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2. Mensagem do Administrador 

A gestão do bem público é substancialmente diferente do bem privado. 
 
Quando falamos do interesse público existe a necessidade de conciliar a 

sustentabilidade económica e financeira com a realização do serviço público, numa lógica 
que vai muito além da realidade da responsabilidade social. 

 
No caso da Frente MarFunchal, E.M, tal como todas as restantes empresas 

públicas estamos perante um caso muito peculiar no tecido empresarial e económico. 
 
Se por um lado, é uma empresa pública com a responsabilidade de prestação de 

um serviço público e de gestão de um bem comum, com todas as obrigações daí 
decorrentes, correspondendo à orientação política da tutela e com especificidades muito 
próprias na sua gestão, implicando que a exigência do accionista seja, não para o 
resultado económico, mas para outros aspectos de interesse de carácter público. 

 
Por outro lado, por ser uma empresa rege-se pelo normativo privado, possuindo, 

por isso, fortes limitações na prossecução do interesse público. 
 
Para o ano 2017, à Frente MarFunchal, E.M, foi imposto um esforço económico 

extraordinário no sentido de regularizar as relações económicas com a Câmara Municipal 
do Funchal, por um lado, e de maior envolvimento na esfera do Município, participando 
de uma forma mais ativa em diversos aspectos que vão além do escopo da Frente 
MarFunchal, E.M, personificando aquilo que é o exercício da causa pública, olhando ao 
interesse público, não enjeitando a realização de acções ou actividades por se cingir à sua 
esfera de influência. 

 
No exercício de 2016 foram regularizados 400.000€ que a Frente MarFunchal, E.M, 

tinha em dívida à Câmara Municipal do Funchal, referentes a consumo de água efectuada 
até 2010. Esta dívida que persistia há 6 anos e mais, implicou um encontro de contas com 
o contrato programa referente ao ano 2013. Este valor foi levado a custo no exercício 
deste relatório, já que já havia  sido desconsiderado em anos anteriores, implicando um 
esforço financeiro e económico que corresponde a um quinto das receitas totais da 
Frente MarFunchal, E.M. 

 
Eventualmente, também em termos de tesouraria esta opção provocou algumas 

limitações. 
 
Facto marcante neste exercício foi a reabertura do Complexo Balnear do Lido. 

Marco da cidade do Funchal e um acesso histórico ao mar, ponto de socialização para 
gerações e local de nascimento de praticas sociais, modalidades e modas. 
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Cientes do seu peso histórico e da responsabilidade com que reabrimos o 
complexo, tivemos  de realizar um esforço financeiro, humano e institucionalmente 
adicional para que o espaço físico estivesse à altura das expectativas dos nossos utentes. 

 
Tal como na nossa vida particular, tratamos de receber em “casa” e fazermos as 

adaptações e correcções que podiam ser feitas no curto prazo. Acompanhamos e 
monitorizamos todos os espaços, recolhendo contributos, reclamações apontamentos e 
sugestões dos nossos utentes numa perspectiva de melhoria contínua, tornamo-la assim 
no nosso lar. 

 

Reflexo também deste esforço adicional e investimentos que foi realizado em 

recursos humanos. As responsabilidades imputadas à Frente MarFunchal, E.M., bem 

como à justa reposição  dos direitos salariais dos nossos trabalhadores levaram a um 

acréscimo não esperado dos gastos com pessoal. 

Para o ano de 2016 e pegando no património histórico de ligação ao mar, na 

prestação de serviços com as particularidades como a gestão dos complexos balneares, 

operou-se uma reforma administrativa que visou colocar no centro do serviço o utente. 

Os meios de comunicação usuais foram ampliados nas redes sociais bem como nos 

restantes suportes digitais. 

Estas alterações qualitativas foram também acompanhadas de uma alteração 

quantitativa substancial, como o crescimento da Frente MarFunchal, E.M, em vários 

sentidos, sendo a dimensão da empresa hoje três vezes a que era em 2013. A sua 

facturação triplicou, o seu número de funcionários triplicou, os seus gastos duplicaram. 

Esta transformação foi possível não só pela incorporação dos parquímetros, mas 

também pelo incremento das actividades já anteriormente desenvolvidas pela Frente 

MarFunchal, E.M, nomeadamente nos complexos balneares, jardins e demais estruturas 

sociais. 

Este foi o ano da consolidação da Frente MarFunchal, E.M. com as alterações 

operadas a nível administrativo e com o crescimento económico que a Frente 

MarFunchal, E.M. teve nos últimos três anos atingiu neste exercício o período da 

consolidação. 

Além de ter consolidado os processos internos que permitem uma melhoria no 

serviço ao utente, torna-se hoje evidente que a expectativa criada em relação aos 

serviços por nós prestados é substancialmente superior, reflexo de uma melhoria da 

percepção do utente face á qualidade dos nossos serviços. 

É hoje a MarFunchal, E.M. um parceiro de eleição em muitas áreas, muitas vezes, 

além daquilo que é a sua zona de conforto. 
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A política de portas abertas para quem connosco quer fazer parcerias, motivou 

inúmeras actividades, em diversas modalidades e áreas, ampliando o espectro de 

actuação da instituição e seus utentes. 

Desenvolver o meio em que nos inserimos é o espirito que deve presidir à 

definição de uma politica de responsabilidade social. 

Quando esse desígnio é tentado para empresas ou organismos políticos, o 

objectivo fica substancialmente mais difícil, dado que o seu intuito  é precisamente ser a 

comunidade que o rodeia. 

Como definir então Responsabilidade Social para uma entidade pública? 

É exactamente ir além da sua obrigação sem sacrificar as suas competências 

desenvolvendo um pouco à sociedade do tanto que esta nos dá. 

Uma política social muito estreita que visa a concretização do princípio da 

igualdade. Em que todos contribuem, financeiramente ou não, para os ingressos, 

conquistando assim, por mérito próprio, o direito de estar, usar e ter usufruído dos 

nossos espaços, todos cidadãos de igual direito. 

Quando esse desígnio é tentado por empresas ou organizações públicas, o 

objectivo fica substancialmente mais difícil, dado que o seu intuito é precisamente ser  

parte da comunidade que nos rodeia. 

Para a Frente MarFunchal, E.M, ficou definido que este desígnio ficaria marcado 

em dois vectores bem definidos. Na vertente interna, um empenho na melhoria das 

condições de trabalho e uma preocupação de devolver algum do empenho que os nossos 

colaboradores colocam no seu trabalho. 

Actividade marcante nesta vertente foi o dia proporcionado aos filhos dos nossos 

colaboradores nos nossos complexos.  

Para a comunidade que tanto nos dá, começamos o ano com o 1º Mergulho, cujas 

receitas reverteram upara uma instituição. 

No dia 8 de Agosto e seguintes, os colaboradores da Frente MarFunchal, E.M, 

subiram o Funchal ao encontro de onde eram mais precisos. Nadadores-Salvadores (com 

formação em primeiros socorros), Socorristas, técnicos operacionais foram apoiar 

pessoas afetada, colaborando com as autoridades a combater, nesta hora de 

necessidade. 

Importante foi também quem, pelo empenho e dedicação dos nossos 

colaboradores, mantive os nossos espaços a funcionar normalmente durante este 
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período. Mais do que o simbolismo deste ato, foi o facto dos nossos complexos servirem 

de “porto de abrigo”. 

No pós-incêndios, acolhemos filhos de famílias afectadas, oferecendo-lhes um dia 

diferente, na altura que precisavam. 

Analisar que esta alteração operou em apenas três anos e ser confrontado com a 

dimensão e extensão das alterações operadas na Frente MarFunchal, E.M. deixam em 

mim um misto de orgulho e admiração. Orgulho pelo contributo que dei na garantia de 

um futuro e estabilidade. 

 

 

 

Carlos Jardim   
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3. Ana lise econo mica 

a) Economia Mundial 

O ano 2016 é marcante na história Mundial, com especial evidencia no continente 

europeu. 

Apesar de persistir o expecto dos perigos que tem caraterizado o cenário político e 

social dos últimos anos, a verdade é que o verdadeiro acontecimento de 2016 é o 

resultado do referendo do Reino Unido, acerca da permanência na União Europeia. O 

Brexit além de vir a implicar uma redefinição de toda a União Europeia, organização, 

meios e objectivos, é simbólica nos tempos de crescimento do nacionalismo, populismo e 

de fecho de fronteiras. 

Além de não ter resolvido os problemas de fundo que afetam a União Europeia, 

esta decisão não tem consequências na resolução das grandes questões afetam a esfera 

de influência económica do Reino Unido. 

Preocupação latente ao longo de todo a ano 2016 e que persistirá em 2017 é o 

futuro do Espaço Schengen1, já que a saída do Reino Unido  e a resposta alemã a esta 

opção, expressa pela Chanceler Merkel, alertando que implicará a saída dos tratados de 

livre-circulação. Em termos de projecções económicas que serviram de base à elaboração 

do orçamento de 2016, baseadas mas projecções e estimativas do Fundo Monetário 

Internacional publicados no World Economic Outlook, foram entretanto revistas, estando 

estimadas em baixa, na generalidade dos países e/ou blocos económicos. 

Em termos mundiais estava previsto um crescimento do PIB de 3.8% já na 

actualização de Janeiro, o PIB estava estimado como tendo crescido 3.1%. 

Os dados apresentados em Janeiro demonstram que as estimativas para a Euro 

Zona tiveram maior consistência já a China apresentou um crescimento superior ao 

estimado, tendo crescido 6.7% em 2016. 

Já o comportamento económico para os EUA em 2016 fica aquém do esperado 

pelas próprias constituições americanas. A variação do PIB de 1.6% é bastante inferior aos 

3% esperados no orçamento federal. 

                                                      
1
 Apesar de não fazer parte do Espaço Schengen, a posição do Reino Unido terá 

consequências diretas na livre circulação de bens e mercadorias no espaço europeu e consequências 
indirectas no aumento da discussão em torno de uma livre circulação de pessoas pela Europa. 
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Da análise dos dados macroeconómicos disponíveis neste momento fica a 

percepção que o abrandamento económico é comum a todas as regiões ou classes de 

países. Salvo raras excepções, todos os blocos económicos cresceram menos em 2016 do 

que 2015. 

É contudo, de assinalar o largo período de crescimento económico que muitas 

regiões vivem, sendo o caso mais notório o do bloco asiático. 

    Estimates Projections 

  2015 2016 2017 2018 

World Output 3.2 3.1 3.4 3.6 

Advanced Economies 2.1 1.6 1.9 2 

United States 2.6 1.6 2.3 2.5 

Euro Area 2 1.7 1.6 1.6 

Other Advanced Economies 2 1.9 2.2 2.4 

Emerging Market and Developing Economies 4.1 4.1 4.5 4.8 

China 6.9 6.7 6.5 6 

Low-Income Developing Countries 4.6 3.7 4.7 5.4 

World Growth Based on Market Exchange Rates 2.6 2.4 2.8 3 

World Trade Volume (goods and services) 2.7 1.9 3.8 4.1 

Advanced Economies 4 2 3.6 3.8 

Emerging Market and Developing Economies 0.3 1.9 4 4.7 

Commodity Prices (U.S. dollars) 
    

Oil -47 -15.9 19.9 3.6 

Nonfuel (average based on world commodity 
export weights) 

-17 -2.7 2.1 -0.9 

Consumer Prices         

Advanced Economies 0.3 0.7 1.7 1.9 

Emerging Market and Developing Economies 4.7 4.5 4.5 4.4 

Ilustração 1 - Visão global sobre as Projeções do WEO
2
 

 

 

                                                      
2
 Fonte: World Economic Outlook Março 2017. 
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Ilustração 2 – Peso dos blocos económicos nas exportações mundiais. 

O comportamento económico dos diversos blocos económicos nos últimos 

anos acentuam a mudança do paradigma da centralidade económica no Atlântico Norte, 

com a economia mundial a ser discutida entre os Continentes Americano e Europeu. Mas 

o desempenho económico da China e da India impulsionaram todo o resultado 

económico na zona, sendo um bom exemplo da ascensão dos blocos económicos 

asiáticos o peso que possuem já nas exportações mundiais. 
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b) Economia Portuguesa 

A economia portuguesa continua com dificuldades em emergir do panorama 

económico letárgico que tem caracterizado esta década. 

  2012 2013 2014 2015Pe 2016Pe 

            

PIB -4,0 -1,1 0,9 1,6 1,4 

Consumo privado -5,5 -1,2 2,3 2,6 2,3 

Consumo público -3,3 -2,0 -0,5 0,7 0,5 

Formação bruta de capital -18,1 -5,1 5,1 4,7 -0,8 

Exportação de bens (FOB) e serviços 3,4 7,0 4,3 6,1 4,4 

Importação de bens (FOB) e serviços -6,3 4,7 7,8 8,2 4,4 

Contributos  para a variação do PIB           

Consumo privado -3,6 -0,8 1,5 1,7 1,5 

Consumo público -0,7 -0,4 -0,1 0,1 0,1 

Formação bruta de capital -3,4 -0,8 0,8 0,7 -0,1 

Exportação de bens (FOB) e serviços 1,2 2,6 1,7 2,5 1,9 

Importação de bens (FOB) e serviços 2,4 -1,8 -3,1 -3,5 -2,0 

Deflatores implícitos           

PIB -0,4 2,3 0,8 2,1 1,6 

Consumo privado 1,8 0,8 0,3 0,7 1,1 

 

 

 

Os pressupostos que a caracterizaram em termos de tecido empresarial, 

administração pública e endividamento público e privado persistem e dificultam que um 

crescimento robusto seja atingido. 

A realidade é que urge uma reforma administrativa profunda que simplifique a 

vida profissional e que consolide o nosso tecido empresarial. Uma reforma que incida na 

produção legislativa. 

Passos importantes neste sentido foram dados, com uma medida simples mas que 

contribui de sobremaneira para a confiança dos investidores, ao estipular que as 

atualizações no campo fiscal serão decididas no inicio do ano, não havendo lugar a 

alterações no decurso do ano civil. 

 

Período de Referência Sexo % 

Janeiro de 2017 

HM 10,2 

H 9,9 

M 10,5 

Dezembro de 2016 HM 10,2 

Tabela 1- Produto interno bruto (PIB) a preços de mercado   

ótica da despesa Fonte – Banco de Portugal 
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H 10 

M 10,3 

Novembro de 2016 

HM 10,5 

H 10,5 

M 10,5 

Outubro de 2016 

HM 10,6 

H 10,7 

M 10,6 

Setembro de 2016 

HM 10,9 

H 10,7 

M 11 

Tabela 2 - Taxa de desemprego (Ajustada de sazonalidade - %) da população ativa com idade entre 15 e 74 anos por 
Sexo; Mensal 

 A taxa de desemprego, apesar da forte contratação, persiste em torno dos 10%, 

continua a ser um valor elevado para uma possibilidade de retoma económica.  

Em termos de análise sectorial, persistem como motores da economia portuguesa 

os sectores mais relevantes nos últimos anos, principalmente o sector do turismo e todas 

as actividades conexas. 

No entanto, apesar do abrandamento económico, considerando todos os 

constrangimentos em termos de endividamento que caracterizam a nossa economia e 

com a fragilidade que o sector financeiro atravessa, houve crescimento económico e 

houve consolidação nos principais indicadores: desemprego, défice orçamental e dívida 

pública. 
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c) Economia Regional 

Na economia regional têm vindo a ser intensificados os factores que caracterizam 

a nossa economia insular. Os indicadores traduzem a nossa realidade: uma pequena 

economia insular, com um mercado de dimensão reduzida e com um peso revelante do 

sector público e com um forte peso, em termos de actividade privada, do sector do 

turismo.  

É notório, de facto, o incremento das actividades ligadas ao turismo, como o 

aumento superior a 10 % no movimento de passageiros no Aeroporto, bem como o 

incremento nas dormidas e o aumento no RevPAR, também superior a 10 %.  

Já a outro nível o comportamento dos preços ao consumidor inspiram alguma 

atenção. A região vive um período de deflação que persiste já desde antes de 2014, 

indiciando uma clima económico deprimido, com todas as consequências que advêm de 

um cenário de deflação. 

 

Tabela 3 - Índice de Preços no Consumidor - Variação média dos últimos 12 Meses Fonte DREM bte 3t2016 

Já a estatística ligada ao desemprego tem tido um desempenho positivo. Apesar 

de persistir a números elevados, baixou dos 14.7% no ano passado para os 11,0 %. 

Também é certo que para haver um crescimento substancial da actividade económica 

terá de existir uma redução substancial do nível de desemprego na região.  

ESTATÍSTICAS DO EMPREGO 

Região Autónoma da Madeira 

         
Estimativa 
(Unidades) 

Coeficiente de 
variação (%) 

Variação 
homóloga (%) 

Variação 
trimestral (%) 

População total    HM 253 636 0,0 -1,8 -0,3 

 

H 118 566 0,0 -1,6 -0,3 

 

M 135 070 0,0 -1,9 -0,3 

População ativa HM 128 277 1,4 -1,9 -3,4 

População empregada HM   114 188 1,9 +2,4 -1,0 

Taxa de atividade (%) HM 50,6 1,4 +0,0 -1,6 

Taxa de desemprego (%) HM 11,0 8,4 -3,7 -2,2 

 

H 11,8 11,0 -3,4 -1,9 

 

M 10,1 11,1 -4,1 -2,5 
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d) Frente MarFunchal  

O ano de 2016 é marcante para a história da Frente MarFunchal.  

A abertura do Lido fica para a história e é o ano em que voltamos a estar 

completos, após um período demasiado longo sem este mítico espaço. A exigência na sua 

abertura, no seu tratamento para a disponibilização ao público. Foram meses muito 

exigentes, com todo o trabalho implicado. Além da aquisição do material para todo o 

complexo, foi necessário formar a equipa para realizar a gestão e  manutenção de todo o 

complexo.  

No trabalho regular de preparação para 

a época balnear, é de salientar o processo de 

recrutamento. O anúncio publicado em fevereiro 

teve perto de 45.000 visualizações nas redes sociais, 

que resultaram em 693 candidaturas. Após 

devidamente analisadas, foram realizadas inúmeras 

entrevistas aos candidatos, sendo posteriormente 

integrados nas equipas.  

É ainda de salientar o esforço realizado 

no âmbito dos nadadores salvadores. Os passos 

dados no sentido de uma profissionalização desta 

categoria foram vários. Em primeiro lugar, a opção 

de assumir internamente este serviço permite uma 

maior autonomia e controlo sobre este sector 

essencial ao bom funcionamento dos complexos e das praias. Em segundo lugar, os 

nadadores salvadores passaram a ser coordenados por um responsável. Esta opção veio a 

permitir um incremento no seu 

acompanhamento, com um aumento na 

formação profissional e uma evolução na 

sua avaliação. Esta opção foi levada ao 

extremo, optando por garantir que 

existem meios de salvamento ao longo de 

todo o ano. Mais do que garantir o 

cumprimento estrito da lei, esta opção permite realizar uma preparação técnica e física 

que visa dotar os nossos recursos humanos de melhores meios no desempenho das suas 

funções.  

No âmbito da Mobilidade houve todo um processo de consolidação do trabalho já 

realizado. Em processo de avaliação de objectivos, o sector da Mobilidade acompanhou 

toda a evolução que tem caracterizado o sector a nível nacional e internacional, sendo 

Ilustração 4 - Corpo de Nadadores Salvadores em Formação  

Ilustração 3 - Anúncio de recrutamento 
Época Balnear 



 

18 

necessária uma avaliação muito ponderada das opções a tomar. Por outro lado, a nível 

administrativo foi realizado um trabalho muito importante de definição de metodologias 

de trabalho. Finalmente, o trabalho de elaboração de um projecto de Regulamento de 

Parquímetros foi realizado, estando apto a ser discutido e implementado em 2017.  

 

 Foi um ano de aposta nos nossos recursos humanos. A adoção da jornada de 

trabalho semanal de 35 horas permitiu reorganizar o sistema de escalas de modo a que 

todos os trabalhadores gozem dois dias de descanso semanal. Finalmente esta aposta nos 

nossos trabalhadores fica bem expressa pelas mais de 2.000 horas de formação que lhes 

foram ministradas. Quer através de recursos externos, de integração em formações no 

exterior ou através de meios próprios procuramos garantir uma melhoria profissional de 

modo a que o nosso serviço seja capaz de melhorar. 
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i. Estruturas sociais 

Evidentemente as condições climáticas continuam a ser a principal 

condicionante para o número de acessos pelos nossos utentes.  

Para 2016 é marcante, nos acessos, a reentrada em funcionamento do 

Complexo Balnear do Lido. Quando analisamos o número de acessos verificamos que se 

tornou assim no local de eleição de entre os nossos complexos.  

  2013 2014 2015 2016 

Ponta Gorda 158.664 118.426 132.729 89.511 

Barreirinha 17.050 19.584 28.599 29.388 

Poças do Gomes 18.687 28.847 29.902 28.322 

Lido 0 0 0 178.727 

Total 194.401 166.857 191.230 325.948 

Tabela 4 - Evolução dos ingressos no quadriénio 2013-2016 

O impacto da entrada em funcionamento do Lido fez-se sentir com maior 

intensidade no Complexo Balnear da Ponta Gorda. Sentiu-se uma quebra de cerca de 

30.000 acessos. Já os restantes complexos não foram afectados de modo substancial na 

estatística de entradas.  

 

Tabela 5 - Entradas por complexo Balnear 2016 

  

  2013 2014 2015 2016 

Lido Poente 12.784,80 € 9.992,80 € 10.333,10 € 7.019,40 € 

Ponta Gorda 254.629,65 € 222.646,70 € 261.894,65 € 196.432,50 € 

Barreirinha 24.973,15 € 32.685,60 € 41.309,00 € 44.714,50 € 

Poças do Gomes 27.628,50 € 44.272,60 € 47.827,40 € 43.611,40 € 

Lido   0,00 € 0,00 € 0,00 € 351.612,25 € 

Total  320.016,10 € 309.597,70 € 361.364,15 € 643.390,05 € 

Tabela 6 - Receita por complexo 

  

Ponta Gorda

Barreirinha

Poças do Gomes

Lido
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ii. Mobilidade 

 

Neste ano de 2016 foram emitidos pelos nossos funcionários 56.215 

incumprimentos. Houve um aumento de 15 % na emissão de incumprimentos, 

notificando os condutores das viaturas que não possuíam título válido de 

estacionamento, nos termos do Regulamento Municipal. Tal como no ano passado 

estimamos o número de incumprimentos emitidos por dia útil, podemos estimar que no 

ano de 2016 foram emitidos por dia cerca de 223 incumprimentos.  

MÊS NÚMERO DE INCUMPRIMENTOS 

JANEIRO 4475 
FEVEREIRO 4288 

MARÇO 3890 
ABRIL 4600 
MAIO 5186 

JUNHO 5458 
JULHO 4602 

AGOSTO 3793 
SETEMBRO 5309 
OUTUBRO 5261 

NOVEMBRO 5248 
DEZEMBRO 4105 

TOTAL 56215 

Tabela 7 - Distribuição de incumprimentos por mês em 2016 

No final do ano de 2016 houve um Regime Excecional de Regularização de Dívidas. 
Em relação ao aos processos de pagamento, durante o mês de Novembro foram 
tramitados 88 processos ao abrigo do RERD, já em Dezembro foram 120 os processos 
tramitados. Na totalidade foram 208 processos resolvidos durante o período de vigência 
do RERD 2016.  

 

 

  

Ilustração 5 - Cartaz de divulgação do 
RERD 
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4. Financiamento 

O financiamento da actividade de qualquer instituição é fundamental para a 

sua vida quotidiana. Quando falamos de empresas de cariz particular, a forma como os 

fundos são obtidos, a sua eficácia e o seu custo podem ser determinantes ao seu sucesso. 

Quando falamos de instituições públicas então a sua obtenção e tratamento acabam por 

ser o tema que está na ordem do dia. Independentemente da forma como a gestão 

financeira é feita, o montante de dívida e o seu custo é sempre uma das questões 

essenciais quando falamos na prestação de contas de qualquer instituição pública. 

De um modo ou de outro, a realidade é que uma correta gestão da tesouraria, 

com a mobilização dos recursos financeiros estritamente necessários à sua actividade, 

com uma gestão apertada em termos de redução dos custos com o financiamento são um 

dos aspectos essenciais à gestão actual.  

Importa não só garantir a sustentabilidade da 

tesouraria no imediato, mas também que a sustentabilidade é 

assegurada no médio e longo prazo. Os meios obtidos no presente 

devem ser apenas os necessários às necessidade imediatas para 

que se reduza os juros no futuro. Por outro lado, é essencial ter 

assegurado que a actividade corrente é capaz de gerar fluxos que 

assegurem o cumprimento das responsabilidades assumidas não 

só com o pagamento dos juros mas também da amortização de 

capital.  

Aliás, em termos de actividade regular, no médio e 

longo prazo não é, tipicamente, o custo dos juros que pesa mais nas empresas ou nas 

instituições, mas sim o serviço da dívida. 

É isto o que se passa com a Frente MarFunchal neste período. O elevado 

financiamento obtido do passado coloca um peso nas contas não pelo custo com os juros 

mas sim pelo peso das amortizações. 

No decurso do ano de 2016 a Frente Mar assegurou sempre o cumprimento 

com as instituições bancárias, tendo a sua situação regularizada junto do Banco de 

Portugal. Não é demais lembrar que durante 6 anos esteve em incumprimento um 

empréstimo contraído junto da Caixa Geral de Depósitos e que só viu a sua situação 

regularizada em 2015.  

 

O Passivo não 

Corrente reduziu 

12 % € em 2016.  
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Em 2016 foram amortizados mais 159.323,75 € das dívidas contraídas junto 

das instituições financeiras em período anterior a 2010, quer do passivo corrente quer do 

passivo corrente3. 

Do passivo corrente foi abatido à dívida o montante 

de 76.944,94 €. Já em relação ao passivo não corrente foi abatido 

82.378,81 €. 

A dívida a fornecedores fora do perímetro do grupo 

Câmara Municipal do Funchal reduziu de 192.707,48 € para 

128.825,83€, numa redução de 63.881,65 €. 

Em termos de gestão da dívida comercial atingimos 

um patamar que, face ao volume de negócios que a Frente 

MarFunchal possui neste momento e 

considerando o envolvimento com os 

fornecedores necessário ao regular funcionamento da 

actividade, é difícil reduzir sem comprometer a 

sustentabilidade da operação. 

Paradigmático disto mesmo é a estabilidade dos 

gastos com Fornecimentos e Serviços Externos e com as 

Compras, que variam cerca de 30.000 € no seu cômputo, de 

um total de cerca de 1.100.000 €. 

Com este valor percebemos 

que o envolvimento com fornecedores em termos de gastos está 

estabilizado e que, aparentemente, em termos financeiros atingiu 

a sua maturidade. 

No ano de 2016 os serviços de aprovisionamento da 

Frente MarFunchal realizaram 262 consultas a inúmeros 

fornecedores, procurando obter os preços mais competitivos 

junto do mercado local, recorrendo, preferencialmente a 

empresas locais. Estas consultas resultaram em 499 notas de 

encomenda aos nossos fornecedores. 

Finalmente quanto às relações com os fornecedores, 

reduziram-se os prazos de pagamentos para os prazos devidamente acordados, 

praticamente eliminando os pagamentos em atraso. 

  

                                                      
3
 Passivo corrente – inclui as dívidas cujo pagamento é devido no prazo inferior a um ano; 

Passivo não corrente – inclui as dívidas cujo pagamento é devido no prazo superior a um ano. 

 

O Passivo Corrente 

foi reduzido em  

8.905,79 € em 

2015.   

 

O endividamento 

bancário passou de 

726.520€ em 2015 

para 649.575€ em 

2016. 

 

O prazo médio de 

pagamento a 

fornecedores 

reduziu de   877 e é 

neste momento, de 

55 dias . 
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5. A Atividade da Frente MarFunchal 
em 2016 

a) Estruturas Sociais 

O facto marcante em termos de estruturas sociais é a reabertura do Complexo 

Balnear do Lido. Marcante para a cidade do Funchal, o seu peso em termos de 

preponderância face aos restantes espaços é facilmente perceptível pela análise dos 

números em todas as dimensões. 

Além do natural esforço adicional pela abertura de mais um espaço com todas 

as responsabilidades daí decorrentes, a reabertura do Lido acarreta consigo uma 

responsabilidade superior pelo peso marcante que este ícone tem no imaginário de todos 

os nossos utentes e o seu simbolismo no panorama turístico da Madeira. Cientes desta 

relação muito singular que o Funchal e funchalenses têm com o Lido, foi necessário 

operar toda uma reestruturação deste sector, que acaba por ter a sua face mais visível no 

reafetamento dos funcionários a cada espaço. 

Os números são  bem demonstrativos do nível de exigência que a gestão 

deste espaço tem sobre si. O crescimento de 70 % em termos de utentes que acederam 

aos nossos complexos, obrigou a uma reorganização da nossa estrutura. Esta ficou 

materializada também na forma como eram realizadas as nossas actividades, de modo a 

acompanhar as novas necessidades, criadas com a reabertura do Lido. 

i. Recursos Humanos 

 

63 GASTOS COM O PESSOAL   1.299.995,16 €  

631 REMUNERACOES DOS ORGAOS 
SOCIAIS 

       48.408,30 €  

632 REMUNERACOES DO PESSOAL      959.900,69 €  

635 ENCARGOS SOBRE REMUNERACOES      258.547,19 €  

636 SEG. ACID. NO TRAB. E DOENC. PROF.        23.687,31 €  

637 CUSTOS DE ACCAO SOCIAL             900,90 €  

638 OUTROS GASTOS COM O PESSOAL          8.550,77 €  

Tabela 8 - Gastos com Recursos Humanos Estruturas Sociais 

A grande variação dos gastos com pessoal deve-se, principalmente, à abertura 

do complexo Balnear do Lido. A sua dimensão e as obrigações legais decorrentes da 

exploração deste espaço. Os horários alargados e a própria dimensão do espaço obrigam 

a que tenha de existir um serviço adequado à excelência do serviço que se pretende 

prestar. 
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Outro grande factor de aumento da despesa com pessoal teve a ver com a 

contratação direta dos trabalhadores para funções de Nadador Salvador. Esta opção 

surge para fazer face à obrigatoriedade de estabelecer contratos de trabalho entre os 

concessionários de zonas balneares e os Nadadores Salvadores, tal como exigido em 

termos de direitos laborais e de cumprimento de responsabilidades enquanto 

concessionários. 

Tivemos assim uma situação que em poucas situações terá sido replicada 

mesmo a nível nacional, quando falamos do respeito pelo elementares direitos laborais 

dos Nadadores Salvadores. Foi assim possível respeitar o cumprimento das obrigações 

legais em termos de duração do horário de trabalho, de respeito pelos dias de descanso e 

de férias. Esta opção permitiu também um nível de qualidade quando falamos de 

segurança no mar que só é possível de atingir com o nível de profissionalismo que 

imprimimos, porque só com trabalhadores que cumprem os períodos de descanso diários 

e semanais é que temos a garantia de níveis de alerta e capacidade de intervenção 

adequados ao exercício da profissão. 

Naturalmente que o aumento de atividade gerado pelo sector de Estruturas 

Sociais obrigou também a ajustamentos na componente administrativa. 

 

ii. Fornecimentos de Bens e Serviços 

 

622 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS -186.954,00 

623 MATERIAIS -87.630,81 

624 ENERGIA E FLUIDOS -62.046,14 

625 DESLOCACOES, ESTADAS E TRANSPORTES -3.511,08 

626 SERVICOS DIVERSOS -33.757,76 

Tabela 9 -Gastos com FSE`S- Estruturas Sociais 

Os fornecimentos e serviços externos espelham o investimento que foi 

realizado na manutenção dos espaços balneares. Cientes da importância e da dimensão 

dos espaços que estão concessionados à Frente MarFunchal, foi imprimido um esforço 

bastante grande na manutenção, divulgação e dinamização dos mesmos.  
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b) Mobilidade 

O sector da Mobilidade engloba hoje a exploração de dois parques de 

estacionamento (Lido e Penteada) bem como a concessão dos lugares de estacionamento 

tarifado à superfície na cidade do Funchal. Distribuindo-se por todo o concelho do 

Funchal (Imagem 1), estão disponíveis 1478 lugares de estacionamento agrupados por 

quatro “zonas” (amarela, verde, vermelha e castanha), obedecendo a tarifários distintos e 

com 114 equipamentos de pagamento, de aquisição de título. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

i. Recursos Humanos 
 

63 GASTOS COM O PESSOAL      239.381,25 €  

631 REMUNERACOES DOS ORGAOS 
SOCIAIS 

                    -   €  

632 REMUNERACOES DO PESSOAL      220.733,54 €  

635 ENCARGOS SOBRE REMUNERACOES        18.647,71 €  

636 SEG. ACID. NO TRAB. E DOENC. PROF.                     -   €  

637 CUSTOS DE ACCAO SOCIAL                     -   €  

638 OUTROS GASTOS COM O PESSOAL                     -   €  

Tabela 10 - Gastos com Pessoal – Mobilidade 

Os gastos com pessoal ligado à atividade da mobilidade totalizou 239.381,25 

€.  

 

ii. Fornecimentos de Bens e Serviços 

622 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS -28.812,41 

Ilustração 6 - Distribuição das Zonas para efeitos de estacionamento à superfície 
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623 MATERIAIS -24.945,64 

624 ENERGIA E FLUIDOS -9.956,94 

625 DESLOCACOES, ESTADAS E TRANSPORTES -1.397,34 

626 SERVICOS DIVERSOS -469.628,25 

 

Dos fornecimentos e Serviços Externos sobressaem os gastos com os serviços 

diversos, nos quais está incluída a responsabilidade com o contrato de Gestão assinado 

com a Câmara Municipal do Funchal e que garante que a Câmara recebe a mesma 

proporção que com o anterior concessionário (48% do total da receita). 
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c) Visa o global da actividade da Frente 
MarFunchal em 2016 

i. Recursos Humanos 
 

63 GASTOS COM O PESSOAL   1.539.376,41 

631 REMUNERACOES DOS ORGAOS 
SOCIAIS 

       48.408,30 €  

632 REMUNERACOES DO PESSOAL      1.180.634,23 €  

635 ENCARGOS SOBRE REMUNERACOES      277.194,90 €  

636 SEG. ACID. NO TRAB. E DOENC. PROF.        23.687,31 €  

637 CUSTOS DE ACCAO SOCIAL             900,90 €  

638 OUTROS GASTOS COM O PESSOAL          8.550,77 €  

 

Tabela 11 - Gastos com Pessoal - Frente MarFunchal 

Os gastos totais com pessoal totalizaram 1.539.376,41€. Este aumento face ao 

que era realizado em anos anteriores deve-se essencialmente por dois factores: a 

reabertura do complexo balnear do Lido, com toda a admissão de pessoal essencial ao 

desenvolvimento regular da atividade, bem como o reforço do efectivo de nadadores 

salvadores. 

ii. Fornecimentos de Bens e Serviços 

61 CUSTO MERC. VENDIDAS E MAT.CONSUMID 315.178,79 

62 FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTERNOS 909.258,45 

622 SERVI+OS ESPECIALIZADOS 215.908,18 

623 MATERIAIS 112.976,74 

624 ENERGIA E FLUIDOS 72.080,53 

625 DESLOCACOES, ESTADAS E TRANSPORTES 4.908,42 

626 SERVICOS DIVERSOS 503.384,58 

Tabela 12 - Gastos com Fornecimentos e Serviços Externos - Frente MarFunchal 

 

Também os Serviços e Fornecimentos Externos denotam uma contenção face 

ao orçamentado. Apesar de terem totalizado 909.258,45 €. 

Analisando rubrica a rubrica, o montante inscrito em serviços diversos ocupa 

a maior parte, por ter inscrito mais de 60 % do total dos FSE`s. Esta rubrica inclui o valor a 

entregar à Câmara Municipal do Funchal por conta do contrato de concessão dos 

Estacionamentos de Superfície.  
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6. Resultado Lí quido e Proposta de 
Aplicaça o de Resultados 

 

Para o ano de 2016, o resultado líquido do exercício é de - 311.865,95€. 

 

Como tal, a Administração sugere que o resultado seja transferido para Resultados 

Transitados - 311.865,95 € do Resultado Líquido do Exercício, nos termos do Art. º 295 do 

Código das Sociedades Comerciais.  
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7. Anexos 
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a) Balanço – Ativo 

BALANÇO INDIVIDUAL 
Dezembro 2016 

  

Montantes expressos em 
EURO 

RUBRICAS NOTAS 
PERÍODOS 

2016 2015 

        

ACTIVO       

        

Activo não corrente:       

Activos fixos tangíveis…………………………………………………...   403.858,96 288.657,44 

Propriedades de investimento…………………………………………...       

Goodwill…………………………………………………………………...       

Activos intangíveis……………………………………………………….   438,63 1.399,54 

Activos biológicos………………………………………………………..       

Participações financeiras - método da equivalência patrimonial…….       

Participações financeiras - outros métodos……………………………       

Accionistas/sócios……………………………………………………….       

Outros activos financeiros………………………………………………   7.277,60 2.706,98 

Activos por impostos diferidos………………………………………….       

    411.575,19 292.763,96 

        

Activo corrente:       

Inventários…………………………………………………………………   5.269,83 2.421,76 

Activos biológicos………………………………………………………..       

Clientes…………………………………………………………………….   516.604,99 466.513,24 

Adiantamentos a fornecedores…………………………………………   6.289,01   

Estado e outros entes públicos………………………………………….   9.199,17 4.743,13 

Accionistas/sócios……………………………………………………….       

Outras contas a receber…………………………………………………   357.427,08 625.234,81 

Diferimentos……………………………………………………………….   4.749,55 3.980,11 

Activos financeiros detidos para negociação…………………………       

Outros activos financeiros………………………………………………       

Activos não correntes detidos para venda…………………………….       

Caixa e depósitos bancários…………………………………………….   57.196,90 55.894,51 

    956.736,53 1.158.787,56 

        

        

Total do Activo   1.368.311,72 1.451.551,52 
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b) Balanço – Capital Pro prio e Passivo 

BALANÇO INDIVIDUAL 

Dezembro 2016 

  
Montantes expressos em EURO 

RUBRICAS NOTAS 
PERÍODOS 

2016 2015 

CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO       

Capital próprio:       

Capital realizado…………………………………………………………..   200.000,00 200.000,00 

Acções (quotas) próprias……………………………………………….       

Outros instrumentos de capital próprio…………………………………       

Prémios de emissão………………………………………………………       

Reservas legais…………………………………………………………..   2.388,94 2.378,21 

Outras reservas…………………………………………………………..   39.490,21 39.490,21 

Resultados transitados…………………………………………………..   (322.960,89) 76.835,33 

Ajustamentos em activos financeiros…………………………………..       

Excedentes de revalorização……………………………………………       

Outras variações no capital próprio…………………………………….       

    (81.081,74) 318.703,75 

Resultado líquido do período……………………………………………..   (315.416,47) 214,51 

    (396.498,21) 318.918,26 

Interesses minoritários…………………………………………………..       

        

Total do capital próprio   (396.498,21) 318.918,26 

Passivo       

Passivo não corrente:       

Provisões…………………………………………………………………..       

Financiamentos obtidos…………………………………………………..   571.711,02 654.089,83 

Responsabilidades por benefícios pós-emprego……………………...       

Passivos por impostos diferidos………………………………………...       

Outras contas a pagar…………………………………………………...       

        

    571.711,02 654.089,83 

Passivo corrente:       

Fornecedores……………………………………………………………..   761.772,91 192.707,48 

Adiantamentos de clientes……………………………………………….       

Estado e outros entes públicos………………………………………….   57.440,10 47.702,69 

Accionistas/sócios………………………………………………………..       

Financiamentos obtidos…………………………………………………..   77.864,04 72.430,17 

Outras contas a pagar…………………………………………………...   292.471,60 165.703,09 

Diferimentos……………………………………………………………….       

Passivos financeiros detidos para negociação………………………..       

Outros passivos financeiros…………………………………………….       

Passivos não correntes detidos para venda…………………………..       

    1.189.548,65 478.543,43 

Total do passivo   1.761.259,67 1.132.633,26 

        

Total do Capital Próprio e do Passivo   1.364.761,46 1.451.551,52 
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c) Demonstraça o de resultados 

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR NATUREZAS  

Dezembro 2016 

Montantes expressos em EURO 

RUBRICAS NOTAS 
PERÍODOS 

2016 2015 

        

RENDIMENTOS E GASTOS       

        

Vendas e serviços prestados.   2.562.366,83 2.226.958,68 

Subsídios à exploração       
Ganhos/perdas imputados de subsidiárias, associadas e 
empreendimentos conjuntos       

Variação nos inventários da produção       

Trabalhos para a própria entidade       

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas   (315.178,79) (184.087,75) 

Fornecimentos e serviços externos   (909.258,45) (897.999,47) 

Gastos com o pessoal   (1.539.376,41) (1.049.842,36) 

Imparidade de inventários (perdas/reversões)       

Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)     240,00 

Provisões (aumentos/reduções)       
Imparidade de investimentos não depreciáveis/amortizáveis 
(perdas/reversões)       

Aumentos/reduções de justo valor       

Outros rendimentos e ganhos   2.241,94 600,73 

Outros gastos e perdas   (6.018,58) (6.702,08) 

        

Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e 
impostos   (205.223,46) 89.167,75 

        

Gastos/reversões de depreciação e de amortização   (76.602,02) (69.035,53) 
Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis 
(perdas/reversões)       

        

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e 
impostos)   (281.825,48) 20.132,22 

        

Juros e rendimentos similares obtidos       

Juros e gastos similares suportados   (30.040,47) (15.518,74) 

        

Resultado antes de impostos   (311.865,95) 4.613,48 

        

Imposto sobre o rendimento do período     (4.398,97) 

        

Resultado líquido do período   (311.865,95) 214,51 

        

 

 


