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Mensagem do Conselho de Administração 

O semestre que agora terminou constituiu um dos momentos mais desafiantes nos 

vinte anos de história da Empresa Metropolitana de Estacionamento da Maia, E.M 

doravante designada por EMEM,EM.  

O ano de 2020 tem sido de mudanças. Mudança no paradigma social, e mudança 

também na assunção de novos desafios que nos foram colocados pela mãe Câmara 

Municipal da Maia. 

Se é certo que a pandemia gerada pelo vírus Sars Covid II colocou, e continua a 

colocar, a empresa à prova nas suas mais diversas frentes, não é menos verdade que os 

desafios que nos são colocados fazem-nos descobrir novas potencialidades. 

Ganhou enfase um espírito de camaradagem e entreajuda que, até então esteve 

sempre presente mas que agora ganhou nova expressão. 

Manter a continuidade e a estabilidade da empresa num contexto de crise 

prolongada e ainda sem fim à vista tem exigido das equipas, aos vários níveis da 

organização, resiliência, determinação e um compromisso verdadeiramente 

extraordinários.  

Aos nossos colaboradores, uma nota pessoal de profundo apreço. 

Não há dúvidas de que o futuro próximo continuará a ser desafiante. Em termos 

operacionais, EMEM,EM conseguiu uma performance muito resiliente, atendendo a que 

tem subjacente o encerramento parcial ou completo das suas atividades durante o 

estado de emergência imposto. 

Os resultados da EMEM,EM, no primeiro semestre de 2020 (1S20), foram 

significativamente afetados pelos efeitos da pandemia, tendo os níveis de atividade sido 

particularmente impactados nas últimas semanas de março e nos meses de abril e maio. 

Em junho, verificou-se uma retoma significativa dos níveis de atividade. Apesar de este 

sinal ser claramente encorajador, é ainda muito difícil prever o desempenho no restante 

ano económico. 
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A EMEM,EM "tem sido capaz de responder aos desafios, orientada para segurança 

global, organizou-se, garantindo a saúde e segurança dos seus colaboradores, parceiros 

e utentes e a continuidade das suas operações.  

Importa neste ponto, realçar que não foram registados quaisquer casos de Covid 19 

entre os nossos colaboradores, ou nos seus familiares diretos. 

Os impactos da pandemia nos nossos níveis de atividade do 1S20, medidos pelo 

Volume de Negócios Proporcional, geraram uma redução de 33,39 pontos percentuais 

face aos níveis do 1S19. Este desempenho foi negativamente impactado pela 

desalavancagem económica. Os resultados da EMEM,EM, foram particularmente 

afetados pela pandemia, por suspensão da atividade fiscalizadora entre março e junho, 

e o seu EBITDA recorrente reduziu significativamente no segundo trimestre.  

Podemos convictamente afirmar que, os primeiros seis meses do ano ficam 

sobretudo marcados pelos efeitos da disrupção causada pela pandemia no segundo 

trimestre. 

Os impactos profundos e abrangentes da pandemia Covid-19 nos níveis de atividade 

e na rentabilidade são a principal explicação para a EMEM,EM ter registado um 

resultado líquido negativo de 76.921,52€ (setenta e seis mil, novecentos e vinte e um 

euros e cinquenta e dois cêntimos) no 1S20. 

As medidas extraordinárias impostas pelo governo para conter a propagação da 

Covid-19 e para prevenir consequências sanitária ainda mais graves, conduziram a uma 

súbita contração da atividade económica no segundo trimestre na economia nacional. 

Deste modo a procura pelo estacionamento, num período de confinamento imposto 

reduziu significativamente. Inúmeras unidades industriais foram temporariamente 

encerradas devido a restrições no âmbito de lockdowns mais ou menos severos, ou a 

uma diminuição do nível de encomendas, conduzindo ao abrandar da circulação 

automóvel, num conselho de tão forte expressão industrial. A suspensão dos corredores 

aéreos, foi ainda outro dos pontos fulcrais, na exploração do estacionamento de 

superfície, de forma mais direta, na zona envolvente do Aeroporto Internacional 

Francisco Sá Carneiro, mas com repercussões em toda a área taxada. 
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Também os efeitos da aplicação de lay-off pelas empresas, condicionam gravemente 

a receita da EMEM,EM 

. Em suma, e à semelhança das economias europeias, a EMEM,EM sofreu uma redução 

extrema da sua rentabilidade e atualmente prevê uma recuperação lenta para os níveis 

esperados de rentabilidade. 

Relativamente às perspetivas futuras da EMEM,EM para o segundo semestre de 2020, 

estas serão, em grande medida, condicionadas pela evolução da pandemia e dos seus 

impactos nas economias, bem como dos métodos adotados para este combate.  

Apesar da recente melhoria nos níveis de atividade, ainda há uma incerteza muito 

elevada devido à impossibilidade de prever como a crise sanitária vai evoluir nos 

próximos trimestres e os desafios sociais, políticos e económicos a enfrentar ainda são 

muito significativos.  

Fica ainda o compromisso das nossas equipas, no empenho em continuar a trabalhar 

arduamente para mitigar os impactos negativos desta crise e para preparar o futuro. 

A EMEM,EM está consciente de que os próximos meses continuarão a ser duros, 

mas o sólido desempenho das nossas equipas reforçam a confiança de que saberá 

navegar as águas difíceis em que nos encontramos e levar este barco a bom porto, 

orientados pelas prioridades estratégicas que definimos e com as quais estamos 

comprometidos. 
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Sumário Executivo 

 

Enquadramento Geral 

A EMEM,EM, tem, como incumbência estatutária, a gestão e exploração do 

estacionamento taxado à superfície, no subsolo e dos Lugares Privativos em Domínio 

Público Municipal e, ainda de acordo com a sua última alteração a fiscalização de todo o 

estacionamento no âmbito das infrações leves ao código da estrada. Cabe ainda à 

EMEM,EM a realização das ações de instrução e decisão de todas as infração de 

estacionamento de caráter leve emitidas no município da Maia. 

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. 

 

 

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

 

jan/20 fev/20 mar/20 abr/20 mai/20 jun/20

Diurnas 465 465 467 73 122 259

Diurnas c/ reserva 16 16 16 7 9 13

Completas 53 52 54 49 50 54

Completas c/ Reserva 1 1 1 1 1 2

Nocturnas 13 14 15 8 11 11

Totais 548 548 553 138 193 339
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Figura 2- Variação das Avenças Mensais do Parque Central da Maia 

 

Fruto da pandemia gerada pelo vírus Sars-Covid II, a evolução não foi uniforme. 

Embora o Parque Central da Maia, tenha estado em funcionamento, as medidas de 

restrição social impostas, provocaram uma redução nas avenças mensais e rotativos. 

Sensível à situação imposta, a EMEM,EM, possibilitou a suspensão dos contratos de 

avença pelo período de confinamento.  

 

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.  

 

Fiscalização 

No que se refere à gestão do estacionamento na Zonas de Estacionamento de 

Duração Limitada (vulgo parquímetros), no período em análise, estiveram operacionais 
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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 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 

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 num grande parte já com duas décadas de funcionamento pleno. 

No que concerne à proteção dos residentes, estabelece-se um enquadramento à 

caraterização da empresa, que, visa não somente a ordenação do estacionamento 

público, estendendo-se às zonas mais penalizadas pelo estacionamento desordenado e 

abusivo, 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).  
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Figura 3 - Variação da atribuição de dísticos de residente 

 

A EMEM à data de 30 de Junho de 2020, tinha ativos 520 dísticos de residentes, dos 

quais 38 dísticos foram atribuídos no período em análise. 

A distribuição demográfica dos dísticos de residente é efetuada de acordo com o 

gráfico em baixo. 

 

Figura 4 - Distribuição demográfica dos Cartões de Residente no Concelho da Maia 
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Figura 5 - Comparativo de Dísticos de Residente Atribuídos por total de Alvéolos em ZEDL 

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 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 

todos aqueles que visitam a Maia. 

A Câmara Municipal da Maia, no âmbito do plano de descentralização de 

competências do estado orientado pela Lei-quadro da transferência de competências 

para as autarquias locais e para as entidades intermunicipais, Lei 50/2018 de 16 de 

Agosto, aceitou as competências no que ao estacionamento público concerne, reguladas 

pelo Dec-Lei 107/2018 de 29 de novembro. 

Posteriormente na reunião do executivo municipal datada de 9 de dezembro de 2019, 

delegou na EMEM,EM as competências assumidas por aplicação do Dec-Lei 107/2018 

de 29 de novembro, aprovando em simultâneo a devida alteração estatutária. Quer a 

delegação de competências, quer a alteração estatutária foram aprovadas em reunião 

da Assembleia Municipal de 20 de dezembro de 2019. 

A EMEM,EM aceitou mais este desafio que lhe foi imposto e durante o período em 
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apreço, preparou-se da melhor forma possível para que esta transição seja efetuada de 

forma plena e eficaz, iniciando, a sua atuação na fiscalização de todo o tipo de infrações 

leves, no que ao estacionamento diz respeito, a partir do dia 1 de junho. 

Neste momento o perímetro de atuação da EMEM,EM, cinge-se à Freguesia Cidade 

da Maia e zona envolvente do Aeroporto Internacional Francisco Sá Carneiro. O 

alargamento da intervenção a todo o concelho, nos termos das competências delegadas, 

implica um aumento de recursos humanos e de meios. 

O resultado do primeiro mês de atuação é expresso na variação gráfica, das principais 

infrações detetadas pelo corpo de fiscalização, visível na figura seguinte: 

 

Figura 6- Emissão de autos de notícia no mês de Junho 

É apanágio desta empresa a aplicação de uma política de pedagogia face ao 

estacionamento tarifado em detrimento de uma política penalizadora. Este princípio é 

agora replicado também para todo o restante estacionamento de sua competência. Para 

isso é crucial uma grande visibilidade dos Agentes de Fiscalização do Estacionamento. 

A presença dos meios de fiscalização, mais precisamente dos Agentes de Fiscalização 

do Estacionamento, contribui grandemente para a capacidade de enforcement legal, 

vital para a atividade da empresa.  

No entanto, a presença apenas muitas vezes não é suficiente, tornando-se necessária 
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as medidas de desincentivo ao não cumprimento, que se traduzem nos avisos emitidos. 

 
Figura 7- Comparativo de avisos emitidos Maia Centro 

 

 

Figura 8- Comparativo de avisos emitidos zona envolvente do Aeroporto Internacional Francisco Sá Carneiro 

Em alternativa, ao aumento do número de Agentes de Fiscalização do 

Estacionamento diretamente proporcional ao crescimento das áreas de intervenção, a 

empresa tem intensificado o uso de meios de deslocação eficazes pelo 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. As bicicletas elétricas, a serem utilizadas pelos Agentes cujo giro seja mais 

distante da sede da empresa, permite uma fácil e eficaz ação fiscalizadora. Este meio de 

deslocação, para além de ecologicamente sustentável, permite uma maior fluidez no 
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trânsito caraterístico das metrópoles, conferindo-lhe uma capacidade de intervenção 

incomparável. A afetação de uma viatura quase que exclusivamente à ação fiscalizadora 

é outra das soluções implementadas, no entanto perante novas competências não é 

suficiente. Por forma a colmatar esta lacuna, foi aberto um procedimento de 

recrutamento de um Agente de Fiscalização do Estacionamento, que deu origem à 

contratação.  

Com a entrada de mais um elemento no corpo de fiscalização, dotou-se o mesmo dos 

meios imprescindíveis para o correto desempenho das suas funções. 

O permanente acompanhamento do estacionamento consolida uma cultura de 

respeito pelas normas de estacionamento.  

 

Recursos Humanos e Organização 

A EMEM tem ao seu serviço 22 colaboradores distribuídos em 60% no género 

masculino e 40% no género feminino e com uma média de idades de 48 anos. 

No início do exercício em apreço, foi solicitada pela então Jurista e Coordenadora dos 

Serviços de Mobilidade, Recursos Humanos e Jurídico a cassação do seu contrato de 

trabalho. Aceite que foi esta cessação, a EMEM,EM promoveu um procedimento de 

recrutamento para preenchimento a vaga deixada livre e, findo o procedimento 

procedeu-se à contratação. 

No âmbito do aumento de competências, por delegação da Câmara Municipal da 

Maia na EMEM,EM o seu quadro de pessoal, sofreu o aumento de 1 elemento masculino 

par o corpo de fiscalização. 



Empresa Metropolitana de Estacionamento da Maia, E.M. 
 

Página 16 de 27 
 

 

Figura 9 - Distribuição das Faixas etárias dos colaboradores da EMEM 

 

Por força do DL 10-B/2020 de 20 de Março e no âmbito do acordo de empresa 

celebrado com o SINTAP em 2018, foram ainda efetuadas as devidas atualizações 

salariais. 

A gestão dos Recursos Humanos em tempo de Covid, foi um desafio superado com a 

ajuda de todos os intervenientes. 

Por despacho nº 24/2020 de 16 de março da Câmara Municipal da Maia, foi suspenso 

o pagamento do estacionamento à superfície. Esta decisão implica naturalmente uma 

suspensão da atividade fiscalizadora conducente a uma libertação de recursos e 

consequentemente uma reorganização dos serviços.  

A EMEM,EM recetiva à gravidade da realidade vivida, de imediato implementou, 

soluções de distanciamento social entre os colaboradores. Com esse fim, foi 

implementado o teletrabalho para todos cujas funções são compatíveis com este 

recurso. Para os restantes colaboradores, foi adotada uma escala de serviço que permitiu 

a prestação de serviço de forma isolada no Parque Central da Maia. Estas medidas foram 

adotadas com vista a uma menor exposição ao contágio. 

Para além da reorganização laboral, foram ainda impostas novas regras. Foram 

adquiridos equipamentos de proteção para os colaboradores, o uso de máscara de 
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proteção passou a ser obrigatório, procedeu-se à contratação de ações periódicas e 

programadas de desinfeção no Parque Central da Maia (único local de laboração 

permanente e aberto ao público) e colocados em locais de entrada nas instalações, 

dispositivos de desinfeção. 

A par das medidas implementadas, foi importante o contribuiu o envolvimento e 

sentido de responsabilidade dos colaboradores que também contribuíu para que a 

EMEM,EM não tivesse qualquer registo de contágio.  

 

Evolução da Atividade 

 

Rendimentos e Gastos 

O EBIT total do semestre, ascende a 203.034,17€ (duzentos e três mil, trinta e quatro 

euros e dezassete cêntimos), valor que reflete uma queda de 35,20% 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 202.941,97€ (duzentos e dois mil, novecentos e 

EBIT 1S20 1S19 D%
Parque Central da Maia
         Rotativos 16 426,38 € 31 018,32 € -47,04
         Avenças Mensais 56 540,93 € 70 503,98 € -19,80
ZEDL
         Aplicações Móveis 12 855,47 € 6 801,91 € 89,00
         Parcómetros 83 663,13 € 164 275,77 € -49,07
Lugares Privativos em Domínio Público Municipal 11 975,70 € 18 506,70 € -35,29
Cartões de Residente 520,00 € 1 995,00 € -73,93
Contraordenações 20 960,36 € 11 583,00 € 80,96
Outros 92,20 € 8 621,85 € -98,93
EBIT total 203 034,17 € 313 306,53 € -35,20
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quarenta e um euros e noventa e sete cêntimos), o que expressa uma variação 

decrescente de 33,39 pontos percentuais, em comparação com o mesmo período do 

ano transato. 

No tocante a Gastos Globais, no semestre em análise, o montante é de 279.955,69€ 

(duzentos e setenta e nove mil, novecentos e cinquenta e cinco euros e sessenta e nove 

cêntimos) tendo-se verificado um redução de 1,53 pontos percentuais. 

 

 

 

Resultado Final 

A Empresa Metropolitana de Estacionamento da Maia, E.M, obteve no primeiro 

semestre de 2020, um resultado líquido negativo de 76.921,52€ (setenta e seis mil, 

novecentos e vinte e um euros e cinquenta e dois cêntimos. 

 

Evolução previsível da empresa 

 

Face à atual conjetura económico-social, condicionada pela pandemia provocada 

pelo vírus Sars-Covid II, é muito imprecisa a evolução da empresa a curto prazo. A par 

deste condicionalismo, poderá ainda influenciar a evolução da empresa, a aprovação da 

proposta de contrato-programa remetida pela EMEM,EM à Câmara Municipal da Maia e 

que se encontra em fase de apreciação. 

Embora a empresa esteja à data da elaboração do presente relatório, em plena 

recuperação, o resultado final depende de um conjunto de fatores imponderáveis, que 

Gastos operacionais 1S20 1S19 D%
FSE 46 429,34 € 31 929,80 € 45,41
Gastos com Pessoal 212 220,66 € 208 629,86 € 1,72
Outros Gastos 21 305,69 € 43 750,83 € -51,30
Total de Gastos Operacionais 279 955,69 € 284 310,49 € -1,53
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importa mencionar poderão alterar-se durante os próximos meses. 

Dada a elevada incerteza quer quanto à intensidade e duração da pandemia 

provocada pelo vírus Sars-Covid II, quer quanto ao seu impacto na economia, a EMEM, 

EM, não consegue estimar com rigor e fiabilidade os efeitos futuros nos seus resultados. 

A situação nos últimos meses tem sido altamente dinâmica, tornando qualquer exercício 

de previsão muito complexo e especulativo.  

Reconhecemos no entanto que os efeitos da pandemia podem continuar a ser 

significativos nos próximos trimestres, particularmente em caso de novos surtos 

significativos do vírus e da imposição de novos lockdowns (até uma solução para a crise 

de saúde estar disponível) ou simplesmente pela incapacidade das economias 

recuperarem significativa e rapidamente das condições económicas adversas já causadas 

pela pandemia, nomeadamente em termos desemprego e aplicação do recurso ao 

layoff. 

É hoje evidente que esta pandemia impacta todos os setores de forma não 

homogénea, variando em função das medidas impostas por cada país e da sua 

resiliência. A incerteza sobre o desenvolvimento da pandemia continua muito elevada, 

sendo ainda cedo para estimar o impacto real que, no conjunto do ano.  

No entanto, a retoma da economia, refletida na evolução da procura de soluções de 

estacionamento que se constatou no último mês analisado, reforçada pelos resultados 

à data da elaboração do presente documento, a par com a implementação gradual das 

novas competências atribuídas no final do ano transato à EMEM,EM, substituindo-se 

esta  à Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), na instrução e decisão dos 

processos contraordenacionais, permitem um perspetiva mais otimista quanto ao fecho 

do ano. 

Nestas circunstâncias, e não obstante a EMEM,EM ter traçado um plano de resposta 

à atual situação económica, não é possível apresentamos guidance assertivo para 2020. 
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demonstrada por todos os seus colaboradores, que tem sido determinante na 

prossecução dos objetivos da EMEM,EM. 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 Conselho de Administração e a cada um 

dos seus membros no desenvolvimento da sua atividade.  

Aos membros dos órgãos sociais, nomeadamente ao órgão responsável pela 

fiscalização.  

 

Maia, 29 de Outubro de 2020 

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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Vendas e serviços prestados 
Subsídios à exploração 

Variação nos inventários da produção 
Trabalhos para a própria entidade 
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas 
Fornecimentos e serviços externos 
Gastos com o pessoal 
Imparidade de inventários (perdas / reversões) 
Imparidade de dívidas a receber (perdas / reversões) 
Provisões (aumentos / reduções) 

Aumentos / reduções de justo valor 
Imparidades de ativos não depreciáveis/amortizáveis (perdas / reversões) 

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e 
impostos 

Juros e rendimentos similares obtidos 

Juros e gastos similares suportados 

202 941,97

RENDIMENTOS E GASTOS 
PERÍODOS 

2020 2019 

Demonstração de Resultados por Naturezas (Individual) 

Outros rendimentos e ganhos 
Outros gastos e perdas 

Gastos / reversões de depreciação e de amortização 

Imposto sobre o rendimento do período 

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e 
impostos 

Resultado antes de impostos

Resultado líquido do período

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-46 429,34

-212 220,66

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

92,20

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

Imparidade de ativos depreciáveis / amortizáveis (perdas/reversões) 
-8 847,78

0,00

-12 457,91

-68 073,74

-76 921,52

0,00

0,00

-76 921,52

0,00

-76 921,52

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

Resultado Líquido do período atribuível a: (2) 
Detentores do capital da empresa-mãe 
Interesses minoritários 

Resultado por ação básico 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

304 684,68

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-31 929,80

-208 629,86

0,00

389,71

0,00

0,00

0,00

8 232,14

-28 688,93

44 057,94

-15 061,87

0,00

28 996,07

0,00

0,00

28 996,07

-5 489,17

23 506,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30.06.2020         Moeda: Euro (1)

  
Período Findo em: 

NOTAS 

- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 

- 

- 

- 
- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
- 

- 

- 
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