -  €                    0%

Provisões (aumentos/reversões) -  €                       -  €                       -  €                    0%

Outros rendimentos 10 680,75 €          62 233,47 €          51 552,72 €-       -83%

Total 9 935 322,64 €     11 351 001,15 €  1 415 678,51 €-  -12%

Receitas Operacionais - 30.06.2022 / 30.06.2021

Natureza 30/06/2022 30/06/2021 %

Variação 

Valor

C.M.V.M.C 646 745,77 €        1 183 032,86 €     536 287,09 €-     -45%

FSE 3 798 687,11 €     5 131 431,33 €     1 332 744,22 €-  -26%

Gastos com o pessoal 4 679 797,52 €     4 296 460,25 €     383 337,27 €     9%

Provisões -  €                       -  €                       -  €                    0%

Outros gastos e perdas 97 813,66 €          38 941,75 €          58 871,91 €       151%

Depreciações / Amortizações 668 559,54 €        674 220,71 €        5 661,17 €-          -1%

Total 9 891 603,60 €     11 324 086,90 €  1 432 483,30 €-  -13%

Gastos Operacionais - 30.06.2022 / 30.06.2021

Natureza 30/06/2022 30/06/2021 %
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Neste período houve um decréscimo nos rendimentos e, consequentemente, nos gastos 

operacionais, uma vez que não houve a necessidade de trabalhos semelhantes ao 

período homólogo, onde as atividades, nomeadamente, de regeneração urbana, haviam 

sido suspensas em 2020 devido à pandemia COVID-19 e foram retomadas em 2021, 

havendo, nessa altura, uma necessidade acrescida de trabalhos. 

De referir que com a continuidade da situação pandémica, a Cascais Próxima, parceira 

do município na frente de combate ao novo coronavírus, assegurou a desinfeção das 

instalações municipais, parque escolar, autocarros e espaços públicos de todo o 

município, até ao final de abril de 2022. 

 

O aumento dos juros de financiamento, face ao período homólogo de 2021, foi 

representado pelo aumento da rubrica de “Financiamentos Obtidos” de forma a fazer 

face aos nossos compromissos. 

  

O resultado antes de impostos totalizou 16.199,66€ continuando em linha de conta com 

a estratégia que a empresa tem mantido. 

 

 

 

Variação

Euros

Juros e rendimentos similares obtidos -  €                       -  €                       -  €                    0%

Juros e gastos similares suportados 27 519,38 €          16 764,25 €          10 755,13 €       64%

Total 27 519,38 €          16 764,25 €          10 755,13 €       64%

%

Juros - Gastos e rendimentos financeiros - 30.06.2022 / 30.06.2021

Natureza 30/06/2022 30/06/2021

Receitas operacionais 9 935 322,64 €     11 351 001,15 €  -12%

Gastos operacionais 9 891 603,60 €     11 324 086,90 €  -13%

Resultado Operacional 43 719,04 €          26 914,25 €          62%

Resultado Antes de Imposto 16 199,66 €          10 150,00 €          60%

Resultado Líquido 16 199,66 €          10 150,00 €          60%

Período Homólogos

30/06/2022 30/06/2021 Variação %  Indicadores
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4.2. Investimento em ativos fixos tangíveis e 

intangíveis 

 

 

Ao nível da gestão dos investimentos, a empresa registou um decréscimo no que 

respeita aos ativos fixos tangíveis e intangíveis, face ao investimento em período 

homólogo em 2021. 

Tendo em conta o investimento efetuado em 2021 em ativos tangíveis, equipamentos 

de transporte e administrativo e em ativos intangíveis, programas de computador, este 

ano não houve a necessidade de efetuar novo investimento. 

No entanto, tendo em conta obras em curso em terrenos de que somos comodatários 

(tangíveis em curso) bem como os projetos que temos no âmbito do PEDU PAMUS 

(tangíveis e intangíveis em curso) continuou a registar-se um ligeiro aumento de capital 

nestas rubricas. 

30/06/2021

Descrição 30/06/2022 30/06/2021 %

Ativos tangíveis 1 741 301,18 €  2 294 928,53 €     -24%

Terrenos e Recursos Naturais -  €                    -  €                       0%

Edifícios e outras construções 149 000,00 €      35 363,00 €          321%

Equipamento Básico 259 467,29 €      130 774,28 €        98%

Equipamento de transporte -  €                    426 682,77 €        -100%

Equipamento Administrativo -  €                    28 388,00 €          -100%

Outros ativos fixos tangíveis -  €                    -  €                       0%

Ativos fixos tangíveis em curso 1 332 833,89 €  1 673 720,48 €     -20%

Ativos intangíveis 33 404,31 €        35 693,00 €          -6%

Goodwill -  €                    -  €                       0%

Projetos de desenvolvimento -  €                    -  €                       0%

Programas  Computadores -  €                    12 200,00 €          -100%

Propriedade Industrial -  €                    -  €                       0%

Outros ativos intangíveis -  €                    -  €                       0%

Ativos  intangíveis em curso 33 404,31 €        23 493,00 €          42%

Total 1 774 705,49 €  2 330 621,53 €     -24%

Euros s/IVA

Investimento em ativos fixos tangíveis e intagíveis
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4.3. Ativo 

 

O ativo líquido, no primeiro semestre do ano de 2022, foi cerca de 27 milhões de euros 

evidenciando um acréscimo de cerca de 4,7 milhões euros (+22%), face ao final do ano 

de 2021. 

A variação do ativo líquido foi suportada pela variação positiva (+28%) do ativo corrente, 

justificada, essencialmente, pela rubrica “clientes” e “EOEP”. 

O ativo não corrente manteve-se no mesmo nível do ano de 2021. 

 

4.4. Passivo 

 

Variação

Valor

Ativo não corrente 9 837 053,06 €     8 732 557,11 €     1 104 495,95 €  13%

Ativos fixos tangíveis 8 356 541,00 €     7 181 034,03 €     1 175 506,97 €  16%

Ativos fixos intangíveis 1 480 512,06 €     1 551 523,08 €     71 011,02 €-       -5%

Ativo Corrente 16 978 514,35 €  13 311 465,84 €  3 667 048,51 €  28%

Inventários 526 393,27 €        484 982,79 €        41 410,48 €       9%

Clientes 3 065 583,52 €     100 210,32 €        2 965 373,20 €  2959%

EOEP 158 597,01 €        160 664,01 €        2 067,00 €-          -1%

Outros créditos a receber 12 418 532,55 €  12 034 077,58 €  384 454,97 €     3%

Diferimentos 67 607,42 €          58 450,47 €          9 156,95 €          16%

Caixa e depósitos bancários 741 800,58 €        473 080,67 €        268 719,91 €     57%

Total 26 815 567,41 €  22 044 022,95 €  4 771 544,46 €  22%

Ativo em 30.06.2022 e 31.12.2021

Ativo 30/06/2022 31/12/2021 %

Variação

Euros

Passivo Não Corrente 1 237 372,20 €     1 395 788,45 €     158 416,25 €-     -11%

Provisões -  €                       -  €                       -  €                    

Financiamentos Obtidos 1 237 372,20 €     1 395 788,45 €     158 416,25 €-     -11%

Outras dívidas a pagar -  €                       -  €                       -  €                    0%

Passivo Corrente 21 972 180,29 €  17 154 196,97 €  4 817 983,32 €  28%

Fornecedores 2 543 220,64 €     1 602 871,37 €     940 349,27 €     59%

Adiantamento de clientes -  €                       -  €                       -  €                    0%

EOEP 766 388,46 €        468 311,61 €        298 076,85 €     64%

Financiamentos Obtidos 17 554 255,04 €  13 526 443,04 €  4 027 812,00 €  30%

Outras dívidas a pagar 1 108 316,15 €     1 252 891,48 €     144 575,33 €-     -12%

Diferimentos -  €                       303 679,47 €        303 679,47 €-     -100%

Total 23 209 552,49 €  18 549 985,42 €  4 659 567,07 €  25%

Passivo 30/06/2022

Passivo em 30.06.2022 e 31.12.2022

31/12/2021 %
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No que respeita ao passivo, o mesmo atingiu 23.2 milhões de euros, revelando um 

aumento de 25% relativamente a 2021. 

A variação no “Passivo Corrente”, comparativamente ao final do ano de 2021, decorreu 

essencialmente do aumento da rubrica “Financiamentos Obtidos” associada à 

necessidade, por compensação do não recebimento de clientes, da utilização das 

nossas contas correntes caucionadas de forma a fazer face aos compromissos com os 

nossos fornecedores. 

 

4.5. Análise da performance patrimonial 

 
 

A evolução do Capital Próprio apresentou uma variação positiva (+3%) justificada 

principalmente pela rubrica “outras variações de capital próprio” referente à 

comparticipação recebida do âmbito do projeto PEDU PAMUS que foi superior neste 

primeiro semestre de 2022 ao ano de 2021 e pela rubrica “Outras Reservas” 

correspondendo à transferência dos resultados transitados de 2021 para esta rubrica 

contabilística. 

 

 

 

 

 

 

Variação

Euros

Capital subscrito 1 220 000,00 €     1 220 000,00 €     -  €                    0%

Reservas legais 13 007,95 €          10 735,97 €          2 271,98 €          21%

Outras reservas 508 908,78 €        488 460,93 €        20 447,85 €       4%

Ajustamentos / outras variações de capital próprio 1 847 898,53 €     1 752 120,80 €     95 777,73 €       5%

Resultados transitados -  €                       -  €                       -  €                    100%

Resultado liquido do período 16 199,66 €          22 719,83 €          6 520,17 €-          -29%

Total 3 606 014,92 €     3 494 037,53 €     111 977,39 €     3%

Capital Próprio em 30.06.2022 e 31.12.2021

Capital próprio 30/06/2022 31/12/2021 %
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5. Riscos e Incertezas  

Os fatores ligados às incertezas estão aderentes à atividade e à gestão da empresa e 

são inerentes ao sector da atividade e ao seu enquadramento. 

Contudo, a atividade da Cascais Próxima, E.M., S.A., enquadra-se fundamentalmente 

na execução de obras e prestação de serviços ao município de Cascais, podendo-se 

por isso constatar que os riscos do negócio e de crédito são praticamente nulos.  

A empresa não tem dificuldades de tesouraria e de financiamento, sendo que os 

indicadores apresentados denotam a não existência de riscos de liquidez e de 

tesouraria. 

A empresa continua a promover a monitorização do Plano de Prevenção de Riscos de 

Gestão, incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas (PPRGCIC) e do Controlo 

Interno.  

Encontra-se contabilizado o “Adiantamento por conta de realização de capital” no valor 

de 40.000,00 €, referente às entradas em espécie, para aumento do Capital Social, nos 

termos do art.º. 28º, do Código das Sociedades Comerciais (CSC), a aguardar escritura 

pública no notariado da Câmara Municipal de Cascais de forma a tornar o aumento de 

capital efetivo. 
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6. Factos relevantes ocorridos após a data de 

balanço 

Não ocorreram factos materialmente relevantes após a data do balanço. 
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7. Informação adicional 

A Cascais Próxima, E.M., S.A., não tem dívidas ao Estado e à Segurança Social. 

Não foram celebrados quaisquer contratos entre a Empresa e os seus Administradores 

e/ou familiares. 

A evolução previsível da Sociedade estará condicionada a fatores também 

enquadráveis na atividade do Município de Cascais. 

A Empresa perspetiva concretizar os objetivos e metas definidos nos instrumentos 

financeiros previsionais para o ano de 2022. 

 

Cascais, 12 de Agosto de 2022 

O Conselho de Administração 
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RELATÓRIO DE REVISÃO LIMITADA

SOBRE A SITUAÇÃO ECONÓMICO-FINANCEIRA DA EMPRESA MUNICIPAL

CÁSCAIS PRÓXIMA - GESTÃO DE MOBILIDADE, ESPAÇOS URBÁNOS E ENERGIAS, EM, SÃ

30 de junho de 2022

Exma. Vereação do Município de Cascais

Introdução

Para os efeitos previstos na alínea h), no número 6° do artigo 25° da Lei 50/201 2, de 31 de agosto

(Regime Jurídico da Atividade Empresarial Local e das Participações Locais), efetuámos uma revisão

limitada à informação económico-financeira do período de seis meses findo em 30 de junho de

2022, da Cascais Próxima - Gestão de Mobilidade, Espaços Urbanos e Energias, EM, SÃ, incluída

no baLanço (que evidencia um total de € 26 815567 e um totaL de capital próprio de € 3 606 015,

incluindo um resultado Líquido do período de € 16 200), nas demonstrações dos resultados por

naturezas, das aLterações no capital próprio e dos fluxos de caixa relativas ao período findo naqueLa

data, e nas notas anexas às demostrações financeiras intercatares que incluem um resumo das

poLíticas contabilísticas significativas.

ResponsabiLidades do órgão de gestão

É da responsabiLidade do conselho de administração a preparação de informação financeira que

apresente de forma verdadeira e apropriada a posição financeira, o desempenho financeiro e os

fluxos de caixa da Empresa MunicipaL de acordo com as Normas de Contabilidade e Relato

Financeiro do Sistema de NormaLização ContabiLística, e pela criação e manutenção de um sistema

de controlo interno apropriado para permitir a preparação da informação financeira isenta de

distorção materiaL devida a fraude ou erro.

Responsabilidades do auditor

A nossa responsabilidade consiste em expressar uma concLusão sobre a informação contida na

informação financeira acima referida. O nosso trabaLho foi efetuado de acordo com as normas

internacionais de revisão Limitada de demonstrações financeiras e demais normas e orientações

técnicas e éticas da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas. Estas normas exigem que o nosso

trabalho seja conduzido de forma a concLuir se algo chegou ao nosso conhecimento que nos Leve a

acreditar que a informação financeira, como um todo, não está preparada em todos os aspetos

materiais de acordo com as Normas de Contabilidade e Relato Financeiro do Sistema de

NormaLização ContabiLística.

BDO & Associados, SROC, Lda., Sociedade por quotas, Sede Av. da República, 50 - 10, 1069-211 Lisboa, Registada na Conservatária do Registo Comercial de
Lisboa, NIPC 501 340 467, Capital 100 000 euros. Sociedade de Revisores Oficiais de contas inscrita na OROC sob o número 29 e na CMVM sob o número 20161384.

A 800 ft Associados, SROC, Lda., sociedade por quotas registada em Portugal, é membro da BDO International Limited, sociedade inglesa limitada por
garantia, e faz parte da rede internacional BDO de firmas independentes.
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Uma revisão Limitada de informação económico-financeira é um trabalho de garantia limitada de

fiabilidade. Os procedimentos que efetuámos consistem fundamentaLmente em indagações e

procedimentos analíticos e consequente avaliação da prova obtida.

Os procedimentos efetuados numa revisão limitada são significativamente mais reduzidos do que os

procedimentos efetuados numa auditoria executada de acordo com as Normas Internacionais de

Auditoria (ISA). Consequentemente, não expressamos uma opinião de auditoria sobre esta

informação económico-financeira.

Conclusão

Com base no trabaLho efetuado, nada chegou ao nosso conhecimento que nos leve a concluir que a

informação financeira não apresente de forma verdadeira e apropriada, em todos os aspetos

materiais, a posição financeira da Cascais Próxima - Gestão de Mobilidade, Espaços Urbanos e

Energias, EM, SÃ em 30 de junho de 2022 e o seu desempenho financeiro e fLuxos de caixa relativos

ao período de seis meses findo naquela data de acordo com as Normas de Contabilidade e ReLato

Financeiro do Sistema de Normalização Contabilística.

Ênfase

Conforme detalhe apresentado na Nota 23 do Anexo, a generalidade dos outros créditos a receber

(devedores por acréscimos de rendimentos), no montante de cerca de € 12 300 000

(2021: €12000000; 2020: €5000000), referem-se a trabaLhos de construção e outros serviços

efetuados nos exercícios de 2017 e 2021 e durante o primeiro semestre de 2022, ao Acionista Único,

Município de Cascais, e cuja faturação se encontra pendente.

Lisboa, 10 de agosto de 2022

João 9d’ilherme MeIo de Oliveira

(ROC/.° 873, inscrito na CMVM sob o n.° 2016494),
em/ePresentaão de BDO & Associados - SROC
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