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1.Introdução 

O CCD PM Cascais iniciou em 2013 o processo de alinhamento das suas atividades de 

acordo com a sua missão e com o espírito dos seus fundadores, conforme estava previsto 

no seu plano de atividades para o referido ano. 

De uma forma geral, e tendo em consideração que este era particularmente ambicioso, 

podemos, sem falsa modéstia, concluir que o balanço de concretização do mesmo foi 

muito positivo, uma vez que tivemos oportunidades de concluir a maior parte das novas 

ações previstas, nomeadamente:  

- Reforçamos a participação e o envolvimento de um maior número de associados nas 

atividades desenvolvidas pelo CCD; 

- Promovemos o lançamento de novas modalidades desportivas, como a bicicleta todo o 

terreno (BTT) e o futsal; 

- Dinamizámos diversas atividades de cariz recreativo e cultural: participação do CCD nas 

Marchas de Cascais, bem como a organização de diversas sessões de workshops de 

danças latinas e de teatro, como a participação de mais de cem associados; 

- Adquirimos uma nova viatura de 9 lugares para suporte das modalidades desportivas  e 

restante atividades do CCD PM Cascais; 

- Alavancámos a nova plataforma eletrónica de comunicação do CCD Cascais, com um 

layout e conteúdos mais apelativos e reforçamos de todos os canais de divulgação do 

CCD PM Cascais;  

- Atribuímos uma cadeira de rodas de competição a um dos nossos associados e atletas 

da modalidade de atletismo.  

Por outro lado, foi um ano de continuidade na prossecução da qualidade de serviço e 

acréscimo de valor que se quer e deseja prestar a todos os associados do CCD, razão da 

nossa existência e Missão do nosso CCD. 

Naturalmente que todo o trabalho desenvolvido só foi possível através do capital de 

confiança que a Câmara Municipal de Cascais, tem depositado nesta Direção, através da 



 
 

4 
 

disponibilização dos meios financeiros e logísticos, que nos permitiram a concretização 

dos objetivos aprovados em novembro de 2012. 

Uma palavra de agradecimento é igualmente dirigida a todas as empresas municipais, e 

às Adc-Águas de Cascais, que com o respetivo apoio, em muito têm contribuído 

respetivamente para a concretização das atividades dinamizadas pelo CCD e para a 

melhoria da qualidade de serviço prestado pelo nosso jardim-de-infância.  

A todos os associados e colaboradores do CCD PM Cascais, pretende, igualmente, esta 

Direção, reconhecer e agradecer o empenho que ambos têm depositado na 

operacionalização dos objetivos da nossa Associação, que muito valor têm aportado na 

prossecução da Missão do CCD PM Cascais.  

Bem Hajam!  

 

2.Reestruturação dos Serviços CCD PM Cascais 

No primeiro trimestre de 2013, demos continuidade ao plano de restruturação iniciado no 

final de 2012, através da conclusão do processo de indemnização dos ex-colaboradores 

das atividades encerradas (Supermercado/Cantina, Bar CMC/DOM, Serviço refeições Bar 

Super), bem como, através da regularização das dívidas existentes para com os 

respetivos fornecedores. 

No final do ano e não obstante os esforços de melhoria do serviço ao cliente e nas 

condições de compra e pagamento de mercadoria, a quebra do poder de compra e a 

diminuição do volume de vendas que se verificou ao longo de todo o ano, contribuíram 

para que a Direção do CCD PM Cascais tomasse a decisão de encerrar o Bar Super. 

Importa ainda referir que esta decisão foi tomada após a Câmara entender não ser viável 

uma extensão do refeitório municipal, apesar de termos colocado à disposição os nossos 

serviços e instalações para esse efeito.  

O encerramento desta atividade teve como consequência a necessidade de afetar uma 

colaboradora ao jardim-de-infância e de promover a extinção de 2 (dois) postos de 

trabalho, com consequente rescisão de contratos. Neste sentido e no que respeita ao 
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quadro de pessoal do CCD, dos 17 colaboradores existentes no final de 2013, passou-se 

para um total de 15 colaboradores a tempo inteiro. 

 

3.Projetos e Atividades Desenvolvidas 

3.1. Eixo de Intervenção Social 

3.1.1. Jardim de Infância do CCD 

Tendo por base os princípios do processo de 

melhoria contínua, em 2013 demos continuidade 

às obras de manutenção e requalificação das 

instalações do equipamento educativo do CCD 

PM Cascais, das quais qual se destaca o forte 

investimento na cozinha, de forma a adequá-la às 

condições preconizadas pelo sistema de 

segurança alimentar HACCP. Paralelamente, 

foram igualmente renovados os equipamentos de frio negativo, dada a antiguidade dos 

existentes.  

 

Em colaboração com a Rota Jovem, 

associação sem fins lucrativos, e com o 

apoio da Câmara Municipal de Cascais, foi 

possível considerar o CCD PM Cascais e 

enquadrar o jardim-de-infância como 

entidade beneficiária do programa de 

voluntariado internacional / Workcamp 

2013. Durante duas semanas, um grupo de 

23 voluntários de diversas nacionalidades, trabalharam na recuperação do espaço 

exterior, pintaram o equipamento, quer a nível interior, quer exterior, construíram ninhos 

para as aves, desenvolveram atividades com as crianças.  
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Ainda no que diz respeito à requalificação 

do espaço exterior e considerando o apoio 

concedido pela empresa Águas de Cascais, 

foi possível proceder à colocação de um 

pavimento colorido e com características 

técnicas, com forte relação com a  

 

segurança e proteção, que estamos 

certos muito irá contribuir para o bem-

estar das nossas crianças, nos períodos 

de brincadeira ao ar livre. Ao nível do 

serviço prestado ao cliente, a Direção do 

CCD PM Cascais decidiu não proceder à 

atualização das mensalidades, tendo, 

contudo, passado a cobrar 12 

mensalidades por ano.  

 

Ao nível da composição da equipa 

pedagógica e considerando a aposentação 

da educadora Adília Mendonça, foi 

realizado um processo de recrutamento e 

seleção do qual resultou a admissão da 

educadora Catarina Neves que assumiu em 

Março de 2013 a sala dos 5 anos de idade.  

 

 

O Ano de 2013, fica igualmente 

marcado pela constituição da Comissão 
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de Pais cuja missão passa por colaborar na gestão do equipamento educativo em estreita 

proximidade com a Direção do CCD e com a equipa pedagógica do Jardim-de-infância. 

Das atividades realizadas, a organização da festa de natal do jardim-de-infância, merece 

especial destaque, pela mobilização e envolvimento de todos os membros da comunidade 

educativa e pelo sucesso alcançado, que estamos certos ter sido a primeira de muitas 

atividades a desenvolver pela referida comissão. 

Relativamente ao preenchimento das vagas do Jardim de Infância, a tabela seguinte, 

ilustra a evolução do número de crianças nos últimos três anos letivos:  

 

Jardim-de-Infância do CCD PM Cascais 
Ano Letivo                         Número de Crianças 
2011 / 2012                                        59 
2012 / 2013                                        62 
2013 / 2014                                        70 

 

3.1.2. Seguro de Saúde 

A gestão administrativa do seguro de saúde dos colaboradores da Câmara Municipal de 

Cascais, constituiu um dos projetos chave do CCD em 2013. Em outubro de 2013, após 

quase um ano da vigência da apólice da Companhia de seguros Açoreana, a Direção do 

CCD PM Cascais, seguindo o mesmo princípio de boa gestão, considerou e solicitou 

novas propostas comerciais apresentadas por diversos mediadores e companhias de 

seguros, tendo, uma vez mais, solicitado a todos os aderentes que se pronunciassem 

sobre as mesmas. 

Do total de associados/aderentes votantes, obtivemos a seguinte votação: 

Proposta A – Renovação do Seguro com a Seguradora Açoreana/AdvanceCare - 378 

Proposta B – Tranquilidade/AdvanceCare - 23 

Proposta C –  Fidelidade/ Multicare -  23 

Proposta D –  Allianz  - 7 

Os resultados da votação traduziram, assim, uma inequívoca intenção de renovação da 

apólice da Companhia de Seguros Açoreana, através da rede de prestação de serviços 

Advancecare. A diminuição de 170 aderentes, que se verificou em 2013 e que é 
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apresentada na tabela seguinte, é justificada quer pelos resultados obtidos nas restantes 

propostas de seguros, que culminaram em pedidos de anulação da apólice da Açoreana 

dos titulares e respetivos membros do agregado familiar, quer, igualmente por 

aposentação de colaboradores CMC que não desejaram dar continuidade à sua adesão, 

quer ainda, por terem atingido o limite máximo de idade que a apólice permite.  

Data Entidade Nº de Segurados 
dezembro 2012 Açoreana / Advancecare 1759 
janeiro 2013 Açoreana / Advancecare 1767 
fevereiro 2013 Açoreana / Advancecare 1766 
março 2013 Açoreana / Advancecare 1675 
abril 2013 Açoreana / Advancecare 1652 
maio 2013 Açoreana / Advancecare 1619 
junho 2013 Açoreana / Advancecare 1616 
julho 2013 Açoreana / Advancecare 1619 
agosto Açoreana / Advancecare 1616 
setembro 2013 Açoreana / Advancecare 1612 
outubro 2013 Açoreana / Advancecare 1607 
novembro 2013 Açoreana / Advancecare 1614 
dezembro 2013 Açoreana / Advancecare 1589 
 

3.1.3. Número de Associados 

O Ano de 2013 registou um ligeiro decréscimo de associados do CCD PM Cascais face 

ao período homólogo, num total de 1352 associados, o que representa menos 43 

associados relativamente a 2012, provenientes da Câmara Municipal de Cascais, 

conforme se pode constatar pela tabela a seguir apresentada: 

COLABORADORES CMC - ASSOCIADOS CCD PM Cascais 
Data Entidade Nº de Sócios 

Janeiro 2013 CMC 1095 
Fevereiro 2013 CMC 1094 
Março 2013 CMC 1092 
Abril 2013 CMC 1080 
Maio 2013 CMC 1075 
Junho 2013 CMC 1066 
Julho 2013 CMC 1064 
Agosto 2013 CMC 1062 
Setembro 2013 CMC 1063 
Outubro 2013 CMC 1064 
Novembro 2013 CMC 1058 
Dezembro 2013 CMC 1052 
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No que diz respeito aos associados do CCD PM Cascais pertencentes aos quadros das 

empresas municipais, colaboradores CCD, sócios auxiliares, entre outros, até dezembro 

de 2013 registámos um total de 289 associados, o que traduz menos 9 associados, 

comparativamente com 2012, conforme se pode constatar pela tabela seguinte:  

 

OUTRAS ENTIDADES - ASSOCIADOS CCD PM Cascais 
Data Entidade Nº de Sócios 

Dezembro 2013 Cascais Ambiente 57 
Dezembro 2013 Cascais Dinâmica 14 
Dezembro 2013 Cascais Próxima 23 
Dezembro 2013 Águas de Cascais 70 
Dezembro 2013 Aposentados CMC / EM 35 
Dezembro 2013 CCD PM Cascais 11 
Dezembro 2013 Sócios Auxiliares 79 
Total  289 

 

3.2. Eixo de Intervenção Desportivo 

3.2.1. Atletismo 

O atletismo, foi, uma vez mais, a modalidade desportiva com mais expressão ao longo do 

ano de 2013, tendo o CCD PM Cascais contado com a participação de 41 atletas em 36 

provas a nível concelhio e nacional, num total de 396 participações, conforme dados 

apresentados na seguinte tabela: 

 

Data Prova Nº Atletas 
13 janeiro Corta Mato de Alcoitão             22 
27 janeiro Corta Mato do Naza 18 
3 fevereiro          Corta Mato do Linhó 20 
10 fevereiro        20 KM de Cascais e Rapidinha 26 
24 fevereiro             Grande Prémio de Montereal 18 
3 março             Corrida da Árvore 4 
10 março            Corrida da Juventude 22 
24 março Meia Maratona de Lisboa 16 
7 abril Corrida dos Sinos – Mafra 12 
14 abril Bes Run Challenge – Cascais 22 
21 abril Milha urbana de S. Domingos de Rana 19 
25 abril Corrida da Liberdade 9 
28 abril Meia Maratona de Almada 2 
1 maio Corrida do 1 ª de Maio – Lisboa 10 
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5 maio Grande Prémio de Atibá 20 
12 maio Meia Maratona de Setúbal 2 
26 maio Entre Serra e Mar 12 
2 junho Corrida Volkswagen 17 
2 junho Corrida do Oriente 3 
15 junho Marginal à Noite – Oeiras 20 
13 julho Corrida da Lagoa  de St. André – Sines 9 
8 Setembro 1ª Corrida ERP Cascais 9 
8 Setembro Meia maratona de S: João das Lampas 3 
9 Setembro Corrida do Jornal Avante – Amora 4 
22 Setembro Urban Trail Lisboa 1 
23 Setembro Corrida do Jornal Destak 17 
30 setembro Meia Maratona de Portugal – Ponte Vasco da Gama 10 
7 Outubro Corrida da Água – Lisboa 5 
7 Outubro 2ª corrida da HELPO – Cascais 6 
14 Outubro              Meia Maratona  Ribeirinha da Moita 2 
14 Outubro 2ª Corrida do Sporting – Lisboa 5 
28 Outubro            20 KM de Almeirim 8 
11 Novembro         Maratona Divina Pastora Valência 4 
9 Dezembro           Maratona de Lisboa e Meia Maratona 9 
16 Dezembro  Grande Prémio de Atletismo do Natal – Lisboa 10 

 

Considerando o aumento significativo do número 

de atletas envolvidos, foi necessário proceder ao 

reforço do orçamento da modalidade de forma a 

permitir que todos os atletas pudessem beneficiar 

de uma comparticipação no custo das inscrições 

das provas de atletismo.  

 

Um dos pontos mais altos e simbólicos da modalidade, consistiu na entrega de uma 

cadeira de rodas de competição ao nosso associado e atleta Alberto Sousa, ato que 

atesta que a prática de desporto inclusivo e da igualdade de oportunidades, integram os 

valores defendidos pelo CCD PM Cascais. 
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 A organização da 30ª edição dos 20Km de Cascais e da 16ª edição da rapidinha, 

constituiu um dos grandes eventos de atletismo realizado pela Câmara Municipal de 

Cascais em colaboração com o CCD PM Cascais. Considerada a prova rainha do 

atletismo em Cascais, este ano contou com a participação de 2000 atletas na distância de 

20km e de 1000 participantes na prova de 5km. 

3.2.2. Pesca  

Relativamente à modalidade pesca 

desportiva, o CCD PM Cascais, contou em 

2013 com a participação de 11 atletas em 

duas competições. Para além da 

participação nas provas de pesca 

interautarquias, o CCD foi responsável pela 

organização das provas do INATEL, em 

parceria com o CCD do Seixal, tendo 

realizado um total de 15 provas desportivas 

conforme a tabela que a seguir se apresenta: 

INATEL 
Data Prova Nº de atletas 
21 abril                      Seixal             8 
19 maio Seixal 8 
2 junho          Seixal 8 
16 junho        Douro 6 

INTER-AUTARQUIAS 
9 março Golegã 8 
4 maio Entroncamento 8 
25 maio Mora 5 
8 junho Guimarães 4 
6 julho Coruche 5 
13 julho Moita 6 
31 agosto Avis 5 
1 Setembro Seixal 5 
7 setembro Salvaterra de Magos 6 
14 setembro Vila Franca de Xira 4 
15 setembro Seixal 7 
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3.2.3. Golfe 

  

O Clube de Golfe do CCDPM Cascais, na 

época desportiva de 2013 realizou 7 torneios, 

conforme a tabela que a seguir se apresenta: 

 

 

 

 

 

 

TORNEIO DE GOLFE CCD 
Data Prova Nº de atletas 
9 março                      Aldeia dos Capuchos             10 
7 abril Quinta da Beloura 14 
12 maio          Quinta da Marinha 15 
6 julho        Aldeia dos Capuchos 17 
28 setembro        Quinta da Beloura 18 
16 novembro Quinta da Beloura 16 
14 dezembro Quinta da Marinha 17 
 

3.2.4. Cicloturismo 

Em 2013, o cicloturismo contou com a participação de 9 associados em 6 provas, num 

total de1936 km percorridos com as cores do CCD, conforme a tabela que a seguir se 

apresenta:  

 PROVAS DE CICLOTURISMO 
Data Prova Nº de atletas 
Abril 25 abril 8 
Maio 1º de maio 9 
Junho Sintra – Bº Tojeira – Sintra 8 
Julho Trajouce 8 
Agosto Atibá 6 
Outubro Cascais-Lisboa 7 
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3.2.5. BTT 

A mais recente modalidade desportiva do CCD PM Cascais, iniciou em 2013 a sua 

participação em provas de Bicicleta todo o terreno, tendo participado formalmente em 

duas provas, de acordo com a tabela que a seguir se apresenta:  

 PROVAS DE BTT 
Data Prova Nº de atletas 
22 setembro Passeio dos Malveirões 6 
3 novembro Passeio Manjoeira – Loures 4 
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3.3. Eixo de Intervenção Cultural / Lazer 

3.3.1. Aniversário CCD 

A celebração do 59º aniversário do CCD, constituiu uma dos eventos críticos dinamizados 

em 2013, quer pela diversidade de atividades desenvolvidas, quer pelo número de 

associados que se associaram à comemoração desta data. Das várias atividades 

realizadas, destacamos o passeio de barco “Fortes, Faróis e Piratas”, o espetáculo de 

teatro “Viagem à Roda Parvónia” a participação das diversas modalidades desportivas e o 

almoço de aniversário realizado no nosso jardim-de-Infância. 

 

 

 

59º Aniversário CCD PM Cascais 
 

Data Evento / Prova Nº de 
participantes 

21 Abril Passeio de BTT em Cascais 40 
21 Abril Passeio de Cicloturismo 8 
21 Abril          Torneio de Futsal 30 
20 Abril        Espetáculo de teatro “Viagem à Roda da Parvónia” 13 
21 Abril Passeio de Barco “Fortes, Faróis e Piratas” 35 
21 Abril  Almoço convívio para sócios e familiares 120 
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3.3.2 Passeios / Eventos CCD PM Cascais 

Ao nível das atividades culturais e de lazer, 2013 foi um ano de grande transversalidade, 

na medida em que realizámos atividades bastante diversificadas, como as a seguir 

apresentadas: 

Data Evento / Prova Nº de 
participantes 

27 fevereiro Tertúlia: celebrar os 650 anos da elevação de Cascais a Vila 30 
16 março Tour pelas espécies de árvores existentes em Cascais 10 
5 maio          Visita à Praça do Império (Museu da Marinha/ Arqueologia) 40 
26 maio        Passeio a Vale Cavalos – Serra de Sintra 51 
28 junho Ação de Formação Prezi 10 
12 julho  2ª Ação de Formação Prezi 12 
27 outubro Passeio Cicloturista Património Cultural e Paisagístico 11 
 

3.3.3 Marchas 

Em 2013, a Câmara Municipal de Cascais promoveu a realização de Marchas Populares 

por ocasião dos festejos de Santo António e do Dia do Município. O CCD acedeu ao 

convite da autarquia, tendo mobilizado os seus associados para criarem e integrarem um 

grupo de marchantes. A Marcha do CCD, composta por cerca de 30 colegas, desfilou  no 

dia 13 de junho, juntamente com outras 5 coletividades e 1 escola do concelho. 

Para além do sucesso do dia do desfile, importa salientar o clima de boa disposição e 

empenho de todos os colegas marchantes que aderiram a esta iniciativa, cujos ensaios se 



 
 

16 
 

iniciaram em maio. Importa ainda salientar a ajuda e apoio recebidos de diversos colegas 

e serviços municipais, desde a conceção e produção do vestuário, à conceção e 

realização de adereços, à composição da letra da Marcha do CCD, ao acompanhamento 

do desfile, e organização e produção geral da nossa Marcha, envolvendo nestas tarefas 

mais de 20 colegas. 

Tivemos ainda a colaboração da Sociedade Musical de Carcavelos e do Grupo de 

Solidariedade Musical e Desportiva de Talaíde. 

A todos os nossos parabéns e obrigado pela participação e ajuda. 

 

 

3.4. Eixo de Intervenção Artístico 

A partir de 1 de setembro tiveram inicio duas novas atividades de carater regular: danças 

latinas e teatro. Ambas se realizam no Auditório da Adroana. Inicialmente foi criado um 

grupo de Danças Latinas nas instalações do Centro Cultural de Cascais, mas por razões 

de falta de espaço adequado do CCC, teve que se interromper. 

 

Data Evento / Prova Nº de 
participantes 

1 setembro Workshop de Danças Latinas 42 
1 setembro Workshop de Teatro 19 
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3.5. Outros 

Em 2013 demos continuidade à celebração de protocolos comerciais com diversas 

entidades, que permitiram aportar valor aos associados, através da concessão de 

descontos na contratação de serviços ou aquisição de produtos. Na tabela seguinte, 

sistematizamos os acordos celebrados: 

 

 

 

Data Entidade  
2013 Auto-reparadora Salazar Nunes  
2013 Fix n´Go – Car Center  
2013 Solóptica – Óptica  
2013 New Flight (agência de Viagens)  
2013 Heath Club Visconde  
2013 Piscina dos Bombeiros de Cascais  
2013 Alpha Psi – Espaço psicologia  
2013 Fitness Hut  
2013 Dramático de Cascais  
2013 CRID – Medicina de Reabilitação  
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II.RELATÓRIO E CONTAS 2013 

1. Análise ao Balanço e Demonstração de Resultados 

O quadro a seguir apresentado, apresenta a demonstração de resultados obtidos em 

2013, comparativamente com 2012:  

Rendimentos e Gastos 2013 2012 
 

Vendas e Prestação de serviços 
 

101.858,36 394.412,85 
 

Subsídios à exploração 
 

430.708,2 512.264,52 

Custo das mercadorias vendidas e matérias 
consumidas 

(26.256,00) (300.175,69) 

Fornecimentos e Serviços Externos 
 

(62.473,26) (60.320,36) 

Gastos com pessoal 
 

(279.013,67) (625.604,77) 

Outros rendimentos e Ganhos 
 

46.297,45 126.773,38 

Outros gastos e perdas 
 

(139.086,76) (83.998,32) 

Resultados antes de depreciações, gastos 
financiamento e impostos 
 

72.034,32 
 

(36.648,39) 

Gastos/reversões de depreciação e de amortização 
 

(9.643,68) (9.971,59) 

Resultado operacional (antes de gastos de 
financiamento e impostos) 

62.390,64 
 

(46.619,98) 

Juros e gastos similares suportados 
 

15,57 
 

(2.122,05) 

Resultado antes de impostos 
 

61.919,27 
 

(48.742,03) 

Resultado líquido do período 
 

61.919,27 
 

(48.742,03) 

 

Da análise da demonstração de resultados, importa salientar a redução das vendas, em 

cerca de 74% face ao período homólogo, resultado direto do encerramento do 

supermercado, da quebra de competitividade das vendas no Snack Bar / Cafetaria, do 

encerramento desta atividade no último quadrimestre do ano e da quebra do poder de 

compra dos clientes do CCD PM Cascais. Paralelamente, verificou-se, em alinhamento 

com a quebra nas vendas, uma redução significativa do custo das mercadorias vendidas 
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e matérias consumidas, reflexo da redução da atividade comercial e do encerramento do 

Snack Bar / Cafetaria no final de 2013.  

Nos custos com pessoal, verificou-se uma redução de 55% face ao período homólogo, 

justificado pela diminuição do quadro de pessoal e pelo facto de terem sido lançados os 

montantes globais das compensações do processo de despedimento coletivo em 2012, 

não obstante terem sido pagos em 2013. 

Ao nível dos subsídios à exploração atribuídos ao CCD PM Cascais, verificou-se uma 

redução de 16% comparativamente com o montante de 2012, justificados pela ausência 

do subsídio extraordinário recebido em 2012 para custear o despedimento coletivo, quer 

pelo facto do orçamento de funcionamento do jardim-de-infância ser mais rigoroso e 

ajustado às necessidades reais de funcionamento do equipamento educativo. 

Na rúbrica outros rendimentos e ganhos, verifica-se uma redução de 64% face ao 

montante de 2012. Esta redução  justifica-se essencialmente por ter-se registado já no 

final de 2012 algumas das correções posteriormente apontadas pela auditoria, 

nomeadamente com a assunção de pagamentos por conta perdidos e regularização de 

saldos (Luta CRL e Luta SA) bem como a questão de cerca de 20.000 euros de imposto 

(IRC) de 2008. Note-se que grosso modo, os rendimentos suplementares decresceram 

cerca de 10.400,00 euros e a alienação de imobilizado cerca de 1.000,00 euros. Aliados 

aos cerca 69.000 de correções fica justificado a diminuição forte dos rendimentos. Outro 

fator prende-se com a sugestão, acolhida, dos auditores em levar novas retificações a 

capital em vez de rendimentos, o que tem influência decisiva nesta variação. 

Face ao exposto e considerando as rúbricas: outros gastos e perdas, gastos e reversões 

de depreciações e de amortizações, bem como, juros e gastos similares suportados, o 

resultado líquido do período foi positivo em cerca de 62 mil euros. 
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Do ponto de vista patrimonial, o balanço de 2013 reflete uma redução no Ativo do CCD 

PM Cascais, que passou de 244.267,98 no final de 2012, para 91.679,82, conforme se 

pode constatar pela tabela a seguir apresentada: 

Rúbricas 2013 2012 
 

ATIVO   
    Ativo não corrente 
 

  

    Ativos fixos tangíveis 30.982,32 57.510,93 
    Investimentos financeiros   
   
Ativo corrente   
    Inventários  1.770,91 
    Clientes 8.147,41 37.238,22 
    Estado e outros entes públicos 1.698,68 5.382,35 
    Outras contas a receber 61,30 62.384,81 
    Diferimentos  77712,68 
    Caixa e depósitos bancários 50.790,11 2.268,08 
   
Total do Ativo 91.679,82 244.267,98 

CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO   
CAPITAL PRÓPRIO   
     Reservas legais 1.251,20  
     Outras reservas 279.058,94 167.882,97 
        
     Resultados transitados (313.002,82) (264.260,79) 
   
     Resultado líquido do exercício 
 

61.919,27 (48.742,03) 
 

Total do Capital Próprio 29.226,59 
 

(145.119,85) 

PASSIVO   
    Passivo não corrente  - 
   
    Passivo corrente   
    Fornecedores 11.086,83 59,817.14 
    Estado e outros entes públicos 9.492,01 40.481,18 
    Financiamentos obtidos  14.444,52 
    Outras contas a pagar 9.207,05 219.588,96 
    Diferimentos 32.667,34 55.055,43 
Total do Passivo 62.453,23 389.387,83 
Total do Capital Próprio e do Passivo  91.679,82 244.267,98 

 


