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1. Plano de atividades e pressupostos de atuação

Como tem sido amplamente mencionado nos Relatórios de Contas dos anos mais
recentes, a atividade da Metropolitano Ligeiro de Mirandela, S.A. (doravante designada
de "MLM") tem-se circunscrto à gestão çorrente dos seus meios materiais e humanos,
oferecendo apenas serviços ds transporte rodoviáio nd percurso Carvalhais-Mirandela-
Cachão e Mirandela-Foz Tua, serviços subcontratados a empresas especializadas nesta
tipologia de transportes.

Mencionar que a atuação da empresa tem vindo a ser, desde há vários anos,
sistematicamente desenvvida numa base corrente sem ma visão estratégica e de
investimento, em virtude i prolongada espera pelos senv lvimentos finais que devem
ser protagonizados por todos aqueles que têm responsabilidades na mobilidade das
populações servidas ao longo Vale do Tua, desenvolvimentos esses que, no final,
conduzem à dissolução da empresa.

O processo de passagem da operação para o concessionário a quem foi entregue a
mobilidade, quer turistica quer quotidiana, encontra-se já num estado avançado, apesar
de ainda não finalizado. De salientar que compete à Agência para o Desenvolvimento do
Vale do Tua a gestão de todo a prodesso de entrega dessa operação ao concessionário e a
supervisāo do trabalho que este vai desenvolver.

Como predito, a MLM cetsará com a entradâ em funcionamento do projeto de mobilidade
há muito desenhado para o Vale do Tua. Neste perspetiva, em função da realidade de que
dispõe o Conselho de Administração da empresa sobre a entrada em funcionamento desse
projeto, seria expectável que tal entrada se viesse a concretizar no decorrer do ano de
2023, após inúmeros e sucessivos atrasos e adiamentos, entrando posteriormente a MLM
na fase de dissolução.

Por conseguinte eà luz de tudo o que antecede, a MLM deverá continuar a operar durante
o ano de 2023 nos mesmos moldes em que o fez em 2021 e 2022, assim se mantendo as
relações contratuais atualmente em vigor com os trabalhadores, clientes e fornecedores
de bens e serviços. Tais relações serão terminadas se, e quando a atividade da empresa
cessar.

Por força das relações contratuais estabelecidas com a CP e considerando que, afinal, a
MLM continua a desempenhar a sua atividades de prestação de serviços de transporte,
embora exclusivamente na sua vertente rodoviária, é perfeitamente expectável que a CP
continue a pagar os serviças que a MĻM disponibilizou ao longo de todo o ano de 2022
e vai continuar a disponibilizar em 2023. Esta premissa tem total cabimento e assenta não
só na Resolução do Conselho de Ministros n° 47/2016, como também na lógica subjacente
à celebração do Contrato entre a MLM e a CP inerente ao Apoio Financeiro prestado pela
CP referente ao ano de 2019.

1



METROPOLITANO LIGEIRO DE MIRANDELA, S.A.ZRANDELA

Assim sendo, o presente Plano de Atividades e Orçamento acolhe o pressuposto segundo
o qual a CP transferirå para a MLM, em 2023, nn verbas referentes aos serviços que serão
prestados nos doze meses de atividade do ano 2023, bem como eventuais valores em
falta relativos a 2022.

Por outro lado, na elaboração do Orçamento para 2023 partiu-se do princípio que a
atividade da empresa desenrolar-se-á durante todo esse ano, sem quaisquer
constrangimentos adicionais, nomeadamente no que toca a eventuais novos efeitos da
Pandemia Covid-19, não se esperando que venham a existir restrições a essa atividade
que impeçam o seu normal funcionamento.

Posto isto e tendo em consideração o referido, em sintese, são estas as premissas na base
das quais foi elaborado o Plano de Ativida';s e Orçamento da MLM para o ano de 2023:

A laboração efetiva da MLM, SA terá lugar durante todo o ano;
A empresa receberá da CP, na íntegra, o produto dos serviços que Ihe vai prestar
ao longo do ano de 2023;
Ausência de investimentos;
Manutenção do nível de oferta e procura pelos transportes;
Não ocorrerão alterações nos preços de venda praticados pela empresa (preços dos
bilhetes e valor a faturar à CP pelos serviços prestados);
Ajustamento no valor das remunerações base e reśtantes componentes associadas
ao salário dos funcionários, em estreito cumprimento com as decisões do novo
Orçamento de Estada;

•
•

•
•
•

• Ausência de gastos extraordináios respeitantes a eventuais indemnizações a
pagar ao pessoal, resultantes do encerramento da empresa. Neste âmbito,
pressupõe-se que a empresa que fcará encarre_ue da mobilidade no vale do Tua
absorverá a totalidade (ou quase) do atual quadro de pessoal da MLM, SA ou que
a Câmara Municipal dę Mirandela conceba uma solução ocupacional para os
trabalhadores da empresa que obvie o pagamento dessas indemnizações;

• Não estão comtemplados nest orçamento eventuais ganhos que resultem da
transferência para terceiros dos Ativos da empresa, nem os efeitos financeiros que
para ela possam resultar associados à decisão a tomar direcionada para o Passivos
ligados à dívida à CP;

• Evolução natural da atividade, tendo em conta o contexto de inflação, face às
sequelas económicas ainda da Pandemia e ao cntexto de Guerra associado à
Invasão da Ucrânia pela Rússia, influenciando as rubricas de gastos diyersos de
exploração e de gastos financeiros.

Portantoe camo se percebe a partir do referido, este Plano de Atividades e Orçamento
para 2023 apenas respeita às operações previstas para o normal funcionamento da
empresa durante esse ano, não contermplando o conjunto de atos e operações de natureza
financeira que possam ser já realizadas com vista à sua dissolução.
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Importa acrescentar, sendo de extrema importância, que o próprio Conselho de
Administração da MLM, SA desconhece, nesta altura, qual o momento exato em que o
concessionário tomará conta, efetivamente, de todo o processo relativo à mobilidade no
Vale do Tua, em especial no que se refere às populações abrangidas pela linha férrea.

Assim, elaborou-se o presente Plano de Atividades e Orçanento que cobre todo o ano de
2023, ignorando o momento exato em que poderá ocorrer o início do processo de
dissolução da MLM.

2. Rendimentos esperados

Os rendimentos (correntes) esperados, como vem sucedendo, resultam:

Da venda de títulos de transporte aos utilizadores dos meios disponibilizados pela
empresa;

• Dos serviços i.. iretathdhté preštâ dos à CR dela rea.ização do serviço de
transporte de passageiros.

No que se reporta ao valor dos serviços a prestarà CP, acima referidos, estima-se que o
valor correspondente possa beneficiar de uma subida face a 2022, embora não muito
significativa.

Quanto aos rendimentos provenientes da venda de títulos de transporte pela empresa e
que constituem a sua receita dira imediata, prevê-se que haja um ligeiro aumento na
procura, comparativamente ao stórico dos anos anteriores, devido ao aumento dos
custos associados às soluções de transporte alternativas.

3. Gastos esperados

Os gastos correntes esperados para o ano de 2023 não se afastarão daquilo que foi (e ainda
é) o padrão de 2022.

Os Gastos com o Pessoal continuam estabilizados, considerada a própria estabilidade do
número de pessoas que compõe o quadro de pessoal da empresa. Prevê-se, contudo, que
possa haver aumentos das remunerações base em consequência do aumento do valor do
salário mínimo nacional previsto e de uma atualização salarial incidente sobre as
remunerações dos funcionários que auferem vencimentos superiores ao valor daquele
salário.

Os Gastos Financeiros estarão em linha com o que vem sucedendo em 2022, considerando
a estabilidade do indexante.

O valor das Depreciações do Exercicio será nulo, tendo em conta:

A ausência de investimen os no ang coi nte e no anqc eto deste orçamento;•
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• 0 facto de os elementos constitutivos do ativo fixo adquiridos em periodos
anteriores já terem atingido o final dasua vita útil.

4. Investimentos previstos/Gastos plurianuais

Não estão previstos inyestimęntos nem gastos plurianuais para o ano de 2023, quer de
expansão quer substituição.

Neste domínio, apenas ge prevê despender as verbas necessárias para a manutenção
corrente dos ativos de exploração da empresa.

5. Equilíbrio das peças orçamentais

Em função dos valores orçamentados e sua conjugação, constata-se que:

Será obtido um resultado líquido de 5.357,74 €;
O equilíbrio de tesouraria da empresa está garantido, sendo inclusivamente,
gerado um excedente, desde que, obviamente, sejam recebidas as verbas mensais
que se irão faturar à CP,

•

• Face ao superavit de tesouraria será gerado até à dissolução da MLM, não se
esperam constrangimentos no desenrolar da sua atividade,
Este Orçamento năão prevê o pagamento de qualquer importância à CP associada
à divida gerada pouco depois da constituição da empresa, decorrente da aquisição
das automotoras.

•

Mirandela, 21 de Novembro de 2022

4



yRANtELA METROPOUTANO LIGEIRO DE MIRANDELA, S.A.

QUADRO [- ORÇAMENTODOSGASTOS PARA O EXERCÍCIO DE2023

Designação Valor

Fornecimentos e Serviços Externos 112.294,37

Eletricidade 0,03% 70,00

Combustíveis 034% 730,82

30.00

60.14

826,18

2.290,97

0,00
157,50

210,00
324,78|
157,50

8.949,20

98.115,65
371,63

Agua

Ferramentas e utensilios de desg. rápido
Material de escritóio

Comunicação
Scguro de responsabilidade civil
Deslocações + Despesas de representação

Conservação e reparação

Limpeza, higiene e conforto
Contencioso e notariado

Trabalhos especializados

Contratação Serviços de Transporte
Outros Fornccimentos e Serviços

0,01%

0,03%

0,38%

1,05%

0,00%
0,07%
0,10%
0,15%

0,08%
4,12%
45,17%
0,17%

Impostos e taxas 0,03% 56,25

Gastos com o Pessoal

Remuneração da Administração

Remunerações do pessoal

Encargos patronais
Seguro de acidentes de trabalho
Higiene,SegurançaeSaúdeno Trabalho

99.595,86

0,00
80.858,17

16.737,69
1.500,00
500,00

0,00%

37,22%
7,70%
0,69%
0.23%

Depreciações 0,00% 0,00|

Gastos e Perdas Financeiros 2,43% 5.286,67

TOTAL 100,00% 217.233,1s

Mirandela, 21 de Novembro de 2022

o Conselto dgAdminiştração
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QUADROII-PLANO ANUAL DE INVESTIMENTOS 2023

Designaçăo Valor
Ativo Fixo Tangivel
Grande reparação dos rodados das automotoras (uma) * Grande 0.0

0.0

0,00

reparação da via Mirandela/Carvalhais

Sub-Total

Ativo Intangivel 0,00

Sub-Total 0,00

TOTAL 0,00

Mirandela, 21 de Novembro de 2022

O Conselhøde Administração
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QUADRO II -DEMONSTRAÇÃOPREVISIONALDOSRESULTADOS2023

Exercicio
2023

Rendimėntos e Gastos

Vendas e serviços prestados
Fomecimentos e serviços externos
Gastos com o pessoal
Outros gastos

22.799,63
112.29437
99.595,86

S6,25|

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos 10.853,15

10.853,15

-5.286,67|

5.56648

-208,74

5.357,74|

Resultado operacional (antes de gastos de financiamentg e impostos)

Gastos de financiamento (liquidos)

Resultado antes de impostos

Imposto sobreo rendimento do periodo

Resultado líquido do período

Mirandela, 21 de Novembro de 2022

O Conselho de Administração
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QUADRO IV - ORÇAMENTO DE EXPLORAÇÃO PARA O EXERCICIO DE2023

Rubricas VALORES

1-RECEBIMENTOS

1.1 - Pronto pagamento

12-Crédito

13- Adiantamentodeclientes

14- Rendimentosfinanceiroscorrentes

1.5- Subsidios à exploração

1.6- IVA

Total

23.000,00

199.799,63

0,00

0,00

0,00

47.333,91

270.133,54

2 - PAGAMENTOS

112.294,37

99.595,86

47.333,91

0,00

56,25

259,280,39

10.853,15

2.1 - Fornccedores de materiais e serviços

2.3 - Remunerações brutas e outros gastos c. pessoal

-IVA
2.5 - Gastos financeiros de funcionamento

2.6- Outros

Total

3-TESOURARIA DE EXPLORAÇÃO

Mirandela, 21 de Novembro de 2022

O Conselho de Adinistração
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yOANDELA METROPOUTANO LIGEIRO DE MIRANDELA, S.A.

QUADRO V-ORÇAMENTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO DE 2023

RUBRICAS VALORES

1 RECEBIMENTOS

L.1-Capital subscrito

12-InstrumentosdeCapital

13-Suprimentos

14-Rendimentosfinanceiros

15-Empréstimos a curtoprazo
1.6- Empréstimos a módio prazo

0,0X

0.0
0,00

0,00

0,00

0,00

0,0
0,00

0,00|

0,00||

1.7- Empréstimos a longo prazo

1.8- Subsidios ao investimento

19- Impostosobreorendimerto

2-PAGAMENTOS

0,002.1 - Reembolso de suprimentos

2.2- Rcembolso de subsidios

2.3- Reembolso deempréstimos:

0,00

0,00|

0.0

0,0
0.00

73,46

0,00

0.00

73,46|

-73,46

*Curto prazo

*Médio prazo

*Longo prazo

2.4- Gastosfinanceiros de financiamento

2.5- Imposto sobre o rendimento

2.6- Resultadosdistribuídos

2.7-Outros

Total
- SALDO

Mirandela, 21 de Novembro de 2022

O Conselho de Administração
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METROPOUTANO LIGEIRODE MIRANDELA, S.A.DELA

QUADRO VI- ORÇAMENTO ANUAL DE TESOURARIA PARA O EXERCÍCIO DE2023

RUBRICAS VALORES

1-RECEBIMENTOSDEEXPLORAÇÃO
2-PAGAMENTOSDEEXPLORAÇÃO
3-TESOURARIA DE EXPLORAÇÃO
4- RECEBIMENTOS EXTRA-EXPLORAÇÃO:

270.133,54
259.280,39
10.853,1s

4.1 -Desinvestimentos

4.2 -Capital subscrito, instrumentos capital e reservas

4.3-Suprimentos

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

4.4 - Rendimentos financeiros

4.5 - Empréstimos

4.6 - Subsidiosao investimento
4.7- Imposto sobre o rendimento
SUBTOTAL

5-PAGAMENTOS EXTRA-EXPLORAÇÃO
5.1 - Investimentos novosc em curso
5.2- Gastosplurianuais
5.3 - Recmbolsos de suprimentos

5.4 - Reembolso de subsidios

5.5 - Reembolso de empréstimos

5.6- Gastos financeiros de financiamento

5.7- Imposto sobreo rendimento
5.8 - Resultados distribuidos

5.9-Outros
SUBTOTAL

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

73.46

0,00
0,00
0,00

6-TESOURARIAEXTRA-EXPLORAÇÃO
7-TESOURARIA GLOBAL
8 -DISPONÍVELINICIAL
|9 - SALDO ACUMULADO DE TESOURARIA

-73,46
10.779

265.635,59

276.415,28

Mirandela, 21 de Novembro de 2022

OConselhodęAdmiņistração
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VIRANDELA METROPOLITANO LIGEIRO DE MIRANDELA, S.A.

QUADRO VII -BALANÇO PREVISIONAL PARA O EXERCÍCIO DE2023

31-12-203

ATIVO
Ativo nåo corrente

936,14|
936,14

Outros ativos financeiros

Ativo corrente
Estado e outros entes públicos

Diferimentos
Caixa e depósitos bancários

6980,75|

0,00|

276.415,28

283.396,06

28433217Total do ativo

CAPITAL PRÓPRIOE PASSIVO

Capital próprio
|Capital realizado

Resultados transitados

Resultado iquido do periodo

Total docapital próprio

Passivo

Passivo não corrente

125.000,0

-1.692.531,62

5.357,74

-1.562.173,88

0,00
|Passivo corrente
Estado e outros entes públicos

Outras contas a pagar

2.223,65
1.844.282,40
1.846-506,06

L846.506,04

284332,17

Total passivo

Total do capital próprio e do passivo

Mirandela, 21 de Novembro de 2022

O Conselho deAdministração

11


