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Mensagem do Conselho de Administração

Viver e/ou trabalhar numa cidade que "funciona" contribui extraordinariamente para
a qualidade de vida dos cidadãos. Não só a nível dos serviços essenciais como educação,
saúde, saneamento básico, fornecimento de água potável canalizada e recolha de
resíduos, mas também a nível de outros fatores que contribuem para a diferença, como,
por exemplo, a manutenção da qualidade do espaço público, a mobilidade e transporte.
Quem já visitou o município da Maia sabe que a qualidade de vida é um aspeto
adquirido por quem aqui reside ou trabalha. Porém, para a manutenção do estatuto de
referência alcançado e, porque o ser humano tem por caraterística querer sempre mais
e melhor, é necessária uma permanente atenção, análise e combate aos pontos menos
positivos.
São visíveis os sinais de mudança no município da Maia, que se ambiciona como um
destino cimeiro para quem aspira viver e trabalhar com qualidade e segurança.
A EMEM,EM acompanha a permanente mutação do município, não só fruto das
exigências que nos são impostas, mas também pela implementação do mais equilibrado
rácio qualidade custo e, principalmente, pelo esforço constante para ir de encontro às
legítimas pretensões de todos quantos utilizam os serviços por nós prestados,
ambicionando ser uma referência na sua área de ação.
Diariamente, analisamos o perfil dos nossos utilizadores e ajustamos, sempre que
possível, procedimentos, de forma a simplificar o acesso aos nossos serviços. Esta análise
não restritiva, é extensiva a todos os indicadores afetos à atividade da empresa, que
passa essencialmente pelo suprimento das necessidades de estacionamento no
município da Maia, mas que se pretende que vá mais além.
A comunicação é um mecanismo essencial para uma empresa que presta serviços,
principalmente se estes se revestem de uma qualidade pública. Nesse sentido, a
EMEM,EM tem vindo a promover esta ferramenta interna e externamente, desde o
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desenvolvimento de procedimentos de promoção da comunicação entre serviços e
colaboradores, até à reformulação de como a empresa se apresenta para o público em
geral.
A busca da excelência passa, ainda, pelo sempre presente controlo interno, quer na
utilização mais eficaz dos recursos disponíveis, quer na implementação de práticas cada
vez mais salutares de gestão, nunca esquecendo a qualidade no trabalho.
Todos estes fatores contribuem para os resultados apresentados no presente
documento e demais anexos, que refletem a realidade económico-financeira da
empresa, atinente ao primeiro semestre de 2019.
É, também, legítimo referir todos os que contribuem para o desempenho da empresa,
em particular, os seus colaboradores cujo profissionalismo, empenho e esforço
permanente é crucial para o salutar crescimento da mesma.
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Relatório do Órgão de Gestão
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Sumário Executivo

Enquadramento Geral
A Empresa Metropolitana de Estacionamento da Maia, E.M, doravante designada por
EMEM,EM, tem, como incumbência estatutária, a gestão do estacionamento tarifado à
superfície, no subsolo e dos Lugares Privativos em Domínio Público Municipal.
Parque Central da Maia
A EMEM,EM tem a seu cargo a exploração do parque de estacionamento do Parque
Central da Maia com, aproximadamente, 700 lugares.
A observação do comportamento dos utilizadores, bem como dos serviços
requeridos, informa-nos que este parque serve, principalmente, os trabalhadores da
zona centro da cidade.
Embora a tendência crescente de utilizadores do Parque Central da Maia seja um sinal
positivo, o aumento concomitante do número de avenças mensais requeridas e
atribuídas poderá vir a ser preocupante, pois a manter-se a evolução atual, prevê-se,
num futuro muito próximo, limitação à aceitação de novas avenças mensais.

Figura 1-Evolução Gráfica das Avenças Mensais do Parque Central da Maia
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Figura 2- Variação das Avenças Mensais do Parque Central da Maia

Lugares Privativos em Domínio Público Municipal
A acrescer à sua atividade, a EMEM explora ainda o estacionamento privativo em
domínio público municipal. Esta área de atividade, para além de ser residual face às
restantes e dirigida a um nicho muito restrito dos utilizadores do estacionamento
público, oscila face às necessidades dos requerentes.

Zonas de Estacionamento de Duração Limitada
No que se refere à gestão do estacionamento tarifado à superfície (parquímetros), no
período em análise, estiveram operacionais 66 máquinas, devendo acrescer-se uma
máquina que está inoperacional, mas devidamente armazenada nas instalações do
Parque Central da Maia, servindo de apoio às restantes no caso de avaria de qualquer
componente até reparação do mesmo.
Destes 66 equipamentos de gestão do estacionamento, 56 estão colocados na zona
centro da cidade e 10 na zona envolvente do Aeroporto Internacional Francisco Sá
Carneiro.
A proteção dos residentes estabelece um enquadramento à caraterização da
empresa. Esta, visa não somente a ordenação do estacionamento público, estendendose às zonas mais penalizadas pelo estacionamento desordenado e abusivo (por
aprovação de proposta pela Câmara Municipal da Maia e homologação pela Assembleia
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Municipal), mas também, tem como uma das suas preocupações centrais, a proteção
dos interesses de estacionamento dos residentes, elevando a sua qualidade de vida ao
permitir o estacionamento por período ilimitado nas zonas tarifadas de residência,
através de prova da condição de residente (de acordo com o preceituado no
Regulamento Geral de Estacionamento e Parqueamento do Concelho da Maia).
A EMEM à data de 30 de Junho de 2019, tinha ativos 515 dísticos de residentes, dos
quais 275 dísticos foram atribuídos no período em análise.

Figura 3 - Variação da atribuição de dísticos de residente

Ainda e no âmbito do estacionamento à superfície, refere-se que no período em
causa a EMEM,EM implementou 357 lugares tarifados na área sul do centro da cidade.
A missão da EMEM define claramente como âmbito da sua atuação a gestão do
estacionamento público pago no município da Maia. No entanto, a tarefa mais árdua da
sua ação é a gestão dos conflitos de interesses.
A implementação de tarifa em zonas novas é recebida de forma apreensiva e a EMEM
é, naturalmente, considerada por alguns utentes, e principalmente numa fase inicial,
como uma entidade que vem retirar à população regalias adquiridas. Esta imagem,
apesar de vincada, é gradualmente eliminada após a implementação das zonas de
estacionamento de duração limitada.
A EMEM, tem como objetivo procurar o equilíbrio entre os utilizadores, sem nunca
permitir o estacionamento desregulado ou selvagem. As mais-valias do estacionamento
regulado e racionalizado impõem-se naturalmente na consciência dos maiatos e de
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todos aqueles que vivem a Maia.
A EMEM, tem como objetivo procurar o equilíbrio entre os utilizadores, sem nunca
permitir o estacionamento desregulado ou selvagem. As mais-valias do estacionamento
regulado e racionalizado impõe-se naturalmente na consciência dos maiatos, e de todos
aqueles que vivem a Maia.
Com a experiência, por exemplo, o dono do espaço comercial, reconhece que os
novos lugares disponibilizados pela rotatividade associada à implementação da zona
tarifada, atraem novos clientes. Assim também, os residentes encontram no dístico de
residente e na rotatividade supracitada, uma solução para as suas necessidades de
aparcamento e os trabalhadores acabam por obter como benefício a sustentabilidade
do seu local de trabalho.
Esta é a realidade evidenciada e cada vez mais interiorizada pelos habituais
utilizadores do estacionamento tarifado.
A EMEM tem pautado, ao longo dos 19 anos de existência, por um crescimento
gradual, mas perfeitamente sustentado.
A presença dos meios de fiscalização, mais precisamente dos Agentes de Fiscalização,
contribui grandemente para a capacidade de enforcement legal, vital para a atividade da
empresa. A EMEM privilegia a aplicação de uma política de pedagogia face ao
estacionamento tarifado em detrimento de uma política penalizadora. Para isso é crucial
uma grande visibilidade dos Agentes de Fiscalização.
Um aumento do corpo de fiscalização diretamente proporcional ao crescimento das
áreas de intervenção não é salutar, trazendo riscos acrescidos à sustentabilidade da
empresa por meio de uma alavancagem operacional algo desequilibrada. Em alternativa,
a empresa tem adquirido meios de deslocação eficazes ao seu corpo de fiscalização,
permitindo, assim, uma gestão mais criteriosa dos seus recursos humanos, sem sacrificar
a atividade em si, ou sequer, a qualidade no trabalho dos seus operacionais. A título de
exemplo destaca-se a entrega ao Serviço de Agentes de Fiscalização de duas bicicletas
elétricas, a serem utilizadas pelos agentes cujo giro seja mais distante da sede da
empresa, permitindo assim uma fácil e eficaz ação fiscalizadora. Este meio de
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deslocação, para além de ecologicamente sustentável, permite uma maior fluidez no
trânsito caraterístico das metrópoles, conferindo-lhe uma capacidade de intervenção
incomparável.
O permanente acompanhamento do estacionamento consolida uma cultura de
respeito pelas normas de estacionamento. Esta tendência é validada pelo crescimento
nos pagamentos efetuados quer através do Parcómetro, quer através da aplicação
móvel.
Admitindo que a procura do estacionamento tem-se mantido constante, o aumento
dos pagamentos, valida o objetivo máximo da empresa que é a promoção da
rotatividade do estacionamento.
A otimização da fiscalização está, no entanto, condicionada pela eficácia das
notificações, que lhe confere a credibilidade necessária ao pleno desenvolvimento da
sua ação.
Só com um sistema de notificações rápido e eficaz é possível construir uma associação
forte entre incumprimento e notificação.
Após um período de adaptação a um novo software de gestão do estacionamento,
que decorreu durante o ano de 2018, os primeiros meses de 2019 corresponderam a um
período de recuperação face aos condicionalismos do ano anterior. O Setor de
Contraordenações, assumiu o compromisso de recuperação dos prazos habituais da
empresa para o envio das notificações e, o esforço tem-se revelado de grande eficácia
na notificação aos arguidos dos autos de contraordenação, e na comunicação dos
mesmos e das cobranças à Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, reduzindo
drasticamente a dilatação do tempo de realização desse procedimento.
Para o apoio à atividade fiscalizadora, a EMEM detém 66 parcómetros.
A política de investimento nestes equipamentos tem sido vocacionada para um
material resistente, duradouro e fiável. Este equipamento permanece exposto às
intempéries, sujeito a tentativas de vandalismo e danos vários. Não existem máquinas
invulneráveis ao vandalismo, há no entanto, modelos mais ou menos propensos a este
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fenómeno, um dos motivos pelos quais a escolha do equipamento deverá ser deveras
criteriosa, ponderando-se invariavelmente o peso entre confiança e inovação. Porém, a
escolha do melhor equipamento para as necessidades da empresa não é fator único. É,
ainda, necessário assegurar uma correta operação e manutenção do mesmo. Para o
efeito, a EMEM dotou o Serviço de Agentes de Fiscalização de conhecimentos essenciais
a uma resposta pronta e rápida às anomalias que surgem frequentemente neste tipo de
equipamentos. Foi ainda, criado um armazém de peças, que permite a pronta
substituição daquelas que não são passíveis de intervenção interna, sendo
posteriormente remetidas ao fornecedor para uma reparação mais técnica mais
profunda. O resultado dessa aposta traduz-se na operacionalidade de equipamentos
com quase duas décadas de funcionamento contínuo.
A aquisição de parcómetros é sempre precedida de uma decisão bastante ponderada.
Tratando-se de equipamentos que requerem um investimento de relevo, associada à
restrição a nível de oferta do mercado nacional, bem como às variáveis avaliadas em
cada análise, tornam esta uma tarefa ingrata.
No período em apreço, a EMEM colocou em funcionamento máquinas distintas das
usuais, fruto de uma pequena aposta em equipamento nacional e mais versátil. A opção
da empresa reveste-se de um risco ponderado. Embora os equipamentos adquiridos não
disponham de um registo histórico de comportamento pela sua ainda breve existência,
impondo alguma incerteza na sua prestação, optou-se pela experiência com um
pequeno número de equipamentos, de forma a testar as novas soluções disponíveis.
É apanágio da EMEM a melhor eficácia possível, e esta só se efetiva se reunidas as
condições excelentes para o efeito. Com esse objetivo em mente, a EMEM tem
procurado as melhores soluções a todos os níveis. Foi dado um grande passo na
substituição do sistema informático de gestão do estacionamento, o que obrigou os
serviços a uma nova reorganização, novas aprendizagens e novos procedimentos. Esta
nova solução, embora tenha sido no entender da EMEM uma excelente opção, no
momento da sua implementação apresentava-se longe do ideal, pelo que foi necessário,
durante todo o período de transição, um empenho hercúleo para atingir o nível a que
hoje se encontra.
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A EMEM tem consciência que este esforço envolveu não somente os técnicos da
EMEM, mas também do fornecedor que não se poupou a esforços para ir ao encontro
de uma solução o mais completa possível. Verificou-se ainda a participação dos
utilizadores que, pontualmente, deram os seus contributos, devidamente analisados e,
sempre que fundamentados e viáveis, foram aceites e implementados.
Exemplo deste empenho concertado é a aplicação de pagamento móvel iParque, que
se tem verificado um sucesso perante os utilizadores do estacionamento de superfície
pago. O êxito da solução iParque, não priva a EMEM de ambição, muito pelo contrário,
a procura de outras alternativas que complementem ou melhorem as atuais é uma
atividade permanente e incessante.
Recursos Humanos e Organização
A EMEM tem ao seu serviço 21 colaboradores distribuídos de uma forma quase que
equitativa entre o género feminino e masculino e com uma média de idades de 48 anos.

Género / Faixa Etária
Masculino
Feminino
Totais

18-20
0
0

21-30
0
0
0

31-40
1
2
3

41-50
5
4
9

51-60
5
3
8

61-70
1
0
1

Totais
12
9
21

Figura 4 - Distribuição das Faixas etárias dos colaboradores da EMEM

A EMEM aumentou os gastos com os recursos humanos por força da implementação
do Acordo de Empresa celebrado entre esta e o SINTAP, resultando no descongelamento
de carreiras e que se iniciou em 2018.
O referido documento veio permitir ainda um maior controlo interno, bem como uma
distribuição dos recursos da empresa mais eficaz.
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Sistemas de Informação e Controlo (SIC)
Como já foi anteriormente referido, a EMEM encontra-se numa fase de modernização
dos recursos. Esta reformulação teve o seu início no ano transato, com a renovação do
sistema de gestão do estacionamento, a implementação de meios de pagamento
automático, a ação de melhoramento dos equipamentos afetos aos Agentes de
Fiscalização, a substituição do anterior sistema de gestão de assiduidade, bem como a
aquisição de parcómetros interativos. Ainda no âmbito do progresso tecnológico, de
assinalar a contratualização de um novo sistema de pagamento móvel, a acrescentar às
soluções já disponíveis, cujo lançamento na Maia se prevê que decorra na Semana
Europeia da Mobilidade. Procedeu-se ainda à renovação total da página WEB que ficará
disponível ao público no mês de Agosto do ano corrente.
Com vista a uma intervenção de melhoramento substancial, foram ainda
implementados novos procedimentos de controlo interno, quer a nível económicofianceiro, contraordenacional, contratação pública e ainda a implementação de medidas
de controlo e proteção de dados.
A EMEM sempre se pautou pela maior preocupação perante o armazenamento e
utilização e destruição dos dados pessoais e, não se tratando de uma empresa que
proceda a ações comerciais ou outras passíveis de utilização de dados de terceiros, a
adaptação do procedimento de pré a pós RGPD tem sido relativamente tranquila.
A EMEM utiliza os dados pessoais de que dispõe apenas para os fins legalmente
obrigatórios. Os dados são sempre recolhidos de forma legitima e legal, e a comunicação
destes dados apenas é efetuada às entidades competentes e para os fins legalmente
instituídos. Ainda e no âmbito do RGPD, a EMEM procedeu à apreciação interna da
manutenção da preservação e destruição dos dados, que se traduz numa análise de
conformidade. Os resultados suportaram a definição de novos procedimentos e a
revisão da sua política de proteção de dados, bem como, de todos os formulários de
recolha de dados, tendo sido eliminados campos de dados que não sejam estritamente
indispensáveis à atividade que exerce e ao fim a que se destinam.
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Evolução da Atividade

Rendimentos e Gastos
Os Rendimentos totais do semestre, ascendem a 313.306,53€ (trezentos e treze mil,
trezentos e seis euros e cinquenta e três cêntimos), valor que reflete uma queda de 0,5
pontos percentuais, comparativamente ao período homólogo.
No entanto, no que se prende com os serviços prestados pela empresa no período
em causa, os montantes ascendem a 304.684,68€ (trezentos e quatro mil, seiscentos e
oitenta e quatro euros e sessenta e oito cêntimos), o que expressa uma variação
decrescente de aproximadamente 2 pontos percentuais, em comparação com o período
análogo.
No tocante a Gastos globais, no semestre em análise, o montante é de 284.310,46€
(duzentos e oitenta e quatro mil, trezentos e dez euros e quarenta e seis cêntimos)
tendo-se verificado um aumento de 11 pontos percentuais.

Resultado Final
A Empresa Metropolitana de Estacionamento da Maia, E.M, obteve no primeiro
semestre de 2019, um resultado líquido positivo de 23.506,90€ (vinte e três mil,
quinhentos e seis euros e noventa cêntimos), e um cash-flow de 38.568,77 (trinta e oito
mil, quinhentos e sessenta e oito euros e setenta e sete cêntimos).

Evolução previsível da empresa
O resultado obtido espelha a política traçada pela empresa, baseada numa contenção
forte de despesas, numa eficiente racionalização de meios e na realização de
investimento com a finalidade de desenvolvimento crescente, salientado a total
dedicação à satisfação dos interesses dos destinatários da atividade desencadeada.
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Assim, o Conselho de Administração da Empresa Metropolitana de Estacionamento
da Maia, E.M, prevê que, face ao resultado alcançado, o segundo semestre do ano, irá
apresentar um cenário muito próximo do verificado, e assim sendo, a empresa obterá
uma positividade significativa em termos económico-financeiros.
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Referências
O Conselho de Administração agradece o desempenho alcançado e a dedicação
demonstrada por todos os Colaboradores da EMEM, que foram determinantes nos
desideratos alcançados. Manifesta-se, ainda, o agradecimento pela colaboração das
diversas entidades, na esfera pública e privada, que igualmente contribuíram para o bom
desempenho da empresa, de entre as quais se sublinham:
Ao acionista, pela confiança e apoio dado ao CA e a cada um dos seus membros no
desenvolvimento da sua atividade.
Aos membros dos órgãos sociais, nomeadamente ao órgão responsável pela
fiscalização.

Maia, 27 de Agosto de 2019

O Presidente
_____________________________________________
Mário Nuno Alves de Sousa Neves
A Administradora
________________________________________________
Emília de Fátima Moreira dos Santos
O Administrador
________________________________________________
Francisco Tomé de Campos Maia Nogueira da Costa
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Demonstrações Financeiras
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Balanço
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Durante o ano

BALANÇO (INDIVIDUAL) EM 30 DE JUNHO DE 2019

Moeda: Euro (1)

RUBRICAS

NOTAS

DATAS
30.06.2019

31.12.2018

ATIVO
Ativo não corrente
Ativos fixos tangíveis
Propriedades de investimento

Goodwill
Ativos intangíveis
Ativos biológicos
Participações financeiras - método da equivalência patrimonial
Outros investimentos financeiros
Créditos a receber
Ativos por impostos diferidos

85 446,17

100 308,06

0,00

0,00

0,00

0,00

600,06

800,04

0,00

0,00

0,00

0,00

768,68

623,84

0,00

0,00

0,00

0,00

86 814,91

101 731,94

0,00

0,00

Ativo corrente
Inventários
Ativos biológicos
Clientes
Estado e outros entes públicos
Capital subscrito e não realizado
Outros créditos a receber
Diferimentos
Ativos financeiros detidos para negociação
Outros ativos financeiros
Ativos não correntes detidos para venda
Caixa e depósitos bancários

Total do ativo
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0,00

0,00

13 783,99

9 120,06

808,15

808,15

0,00

0,00

3 637,53

14 687,27

4 082,63

6 463,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

504 874,34

412 485,62

527 186,64

443 564,40

614 001,55

545 296,34
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Durante o ano

BALANÇO (INDIVIDUAL) EM 30 DE JUNHO DE 2019

Moeda: Euro (1)

RUBRICAS

NOTAS

DATAS
30.06.2019

31.12.2018

CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO
Capital
Capital subscrito
Ações (quotas) próprias
Outros instrumentos de capital próprio
Prémios de emissão
Reservas legais
Outras reservas
Resultados transitados
Excedentes de revalorização
Ajustamentos / outras variações no capital próprio

124 699,47

124 699,47

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

59 298,73

53 129,65

225 932,80

170 411,12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23 506,90

61 690,76

0,00

0,00

433 437,90

409 931,00

Provisões
Financiamentos obtidos
Responsabilidades por benefícios pós-emprego

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Passivos por impostos diferidos

0,00

0,00

Outras dividas a pagar

0,00

0,00

0,00

0,00

2 609,12

5 622,11

Resultado liquido do período
Interesses que não controlam
Total do capital próprio
Passivo
Passivo não corrente

Passivo corrente
Fornecedores
Adiantamentos de clientes
Estado e outros entes públicos
Financiamentos obtidos
Outras dividas a pagar
Diferimentos
Passivos financeiros detidos para negociação
Outros passivos financeiros
Passivos não correntes detidos para venda

2 389,85

2 043,55

53 457,88

37 354,74

0,00

0,00

114 166,46

90 344,94

7 940,34

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

180 563,65

135 365,34

Total do passivo

180 563,65

135 365,34

Total do capital próprio e passivo

614 001,55

545 296,34

(1) - O euro, admitindo-se, em função da dimensão e exigências de relato, a possibilidade de expressão das quantias em milhares de euros.
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Demonstração de Resultados
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Demonstração de Resultados por Naturezas (Individual)
Período Findo em

30.06.2019

Moeda: Euro (1)

RENDIMENTOS E GASTOS

NOTAS

PERÍODOS
30-06-2019

30-06-2018

Vendas e serviços prestados

-

304 684,68

311 114,88

Subsídios à exploração

-

0,00

0,00

Ganhos/perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreend. conj.

-

0,00

0,00

Variação nos inventários da produção

-

0,00

0,00

Trabalhos para a própria entidade

-

0,00

0,00

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas

-

0,00

0,00

Fornecimentos e serviços externos

-

-31 929,80

-29 471,21

Gastos com o pessoal

-

-208 629,86

-195 964,49

Imparidade de inventários (perdas / reversões)

-

0,00

0,00

Imparidade de dívidas a receber (perdas / reversões)

-

389,71

2 800,00

Provisões (aumentos / reduções)

-

0,00

0,00

Imparidades de ativos não depreciáveis/amortizáveis (perdas / reversões)

-

0,00

0,00

Aumentos / reduções de justo valor

-

0,00

0,00

Outros rendimentos e ganhos

-

8 232,14

1 048,43

Outros gastos e perdas

-

-28 688,93

-17 728,94

-

44 057,94

71 798,67

Gastos / reversões de depreciação e de amortização

-

-15 061,87

-11 054,86

Imparidade de ativos depreciáveis / amortizáveis (perdas/reversões)

-

0,00

0,00

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e
impostos

-

28 996,07

60 743,81

Juros e rendimentos similares obtidos

-

0,00

0,00

Juros e gastos similares suportados

-

0,00

0,00

-

28 996,07

60 743,81

-

-5 489,17

-13 570,04

-

23 506,90

47 173,77

-

0,00

0,00

Detentores do capital da empresa-mãe

-

0,00

0,00

Interesses minoritários

-

0,00

0,00

-

0,00

0,00

-

0,00

0,00

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e
impostos

Resultado antes de impostos
Imposto sobre o rendimento do período
Resultado líquido do período

Resultado das atividades descontinuadas (líquido de impostos) incluído
no resultado líquido do período

Resultado Líquido do período atribuível a: (2)

Resultado por ação básico
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