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1. Introdução 

No cumprimento do estipulado no artigo 42.º, da é Lei nº 60/2015, de 16 de julho, 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 a) do n.º 1 do artigo 10.º e na 

alínea a) 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 terceiro trimestre de 2020, os quais submete à apreciação da 

Câmara Municipal de Cascais: 

 Sumário executivo da gestão; 

 Balanço; 

 Demonstração de resultados; 

 Mapa de execução orçamental; 

 Mapa de execução de investimentos; 

 Mapa de endividamento; 

 Demonstração de fluxos de caixa. 

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): 

 3.º trimestre de 2020: 499 colaboradores 

 3.º trimestre de 2019: 442 colaboradores 

 

 

Figura-se a seguinte estrutura orgânica: 

 CA – Conselho de Administração,  

 DAF – Departamento Administrativo e Financeiro,  

 DGC – Departamento de Gestão de Clientes,  

 DLM – Departamento de Limpezas,  

Figura 1 - Distribuição de colaboradores por áreas 
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 DMB – Departamento de Mobilidade,  

 DPC – Departamento de Instrução de Processos de Contraordenação,  

 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 (12,90%) deveu-se 

essencialmente ao reforço das equipas dedicadas à regeneração urbana pela 

necessidade de assegurar todos os pedidos de intervenção no espaço público e retoma 

de trabalhos que, devido ao período de confinamento, onde estas equipas se dedicaram 

às desinfeções para minimização da propagação da COVID-19, as mesmas não 

puderam exercer a sua atividade normal.  

Afetou ainda este aumento o reforço das equipas dedicadas ao serviço de limpeza pela 

criação de equipas dedicadas às desinfeções preventivas das diversas instalações do 

município, assim como, pelo reforço dos serviços prestados em diversas instalações de 

todo o universo municipal. 

A par deste crescimento esteve a implementação e exploração da fábrica de máscaras, 

projeto máscaras acessíveis, para a qual também existiu a necessidade de contratação 

de recursos humanos, o que influenciou também o referido crescimento. 

Quanto à formação e em comparação com o período homólogo, destacaram-se os 

seguintes números: 

 3.º trimestre 2020: 428,50 horas – 41 colaboradores 

 3.º trimestre 2019: 4.090 horas – 354 colaboradores 
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Registou-se uma grande redução do número de horas de formação ministradas, fruto 

do estado epidemiológico que se vive e de todas as contenções necessárias, ainda 

assim foi possível proporcionar algumas ações de formação à distância e outras em 

espaços amplos e/ou abertos com um número reduzido de colaboradores, promovendo-

se mais momentos de formação, de forma a dividir os grupos. 

Objetiva-se aumentar, no 4.º trimestre, o número de horas de formação a ministrar, 

investindo mais no formato online. 

 

Figura 3 - Distribuição de horas de formação por estrutura orgânica 

 

Figura 2 - Distribuição de horas de formação 
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Durante o terceiro trimestre de 2020, o Departamento de Recursos Humanos deu 

continuidade ao projeto de certificação na norma 4552:2016, para a conciliação da vida 

pessoal, familiar e profissional, tendo sido este período dedicado à análise de dados 

decorrente da fase de auscultação das partes interessadas e ao planeamento da 

imagem e forma de comunicação dos resultados para divulgação a todos os 

colaboradores da empresa.  

A Cascais Próxima manteve ainda o desenvolvimento de soluções que permitam 

melhorar a organização das equipas no contexto de pandemia, nomeadamente 

organização de escalas para minimização da concentração de pessoas, reorganização 

de espaços e novos horários, sempre com o objetivo de mitigar a propagação do vírus. 

Acresceu ainda a gestão dos equipamentos de proteção individual necessários para que 

todos os colaboradores se possam proteger e proteger os que estão à sua volta, sendo 

sempre importante a responsabilidade individual.    
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3. Áreas de Negócio  

3.1. Regeneração Urbana 

O Departamento de Regeneração Urbana (DRU), no terceiro trimestre de 2020, deu 

continuidade à atividade de manutenção, promoção e fiscalização de obras públicas. 

Assim, na atividade da manutenção, deu-se continuidade à resposta das solicitações do 

município, tendo sido realizadas mais de 900 intervenções, sobretudo ao nível da orla 

costeira, das vias rodoviárias, vias pedonais, sinalização horizontal e vertical e 

infraestruturas de águas pluviais. Na tabela abaixo apresentam-se os números de 

intervenções distribuídos pelas principais áreas de atuação. 

 

Figura 4 - Intervenções por áreas de atuação 

Em termos de coordenação de projetos e obras, o Departamento de Regeneração 

Urbana, no âmbito das competências da empresa, desenvolveu diferentes projetos de 

infraestruturas e de requalificação de espaço público, promoveu a execução de 

pequenas obras de via pública através de subcontratação e/ou administração direta e 

fiscalizou através de recursos próprios diversas obras contratadas pela CMC. Nesta 

atividade destacam-se os seguintes projetos e obras: 

 Fiscalização de obras: 

 Construção do Espaço Sénior do Centro Comunitário e Paroquial da 

Parede; 

Pavimentos Pedonais

Pavimentos Rodoviários

Mobilidade

Pilaretes

Limpeza de Graffitis

Consertos Solidários

Manutenção Paredão/Orla Costeira

Pluviais DMEP

Pluviais

Demolições / Movimento de Terras

Locação de Equipamentos

Levantamentos Topográficos

Fiscalização de obras

Elaboração de Projecto/Notas Técnicas

Manutenção edificios

MobiCascais/Parc

Obras

Outros

Energia

Total 926

5

5

20

226

18

1933

Executados 

3º trimestre

374

19

31

11

4

0

55

3

128

6

1

0

13

7

11

17

58

306

55

12

1

25

35

19

18

1

122

6

362

Total de 

executados

757

36

68

24
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 Melhoramentos no Clube de Ténis do Estoril; 

 Arranjos Exteriores na Escola Básica Santo António, 

 Estabilização dos taludes das Varandas de Cascais 

 Estacionamento da Quinta de S. Gonçalo e da Ribeira das Vinhas 

 PARU – Alvide, Alcabideche, Alcoitão, Caparide e Trajouce 

 

Figura 5 - Clube de ténis do Estoril 

 Desenvolvimento de projetos: 

 Pavimentos na EB Stº 

António, Aeródromo Municipal e 

Campos Velho 

 Projeto de estacionamento 

da Rua do Viveiro, Estoril; 

 Fábrica das Máscaras 

 Passadeiras do IEFP 

Alcoitão 

 Diversas propostas de trânsito 

 

 Promoção de obras: 

 Acessibilidades a Escolas – Alcabideche, Carcavelos/Parede, 

Cascais/Estoril e São Domingos de Rana 

 Ciclovias de Alcoitão, Tires/São Domingos de Rana e Avenida da 

República, Estoril 

Figura 6 - Escola EB Stº António 
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 Demolição na Rua São Bernardo, Alvide, do Hospital Ortopédico José de 

Almeida, na Encosta da Carreira, no Bairro da Cruz Vermelha – 

Alcabideche e do edifício da Vega no Aeródromo Municipal de Cascais  

 Estacionamento da Av. da República, Parede, da Praceta João XXI, 

Parede, da Travessa de Faro, Rebelva e da Cercica 

 Percurso acessível - Rua do Lobito 

 Reordenamento das acessibilidades às Varandas de Cascais 

 Urbanização Campos Velhos - Bicesse – Alcabideche 

 

Figura 7 - Ciclovia de Alcoitão 
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3.2. Prestação de Serviços de Limpeza 

No terceiro trimestre de 2020, a empresa prosseguiu com a sua atividade na área da 

limpeza de instalações, continuando a colaborar com a CMC na limpeza das instalações 

municipais e sob gestão municipal, bem como mantendo a sua atividade nas mais 

diversas empresas do SEL e nas instalações próprias da Cascais Próxima e 

equipamentos sob sua gestão.  

 

Figura 8 - Limpeza do Aeródromo Municipal 

 

No início de setembro, a pedido da CMC., foi efetuada uma limpeza profunda e respetiva 

desinfeção preventiva do interior do Lar Residencial do CRID, de modo a possibilitar o 

início da utilização deste equipamento social.  

Devido à pandemia da COVID-19, a empresa continuou igualmente a garantir o reforço 

do serviço de limpeza e desinfeção em todas as instalações onde assegura a prestação 

de serviços de limpeza, com especial incidência na desinfeção dos pontos de contacto 

(ex: puxadores, maçanetas, corrimãos, torneiras, interruptores, botões de 

elevadores/máquinas de vending/máquinas de café, equipamentos que sejam 

manuseados, cadeiras, tampos de mesas, etc). 
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Para mitigação do risco de contágio do 

vírus, a empresa continuou a utilizar a 

técnica de nebulização no serviço de 

limpeza, executando 524 intervenções de 

desinfeção preventiva de interiores em 

diversas instalações de cariz público e 

municipal (208), lares (215), creches (36) e 

escolas públicas (65) do concelho, neste 

último caso garantindo a desinfeção de 

todas as escolas públicas antes do início do 

ano letivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 - Limpeza e desinfeção de escolas 
públicas 
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3.3. Mobilidade  

3.3.1. Gestão de Estacionamento 

A gestão de estacionamento, neste terceiro trimestre, teve como principal enfoque a 

contratação de novos agentes de fiscalização, quer para colmatar a saída de agentes, 

quer para fazer face à ampliação das zonas tarifadas do estacionamento de superfície, 

onde se inclui o Largo Amália Rodrigues, no Estoril.  

Foram ainda promovidas, como habitualmente, algumas parcerias com agentes de 

desenvolvimento local, destacando-se algumas ações no estacionamento de via pública 

em todo o concelho, nomeadamente: Unidade 

Móvel de Recolha de Sangue; Associação 

Alzheimer Portugal; Junqueiro Ténis;  Prémios 

Sophia 2020; Unidade Móvel rastreio VIH/SIDA; 

Rastreio Auditivos Gratuitos; COVID_BUS nas 

Escolas; Exposição Dinossauro Dino Parque; EDP 

Surf Experience; CN Esperanças Bodyboard Aqua 

Carca e Estoril Surf Festival. 

No que respeita ao estacionamento fechado, 

iniciou-se, no mês de julho, a exploração do Parque 

Marginal Estação de Cascais. 

 

Figura 10 – Cartão Viver Cascais disponível na nova app MobiCascais 

Figura 11 - Parque Marginal Estação de 
Cascais 
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Rendimentos Operacionais da Gestão Estacionamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estacionamento 3º T 2020 3º T 2019 Variação

Superfície - Via Pública 1.676.636,03 € 2.768.050,49 € -39%

Parques Fechados 365.835,50 € 451.601,12 € -19%

Totais 2.042.471,53 € 3.219.651,61 € -37%

Parques 3º T 2020 3º T 2019

Cascais Center 62.894,82 € 88.415,58 €

Marechal Carmona 70.717,42 € 117.094,83 €

Mercado de Cascais 12.467,28 € 12.540,49 €

Carcavelos 12.862,14 € 26.024,44 €

Parque do Tribunal 107.867,33 € 130.192,80 €

Parque do Hipodromo 13.979,80 € 15.507,50 €

Pampilheira 42.619,91 € 41.764,96 €

Parede 15.057,09 € 20.060,52 €

Marginal Cascais 27.369,71 € 0,00 €

Totais 365.835,50 € 451.601,12 €

Rendimentos - Parques de Estacionamento - Períodos Homólogos -                           

3º T 2020/3º T 2019
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Superfície - Via Pública 3º T 2020 3º T 2019

Avisos (1) 25.991,88 € 57.798,70 €

Parquímetros (1) 1.573.372,73 € 2.582.578,42 €

Emolumentos (2) 11.825,00 € 9.005,00 €

OVP's (1) 2.329,77 € 11.346,60 €

Taxa remoção (2) 11.755,00 € 25.633,80 €

Taxa bloqueamento (2) 22.351,00 € 36.404,00 €

Taxa depósito (2) 3.616,00 € 7.511,00 €

Taxa comerciantes e residentes (1) 3.983,76 € 5.370,06 €

Taxa Mensal (Protocolos) 21.410,89 € 32.402,91 €

Totais 1.676.636,03 € 2.768.050,49 €

(1) - Valores s/IVA

(2) - Valores isentos de IVA 

Rendimentos - Estacionamento de Superficie - Períodos Homólogos -                        

3º T 2020/3º T 2019
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3.3.2. Mobilidade Suave 

No que respeita à mobilidade suave, a Cascais Próxima, devido à situação pandémica 

que ainda vivenciamos, manteve inativos o sistema de bike sharing e os quiosques 

fechados, continuando a equipa a dar suporte em funções de operação e manutenção 

nos dispensadores de máscaras espalhados no concelho e na sua produção. 

Contudo, tendo em vista a reabertura dos quiosques de aluguer de bicicletas, foram 

promovidas melhorias e revisão de procedimentos operacionais e de atendimento. 

Houve ainda a necessidade de recolha parcial de alguns pontos de situação referentes 

aos materiais e condições de funcionamento nas estações de bike sharing e melhorias 

e testes de funcionamento para a nova aplicação móvel MobiCascais. 

Dada a participação da Cascais Próxima, com o sistema MobiCascais no evento 

Portugal Smart Cities Summit, a mobilidade suave marcou a sua presença através da 

exposição e apresentação do sistema de bicicletas partilhadas. 

 

 

 

Figura 12 - Participação no evento Portugal Smart Cities 



 

18 
 

Rendimentos Operacionais da Mobilidade Suave  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mobilidade Suave 3º T 2020 3º T 2019

Bicas Guia 5.318,18 € 31.410,61 €

Bicas Ecocabana 2.039,23 € 14.780,18 €

Bicas Estação 5.270,36 € 44.771,15 €

Bikesharing + Bikeparking 2.040,18 € 16.077,24 €

Trotinetes Flash 294,72 € 113,30 €

Notas de 0€ 776,53 € 0,00 €

Protocolos 0,00 € 81.300,81 €

Totais 15.739,20 € 188.453,29 €

Rendimentos - Mobilidade Suave - Período Homólogos - 3º T 2020/3º T 2019
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3.3.3. Gestão de Transporte Público de Passageiros   

 

Figura 13 – Novos tarifários MobiCascais 

A 1 de julho de 2020, entrou em vigor o Regulamento do Sistema Tarifário da Rede 

MobiCascais que instituiu o passe Viver Cascais, um passe para a rede municipal de 

transportes públicos rodoviários que é gratuito nas suas modalidades Residente, 

Estudante e Trabalhador. Dentro destas modalidades, foram efetuados os seguintes 

carregamentos:  

 Viver Cascais Residente: 53.827; 

 Viver Cascais Estudante: 993; 

 Viver Cascais Trabalhador: 1.080. 

Os bilhetes ocasionais passaram a ter validade diária, com tarifários distintos para 

aquisições a bordo e aquisições através da app MobiCascais. 

No terceiro trimestre, o número de utilizadores de passes foi de 38.687, sendo que 62% 

dos passageiros transportados usaram títulos Navegante enquanto que 30% usaram 

passes Viver Cascais. 

Dada a reposição gradual da frequência normal de circulação entre os meses de junho 

e setembro, no seu total, neste terceiro trimestre de 2020, foram transportados 

1.144.155 de passageiros em todo o âmbito municipal. No entanto os números mantêm-

se francamente inferiores aos do 1º trimestre do ano, ainda assim, tem sido notória uma 
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recuperação no número de passageiros ainda que esta seja uma recuperação lenta face 

ao facto de ainda se manter o estado pandémico. 

 

Figura 14 – Variação de passageiros transportados por dia 

A perda de passageiros diária estima-se agora na ordem dos 56%, sendo pouco 

provável que venha a atingir valores idênticos aos do 1º trimestre do ano antes do 

aparecimento de uma vacina. 
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Rendimentos Operacionais Transporte Público de Passageiros  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transporte públicos de passageiros 3º T 2020 3º T 2019

União de Freguesias de Cascais e Estoril  1.419,81 € 0,00 €

MobiBus 121,67 € 59.713,29 €

Buscas Passes 0,00 € 8.100,00 €

Obrig. Tarifárias de Serv. Púb. -7.327,11 € 57.004,00 €

Cartões Mobibus e Lisboa VIVA 147.281,33 € 48.838,04 €

Passes Navegante 48.177,97 € 9.878,66 €

Compensações 1.033,13 € 223,61 €

Câmara Municipal de Cascais 4.745,28 € 0,00 €

Protocolo ESSA -20.368,87 € 19.532,82 €

Totais 175.083,21 € 203.290,42 €

Rendimentos - Transportes Públicos de Passageiros - Períodos Homólogos -         

3º T 2020/3º T 2019
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3.4. Instrução de Processos de Contraordenação 

Mesmo na situação atual de pandemia, durante o período em análise, foram apreciados 

e decididos 3.491 processos, nos moldes descritos no quadro seguinte: 

Sem defesa/ sem pagamento - automáticas (custas + coima agravada) 3.399 

Defesa/não paga/agravamento - (custas + coima agravada) 41 

Defesa/paga/arquivamento - (devolução coima) 0 

Defesa/paga/indeferimento - (custas) 14 

Defesa/não paga – arquivamento 18 

Requerimento pós Decisão 16 

Pedido de pagamento em pagamento – indeferido 3 

É importante esclarecer que o terceiro trimestre foi o trimestre da retoma, depois do 

confinamento. 

O confinamento teve um impacto negativo no desenrolar natural da instrução dos 

processos de contraordenação, tendo o Departamento de Instrução de Processos de 

Contraordenação (DPC) instruído e apreciado, durante esse período, apenas 1.854 

processos, tendo resultado numa baixa receita. 

Após quase um ano de funcionamento, já é possível concluir que, das decisões 

administrativas notificadas, apenas cerca de 12% são pagas voluntariamente. Pelo que, 

as restantes terão que ser enviadas para Tribunal para execução. 

Além das decisões, após análise das defesas apresentadas pelos arguidos, foram ainda 

suspensos vários processos, pelo motivo indicado abaixo: 

 68 processos suspensos por identificação de novos condutores e diversas 

diligências de provas 

O Departamento de Instrução de Processos de Contraordenação, durante o terceiro 

trimestre de 2020, tratou e analisou 5.995 documentos, conforme quadro abaixo: 

 

Registos de PIC (Pedido de Identificação de Condutor) 685 

Entrada de documentos físicos (defesas, requerimentos vários e doc. 

relativos ao tratamento do correio) 2.604 

Documentos tratados via eletrónica (mail e edoclink) 641 

Digitalização e arquivo 1.842 

Atendimento telefónico 223 
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Rendimentos Operacionais da Instrução de Processos de 

Contraordenação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrução de Processos de contraordenação 3º T 2020 3º T 2019 Variação

Receita Cascais Próxima a) 894.260,09 € 399.607,35 € 124%

Totais 894.260,09 € 399.607,35 € 124%

a) Receitas alocadas em 2019 ao estacionamento de superfície

Rendimentos - Instrução de processos - Período Homólogos - 3º T 2020/3º T 2019
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3.5. Eficiência Energética 

 

Figura 15 - Infraestrutura elétrica do parque de estacionamento da Ribeira das Vinhas 

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

trimestre de 2020, aos projetos planeados e em curso, dando um importante apoio às 

obras efetuadas pelo Departamento de Regeneração Urbana e, também, realizando 

toda a componente de projeto e implementação de infraestruturas elétricas e iluminação 

pública, destacando-se os seguintes projetos e intervenções: 

 Elaboração de projetos de iluminação pública nos parques urbanos Mata 

Joaquim Ereira e Mata da Ribeira dos Mochos; 

 

        Figura 16 - Projeto de iluminação pública nos parques urbanos 
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 Manutenção e reparação de iluminação e infraestruturas elétricas no paredão de 

Cascais, particularmente na época balnear, por forma a manter a 

operacionalidade das mesmas durante os meses de verão; 

 Elaboração de projeto de eletricidade e trabalhos de instalação de infraestrutura 

elétrica para o novo parque de estacionamento da Ribeira das Vinhas, junto ao 

Mercado de Cascais; 

 Apoio aos projetos das 

ciclovias implementados pelo 

Departamento de Regeneração 

Urbana, nomeadamente os 

trabalhos levados a cabo na Av. 

da República, no Estoril, para 

enterrar toda a infraestrutura 

elétrica desta via relevante do 

concelho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17 - Apoio ao projeto das ciclovias implementado 
pelo Departamento de Regeneração Urbana 
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3.6. Comunicação e Marketing 

O Gabinete de Marketing, Comunicação e Imagem (GMCI), no terceiro trimestre, 

desempenhou um forte papel no que respeita à divulgação e promoção do novo site e 

app MobiCascais, elaborando e divulgando a imagem para comunicação, produzindo, 

em conjunto com a Divisão de Marca e Comunicação (DMCO) da Câmara Municipal de 

Cascais, tutoriais MobiCascais e reforçando o novo tarifário em vigor. 

 

Figura 18 - Novo site MobiCascais 

O GMCI, no que respeita às obras em curso no concelho, implementou, em conjunto 

com o gabinete do Sr. Vereador Nuno Piteira Lopes e a DMCO, uma estratégia de 

comunicação das mesmas, sendo realizadas propostas de localização de outdoors no 

local da obra e criando comunicados de intervenções pontuais e de curta duração.  

Em conjunto com o Departamento de Regeneração Urbana, o GMCI apresentou ainda 

um plano de comunicação, de modo a cobrir a necessidade de divulgação e 

comunicação da aplicação FIX, para registo, por parte do munícipe, de pedido para 

pequenas intervenções na via pública. 

 

 

Figura 19 - Proposta de divulgação e comunicação FIX 
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Em linha com as atividades realizadas pelo GMCI, foram elaborados e verificados 

diversos materiais de comunicação, de entre os quais se destacam: propostas de 

decoração, numeração de equipamento e de viaturas, desenvolvimento de flyers sobre 

o novo estacionamento tarifado na Ribeira das Vinhas, elaboração e colocação do 

tarifário no local de entrada do parque de estacionamento Estação de Cascais e 

produção de flyers para encarte no Jornal SOL. 

O GMCI foi ainda parte ativa e fulcral na organização do evento Portugal Mobi Summit, 

nomeadamente através da definição do local para as “Experiências de Parceiros”, no 

Passeio Marítimo de Carcavelos, bem como através da identificação e análise de 

obrigações contratuais e outros processos logísticos. 

 

Figura 20 - Escolinha de Trânsito MobiCascais no Portugal Mobi Summit 

Para além do Portugal Mobi Summit, o Gabinete de Marketing, Comunicação e Imagem, 

teve ainda uma participação ativa em eventos como a Semana Europeia da Mobilidade, 

Portugal Smart Cities Summit 2020, Estoril Classics 2020 e Grande Fórum Energia.  
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4. Análise da performance económico-financeira  

 

4.1. Análise da performance económica 

 

O volume de negócios acumulado, no terceiro trimestre de 2020, aumentou cerca de 

18%, face ao período homólogo de 2019, sendo de ressalvar que as áreas com maior 

expressão neste aumento foram o gabinete de eficiência energética e o recente 

Departamento de Instrução de Processos de Contraordenação. 

Conforme já referido anteriormente, durante o período de pandemia foram suspensos 

os processos de notificação, sendo retomados após o desconfinamento, o que originou 

um número elevado de processos no terceiro trimestre e consequente aumento de 

receita face ao período anterior.  

Contrariamente, registou-se uma redução significativa da receita no Departamento de 

Mobilidade devido à situação atual de pandemia, nomeadamente na mobilidade suave, 

onde a sua atividade continua inoperacional, sendo os seus colaboradores direcionados 

para outras áreas. 

Variação 

Valor

Vendas e serviços prestados 11.919.775,79 €  10.120.328,26 €  1.799.447,53 € 18%

Subsídios à exploração 21.899,80 €          9.975,00 €            11.924,80 €       120%

Variação de Inventários na produção 1.317,90 €            -  €                       1.317,90 €         100%

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

Outros rendimentos 7.793,92 €            13.745,84 €          5.951,92 €-         -43%

Total 11.950.787,41 €  10.144.049,10 €  1.806.738,31 € 18%

Rendimentos Operacionais - 3º T 2020 / 3º T 2019

Natureza 3º T 2020 3º T 2019 %
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O aumento dos custos variáveis teve maior impacto na rubrica de CMVMC - custo de 

mercadorias vendidas e matérias consumidas - (+32%) e nos gastos com pessoal 

(+13%). Este acréscimo nos CMVMC provem essencialmente dos gastos realizados no 

âmbito da COVID-19, assegurando a higienização/desinfeção de ruas, instalações e 

espaços públicos de todo o município.  

O reforço das equipas dedicadas à regeneração urbana, pela necessidade de assegurar 

todos os pedidos de intervenção no espaço público, a retoma de trabalhos devido ao 

período de confinamento assim como do serviço de limpeza e desinfeção em todas as 

instalações despoletou um acréscimo na rubrica de “Gastos com o Pessoal”. 

 

 

A redução dos juros de financiamento, face ao período homólogo de 2019, foi 

consequência da diminuição da rubrica de “Financiamentos obtidos” e da procura 

constante de condições mais benéficas.  

A decorrente baixa dos juros de financiamento permitiram uma significativa diminuição 

dos encargos financeiros, com a diminuição de 82% nos juros bancários, com impactos 

positivos na sustentabilidade financeira da empresa. 

 

 

Variação 

Valor

C.M.V.M.C 644.359,43 €        486.664,18 €        157.695,25 €     32%

FSE 4.608.182,22 €    4.218.106,11 €    390.076,11 €     9%

Gastos com o pessoal 5.650.997,78 €    4.997.794,78 €    653.203,00 €     13%

Provisões -  €                       68.399,05 €          68.399,05 €-       -100%

Outros gastos e perdas 44.473,36 €          63.192,59 €          18.719,23 €-       -30%

Depreciações / Amortizações 964.783,29 €        840.196,40 €        124.586,89 €     15%

Total 11.912.796,08 €  10.674.353,11 €  1.238.442,97 € 12%

Gastos Operacionais - 3º T 2020 / 3º T 2019

Natureza 3º T 2020 3º T 2019 %

Variação

Euros

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

Juros e gastos similares suportados 12.502,82 €          70.077,47 €          57.574,65 €-       -82%

Total 12.502,82 €          70.077,47 €          57.574,65 €-       -82%

%

Juros - Gastos e rendimentos financeiros - 3º T 2020 / 3º T 2019

Natureza 3º T 2020 3º T 2019
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4.2. Investimento em ativos fixos tangíveis e 

intangíveis 

 

Ao nível da gestão dos investimentos, existiu um aumento substancial no que respeita 

aos ativos fixos tangíveis, principalmente no equipamento básico e de transporte, 

destacando-se, ambas as rubricas, em relação ao período homólogo do ano de 2019. 

É de realçar, no equipamento básico, a aquisição de suportes para as máquinas 

dispensadoras, um investimento importante, dotando assim o município e seus 

munícipes do equipamento necessário para garantir o combate eficaz à COVID-19.  

Na rubrica dos ativos em curso, torna-se importante salientar o incremento na rubrica 

de “Ativos tangíveis e intangíveis em curso” que expõe os custos já incorridos com o 

PEDU PAMUS. 

30/09/2020

Descrição 30/09/2020 30/09/2019 %

Ativos tangíveis 2.464.903,72 €                 352.462,43 €        599%

Terrenos e Recursos Naturais -  €                                    -  €                       0%

Edifícios e outras construções 349.317,87 €                     -  €                       0%

Equipamento Básico 1.284.913,99 €                 230.739,10 €        457%

Equipamento de transporte 128.656,84 €                     33.540,00 €          284%

Equipamento Administrativo 22.108,05 €                       74.698,83 €          -70%

Outros ativos fixos tangíveis -  €                                    -  €                       0%

Ativos fixos tangíveis em curso 679.906,97 €                     13.484,50 €          4942%

Ativos intangíveis 170.045,96 €                     116.449,74 €        46%

Goodwill -  €                                    -  €                       0%

Projetos de desenvolvimento -  €                                    -  €                       0%

Programas  Computadores 15.210,00 €                       116.449,74 €        -87%

Propriedade Industrial -  €                                    -  €                       0%

Outros ativos intangíveis -  €                                    -  €                       0%

Ativos  intangíveis em curso 154.835,96 €                     -  €                       0%

Total 2.634.949,68 €                 468.912,17 €        462%

Euros s/IVA

Investimento em ativos fixos tangíveis e intagíveis
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4.3. Ativo 

 

O ativo líquido, no ano de 2020, foi cerca de 14.4 milhões de euros evidenciando um 

acréscimo de 2.6 milhões de euros (+22%), face ao período homólogo de 2019. 

Ao nível do ativo não corrente, a variação positiva em 41% justifica-se na rubrica de 

“ativos fixos tangíveis” em virtude do valor elevado dos investimentos em equipamento 

básico, conforme foi referido anteriormente. 

O aumento no ativo corrente encontra a sua fundamentação nas rubricas de “Clientes” 

e de “Inventários”. Na rubrica de “Clientes” estão incluídas as prestações de serviços 

realizadas para a autarquia, que se encontram dentro do prazo médio de pagamentos. 

A variação nos “Inventários” advém principalmente da necessidade de assegurar um 

stock económico mínimo de equipamentos, de forma a prosseguir, com o combate 

eficiente à pandemia da COVID-19. 

Variação

Valor

Ativo não corrente 5.620.111,38 €    3.988.296,63 €    1.631.814,75 € 41%

Ativos fixos tangíveis 4.194.622,37 €    2.526.354,89 €    1.668.267,48 € 66%

Ativos fixos intangíveis 1.425.489,01 €    1.461.941,74 €    36.452,73 €-       -2%

Ativo Corrente 8.799.351,07 €    7.871.546,24 €    927.804,83 €     12%

Inventários 468.321,72 €        321.101,93 €        147.219,79 €     46%

Clientes 1.664.474,73 €    385.839,30 €        1.278.635,43 € 331%

EOEP 182.619,01 €        192.108,57 €        9.489,56 €-         -5%

Outros créditos a receber 6.272.738,29 €    6.718.526,24 €    445.787,95 €-     -7%

Diferimentos 56.088,86 €          43.118,97 €          12.969,89 €       30%

Caixa e depósitos bancários 155.108,46 €        210.851,23 €        55.742,77 €-       -26%

Total 14.419.462,45 €  11.859.842,87 €  2.559.619,58 € 22%

Ativo em 30.09.2020 e 31.12.2019

Ativo 30/09/2020 31/12/2019 %
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4.4. Passivo 

 

No que respeita ao passivo, o mesmo atingiu 12.6 milhões de euros, revelando um 

aumento de +24% relativamente a 2019. 

Sendo de salientar que, no “Passivo Não Corrente”, o incremento da rubrica de 

“Financiamentos Obtidos” é devido a novas contratações de locação financeira, de 

investimentos já previstos anteriormente em orçamento.  

A redução na rubrica de “provisões” refere-se ao processo nº 286/18.4BESN ter 

terminado, por transação homologada por Douta sentença do tribunal administrativo e 

Fiscal de Sintra, tendo as partes acordado um valor global favorável à Cascais Próxima. 

A variação no “Passivo Corrente”, comparativamente ao final do ano de 2019, decorre 

essencialmente dos novos compromissos assumidos no contexto da pandemia da 

COVID-19. 

 

 

 

Variação

Euros

Passivo Não Corrente 312.084,65 €        277.983,06 €        34.101,59 €       12%

Provisões 57.999,99 €          127.999,99 €        70.000,00 €-       -55%

Financiamentos Obtidos 254.084,66 €        149.983,07 €        104.101,59 €     69%

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

Passivo Corrente 12.329.659,23 €  9.927.505,28 €    2.402.153,95 € 24%

Fornecedores 1.416.832,89 €    1.109.863,95 €    306.968,94 €     28%

Adiantamento de clientes -  €                       -  €                       -  €                    0%

EOEP 269.838,94 €        519.164,42 €        249.325,48 €-     -48%

Financiamentos Obtidos 9.448.547,00 €    7.220.905,20 €    2.227.641,80 € 31%

Outras dívidas a pagar 1.194.440,40 €    1.077.571,71 €    116.868,69 €     11%

Diferimentos -  €                       -  €                       -  €                    0%

Total 12.641.743,88 €  10.205.488,34 €  2.436.255,54 € 24%

Passivo 30/09/2020

Passivo em 30.09.2020 e 31.12.2019

31/12/2019 %
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4.5. Análise da performance patrimonial 

 
 

A evolução do Capital Próprio apresentou uma variação positiva (7%) justificada 

principalmente pelo acréscimo na rubrica de “Outras Variações de Capital Próprio”, 

referente à comparticipação recebida do âmbito do projeto PEDU PAMUS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variação

Euros

Capital subscrito 1.220.000,00 €    1.220.000,00 €    -  €                    0%

Reservas legais 9.795,87 €            8.774,69 €            1.021,18 €         12%

Outras reservas 144,95 €                144,95 €                -  €                    0%

Ajustamentos / outras variações de capital próprio 162.650,08 €        64.774,55 €          97.875,53 €       151%

Resultados transitados 359.639,16 €        350.448,53 €        9.190,63 €         3%

Resultado liquido do período 25.488,51 €          10.211,81 €          15.276,70 €       150%

Total 1.777.718,57 €    1.654.354,53 €    123.364,04 €     7%

Capital Próprio em 30.09.2020 e 31.12.2019

Capital próprio 30/09/2020 31/12/2019 %
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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 fatos 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. 

 

 

Cascais, 02 de Novembro de 2020 

O Conselho de Administração 
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