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ANEXO 18

Entidade: .........................................
 BALANÇO EM  XX  DE  YYYYYYY  DE 20NN (modelo ME) UNIDADE MONETÁRIA  (1)

RUBRICAS
XX YY N XX YY N-1

ATIVO
Ativo não corrente
Ativos fixos tangíveis
Ativos intangíveis
Investimentos financeiros
Créditos e outros ativos não correntes

Ativo corrente
Inventários
Clientes
Estado e outros entes públicos
Capital subscrito e não realizado
Diferimentos
Outros ativos correntes
Caixa e depósitos bancários

Total do ativo

CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO
Capital próprio
Capital subscrito
Outros instrumentos de capital próprio
Reservas
Resultados transitados
Outras variações no capital próprio

Resultado líquido do período

Total do capital próprio

Passivo
Passivo não corrente
Provisões
Financiamentos obtidos
Outras dividas a pagar

Passivo corrente
Fornecedores
Estado e outros entes públicos
Financiamentos obtidos
Diferimentos
Outros passivos correntes

Total do passivo
Total do capital próprio e do passivo

1. Total de compromissos financeiros não incluídos no balanço
2. Total de garantias ou ativos e passivos contingentes não incluídos no balanço
3. Natureza e forma das garantias reais prestadas
4. Compromissos em matéria de pensões
5. Compromissos face a empresas coligadas ou associadas

6.1. Taxas de juro e principais condições
6.2. Montantes eventualmente reembolsados, amortizados ou objeto de renúncia

7.1. Motivos das aquisições efetuadas durante o período

7.4. Número e o valor nominal ou, na falta de valor nominal, o valor contabilístico do conjunto das
ações/quotas adquiridas e detidas em carteira, bem como a fração do capital subscrito que elas
representam

DATAS

INFORMAÇÃO ADICIONAL / COMPLEMENTAR

6. Montante dos adiantamentos e dos créditos concedidos aos membros dos órgãos de
administração, de direção ou de supervisão, com indicação de:

6.3. Compromissos assumidos em seu nome a título de garantias de qualquer natureza, com
indicação do montante global para cada categoria
7. Ações/quotas próprias adquiridas quer diretamente, quer por intermédio de pessoa atuando em
nome próprio mas por conta da entidade:

7.2. Número e valor nominal ou, na falta de valor nominal, o valor contabilístico das ações/quotas
adquiridas e alienadas durante o período, bem como a fração do capital subscrito que elas
representam
7.3. Contravalor das ações/quotas, no caso de aquisições ou alienação a título oneroso
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ANEXO 19

Entidade: .........................................
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS (modelo ME)
PERÍODO FINDO EM  XX  DE  YYYYYYY  DE 20NN UNIDADE MONETÁRIA (1)

N N-1

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 (perdas/reversões) - / + - / +
Provisões (aumentos/reduções) - / + - / +
Outros rendimentos + +
Outros gastos - -

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos = =

Gastos/reversões de depreciação e de amortização - / + - / +

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) = =

Gastos de financiamento (líquidos) - -

Resultado antes de impostos = =

Imposto sobre o rendimento do período - / + - / +

Resultado líquido do período = =

RENDIMENTOS E GASTOS PERÍODOS

 MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Decreto-Lei n.º 134/2015
de 24 de julho

O Decreto -Lei n.º 66/2008, de 9 de abril, alterado pelas 
Leis n.os 50/2008, de 27 de agosto, e 21/2011, de 20 de 
maio, regula a adoção de mecanismos com vista à libera-
lização dos preços das tarifas aéreas na Região Autónoma 
da Madeira, sem prejuízo da estipulação da atribuição 
de um subsídio social de mobilidade para os passagei-
ros residentes e estudantes daquela Região, por força da 
necessidade de acautelar a coesão social e territorial da 
Região em causa.

Contudo, é necessário adaptar o mecanismo de subsi-
diação já existente de modo compatível com um regime 
concorrencial e com um modelo baseado no livre acesso 
ao mercado e na liberalização dos preços das tarifas aéreas, 
sem prejuízo dos interesses dos passageiros residentes e 

dos passageiros estudantes. Esta opção consubstancia -se 
na transição do regime de auxílio social ao transporte aéreo 
de passageiros residentes e de passageiros estudantes de 
valor fixo para um auxílio social de intensidade variável.

A mobilidade na Região Autónoma da Madeira com-
preende também o transporte marítimo que oferece um 
modo complementar e uma alternativa para o transporte 
de passageiros, razão pela qual importa manter a extensão 
do subsídio social de mobilidade aos serviços marítimos. 
Neste sentido, procede -se à revogação do Decreto -Lei 
n.º 66/2008, de 9 de abril, de modo a acolher a alteração do 
caráter fixo do subsídio social para um subsídio de intensi-
dade variável, e clarifica -se que o âmbito de aplicação deste 
subsídio cinge -se, apenas, aos serviços aéreos e marítimos 
entre os aeroportos e portos situados no continente ou na 
Região Autónoma dos Açores e os aeroportos e portos 
situados na Região Autónoma da Madeira.

O Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia 
(Tratado) prevê, na alínea a) do n.º 3 do artigo 107.º, que 
podem ser compatíveis com o mercado interno os auxílios 


