
71+72 Vendas e serviços prestados
75 Subsídios à exploração
73 Variação nos inventários da produção
74 Trabalhos para a própria entidade
-61 Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas
-62 Fornecimentos e serviços externos
-63 Gastos com o pessoal

762-65 Imparidade (perdas/reversões)
763-67 Provisões (aumentos/reduções)

78+79 (exceto 7915 e 793) Outros rendimentos
-68 Outros gastos

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos

761-64 Gastos/reversões de depreciação e de amortização

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)

7915+793-69 Gastos de financiamento (líquidos)

Resultado antes de impostos

-812 Imposto sobre o rendimento do período

Resultado líquido do período

RENDIMENTOS E GASTOSCONTAS

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS (modelo ME)



43 + 453 + 4552 Ativos fixos tangíveis
44 + 454 + 4553 Ativos intangíveis
41 + 451 + 4551 Investimentos financeiros

23* não corrente + 26 não corrente + 271 não corrente + 2772 + 2782 + 279 não corrente 
(* se saldo devedor)

Créditos e outros ativos não correntes

Total ativo não corrente

3 Inventários
[Sd 21x (exceto 218) - 219] Clientes

Sd 24x Estado e outros entes públicos
262-2691 Capital subscrito e não realizado

281 Diferimentos

14*+ 22* + [23x* corrente (exceto 231)  - 239 (exceto não corrente)] + [Sd 26x (exceto 
262) - 269] + [Sd 27x corrente (exceto 2722+276) - 279 corrente] (* se saldo devedor)

Outros ativos correntes

1* (exceto 14) (* se saldo devedor) Caixa e depósitos bancários
Total ativo corrente

TOTAL ATIVO

51 Capital subscrito
53 Outros instrumentos de capital próprio

551 Reservas legais
552 Outras reservas
56 Resultados transitados

52+54+58+59 Outras variações no capital próprio
818 Resultado líquido do período
89 Dividendos antecipados

Total do capital próprio

29 Provisões
25 não-corrente Financiamentos obtidos

23* não-corrente (exceto 231+232)+2672*+ 2682* + 27112*+ 27122*+ 2772* + 2782* (* se 
saldo credor)

Outras dívidas a pagar

Total passivo não corrente

Sc 22x (exceto 228+229) Fornecedores
Sc 24x Estado e outros entes públicos

12*+13*+ 25x corrente (* se saldo credor) Financiamentos obtidos
282 Diferimentos

14*+21x* (exceto 219) + [23x* corrente+ 238* - 239] + 264*+ 265*+2671*+2672*+ 268* + 
27111*+ 27121*2722 +2722 + 2781* (* se saldo credor) Outros passivos correntes

Total passivo corrente

Total passivo 

TOTAL CAPITAL PRÓPRIO + PASSIVO

Nota: As imparidades descontam sempre ao ativo

CONTAS

CONTAS

BALANÇO (modelo ME)

 RUBRICAS

 RUBRICAS



71+72 Vendas e serviços prestados
75 Subsídios à exploração
73 Variação nos inventários da produção
74 Trabalhos para a própria entidade
-61 Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas
-62 Fornecimentos e serviços externos
-63 Gastos com o pessoal

7622-652 Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)
7621-651 Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)

763-67 Provisões (aumentos/reduções)
762 (excepto 7621 e 7622) - 65 (excepto 651 e 652) Outras imparidades (perdas/reversões)

77-66 Aumentos/reduções de justo valor
78 + 79 (excepto 7915 e 793) Outros rendimentos

-68 Outros gastos 

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos

761-64 Gastos/reversões de depreciação e de amortização

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)

7915+793 Juros e rendimentos similares obtidos
-69 Juros e gastos similares suportados

Resultado antes de impostos

-812 Imposto sobre o rendimento do período

Resultado líquido do período

RENDIMENTOS E GASTOSCONTAS

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS (modelo reduzido)



372-3782-
3792+397+42+43+452+453+4551+4552+4553-4592- Ativos fixos tangíveis
41 referente a goodwill + 44 + 454 + 4554 - 4594 - 

45954 Ativos intangíveis
41 exceto goodwill +451+4551-4591-45951 Investimentos financeiros

23 não-corrente*-239212-239222+2622+2672*-26962-
26972+271* não-corrente+2741+2772* + 2782 -

27912+2793-27942 (* se saldo devedor) Créditos e outros ativos não correntes
Total ativo não corrente

3 [exceto (372+3782)] Inventários
[21x* (exceto 218)-219] (* se saldo devedor) Clientes

24x* [exceto (242+2433+2436)] (* se saldo devedor) Estado e outros entes públicos
261+262-2691-2692 Capital subscrito e não realizado

22*+232+233  corrente*-239 (exceto não-
corrente)+26x* corrente (exceto 

261+262+2691+2692) +271* corrente + 2721 + 2771*+ 
2781*- 27911 - 2792 - 27941 (* se saldo devedor)

Outras créditos a receber

281 Diferimentos
[1411+1421+1431] + 46 (exceto 466) Outros ativos correntes
1* (exceto 14) (* se saldo devedor) Caixa e depósitos bancários

Total ativo corrente

TOTAL ATIVO

51 Capital subscrito
52 Ações (quotas) próprias
53 Outros instrumentos de capital próprio
54 Prémios de emissão

551 Reservas legais
552 Outras reservas
56 Resultados transitados
58 Excedentes de revalorização

57+59 Ajustamentos / outras variações no capital próprio
818 Resultado líquido do período
89 Dividendos antecipados

Total do capital próprio

29 Provisões
25 não-corrente Financiamentos obtidos

23* não-corrente (exceto 
231+232)+2682*+27112*+27122*+273+2742+2752+2

772* (* se saldo credor)
Outras contas a pagar

Total passivo não corrente

22* (exceto 228+229) (* se saldo credor) Fornecedores
24x* (exceto 2431+2432+2437+2438) (* se saldo 

credor) Estado e outros entes públicos
12*+13*+25x corrente (* se saldo credor) Financiamentos obtidos

282 Diferimentos

[1412+1422+1432]+21x* (exceto 219)+23x corrente 
(exceto 232)+264+265+2671+271 corrente (exceto 

2713)+2722+2751+276+2771*+466 (* se saldo credor) Outros passivos correntes
Total passivo corrente

Total passivo 

TOTAL CAPITAL PRÓPRIO + PASSIVO

CONTAS

BALANÇO (modelo reduzido)

CONTAS

 RUBRICAS

 RUBRICAS



71+72 Vendas e serviços prestados
75 Subsídios à exploração

785-685 Ganhos/perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos
73 Variação nos inventários da produção
74 Trabalhos para a própria entidade
-61 Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas
-62 Fornecimentos e serviços externos
-63 Gastos com o pessoal

7622-652 Imparidade de inventários (perdas/reversões)
7621-651 Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)

763-67 Provisões (aumentos/reduções)
(7623-653)+(76242-6542)+(76252-6552)+(76262-

6562)+(7627-657)+(7628-658)
Imparidade de investimentos não depreciáveis/amortizáveis (aumentos/reduções)

77-66 Aumentos/reduções de justo valor
78 (exceto 785) +79 (exceto 7915 e 793) Outros rendimentos 

-68 Outros gastos

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos

761-64 Gastos/reversões de depreciação e de amortização
(76241-6541)+(76251-6551)+(76261-6561) Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)

7915+793 Juros e rendimentos similares obtidos
-69 Juros e gastos similares suportados

Resultado antes de impostos

-812 Imposto sobre o rendimento do período

Resultado líquido do período

Resultado das atividades descontinuadas (liquidos de impostos) incluindo o resultado líquido do período
Resultado líquido do período atribuível a:
Detentores do capital da empresa-mãe
Interesses que não controlam
Resultado por ação básico

DEMONSTRAÇÃO (INDIVIDUAL ou CONSOLIDADO) DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

RENDIMENTOS E GASTOSCONTAS



43+453+4593+45953 Ativos fixos tangíveis
42+452+4552+4592+45952 Propriedades de investimento

4  referente a Goodwill Goodwill
44 (exceto Goodwill ) + 454 + 4554 - 4594 - 45954 Ativos intangíveis

372 - 3782 - 3792 + 397 Ativos biológicos
41x11 - 419x11 (participações de capital) Participações financeiras - método da equivalência patrimonial

41 (exceto Goodwill  e participações de capital) Outros investimentos financeiros
23x* (não corrente) - 239 (não corrente) + 26x (não corrente) + 27x* (exceto 274 + 275) (não 

corrente) - 279 (não corrente) (* se saldo devedor)
Créditos a receber

2741 - 2793 Ativos por impostos diferidos
Total ativo não corrente

3 (exceto 37 - 396+397) Inventários
371 - 3781 - 3791 + 396 Ativos biológicos

21x* (exceto 218) - 219 (* se saldo devedor) Clientes
24x* [exceto (242+2433+2436)] (* se saldo devedor) Estado e outros entes públicos

261+262-2691-2692 Capital subscrito e não realizado

22*+232+233  corrente*-239 (exceto não-corrente)+26x* corrente (exceto 261+262+2691+2692) 
+271* corrente + 2721 + 2771*- 27911 - 2792 - 27941 (* se saldo devedor)

Outros créditos a receber

281 Diferimentos
1411+1421 Ativos financeiros detidos para negociação

1431 Outros ativos financeiros
46 (exceto 466) Ativos correntes detidos para venda

1* (exceto 14) (* se saldo devedor) Caixa e depósitos bancários
Total ativo corrente

TOTAL ATIVO

51 Capital subscrito
52 Ações (quotas) próprias
53 Outros instrumentos de capital próprio
54 Prémios de emissão

551 Reservas Legais
552 Outros reservas
56 Resultados transitados
58 Excedentes de revalorização

57+59 Ajustamentos / outras variações no capital próprio
818 Resultado líquido do período
89 Interesses que não controlam

Total do capital próprio

29 Provisões
25 não-corrente Financiamentos obtidos

273 Responsabilidades por benefícios pós-emprego
2742 Passivos por impostos diferidos

23* não-corrente (exceto 231+232)+2682*+27112*+27122*+2752+2772* (* se saldo credor) Outras dívidas a pagar
Total passivo não corrente

22* (exceto 228+229) (* se saldo credor) Fornecedores
21* exceto 219 (* se saldo credor) + 276 Adiantamentos de clientes

24x* (exceto 2431+2432+2437+2438) (* se saldo credor) Estado e outros entes públicos
12*+13*+25x corrente (* se saldo credor) Financiamentos obtidos

231 + 23x* corrente (exceto 239) + 264*+ 265*+ 2671*+ 2681*+ 2711*+ 27121*+ 2722+2751 + 
2771* + 2781* (* se saldo credor) Outras dívidas a pagar

282 Diferimentos
1412+1422 Passivos financeiros detidos para negociação

1432 Outros passivos financeiros
466 Passivos não correntes detidos para venda

Total passivo corrente

Total passivo 

TOTAL CAPITAL PRÓPRIO + PASSIVO

CONTAS

CONTAS

BALANÇO  (INDIVIDUAL ou CONSOLIDADO) 

 RUBRICAS

 RUBRICAS


