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1. Sumário Executivo
No ano de 2019, Portugal voltou a viver um ambiente favorável no que diz respeito à confiança dos
consumidores. Prova desse ambiente são os números do emprego, que, em comparação com o
ano anterior, manteve-se igual em cerca de 6,7%.
O Banco de Portugal previu, em Dezembro, um crescimento da economia de 2 pontos percentuais,
contudo existe uma previsão para uma desaceleração deste crescimento ao longo dos próximos
anos.
Ainda assim, acompanhando o crescimento do ano de 2019 ao nível da economia nacional, a
Cascais Próxima desenvolveu diversos projetos que vieram solidificar quer a marca MobiCascais e
os seus serviços associados, quer os departamentos de regeneração urbana e de serviços de
limpeza e equipamentos escolares da rede pública.
Na manutenção do espaço público, a Cascais Próxima manteve em 2019 os elevados índices de
eficácia, sendo de realçar as mais de 2900 intervenções realizadas na manutenção do espaço
público. Outro número que comprova o sucesso da Cascais Próxima, na área das infraestruturas
de águas pluviais, foram os mais de 6800 m de coletores inspecionados.
No que respeita à área de limpezas e serviços solidários obtivemos um aumento nos serviços
prestados, sendo celebrados novos contratos e tendo registado também um aumento no número
de eventos não programados, para os quais foram solicitados os nossos serviços (novos eventos
da Câmara Municipal de Cascais, eventos desportivos ocorridos no Complexo Desportivo da
Abóboda, entre outros).
Contudo, foi no departamento de Mobilidade que se fez sentir o maior crescimento ao nível de
atividades desenvolvidas. Procedemos ao alargamento das zonas tarifadas, na sensorização do
estacionamento de superfície, iniciando-se a exploração de novos parques de estacionamento e
colocando-se carregadores para carros elétricos nos parques fechados já existentes. Na área da
Mobilidade Suave verificou-se o aumento do número de estações de bikesharing, promovendo um
maior número de utilizações e apostou-se num sistema de partilha de trotinetas elétricas no
município. Como operadora de transportes públicos a Empresa viabilizou a venda online dos passes
Navegante Metropolitanos e Municipais promovidos pela AML, bem como a participação no estudo
da gratuitidade dos transportes públicos rodoviários e da integração de toda a bilhética no âmbito
da nova concessão municipal.
Ainda no que respeita à mobilidade, a Cascais Próxima manteve um importante envolvimento em
eventos, participando e co-organizando diversas feiras e congressos onde se destacam: Portugal
Mobisummit, o Portugal Smart Cities Summit, ou Smart Cities Expo World Congress Barcelona,
promovendo assim a marca MobiCascais ao nível europeu.
A empresa atingiu um volume de negócio de 14,5M €, repartido pelas área de: regeneração urbana
(7.2M €), mobilidade (5.2M €), serviços de limpeza (2.1M €) e contraordenações (46mil €).
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O Resultado Operacional ascendeu a cerca de 156 mil euros, valor superior ao registado no período
homólogo de 2018, em cerca de 6%, tendo a otimização dos custos de operação contribuído para
a obtenção deste resultado.
O Ativo registou cerca de 11,9M €, com uma variação negativa de 34% face ao período homólogo
dado a redução nos saldos de “Clientes” e “Caixa e Bancos” e a melhoria dos prazos médios de
recebimento de clientes, bem como a liquidação de faturas de terceiros.
O Passivo reduziu face ao ano anterior, cifrando-se em 10.2M € devido à diminuição da rubrica de
“Financiamentos obtidos” em 6,6M € (-47%).
O capital próprio teve um crescimento de 17%, devido ao aumento do capital subscrito, dada a
realização em espécie de dois veículos pesados de passageiros.
O investimento ascendeu a 870 mil euros repartido em ativos fixos tangíveis e intangíveis de modo
a assegurar o plano de mobilidade integrada para o concelho, com especial relevância na rede de
estacionamento de superfície, parques de estacionamento, mobilidade suave e na renovação da
sua frota para veículos elétricos.
A Empresa encerrou o exercício com um Resultado Líquido de 10.211,81€ propondo, o Conselho
de Administração, a aplicação de 10% para reservas legais no valor de 1.021,18€, e o restante para
resultados transitados no valor de 9.190.63€.
O concelho de administração agradece o empenho, dedicação e profissionalismo de todos os
colaboradores, e a todos aqueles que continuam a acreditar na Cascais Próxima, em especial ao
executivo da Câmara Municipal de Cascais, e todos aqueles que connosco colaboram,
nomeadamente: Juntas de Freguesia, Instituições do concelho, munícipes, parceiros e
fornecedores.

Tudo Começa nas Pessoas!

Cascais, 15 de janeiro de 2020

O Conselho de Administração,
Paulo Miguel Coimbra Casaca
Guilherme Manuel da Silva Dórdio Rodrigues
Inês Calheiros de Seixas Palma Lopes Teixeira
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2. 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 8.º e na alínea b) do n.º 1, do artigo 9.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 ano de 2019, os quais submete à apreciação da
Câmara Municipal de Cascais:
 Relatório de Gestão;
 Balanço;
 Demonstração de Resultados por Naturezas;
 Demonstração Individual das Alterações ao Capital Próprio;
 Anexo às Demonstrações Financeiras;
 Mapa do Endividamento;
 Mapa de Execução Orçamental;
 Mapa de Execução de Investimentos;
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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3. 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

3.1.

BDO & Associados, SROC, Lda.
Representada por João Guilherme Melo Oliveira

Recursos Humanos

Variação do quadro de pessoal (períodos homólogos):


Ano de 2019: 470 colaboradores



Ano de 2018: 412 colaboradores

Figura 1 - Gráfico de colaboradores por área
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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,



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,



GEIN/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 em relação ao período homólogo de 2018 (12,5%) distribuise pelas diferentes áreas da empresa, motivado pelo aumento da atividade de cada uma delas,
nomeadamente o serviço de limpeza com o aumento do número instalações onde a empresa presta
serviços, a expansão das zonas de estacionamento sob fiscalização, o aumento da atividade dos
transportes públicos urbanos que consequentemente cria a necessidade de reforçar o atendimento
nas lojas Cascais e o suporte ao cliente. Também a mobilidade suave sofreu um reforço de recursos
humanos na equipa de manutenção devido ao aumento do parque de bicicletas.
Contribui ainda, para este aumento de recursos humanos, a criação de um novo departamento face
à nova atividade de instrução de processos de contraordenação, tendo sido esta competência
delegada pelo Município de Cascais à empresa local.
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Formação profissional (períodos homólogos):


Ano de 2019: 4.377,50 horas – 362 Colaboradores



Ano de 2018: 3.352 horas – 236 Colaboradores

Figura 2 - Gráfico de distribuição de horas de formação

Em 2019 a aposta em formação foi nas áreas operacionais, sensibilizando os colaboradores para a
proteção e cuidados necessários com o objetivo de prevenir acidentes de trabalho. Considerando o
aumento da área de fiscalização de estacionamento e a necessidade de formar Agentes de
Fiscalização de Estacionamento esta foi também uma área com grande volume de formação no ano
em análise, refletindo-se na área de formação de “Proteção de Pessoas e Bens”.
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4. Áreas de Negócio
4.1.

Regeneração urbana

Em termos genéricos, a Cascais Próxima, ao longo de 2019, deu continuidade à sua principal
atividade: a Manutenção do Espaço Público. Neste domínio destacam-se mais de 2900
intervenções realizadas nas mais diversas áreas.


Betuminosos: 200.000m2



Passeios: 26.000m2 (calçada + pavê)



Sinalização vertical: mais de 1.000 sinais verticais colocados;



Sinalização horizontal onde se destacam as mais de 2.000 passadeiras intervencionadas.



Limpeza de grafitis: 3.300 m2

TOTAL DE PEDIDOS EXECUTADOS
TIPO DE
PEDIDO

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Ano

PEDIDOS
INTERNOS

122

112

111

97

162

178

175

148

151

151

153

128

1.688

FIX

111

86

128

77

103

72

96

123

175

67

108

60

1.206

TOTAL

233

198

239

174

265

250

271

271

326

218

261

188

2.894

Ainda inseridos na atividade da manutenção, de realçar os trabalhos realizados na área das
infraestruturas de águas pluviais, onde foram inspecionados mais de 6800 m de coletores,
desobstruídos mais de 32000m de coletores e limpos cera de 1300 caixas de visita, 3100
sumidouros e 2650 valetas.
Como complemento ao trabalho de manutenção, a empresa desenvolveu também trabalho na
execução de obras estruturantes para o Concelho de Cascais, com principal destaque para a
coordenação de projeto e obra das novas instalações do centro de simuladores da TAP, no
aeródromo municipal de Cascais, a construção da via dedicada para o Veículo Autónomo, em
Carcavelos e a requalificação da praça contígua ao Edifício Cruzeiro.
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Figura 3 - Simulador TAP no aeródromo
Municipal de Cascais

Figura 4 - Via dedicada para o veículo autónomo

Na atividade de Fiscalização de obras lançadas pelo Município, destacam-se as obras de extensão
da 2.ª circular, uma nova via de circulação rodoviária em Birre, a construção das novas instalações
do Espaço Sénior do Centro Comunitário e Paroquial da Parede, entre outras.
Em termos de projetos, destacam-se os projetos de estacionamento desenvolvidos (CUF Cascais,
Carcavelos, Crismina, etc.) e o projeto da extensão da rede ciclável, cujo obra a realizar no ano de
2020 representa um forte investimento no alargamento da rede de ciclovias dando, assim,
cumprimento aos objetivos definidos pelo município de Cascais na área da mobilidade suave.
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Figura 5 - Ciclovia de Carcavelos

Assim, dando continuidade ao trabalho realizado, ao nível das atividades de Regeneração Urbana,
prevêem-se executar em 2020 ações e iniciativas com significativa relevância estrutural de
manutenção e conservação de infraestruturas urbanas e espaços exteriores de utilização coletiva,
edifícios e equipamentos de utilização pública, nomeadamente, as infraestruturas rodoviárias,
cicláveis e pedonais, bem como as infraestruturas de águas pluviais, intervenções e demolições no
património edificado municipal, de acordo com as orientações estratégicas do Município e objetivos
definidos pela Empresa.
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4.2.

Prestação de Serviços de Limpeza

No ano de 2019, a Empresa prosseguiu o desenvolvimento da sua atividade na área da limpeza de
instalações, visando garantir a qualidade do serviço público concedido 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.
Como tal, no ano transato, a Cascais Próxima continuou a assegurar a prestação de serviços de
limpeza, nas instalações municipais ou sob gestão municipal, incluindo os estabelecimentos de
ensino público do Concelho (escolas secundárias, básicas 2,3 e básicas do 1.º ciclo), nos diversos
eventos realizados ou apoiados pela C.M.C., nas instalações do Ninho de Empresas da DNA
Cascais, na Esplanada do Mercado da Vila em Cascais, no Complexo Desportivo Municipal da
Abóboda, nas instalações da União de Freguesias de Carcavelos e Parede, nas instalações da
Cascais Ambiente, nas suas próprias instalações e nos autocarros da MobiCascais.
Durante este período, a Empresa assumiu igualmente a prestação de serviços de limpeza na Escola
Básica de Alcabideche, na delegação da Parede da
Cooperativa Nacional de Apoio ao Deficiente (CNAD),
no Centro de Congressos do Estoril, no Aeródromo
Municipal de Cascais, na Sociedade Musical União
Paredense (SMUP) e nas 84 estações de bike sharing
da MobiCascais, tendo atualmente 183 instalações sob
sua responsabilidade nesta área de atividade.

Figura 6 - Limpeza das estações de bikesharing
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A Empresa executou igualmente a prestação de serviços de limpeza na FIARTIL 2019 e
pontualmente foram ainda executados diversos serviços de limpeza ocasionais e, a pedido,
nomeadamente a limpeza de hangares no Aeródromo Municipal de Cascais, o reforço de limpeza
no Complexo Desportivo Municipal da Abóboda devido à realização de diversos eventos
desportivos, a limpeza do evento “Festa dos Maios” organizado pela Cascais Ambiente e que
decorreu na Casa da Cal - Quinta do Pisão e a limpeza dos eventos “Festas das Tasquinhas e 3º
Festival de Concertinas de Cascais", “Mercado da Sardinha”, “Mercado da Cerveja” e “Mercado de
Outono” organizados pela DNA Cascais.

Figura 7 - Limpeza do recinto da FIARTIL

Ainda durante o período em apreço foram realizadas diversas ações de formação internas
destinadas a todos os colaboradores da área das limpezas, sobre boas práticas na utilização dos
produtos, materiais e equipamentos de limpeza disponibilizados pela Empresa e sobre segurança
e saúde no trabalho, estas últimas em parceria com a Divisão de SST da C.M.C.. Foi igualmente
levada a cabo uma ação de formação sobre a utilização das máquinas e composição química dos
produtos de limpeza utilizados pela Empresa, destinada aos supervisores de limpeza e chefia do
Departamento de Limpezas.
Dada a elevada rotatividade de pessoal nesta área de atividade, a Cascais Próxima continuou a
apostar num recrutamento de colaboradores alinhado ao modelo de negócio próprio desta área, em
estreita articulação com diversas instituições sociais do Concelho. Esta forma de recrutamento visa
a satisfação da necessidade objetiva de recrutamento de pessoal, contribuindo igualmente para a
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diminuição do desemprego no Concelho, assim como para uma maior integração social e
profissional de pessoas mais desfavorecidas, de faixas etárias mais elevadas e desempregados de
longa duração, cuja reintegração no mercado de trabalho é mais difícil.
A Cascais Próxima levou, ainda, a cabo o projeto Consertos Solidários, que se materializa na
prestação de um serviço gratuito de pequenas reparações domésticas, ao nível da canalização,
eletricidade, serralharia e pequena bricolage, dirigido aos munícipes com carência económica
declarada, tendo um impacto efetivo na melhoria das condições de habitabilidade das suas
habitações e consequentemente do seu bem-estar, esperando-se que em 2020 exista um
alargamento do seu âmbito.

14

4.3.

Mobilidade

Figura 8 - Notícia do 3º aniversário do MobiCascais

4.3.1.

Gestão de estacionamento

Ao nível da gestão do estacionamento a empresa continuou a apostar na melhoria da gestão das
zonas controladas e da taxa de rotatividade do estacionamento à superfície e em parques fechados
integradas com a rede de transporte público e mobilidade suave, havendo também um reforço da
equipa de fiscalização, por via do aumento das zonas tarifadas e uma melhoria na tecnologia
utilizada no que respeita a facilitar os pagamentos dos utentes e o controlo do estacionamento de
superfície e parques fechados.

Principais Intervenções relevantes:


Início de exploração do parque de estacionamento da Parede;



Promoção de parcerias com agentes de desenvolvimento local, destacando-se algumas
ações no Parque Marechal Carmona e Parque do Hipódromo Manuel Possolo: Congresso

15

Habitação de Cascais, Cerimónia de Reconhecimento do Trabalho Voluntário, Cascais
Sports Weekend, A Bicicleta e a Cidade, Out Fest, Festa da Criança, III Olimpiadas do
Ambiente, 28th Harley Davidson European Hog Rally Cascais, CSI, Feira do Cavalo
Lusitano, EDP Cool Jazz, Festas do Mar, Iron Man, Oficina de Formação "O Território como
Recurso que Educa", Cascais City Race, Maratona EDP, Junior Padel CUP, Encontro LusoEspanhol, Junior Padel CUP, Conferência da Ordem dos Economistas e Christmas Village;


Promoção de parcerias com agentes de desenvolvimento local, destacando-se algumas
ações no estacionamento de via pública em todo o concelho, nomeadamente: recolha de
sangue, Cantar as Janeiras, 28º Troféu de Atletismo de Cascais 2019, Ser+, Mercado do
Chocolate, Meia Maratona, Rotary dos Templários, Street Food Festival, Mercado da Língua
Portuguesa, Marchas de Santo António, Campeonatos Nacionais Militares, Kids Music Fest,
"Cascade 19", EDP Coll Jazz, “No Gravity Tricking”, Mega festival insufláveis, Mercado da
Sardinha, Mercado da Cerveja, Padel Masters, Liga Meo, Iron Man, Mercado da América
Latina , “Summer Continental Estoril”,



Aplicação do Novo Regulamento Municipal de Estacionamento Controlado e dos Parques
de Estacionamento sob gestão da Empresa;



Ampliação das áreas tarifadas do estacionamento de superfície, nomeadamente, na Guia;



Melhoramento da nova da plataforma de fiscalização IParque, como instrumentos de gestão
do estacionamento de superfície;



Promoção da implementação da sensorização do estacionamento de superfície, melhorando
a gestão da ocupação dos lugares de estacionamento e respetivo ordenamento, tornandose um mecanismo estratégico para uma melhor gestão dos lugares de estacionamento,

Figura 9 - Sensorização do estacionamento de superfície
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permitindo, desta forma, maior eficácia na fiscalização, com redução do trânsito e
estacionamento parasita;


Implementação de sensores na via pública nos lugares de mobilidade reduzida para dar
informação em tempo real na App Mobicascais dos lugares disponíveis;



Implementação de tecnologias inovadoras de deteção de veículos por matrícula (LPR –
License Plate Recognition) nos acessos aos núcleos históricos da Vila de Cascais de forma
a alertar os elementos fiscalizadores da zona para a permanência de viaturas estacionadas
não autorizadas, melhorando-se desta forma a eficácia da fiscalização;



Promoção do planeamento do alargamento da rede de parquímetros com tecnologia android
nas áreas de estacionamento controladas pela Cascais Próxima com terminais de
pagamento multibanco através de tecnologia contactless, de forma a testar a sua robustez,
satisfação das necessidades dos clientes e impacto na otimização da estrutura de custos de
operação;



Promoção da automação do Parque do Tribunal, através da colocação de portões
comandados de acesso ao parque, respondendo às necessidades dos utentes;



Criação e promoção de vendas de estacionamento em parques fechados e na via pública
em dias de eventos;

Figura 10 - Decoração dos Parques de Estacionamento da Cascais Próxima



Implementação de terminais de pagamento automático para permitir pagamentos com
cartões bancários em todas as caixas de pagamento automático dos parques de
estacionamento;



Implementação de leitores de Cartões Lisboa Viva em todos os parques de estacionamento,
de forma a permitir a entrada nos mesmos através de um único cartão, também de acesso
aos transportes públicos;
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Promoção do pagamento do estacionamento através da aplicação MobiCascais;



Promoção de novos protocolos de estacionamento de superfície com o sector empresarial
do Concelho;



Aquisição de uma nova viatura elétrica destinada aos trabalhos de bloqueamento de
veículos indevidamente estacionados na via pública, visando contribuir para a melhoria do
ambiente;



Promoção do estacionamento gratuito na época natalícia, de 28 de novembro de 2019 a 6
de janeiro de 2020, em determinadas artérias do concelho;



Carregadores de veículos elétricos em parques fechados sob gestão da Cascais Próxima.
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Principais números financeiros:
Rendimentos Operacionais da Gestão Estacionamento
Rendimentos - Estacionamentos - Períodos Homólogos - 2019/2018
Estacionamento
Superfície - Via Pública
Parques Fechados
Totais

2019

2018

Variação

4 135 730,91 €

3 316 865,81 €

25%

610 016,15 €

494 318,57 €

23%

4 745 747,07 €

3 811 184,38 €

25%

Rendimentos - Parques de Estacionamento - Períodos Homólogos - 2019/2018
Parques

2019

2018

Cascais Center

118.815,56 €

122.086,85 €

Marechal Carmona

159.860,94 €

154.827,80 €

Mercado de Cascais

16.886,18 €

13.236,36 €

Carcavelos

34.788,11 €

36.101,79 €

171.573,89 €

145.914,45 €

Parque do Hipodromo

22.335,88 €

10.921,65 €

Pampilheira

58.086,87 €

11.229,67 €

Parede

27.668,73 €

0,00 €

Totais

610.016,15 €

494.318,57 €

Parque do Tribunal
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Rendimentos - Estacionamento de Superficie - Períodos Homólogos 2019/2018
Superfície - Via Pública
Avisos (1)

2019 a)

2018 a)

70.636,10 €

43.249,43 €

3.296.210,45 €

2.592.305,87 €

583.926,19 €

530.956,39 €

Emolumentos (2)

13.110,00 €

12.550,00 €

OVP's (1)

14.152,93 €

9.087,89 €

Taxa remoção (2)

51.664,00 €

30.957,00 €

Taxa bloqueamento (2)

43.078,00 €

49.990,00 €

Taxa depósito (2)

12.900,00 €

6.548,00 €

7.280,49 €

5.182,92 €

42.772,76 €

36.038,31 €

4.135.730,91 €

3.316.865,81 €

Parquímetros (1)
Autos (3)

Taxa comerciantes e residentes (1)
Taxa Mensal (Protocolos)
Totais
(1) - Valores s/IVA
(2) - Valores isentos de IVA

(3) - Valores isentos de IVA - unicamente os 55% para a Cascais Próxima, E.M.-S.A.
a) Valores acumulados
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4.3.2.

Mobilidade Suave

A Cascais Próxima, E.M, S.A, tem vindo a investir afincadamente na promoção dos meios de
transporte suaves, com vista a reduzir a pegada carbónica do concelho de Cascais e de todos os
seus frequentadores. Para tal, têm contribuído bastante a contínua disponibilização do serviço de
aluguer de bicicletas de lazer em três quiosques, situados na Guia, Ecocabana e Estação de
Cascais, contemplando 295 biCas de lazer, desde do dia 10 de outubro de 2016 e 90 estações de
Bikesharing, com cerca de 700 bicicletas.
No âmbito da estratégia de mobilidade suave do concelho de cascais, a Cascais Próxima tem vindo
a instalar diversos suportes universais para estacionamento de bicicletas e trotinetas em locais
estratégicos para que todos possam estacionar as suas próprias bicicletas e trotinetas de uma forma
organizada.

Figura 11 - Remodelação do quiosque da Guia

Principais Intervenções relevantes:


Criação de uma nova plataforma operacional, com o objetivo de agregar todas as
plataformas de operação e utilizador;



Abertura do novo quiosque da Guia, completamente remodelado;



Celebração de protocolo com empresa externa de trotinetas, nos quiosques de aluguer;
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Aquisição de bicicletas com motor auxiliar elétrico a serem disponibilizadas nos quiosques;



Contratação de oficina externa para reparações com mão-de-obra especializada;



Novas estações de bikesharing:
 Escola Superior de Saúde de Alcoitão (ESSA);
 Escola de Artes;
 Universidade Nova SBE;
 Quinta dos Lombos, Carcavelos;

Figura 12 - Nova estação de bikesharing da Escola Superior de Saúde de Alcoitão (ESSA)



Expansão de estações de Bikesharing já existentes:
 Carcavelos Este;
 Carcavelos Oeste (Pastorinha);
 Guia;
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Promoção em eventos, com principal destaque:
 Eventos Nova SBE;
 XVI Congresso Ibérico – A
Bicicleta e a Cidade;
 Semana da Mobilidade;
 Smart City – Expo World
Congress (Barcelona);



Disponibilização de atrelados copulativos
para crianças;



Figura 13 - Smart City – Expo World Congress (Barcelona)

Colocação de suportes universais para parqueamento de

bicicletas

em

novos pontos do concelho:
 Baía;
 Nova SBE;
 Praia de S. pedro do Estoril;
 Cruz Vermelha da Parede;
 Salesianos de Manique;
 Jardim Quinta da Carreira;


Melhoramento dos procedimentos internos com a operação e centro de operações (C2):
 Gestão de stock operacional através de aplicação;
 Contabilização de bicicletas automática;



Colaboração com as autoridades para reduzir atos de vandalismo nos ativos do sistema de
Bikesharing;



Ajustamento do regulamento de Bikesharing, tendo em consideração as regras de utilização
para sistemas de partilha no concelho de cascais;



Melhoramento dos trincos e sistemas operacionais nas docas de Bikesharing;



Renovação e otimização do espaço em armazém:
 Utilização de materiais renováveis para criação de espaços de arrumação para
material de stock e controlo de inventário;
 Melhoria das condições de segurança;
 Agrupamento de peças em espaço específico para otimização do trabalho diário de
reparação e inventário.
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Principais números financeiros:
Rendimentos Operacionais da Mobilidade Suave

Rendimentos - Mobilidade Suave - Período Homólogos - 2019/2018 Mobilidade Suave

2019

2018

Bicas Guia

35.736,98 €

28.569,05 €

Bicas Ecocabana

16.933,86 €

21.840,63 €

Bicas Estação

51.078,41 €

40.102,42 €

Bikesharing + Bikeparking

67.913,69 €

17.829,45 €

871,11 €

0,00 €

Trotinetes Flash
Notas de 0€
Totais

1.252,11 €
173.786,15 €

0,00 €
108.341,55 €
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4.3.3.

Gestão de Transportes Público de Passageiros

A Cascais Próxima, E.M., S.A. como operador de transporte público, tem vindo a promover o
licenciamento de novas carreiras de transporte público de passageiros no Concelho, o que tem
vindo a contribuir para uma maior integração, complementaridade e harmonização entre as tarifas
praticadas pelos diferentes operadores de transporte público.
Em 2019, o MobiCascais transportou 367.133 passageiros, um aumento de 114,4% relativamente
a 2018, num total de 463.908 km percorridos pelo conjunto das suas carreiras, mais 24,6% do que
no ano anterior, o que permitiu aos Cascalenses ganharem cada vez mais mobilidade dentro do
concelho.

Figura 14 - Número de passageiros transportados por mês em 2019

A taxa média de crescimento mensal na procura foi de 10,5% em 2019 e a taxa média de ocupação
diária foi de 21,43%.
Em janeiro, foi inaugurada a carreira busCas Escolar Malveira-Cascais, a qual veio permitir à
população estudantil da freguesia de Alcabideche um acesso mais rápido às escolas de Cascais.
Esta carreira, com horário e calendário concebidos especificamente para a população escolar,
transportou até ao momento 2.516 passageiros.

25

Para além desta carreira, a Cascais Próxima iniciou a operação regular, a título experimental, de
uma carreira em veículo autónomo. Este foi adquirido pelo Município em março de 2019 e, após a
certificação de quatro operadores, um instrutor e de um técnico de manutenção, iniciou o período
de operação experimental e gratuita, em via dedicada, entre o campus da Nova SBE e a rotunda
da Quinta de São Gonçalo, em Carcavelos.
No âmbito da maior integração entre os vários sistemas de bilhética dos operadores de transportes
da Área Metropolitana de Lisboa (AML), a Cascais Próxima aderiu à OTLIS em 2018 e em 2019
finalizou a integração do sistema de bilhética do MobiCascais. De salientar que os
desenvolvimentos adicionais realizados tanto na OTLIS como no MobiCascais vieram acrescentar
funcionalidades e potencialidades a todo o sistema da AML, nomeadamente o que permitiu a
compra do passe através do site MobiCascais sem necessidade de deslocação a um posto de
venda. Esta funcionalidade permitiu ainda a rápida operacionalização dos passes Navegante,
introduzidos em abril de 2019, e mais concretamente dos passes Navegante Família que tiram
partido do carregamento a bordo após pagamento online.

Figura 15 - Repartição do número de passes utilizados por tipologia

Outras Intervenções relevantes:


Promoção dos novos passes Navegante na AML e, mais especificamente, no concelho de
Cascais;



Desenvolvimento das ferramentas de monitorização da operação municipal de transporte
rodoviário de passageiros;
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Promoção de parcerias no âmbito da MobiCascais, nomeadamente, com a Hertz 24/7
Portugal para ampliar a oferta dos pacotes de mobilidade integrada de que é exemplo o
pacote de mobilidade Mobi busCas+CarSharing;



A criação de um protocolo entre a Cascais Próxima e a Santa Casa da Misericórdia de
Lisboa, de modo a permitir que os utentes do Lar Branco Rodrigues possam circular, de
forma gratuita, nas carreiras disponibilizadas pelo MobiCascais. Foi também criada uma
nova paragem com abrigo, nas proximidades do lar e será, ainda, construído um percurso
acessível de modo a facilitar a deslocação entre o lar e a paragem.



Apresentação e divulgação a nível nacional e internacional do projeto MobiCascais através
da participação em diversas redes internacionais (ex: European Platform on Mobility
Management e CIVITAS);



Promoção da candidatura, entretanto ganha, para organização por parte do Município da
ECOMM 2020 – European Conference on Mobility Management;



Gestão dos acordos de execução: Pacotes de Mobilidade – busCas SDR - e Park & Ride,
celebrados com os maiores operadores de transporte público de passageiros no Concelho:
Scotturb – Transportes Urbanos, Lda e CP – Comboios de Portugal, E.P.E;



Início da integração da rede municipal de transporte rodoviário regular de passageiros no
GTFS Cascais, que permite a qualquer utilizador planear viagens e consultar, em tempo
real, os horários, as tarifas e os itinerários;



Promoção dos estudos e desenvolvimentos com vista à viabilização e operacionalização da
gratuitidade dos transportes públicos em Cascais para 2020.
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Principais números financeiros:

Rendimentos - Transportes Públicos de Passageiros - Períodos Homólogos 2019/2018
Transporte públicos de passageiros
Cuf cascais

2019

2018
0,00 €

9 286,68 €

8 100,00 €

18 076,42 €

MobiBus

71 472,74 €

92 038,60 €

Buscas Passes

59 877,97 €

19 597,11 €

Obrig. Tarifárias de Serv. Púb.

78 985,36 €

24 269,25 €

Cartões Mobibus e Lisboa VIVA

17 005,74 €

0,00 €

Passes Navegante

14 953,14 €

0,00 €

530,35 €

0,00 €

22 891,32 €

5 188,68 €

273 816,63 €

168 456,73 €

Pacotes Mobi

Compensações
Prot. ESSA
Totais
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4.4.

Instrução de Processos de Contraordenação

Com a entrada em vigor do DL 107/2018, de 29 de novembro, os órgãos municipais passam a ter
a competência, sem necessidade de prévia autorização da administração central do Estado, para a
fiscalização do estacionamento nas vias e espaços públicos dentro das localidades e fora das
localidades sob jurisdição municipal, bem como a capacidade para a instrução e decisão de
procedimentos contraordenacionais rodoviários, incluindo a aplicação de coimas e custas, por
infrações leves relativas ao estacionamento proibido, indevido ou abusivo nos parques ou zonas de
estacionamento, vias e nos demais espaços públicos, dentro das localidades e fora das localidades
sob jurisdição municipal.
Ora a CMC delegou as novas competências adquiridas, na Cascais Próxima, tendo sido criado um
novo departamento, o Departamento de Instrução de Processos de Contraordenação, que tem
como missão, executar as novas competências que, até dezembro de 2018, eram da Autoridade
Nacional de Segurança Rodoviária.
Este novo departamento começou a funcionar em meados de outubro. O pouco tempo de
funcionamento serviu para a formação de uma pequena equipa, constituída por uma jurista e três
funcionários administrativos, suficiente para permitir que o Município de Cascais tenha sido o
primeiro município no País a usar das novas competências, emitindo algumas centenas de decisões
administrativas.
Este novo departamento aposta na celeridade processual, de forma a garantir uma decisão rápida
dos vários processos que estão sob a sua custódia. Assim, as pessoas envolvidas nestes processos
não terão que esperar por uma decisão dois ou três anos.
Indiretamente, esta política de “justiça célere”, terá impacto ao nível da disciplina dos automobilistas
quando ponderarem violar as normas do estacionamento nas artérias de Cascais.
Apesar do curto prazo de funcionamento deste departamento, prevê-se que, no ano de 2020, decida
cerca de 30 000 processos.
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Principais números financeiros:

Instrução de Processos de contraordenação

2019

2018

Variação

Contraordenações

45 686,04 €

0,00 €

100%

Totais

45 686,04 €

0,00 €

100%
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4.5.

Comunicação e Marketing

Com o objetivo de diversificar e intensificar a utilização do transporte coletivo e da mobilidade suave,
potenciar a utilização do autocarro como principal modo de transporte coletivo estruturante dentro
do concelho e melhorar as acessibilidades aos principais pólos geradores de tráfego, integrar e
articular a política de estacionamento e mobilidade suave na estratégia de mobilidade sustentável,
otimizar de forma integrada e dinâmica a procura e a oferta dos diferentes modos de transporte e
serviços disponíveis, bem como disponibilizar ao público, em tempo real, as condições de
funcionamento e os níveis de serviço da rede de transportes, o Gabinete de Comunicação e
Marketing promoveu os seguintes eventos:

Figura 16 - Portugal Smart Cities Summit



Apoio à Oficina REC - projeto social da Sea Agency integrado no Bairro da Adroana, com o
objetivo de acompanhar crianças e jovens em situação de risco, encaminhamento para
oportunidades de formação e de acesso ao mercado de trabalho – prestando auxílio da
decoração de vidros, colocação de grades de segurança e material de apoio para a oficina
mecânica;



Visitas a associações de idosos das freguesias do município com o objetivo de divulgar o
sistema MobiCascais junto da população idosa;



Presença na escola IBN Mucana em parceria com a Oficina 3G, com o objetivo de divulgar
o trabalho que o MobiCascais tem desenvolvido, sendo este projeto promovido pela Agência
de Empreendedores Sociais e a Fundação Champagnat em parceria com a Câmara
Municipal de Cascais e com o apoio do MobiCascais;
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Vinilagem da frota da Cascais Próxima;

Figura 17 - Vinilagem da frota da Cascais Próxima



Presença no Estoril Open - 27 de Abril a 5 de Maio através da disponibilização do busCas
Estoril, divulgação de soluções de estacionamento, disponibilização de bicicletas e trotinetas
(em parceria com a CIRC) e envolvimento com os visitantes;



Presença no Portugal Smart Cities Summit com stand MobiCascais e parceiros, decoração
do espaço, comunicação e equipa de reportagem;



Presença com ativação de marca nas Conferências do Estoril;



Co-organização do World Shopper, sendo ligação entre o World Shopper e os vários
serviços da CMC;



Presença no GolfSixes com disponibilização de biCas para utilização pelo público em geral;



Celebração do 3º aniversário do MobiCascais junto dos munícipes e dos colaboradores da
Cascais Próxima;



Ligação à organização do evento EDP Cool Jazz para comunicação em redes sociais sobre
o festival / oferta especial MobiCascais: pacote comboio + busCas; pacote estacionamento
+ busCas; estacionamento;



Presença no IV Fórum de recursos locais de Cascais para a Educação através de:
 ativação da Marca MobiCascais;
 disponibilização de materiais;
 workshop “Mobilidade na Ponta dos Pés”, com presença de Rui Cordeiro e João
Viegas Faria;



Realização de atividades no âmbito da Semana Europeia da Mobilidade;



Co-organização do Portugal Mobi Summit, considerado o maior evento de mobilidade
urbana em Portugal, com sessões plenárias, workshops e experiências interativas para
descobrir e experimentar as novas soluções da mobilidade;



Realização de campanha de estacionamento de rua com app + 30 minutos;
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Presença no evento Smart Cities Expo World Congress Barcelona com stand MobiCascais,
equipa e parceiros;



Organização do almoço de Natal para todos os colaboradores da Cascais Próxima,
celebrando, em simultâneo, o 19º aniversário da empresa;



Vinilagem do primeiro veículo autónomo em Portugal e campanha em redes sociais aquando
do início da circulação regular.
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4.6.

Tecnologias e Inovação

Em 2019, e ao nível do Departamento de Tecnologias e Inovação (DTI), salienta-se a
implementação de várias iniciativas no sentido de racionalização de recursos e melhoria dos
serviços prestados aos clientes internos da Empresa e aos cidadãos. Destacam-se as
implementações de uma plataforma de gestão de pedidos de helpdesk (CP-PT) e da funcionalidade
de captive portal na rede de wi-fi pública do município que é gerida pela Empresa.
A plataforma interna CP-PT desenvolvida internamente sobre uma solução open-source veio
colmatar uma necessidade premente no sentido de garantir a todos os colaboradores da Cascais
próxima auxílio a níveis de serviços garantidos de acordo com a criticidade nas suas solicitações
ao helpdesk interno de sistemas de informação, tornando mais rápida e eficaz a gestão das
solicitações diárias.

Figura 18 - Nova plataforma interna CP-PT

A implementação do captive portal na rede de wi-fi pública conta mais de 130 localizações ao longo
do município e foi desenhada no sentido de procurar garantir aos seus utilizadores uma experiência
de utilização simples, consistente e aceitável, procurando a implementação de políticas de utilização
responsáveis. Adicionalmente o uso do captive portal veio permitir ao município, a obtenção de
dados tais como a nacionalidade dos visitantes do município.
Para além destas iniciativas e, pela natureza da sua missão, o DTI foi um departamento essencial
para a realização de diversas iniciativas em estreita colaboração com o departamento de
mobilidade, salientando-se as seguintes:


Venda on-line de passes de transporte Navegantes: A Empresa foi pioneira dentro das
empresas de transporte da Autoridade Metropolitana de Lisboa (AML) na venda on-line de
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passes Navegantes, estando neste momento a mesma solução técnica a ser implementada
por outros membros da AML.

Figura 19 - Plataforma MobiCascais



Solução tecnológica do benefício de estacionamento para os residentes de Cascais: que
poderá vir a ser introduzida num futuro próximo.

Figura 20 - Benefício de estacionamento na APP MobiCascais



Apoio tecnológico para a nova concessão de transportes rodoviários e gratuitidade dos
transportes: Dada a entrada em vigor, em Janeiro de 2020, da nova realidade de gratuitidade
dos transportes públicos, o departamento de inovação e tecnologias iniciou um conjunto de
projetos transversais para a persecução deste objetivo estratégico, nomeadamente os
projetos de bilhética integrada, controlo dos níveis de serviço do concessionário e gestão da
atribuição do benefício da gratuitidade dos transportes públicos.
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5. Análise da performance económico-financeira

5.1.

Análise da performance económica
Rendimentos Operacionais - 2019 / 2018
Natureza

Vendas e serviços prestados
Subsídios à exploração
Provisões (aumentos/reversões)
Outros rendimentos
Total

2019

2018

14.521.009,09 €
2.072,34 €
- €
10.722,99 €
14.533.804,42 €

14.644.600,53 €
36.843,75 €
35.642,23 €
53.567,96 €
14.770.654,47 €

-

Variação
Valor
123.591,44 €
34.771,41 €
35.642,23 €
42.844,97 €
236.850,05 €

%
%
-1%
-94%
-100%
-80%
-2%

Comparando os anos de 2019 e 2018, o volume de negócios em 2019 manteve-se em linha com o
ano anterior. Contudo, a Mobilidade, a Prestação de Serviços de Limpeza de Instalações e o novo
departamento de contraordenações tiveram um crescimento positivo face ao período homólogo, tal
como referido anteriormente.
Concretamente, o maior impacto surgiu na Mobilidade em consequência da aplicação do novo
regulamento municipal nas zonas tarifadas que veio impactar nas receitas do ano de 2019. Como
resultado do aumento das tarifas existiu uma maior procura nos parques, particularmente nos
parques do Hipódromo e do Tribunal, também a celebração do contrato de concessão do serviço
de lavagens do parque do Tribunal foi importante nas receitas deste último. De destacar também
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que, quer as receitas dos transportes públicos, quer na área da mobilidade suave, o Bikesharing e
Bikeparking obtiveram um crescimento positivo.
Gastos Operacionais - 2019 / 2018
Natureza

2019

C.M.V.M.C
FSE
Gastos com o pessoal
Provisões
Outros gastos e perdas
Depreciações / Amortizações
Total

625.345,45 €
5.435.793,62 €
6.970.410,16 €
100.399,06 €
111.408,78 €
1.133.543,43 €
14.376.900,50 €

Variação
Valor
968.670,80 € - 343.325,35 €
6.109.055,93 € - 673.262,31 €
6.449.771,86 €
520.638,30 €
- €
100.399,06 €
81.895,25 €
29.513,53 €
1.012.940,21 €
120.603,22 €
14.622.334,05 € - 245.433,55 €
2018

%
%
-35%
-11%
8%
100%
36%
12%
-2%

A diminuição dos custos variáveis teve maior impacto na rubrica de CMVMC - custo de marcadorias
vendidas e matérias consumidas - (-35%) e nos FSE – fornecimentos e serviços externos - (-11%).
Esta redução nos FSE – fornecimentos e serviços externos - deve-se à Empresa ter apostado nos
trabalhos de manutenção e requalificação do espaço publico em detrimento da execução de
empreitadas de obras públicas de grande dimensão com intervenções mais profundas, tendo
impacto significativo na rubrica dos “Subcontratos” e consequentemente, na menor necessidade de
consumo de materiais de obras e trabalhos especializados.
A variação nos “Gastos com pessoal” advém da reestruturação orgânica do ano de 2019, com maior
incidência na prestação de serviços de limpeza, sendo este incremento também explicável pelo
aumento do salário mínimo nacional.
Juros - Gastos e rendimentos financeiros - 2019 / 2018
Natureza
Juros e rendimentos similares obtidos
Juros e gastos similares suportados
Total

2019
80 900,53 €
80 900,53 €

2018
- €
115 823,31 € 115 823,31 € -

Variação
Euros

%
%

34 922,78 €
34 922,78 €

-30%
-30%

A procura constante de condições mais benéficas e a consequente baixa dos juros de
financiamento, permitiram uma significativa diminuição dos encargos financeiros com a diminuição
de 30% nos juros bancários, face ao período homólogo de 2018, com impactos positivos na
sustentabilidade financeira da Empresa.
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Período Homólogos
Indicadores
Volume negócios
Gastos operacionais
Resultado Operacional
Resultado Líquido

2019

2018

14.533.804,42 €
14.376.900,50 €
156.903,92 €
10.211,81 €

14.770.654,47 €
14.622.334,05 €
148.320,42 €
12.708,05 €

Variação %
-2%
-2%
6%
-20%

O Resultado Operacional ascendeu a 156.904€, representado uma variação positiva de 6%, face
ao período homólogo de 2018, refletindo uma maior otimização de custos da Empresa.
O montante na rubrica de Provisões deve-se à provisão do processo nº 286/18.4BESN que corre
os seus termos no Tribunal Administrativo e Fiscal de Sintra.

5.2.

Investimento em ativos fixos tangíveis e intangíveis
Investimento em ativos fixos tangíveis e intagíveis
31/12/2019
Descrição
Ativos tangíveis
Terrenos e Recursos Naturais
Edifícios e outras construções
Equipamento Básico
Equipamento de transporte
Equipamento Administrativo
Outros activos fixos tangíveis
Activos fixos tangíveis em curso

2019
Euros s/ IVA
628.201,63 €
- €
- €
304.056,44 €
218.259,54 €
105.885,65 €
- €
- €

2018
Euros s/ IVA
697.158,45 €
- €
14.798,00 €
383.714,51 €
199.500,00 €
62.134,94 €
37.011,00 €
- €

%
-10%
0%
-100%
-21%
9%
70%
-100%
0%

Ativos intangíveis
Goodwill
Projectos de desenvolvimento
Programas Computadores
Propriedade Industrial
Outros activos intangíveis
Activos intangíveis em curso

241.362,73 €
- €
- €
158.460,73 €
- €
- €
82.902,00 €

143.490,33 €
- €
- €
143.490,33 €
- €
- €
- €

68%
0%
0%
10%
0%
0%
100%

Total

869.564,36 €

840.648,78 €

3%

Na gestão dos investimentos efetuados, comparando com o ano de 2018, é de salientar que, na
rubrica de ativos tangíveis, o aumento no equipamento administrativo (70%), se refere à melhoria
do sistema de gestão do transporte público rodoviário de passageiros e à realocação e renovação
de equipamento eletrónico para melhoria de fiscalização de estacionamento de superfície.
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Na rubrica dos ativos intangíveis é de salientar o investimento em sistemas de gestão integrada nos
parques de estacionamento do Tribunal e do Cascais Center através do controlo remoto dos
parques, controlo de acessos viários e pedonais, centrais de incêndio e monóxido de carbono,
permitindo uma maior segurança e qualidade para os utentes dos parques. De salientar a rubrica
de “Activos intangíveis em curso” que expõe os custos já incorridos com o PEDU PAMUS.

5.3.

Análise da performance financeira (Ativo)
Ativo em 31.12.2019 e 31.12.2018
Ativo

2019

Ativo não corrente
Ativos fixos tangíveis
Ativos fixos intangíveis

3 988 296,63 €
2 526 354,89 €
1 461 941,74 €

Ativo Corrente
Inventários
Clientes
EOEP
Outros créditos a receber
Diferimentos
Caixa e depósitos bancários

7 871 546,24 €
321 101,93 €
385 839,30 €
192 108,57 €
6 718 526,24 €
43 118,97 €
210 851,23 €

Total

11 859 842,87 €

Variação
Valor
4 256 083,02 € - 267 786,39 €
2 749 970,28 € - 223 615,39 €
1 506 112,74 € - 44 171,00 €
2018

13 758 431,07 €
304 010,81 €
1 439 908,19 €
213 681,57 €
10 478 882,58 €
54 788,94 €
1 267 158,98 €

%
-6%
-8%
-3%

- 5 886 884,83 €
17 091,12 €
- 1 054 068,89 €
- 21 573,00 €
- 3 760 356,34 €
- 11 669,97 €
- 1 056 307,75 €

-43%
6%
-73%
-10%
-36%
-21%
-83%

18 014 514,09 € - 6 154 671,22 €

-34%

O Ativo Líquido, no ano de 2019, foi cerca de 12M.€ evidenciando uma redução de 6.2M.€ (-34%),
face ao período homólogo de 2018.
A variação negativa do Ativo Líquido justifica-se pela diminuição das rubricas patrimoniais do ativo
corrente, com maior impacto na rubrica de “Caixa e Depósitos Bancários” (-83%), nos “Clientes” (73%) e na rubrica de “Outros Créditos a Receber” (-36%).
A rubrica de “Clientes” reflete a melhoria dos prazos médios de recebimento de clientes e liquidação
de faturas de terceiros. A diminuição da rubrica de “Outros Créditos a Receber” reflete a conclusão
de empreitadas de obras públicas entregues ao Município de Cascais.
De mencionar, ainda, a otimização do saldo da conta “Caixa e Depósitos Bancários” face aos
compromissos assumidos e pela amortização parcial, dos contratos de financiamento bancário.
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5.4.

Análise da performance financeira (Passivo)
Passivo em 31.12.2019 e 31.12.2018
Passivo

Passivo Não Corrente
Provisões
Outras dívidas a pagar
Financiamento Obtidos
Passivo Corrente
Fornecedores
Adiantamento de clientes
EOEP
Financiamento Obtidos
Outras dívidas a pagar
Diferimentos
Total

127.999,99 €
127.999,99 €
- €
149.983,07 €

27.600,93 €
27.600,93 €
- €
- €

Variação
Euros
100.399,06 €
100.399,06 €
- €
149.983,07 €

9.927.505,28 €
1.109.863,95 €
- €
519.164,42 €
7.220.905,20 €
1.077.571,71 €
- €
10.055.505,27 €

16.572.745,44 €
755.521,26 €
- €
359.078,29 €
13.985.000,00 €
1.473.145,89 €
- €
16.600.346,37 €

- 6.645.240,16 €
354.342,69 €
- €
160.086,13 €
- 6.764.094,80 €
- 395.574,18 €
- €
- 6.544.841,10 €

2019

2018

%
%
364%
364%
0%
100%
-40%
47%
45%
-48%
-27%
-39%

O Passivo foi de 10M.€ revelando uma redução de -39% relativamente a 2018.
Sendo de salientar que na rubrica de “Outras dívidas a pagar” foi cumprido o compromisso do
pagamento da Sociedade Parque Sol (Parque do Tribunal). A diferença na rubrica de Provisões em
2019 deve-se à provisão do processo nº 286/18.4BESN que corre os seus termitus no Tribunal
Administrativo e Fiscal de Sintra.
A diminuição da rubrica “Financiamentos obtidos” está relacionada com a amortização do capital
utilizado nas contas caucionadas, que geridos adequadamente, potenciam uma redução nos
encargos financeiros.
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5.5.

Análise da performance patrimonial
Capital Próprio em 31.12.2019 e 31.12.2018
Capital próprio

Capital subscrito
Reservas legais
Outras reservas
Ajustamentos / outras variações de capital próprio
Resultados transitados
Resultado liquido do período
Total

2019
1.220.000,00 €
8.774,69 €
144,95 €
64.774,55 €
350.448,53 €
10.211,81 €
1.654.354,53 €

Variação
Euros
1.000.000,00 €
220.000,00 €
7.503,89 €
1.270,80 €
144,95 €
- €
54.799,55 €
9.975,00 €
339.011,28 €
11.437,25 €
12.708,05 € 2.496,24 €
1.414.167,72 €
240.186,81 €
2018

%
%
22%
17%
0%
18%
3%
-20%
17%

A evolução dos Capitais Próprios apresentou uma variação positiva (17%) justificada pelo
acréscimo, de 22%, de aumento no capital subscrito, refletindo na realização em espécie de dois
veículos pesados de passageiros cedidos pelo acionista (CMC).
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6. 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.

7. Factos relevantes ocorridos após a data de balanço
Não ocorreram fatos materialmente relevantes após a data do balanço.

8. Proposta de aplicação de resultados
O exercício do ano económico de 2019 encerrou com um Resultado Liquido positivo de 10.211,81€,
propondo o Conselho de Administração a seguinte aplicação: 10% para reserva legal no valor de
1.021,18€ e o remanescente no valor de 9.190.63€ para resultados transitados.
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9. 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 2020.

Cascais, 15 de janeiro de 2020
O Conselho de Administração

Assinado por : PAULO MIGUEL COIMBRA CASACA
Num. de Identificação: BI073657875
Data: 2020.01.16 17:24:03 +0000

Assinado por : GUILHERME MANUEL DA SILVA
DÓRDIO RODRIGUES
Num. de Identificação: BI048903728
Data: 2020.01.16 17:11:15 GMT Standard Time
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CERTIFICAÇÃO LEGAL DAS CONTAS

RELATO SOBRE A AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Opinião com reservas
Áuditámos as demonstrações financeiras anexas da Cascais Próxima Gestão de Mobilidade,
Espaços Urbanos e Energias, EM, SA, que compreendem o balanço em 31 de dezembro de 2019
(que evidencia um total de € 11 859 843 e um total de capital próprio de € 1 654 355, incluindo um
resultado líquido de € 10 212), a demonstração dos resultados por naturezas, a demonstração das
alterações no capital próprio e a demonstração dos fluxos de caixa relativas ao ano findo naquela
data, e as notas anexas às demonstrações financeiras que incluem um resumo das políticas
contabilísticas significativas.
-

Em nossa opinião, exceto quanto aos possíveis efeitos da matéria referida na secção Bases para a
opinião com reservas, as demonstrações financeiras anexas apresentam de forma verdadeira e
apropriada, em todos os aspetos materiais, a posição financeira da Cascais Próxima Gestão de
Mobilidade, Espaços Urbanos e Energias, EM, SA, em 31 de dezembro de 2019 e o seu desempenho
financeiro e fluxos de caixa relativos ao ano findo naquela data de acordo com as Normas
Contabilísticas e de Relato Financeiro adotadas em Portugal através do Sistema de Normalização
Contabilística.
-

Bases para a opinião com reservas
O sistema de controlo interno e contabilístico tem vindo a ser reforçado com vista a assegurar de
forma tempestiva e adequada, a formalização e aceitação das encomendas efetuadas à Empresa
Municipal e o adequado registo e controlo dos procedimentos necessários à contratualização e
registo das obras, assegurando entre outros aspetos, a correta especialização dos gastos e
rendimentos associados às obras e trabalhos desenvolvidos pela Cascais Próxima, nos termos das
Normas contabilísticas e de relato financeiro, nomeadamente, da NCRF 19 Contratos de construção
e da NCRF 20 Rédito. Este processo, que tem determinado vários ajustamentos aos procedimentos
e controlos existentes, ainda não permite aferir na sua plenitude a especialização dos referidos
gastos e rendimentos, situação que limitou o nosso trabalho de auditoria.
-

-

A nossa auditoria foi efetuada de acordo com as Normas Internacionais de Auditoria (ISA) e demais
normas e orientações técnicas e éticas da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas. As nossas
responsabilidades nos termos dessas normas estão descritas na secção Responsabilidades do auditor
pela auditoria das demonstrações financeiras abaixo. Somos independentes da Empresa nos termos
da lei e cumprimos os demais requisitos éticos nos termos do código de ética da Ordem dos
Revisores Oficiais de Contas.
Estamos convictos que a prova de auditoria que obtivemos é suficiente e apropriada para
proporcionar uma base para a nossa opinião com reservas.

BOO a Associados, SROC, Lda., Sociedade por quotas, Sede Ao. da República, 50 100, 1069-211 Lisboa, Registada na Conservatória do Registo comercial de
Lisboa, NIPI 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 BDO & 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.

Ênfase
A generalidade dos outros créditos a receber (devedores por acréscimos de rendimentos), no
montante de €6700000 (2018: €9 800 000), referem-se a trabalhos e serviços de construção
efetuados nos exercícios de 2014 a 2017, conforme detalhe apresentado na Nota 24 do Anexo,
pendentes de faturação junto do Município. A nossa opinião não é modificada relativamente a estas
matérias.
Responsabilidades do órgão de gestão pelas demonstrações financeiras
O órgão de gestão é responsável pela: (i) preparação de demonstrações financeiras que apresentem
de forma verdadeira e apropriada a posição financeira, o desempenho financeiro e os fluxos de
caixa da Empresa de acordo com as Normas Contabilísticas e de Relato Financeiro adotadas em
Portugal através do Sistema de Normalização Contabilística; (ii) elaboração do relatório de gestão
nos termos legais e regulamentares aplicáveis; (iii) criação e manutenção de um sistema de controlo
interno apropriado para permitir a preparação de demonstrações financeiras isentas de distorção
material devida a fraude ou erro; (iv) adoção de políticas e critérios contabilísticos adequados nas
circunstâncias; e (v) avaliação da capacidade da Empresa de se manter em continuidade,
divulgando, quando aplicável, as matérias que possam suscitar dúvidas significativas sobre a
continuidade das atividades.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras
A nossa responsabilidade consiste em obter segurança razoável sobre se as demonstrações
financeiras como um todo estão isentas de distorções materiais devido a fraude ou erro, e emitir um
relatório onde conste a nossa opinião. Segurança razoável é um nível elevado de segurança, mas não
é uma garantia de que uma auditoria executada de acordo com as ISA detetará sempre uma
distorção material quando exista. As distorções podem ter origem em fraude ou erro e são
consideradas materiais se, isoladas ou conjuntamente, se possa razoavelmente esperar que
influenciem decisões económicas dos utilizadores tomadas com base nessas demonstrações
financeiras.
Como parte de uma auditoria de acordo com as ISA, fazemos julgamentos profissionais e mantemos
ceticismo profissional durante a auditoria e também:
(i)

identificamos e avaliamos os riscos de distorção material das demonstrações financeiras,
devido a fraude ou a erro, concebemos e executamos procedimentos de auditoria que
respondam a esses riscos, e obtemos prova de auditoria que seja suficiente e apropriada para
proporcionar uma base para a nossa opinião, O risco de não detetar uma distorção material
devido a fraude é maior do que o risco de não detetar uma distorção material devido a erro,
dado que a fraude pode envolver conluio, falsificação, omissões intencionais, falsas
declarações ou sobreposição ao controlo interno;
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(ii)

obtemos uma compreensão do controlo interno relevante para a auditoria com o objetivo de
conceber procedimentos de auditoria que sejam apropriados nas circunstâncias, mas não para
expressar uma opinião sobre a eficácia do controLo interno da Empresa;

(iii)

avaliamos a adequação das políticas contabilísticas usadas e a razoabilidade das estimativas
contabilísticas e respetivas divulgações feitas pelo órgão de gestão;

(iv)

concluímos sobre a apropriação do uso, pelo órgão de gestão, do pressuposto da continuidade
e, com base na prova de auditoria obtida, se existe qualquer incerteza material relacionada
com acontecimentos ou condições que possam suscitar dúvidas significativas sobre a
capacidade da Empresa para dar continuidade às suas atividades. Se concluirmos que existe
uma incerteza material, devemos chamar a atenção no nosso reLatório para as divulgações
reLacionadas incluídas nas demonstrações financeiras ou, caso essas divulgações não sejam
adequadas, modificar a nossa opinião. Às nossas concLusões são baseadas na prova de
auditoria obtida até à data do nosso relatório. Porém, acontecimentos ou condições futuras
podem levar a que a Empresa descontinue as suas atividades;

(v)

avaliamos a apresentação, estrutura e conteúdo gLobaL das demonstrações financeiras,
incluindo as divulgações, e se essas demonstrações financeiras representam as transações e
acontecimentos subjacentes de forma a atingir uma apresentação apropriada;

(vi)

comunicamos com os encarregados da governação, entre outros assuntos, o âmbito e o
calendário planeado da auditoria, e as conclusões significativas da auditoria incluindo
qualquer deficiência significativa de controlo interno identificado durante a auditoria.

À nossa responsabilidade inclui ainda a verificação da concordância da informação constante do
reLatório de gestão com as demonstrações financeiras.
RELATO SOBRE OUTROS REQUISITOS LEGAIS E REGULAMENTARES
Sobre o relatório de gestão
Dando cumprimento ao artigo 451 .°, número 3, alínea e) do Código das Sociedades Comerciais,
somos de parecer que o reLatório de gestão foi preparado de acordo com os requisitos Legais e
regulamentares aplicáveis em vigor, a informação nele constante é concordante com as
demonstrações financeiras auditadas e, tendo em conta o conhecimento e apreciação sobre a
Empresa, não identificámos incorreções materiais.
Lisboa, 16 de janeiro de 2020
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RELATÓRIO E PARECER DO FISCAL ÚNICO

Senhores Acionistas,
Relatório

No cumprimento do mandato que V. Exas. nos conferiram e no desempenho das nossas funções
Legais e estatutárias, acompanhámos a atividade da Cascais Próxima

-

Gestão de Mobilidade,

Espaços Urbanos e Energias, EM, SA, e examinámos regularmente os livros, registos contabiLísticos

e demais documentação, constatámos a observância da lei e dos estatutos e obtivemos do Conselho
de Administração os escLarecimentos, informações e documentos solicitados.
O balanço, a demonstração dos resultados por naturezas, a demonstração das aLterações no capital
próprio, a demonstração dos fluxos de caixa, o anexo e o relatório de gestão, Udos em conjunto com
a certificação Legal das contas, permitem uma adequada compreensão da situação financeira e dos
resuLtados da Empresa e satisfazem as disposições legais e estatutárias em vigor. Os critérios
vaLorimétricos utilizados merecem a nossa concordância.
Parecer

Assim, propomos:
1.

Que sejam aprovados o relatório de gestão, o balanço, a demonstração dos resultados por
naturezas, a demonstração das aLterações no capital próprio, a demonstração dos fLuxos de
caixa e o correspondente anexo, apresentados peLo Conselho de Administração, reLativos ao
exercício de 2019.

2.

Que seja aprovada a proposta de aplicação de resultados apresentada peLo Conselho de
Administração.

Lisboa, 16 de janeiro de 2020
O FISCAL ÚNICO
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