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Assim e designadamente: 

"PORTO SANTO LINE - Transportes Maritimos, Lda.", com sede a Rua da Praia, 45, na 

cidade do Funchal, 

tendo apresentado proposta no concurso publico de adiudicacao da exploracao do 

service publico de transporte regular de passageiros e mercadorias entre a Madeira e 

Porto Santo; e 

tendo sido nomeada proponente escolhido para efeitos de negocia9ao da sua proposta, 

na sequencia do que lhe veio a ser cometida, pelo periodo de 90 dias posterior a 1 de 

Julho do corrente ano, toda a responsabilidade das obrigac;oes de service publico de 

transporte regular de passageiros entre a Madeira e Porto Santo; 

tendo posteriormente celebrado com o Governo Regional um protocolo de "termo das 

neqoclacces", cujas condlcoes vieram a ser alteradas na sequenola do despacho de V. 

Exa. n° 222/95, de 11 de Setembro; 

vem pela presente carta confirmar a sua aceltacao das condicoes finais de adiudtcacao 
na parte em que diferem das condtcees previstas quer no Caderno de Encargos da 

concessao, quer na sua proposta apresentada a concurso, quer ainda no protocolo de 

"termo de neqociacees". 

E COOPERACAO EXTERNA 
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al, 11 de Outubro de 1995 

. ' 

"Porto Santo Line" esta disposta a celebrar com o Governo Regional da Madeira 

contrato de concessao de service publico no respeito do Caderno de Encargos da 

concessao, da sua proposta apresentada a concurso e dos documentos e Resolucoes 

do Governo Regional da Madeira subsequentes alteradas sempre que tal seja o caso 

pelas condicoes acordadas por ambas as partes acima expressas. 
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4. Que; ao longo <las negociacoes mantidas entre as duas partes, se concluiu 
pela impossibilidade de dar integral satisfacao a todas as clausulas do Cademo de 
Encargos da Concessao, designadamente, as clausulas atinentes a integracao no 
estabelecimento da concessao dos meios de transporte maritimo actualmente utilizados 
nesse service publico; 

3. Que, em consequencia, foi decidido nomear a "Porto Santo Line, Lda" 
como proponente escolhido, no funbito do ponto 16.6 do Programa de Concurso da 
Concessao, e entabular, com este proponente, negociacoes com vista a adequacao da 
sua proposta ao interesse publico; 

2. Que a "Porto Santo Line, Lda" apresentou nesse concurso tres propostas 
(base e variantes I e II) que foram consideradas admisstveis em termos de merito 
absoluto, por satisfazerem formalmente a todas as obrigacoes de service publico 
envolvidas na concessao e designadamente as previstas no art" 15° do seu Caderno de 
Encargos, mas nao foram consideradas inteiramente satisfat6rias para a realizacao do 
interesse publico que com este concurso se pretendia alcancar; 

1. Que a adjudicacao da concessao descrita em eplgrafe foi objecto de um 
concurso publico de concessao, ao qual so compareceu um concorrente, a saber, 
"Porto Santo Line· Lda"· ' ' 

O Govemo Regional da Madeira, atraves da Secretaria Regional de Economia 
e Cooperacao Externa, como concedente e a "Porto Santo Line, Lda", como 
proponente escolhida, considerando: 

DE TERMO DAS NEGOCIA<;OES RELATIVAS A ADJUDICA<;AO DA 
"CONCESSAO DO SERVICO DE TRANSPORTES REGULARES DE 

PASSAGEIROS E MERCADORIAS POR VIA MARITIMA J 
ENTRE O FUNCHAL E PORTO SANTO" /) 

PROTOCOLO 

GABINETE DO SECRETARIIO 

SECRETARIA REGIONAL DE ECONOMIA E COOPERACAO EXTERNA 
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10 
O Govemo Regional da Madeira concorda em alterar as disposicoes dos 

pontos n°s 1, 2 e 3 do art" 6° das clausulas juridicas do Cademo de Encargos da 
Concessao, autorizando a futura concessionaria a tomar ao servico da concessao, 
outra ou outras embarcacoes que sejam consideradas por ambas as partes aptas a 
satisfazer o interesse publico envolvido na concessao. 

Ambas as partes acordaram, entre si, terminar as negociacoes mantidas na sequencia 
do concurso publico aberto e acima indentificado, nos termos seguintes: 

8. Tendo presentes os termos da Resolucao do Conselho do Govemo, de 20 
de Abril de 1995, conjugada com as resolocoes n°s 562/95 e 886/95 que se anexam. 

7. Que esta participacao da Regiao Autonoma da Madeira na sociedade 
concessionaria, se destinaria tambem a facultar a essa sociedade, meios que de outra 
forma teriam de ser remunerados, propiciando consequentemente uma economia, cujo 
corolario seria a desistencia por parte do proponente escolhido de quaisquer 
pretensoes em materia de indemnizacoes compensatorias, nos termos previstos na sua 
proposta; e 

5. Que foi possivel concluir que, sem qualquer prejuizo das obrigacoes de 

service publico a observar pela concessionaria e descritas no Cademo de Encargos da 

Concessao, existem altemativas mais economicas aqueles meios de transporte, com a 

consequente diminuicao dos encargos e custos que recaem sobre a concessionarA 

6. Que seria conveniente que, numa fase intermedia, a Regiao Aut6noma da 
Madeira associasse o proponente escolhido a execucao do service publico, no ambito 
de uma sociedade concessionaria, constituida entre ambas as partes, ou pelo 
proponente escolhido e por uma terceira parte que o Govemo Regional viesse a 
designar; 

GOVERNO REGIONAL 
REGIJ\O AUT~NOMA DA MADEIRA 

GABINETE DO SECRETARIIO 

Juntos Pelo Povo,. ~ ,. 

SECRETARIA REGIONAL DE ECONOMIA E COOPERACAO EXTERNA 
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70 
Ate a data de 21 de Outubro de 1995 devera estar constituida a sociedade 

concessionaria, nos termos descritos no art" 9° das clausulas juridicas do Cademo de 
Encargos da Concessao, e nessa data sera celebrado o contrato de concessao, nos 
termos do qual sera definitivamente transferida para a sociedade concessionaria, a 
responsabiJidade da exploracao do service publico. 

60 
O concedente retirara da exploracao da linha, logo que se verifique aquele 

fretamento nos termos descritos, os meios que actualmente estao afectos a exploracao 
do service a concessionar, cometendo, no periodo referido no ponto 3°, a exploracao 
dessa linha ao futuro concessionario, por sua conta e risco, e assumindo ele todas as 
responsabilidades perante utentes e terceiros que dai possam advir, nas actuais 
condicoes minimas de regularidade e qualidade praticadas pela Direccao Regional de 
Portos, hem como a manutencao do tarifario actualmente em vigor. 

50 
A "Porto Santo Line, Lda" compromete-se a pagar as despesas de alojamento, 

viagem e alimentacao, a tritulacao selecinonada dos quadros da Direccao Regional de 
Portos que ira buscar o navio ao porto de origem. 

30 
O Govemo Regional da Madeira compromete-se a ceder o pessoal necessario 

a exploracao da Iinha durante o periodo de 21 de Julho a 21 de Outubro de 1995. , J 
40 /7 

A "Porto Santo Line, Lda" compromete-se a pagar mensalmente, o total das 
despesas com o pessoal durante o periodo definido no ponto 3°, a Direccao Regional 
de Portos, no montante de 10.500.000$00 (dez milhoes e quinhentos mil escudos). 

20 
A futura concessionaria flea autorizada a tomar ao seu service a partir de 21 

de Julho do presente ano, um navio expressamente fretado para o efeito, o qual sera 
aprovado definitivamente no prazo de 90 dias, de acordo com a sua performace 
previamente definida para a operacao. 

GABINETE DO SECRETARIO 

REGl.1.0 AUTONOMA DA MADEIRA 

GOVERNO REGIONAL 

R, Juntos Pelo Povo5• - 

SECRET ARIA REGIONAL DE ECONOMIA E COOPERACAO EXTERNA 
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130 
A futura concessionaria fica obrigada a fretar um dos navios que se encontram 

actualmente afectos a Direccao Regional de Portos ao service da linha de transportes 
maritimos regulares entre o Funchal e o Porto Santo, no regime de "time charte" 
(tripulacao, seguros e manutencao), pelo montante anual de 12.000.000$00 (doze 
milhoes de escudos). 

12° 
O Govemo Regional da Madeira, isentara, durante o periodo da concessao, a 

futura concessionaria das taxas portuarias cobradas no Porto do Funchal e no Porto do 
Porto Santo, ficando a cargo da concessionaria os services de amarracao, 
desamarracao ea colocacao de pranchas e portal6s. 

110 
Faz parte deste acordo a obrigacao assumida pela futura concessionaria de 

tornar ao service da concessao doze trabalhadores actuahnente afectos a exploracao 
do service publico a concessionar, nos termos da sua proposta e do ponto 6 do artigo 
20° das clausulas juridicas do Cademo de Encargos da Concessao. 

90 
A concessionaria disponibilizara um credito anual em passagens e a favor do 

Governo Regional no montante de 10.000.000$00 (dez milhoes de escudos). J 
10° /1 

O Governo Regional da Madeira concorda em comparticipar nos encargos 
financeiros relativos a aquisicao da embarcacao descrita no ponto 2°, no montante de 
60% dos mencionados encargos, no ambito da sua participacao na sociedade a 
constituir. 

go 
A "Porto Santo Line, Lda" enquanto proponente escolhida, desiste por este 

acto de todas as pretensoes consignadas nas suas propostas Base e V ariantes I e II 
que digam respeito a percepcao pela sociedade concessionaria de indeminizacoes 
compensat6rias, a exploracao do transporte de passageiros e mercadorias. 

.:iluntos Pelo Povo 
REGIAO AUTONOMA DA MADEIRA 

GOVERNO REGIONAL 

R, 

GABINETE DO SECRETAruo 

SECRET ARIA REGIONAL DE ECONOMIA E COOPERACAO EXTERNA 
s, 



5 AV. ARRIAGA, 21 • A EDIFICIO GOLDEN TELEFS.: 225153/230981 TELEX: 72618 SERECGR TELEFAX: 220081 

Mod. 500 016 - I RMep 

18° 
O Govemo Regional da Madeira e "Porto Santo Line, Lda" ate a data de 

constituicao da sociedade concessionaria, acordarao entre si o montante do capital 
social e os estatutos da sociedade concessionaria, 

17° 
O concedente compromete-se a prestar a necessaria autorizacao para que a 

futura concessionaria exerca actividades comerciais quando o navio se encontrar 
estacionado nos portos, de acordo com on° 2 do Cademo de Encargos. 

16° 
Os menbros do conselho de gerencia e do conselho fiscal serao remunerados 

com senhas de presenca, 

a) conselho de gerencia, constituido por um presidente e dois vogais, sendo 
um deles representante da RAM; 

b) conselho fiscal, constituido por 3 membros, sendo um presidente e dois 
vogais, sendo um deles obrigatoriamente revisor oficial de contas; 

c) um director-geral, a nomear pelo conselho de gerencia. 

15° 
A sociedade a constituir integrara obrigatoriamente: 

2 - Todas as materias previstas no artigo 13° do Cademo de Encargos 
carecem de aprovacao previa da concedente e constarao expressamente do contrato 
de concessao. 

a) Regiao Autonoma da Madeira - 25% 
b) Porto Santo Line, Lda - 7 5% 

1 - 0 Govemo Regional da Madeira e a "Porto Santo Line, Lda" acordam 
em constituir uma sociedade por quotas, cujo capital social sera distribuido da 
seguinte forma: 

GABINETE DO SECRETARIO 

REGIAO Alll'ONOMA DA MADEIRA 
GOVERNO REGIONAL 

R. 

14° 

s. - 
]untos Pelo P.ovo 
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Govemo Regional da Regiao Aut6numa da Madeira 

h 

E feito em dois exemplares, no Funchal nos vinte dias do mes de Julho de mil 
novecentos e noventa e cinco. 

Juntos Pelo Povo 
REGIAO AIJmNOMA DA MADEIRA 

GOVERNO REGIONAL 

R, 

GABINETE DO SECRET ARIIO 

SECRETARIA REGIONAL DE ECONOMIA E COOPERACAO EXTERNA 
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Avenida do Infante n2. 1, desta cidade, reuniu-se, com inlcio pelas quinze horas, 
o Conselho do Governo sob a Presidencia do Senhor Doutor Alberto Joao 
Cardoso Goncalves Jardirn, Presidente do mesrno Governo. 

Estiveram presentes os Senhores Manuel Jorge Bazenga Marques, Doutor 
Eduardo Antonio Brazao de Castro, Engeuheiro Jorge Manuel Jardirn 
Fernandes, Doutor Rui Adriano Ferreira de Freitas.Doutor Jose Paulo Baptista 
Fontes, Dourer Jose Agostinho Gomes Pereira de Gouveia e Dourer Francisco 
Miguel Azinhais Abreu dos Santos, respectivarnente Secretaries Regionals de 
Agricultura, Florestas e Pescas.Assuntos Parlarnentares e Comunicacao, 
Equiparnento Social e Ambiente, Assuntos Sociais, Financas, Econornia e 
Cooperacao Externa e da Educacao. 

Aberta a reuniao, foram tomadas as seguintes Resolucoes: 
Resolucao n~. 456/95. 
O Conselho do Governo resolve: 

t. 1) Autorizar a Secretaria Regional das Financas a proceder junta do Banco 
de Portugal a liquldacao da importancia de l.093.369.994$00, referente a 50% 
dos juros relatives ao Protocolo de Rcequillbrio Financeiro da Regiao Aut6noma 
da Madeira e nos termos do ponto 82• da Portaria de 22/12/90, publicado no 
Diario da Republica nil. 294, II Serie. 

Esta despesa tern cabimento orcamental na Secretaria 10, Capitulo 01, 
Divisao 00, Subdivisao 00, Classificacao Econ6mica 03.01.04. 

Resolucao n2• 457/95. 
O Conselho do Governo resolve: 
Autorizar a Secretaria Regional d.as Financas, nos termos do 'artigo 202• do 

Decreto Legislative Regional n2• i/95/M de 14 de Fevereiro, a atribuir uma 

... 
j 
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Considerando que, tendo apenas concluido todo o processo de aquisicao da 
sua sede em Dezemb~o do ano transacto, aquela Banda tern agora de proceder 
urgentemente a obras de beneficiacao naquele im6vel, de forma a adapta-lo ao 
fim a que se destina, assim coma a dota-lo de toda a seguranca necessaria a 
preservacao do seu patrim6nio artistico; 

Considerando finalmente que, a Banda Municipal de Camara de Lobos, 
como associacao sem fins lucrativos que e, nao possui capacidade financeira para 
custear aquelas obras e simultaneamente amortizar a divida detida perante o 
Governo Regional. 

4 - Autorizar a Direccao Regional de Portos a suspender, ternporariamente 
e pelo pericdo de 90 dias contados a partir de 1 de Julho do corrente ano, a 
operacao de transporte maritimo _de passageiros com os meios afectos ao 
Governo Regional, salvo se a Porto Santo Line nae afectar a referida linha o 
rneios considerados adcquados para o efeito, pelo Governo Regional. 

Resolurao nil. 475/Q.$. 
Considerando que a Banda Municipal de Camara de Lobos, pessot 

de rnera utilidade publica, desernpenha um irnportante papel na divulgacao da 
<- · .. .f cultura popular e artistica madeirense; 

Considerando que por Resolucao nQ. 308/91, de 14 de Marco, o Conselho do 
Governo Regional resolveu conceder aquela Banda Municipal um substdio 
reembolsavel no valor de 15.000.000SOO, destinado a aquisicao de um imovel 
para instalacao da respectiva sede; 

Considerando que, ao abrigo da sobredita Resolucao e em sua execucao, a 
11 de Dezernbro de 1991, foi celebrado entre o Governo Regional ea Banda 
Municipal de Camara de Lobos um protocolo no qual se convencionou que a 
arnortizacao do referido subsidio far-se-ia em prestacoes anuais, com inicio a 
data da assinatura do referido protocolo; 

Considerando que, a Banda Municipal de Camara de Lobos tern vindo a 
cumprir pontualmente as prestacdes devidas nos termos do protocolo assinado, 
tendo ja reembolsado parte do citado subsidio; 

Juntos Pelo Povo 
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' "4-Autorizar a Direccao Regional de Portes a suspender, temporariamente 
e pelo periodo de 90 dias contados a partir de 21 de Julho do corrente ano, a 
operacao de transporte maritimo de passageiros com os meios afectos ao 
Governo Regional, salv. o se a Porto Santo Line nae afectar a referida 1;);· nha os 
meios considerados adequados, para o efeito, pelo Govemo Regional". 

2 .. Revogar a Resolucao n!!. 563/95, de 11 de Maio. 
3-Aprovar a minuta do protocolo de termo <las negociacoes relativas a 

adjudicacao da "Concessao do Service de Transportes Regulares de Passageiros e 
Mercadorias por via maritima entre o Funchal e o Porto Santo". 

Resolu£aO n2• 887/95. 
O Conselho do Govemo resolve o seguinte: 
l-Autorizar a celebracao de um Protocolo, no ambito do Registo 

Internacional de Navios da Madeira - MAR, entre o Ministerio do Mat e o 
Govemo Regional da Madeira, bem coma aprovar a respectiva minuta anexa a 
presente Resolucao e que dela faz parte integrante. 

2-Delegar no Secretario Regional de Economia e Cooperacao Externa os 
poderes necessaries para a assinatura do referido protocolo. 

Resolu~ao rt!!. 888/95. 
O Conselho do Govemo resolve: 
l-Autorizar a prorrogacao da licenca de ocupacao n2• 5, referente a Loja 

n9• 11 na Marina do Funchal, destinada ao exerctcic da actividade de um 
restaurante e "Fast Food e Take Away'' denominados "Mar Azul e River Boat" 
por mais cinco anos. 

2-Fi.xar o inicio da nova licenca no dia l de Setembro de 1995 e o seu termo 
no dia 31 de Agosto de 2000. 

3-Fixar em 475.800$00, a taxa devida pela ocupacao da area coberta, a qual 

--f Res.o~~ll~i'l:o.·iD8;, ..:886/95. 
O Conselho do Govemo resolve o seguinte: 
1-Alterar o Ii2• 4 da Resolucao, da sua reuniao de 20 de Abril de 1995, que 

passa a. ter a seguinte redaccao: 

-18- 
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~,;Resoru~ao,; ii-~:. :-:1203-195. 
"Na sequencia do concurso publico autorizado pela Resolucao n2• 1304/93, 

de 16 de Dezembro, e apos exposicao efectuada pelo Secretario Regional de 
Economia e Cooperaeao Externa, o Conselho do Govemo apreciou os estudos a 
que se referem os n2s~ 1 e 2 da Resolucao, da reuniao de 20 de Abril de 1995, 
relativos a analise e apreciacao do perlodo experimental de funcionamento do 
ferry "Lady of Mann", bem coma os resultados da exploracao do service a 
concessionar decorrentes da introducao do referido meio de transporte. 

Os resultados alcancados traduziram-se numa significativa melhoria das 
condicoes de transporte e de exploracao, tanto ao nivel da eficiencia, da 
comodidade e da quantidade, nomeadamente pela maior diversidade dos services 
a prestar, pelo que a presente solucao teve um acolhimento muito favoravel das 
populacoes que recorrem aos transportes maritimos. 

Assim, o Conselho do Governo, na sequencia do concurso ptiblico aberto 
para o efeito e <las correspondentes negociacoes com a nnica concorrente que ao 
mesmo se apresentou, resolve o seguinte: 

1 - Aprovar, nos termos do n2• 3 da Resolucao n2• 886/95, de 20 de Julho, o 
modelo de navio tipo "ferry" para efectuar as ligacoes maritimas de transporte 
regular de passageiros e mercadorias entre o Funchal e o Porto Santo. 

2 - Adjudicar a "Porto Santo Line, Limitada", a "Concessao do service de 
transportes regulares de passageiros e mercadorias por via maritima entre o 
Funchal e o Porto Santo", a qual, para o efeito, devera constituir, nos termos do 
Cademo de Encargos, uma empresa especialmente destinada a exercer a referida 
actividade, R - A - fr~ -~ . . . 

Sec; Req, de· Ecanoaia e Coapmca~ hter,na 
. E ir:11:: r- a ,dl·,~1, ! . 
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p{ 
Para conhecimento e fins tidos por convenientes, comunico a V. Ex'. que 

na reuniao do Conselho do Governo, realizada no dia 12 de Outubro do corrente 
ano, foi tomada a seguinte Resolucao: 

Noo,a ref•rancla SI.la refor'1ncla 

_J L 
FUNCHAL 

r Exm~. Senhora 
Chefe do Gabinete de Sua Excelencia 
o Senhor Secretario Regional de 
Economia e Cooperacao Extema 

I ~~. o 0 '. 
\ ~ ( r ~ I ~ • -... \}"• S. ,,;; R. 

. ' ,, . 
Juntos Pefo\i>o ) \ · • 
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" 1 C/CONHECIMENTO: 
-Sec, Reg. das Financas 
-Delegado do Gov. em Porto Santo 
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Com os melhores cumprimentos. 

9 Chefe do Gabinete, 

3 - Incumbir a Secretaria Regional de Economia e Cooperacao Externa de 
elaborar a minuta do respective Contrato de Concessao para efeitos da necessaria 
aprovacao, 

4 - Prorrogar, para efeitos do estabelecido no n2• 2 desta Resolucao, por 
mais 30 dias, o periodo de suspensao referido no n!l. 4 da Resolucao de 20 de 
Abril de 1995, na redaccao que lhe foi introduzida pela Resolucao n2• 886/95, de 
20 de Julho". 
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Sec. Reg. de Ema11ia e Cooperacao Extern. 
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OF 5398 06/11/95 7. 02. 0000 

:Re:solu\;ao c:ng~ : 1286195. 
"O Conselho do Governo, nos tennos do n2• 3 da Resolucao n2• 1203/95, de 

12 de Outubro, resolve o seguinte: 
1 - Aprovar a minuta do contrato de concessao do service de transportes 

regulates de passageiros e mercadorias por via maritima entre o Funchal e o 
Porto Santo. 

2 - Mandatar o Secretario Regional de Economia e Cooperacao Extema 
para, em representacao da Regiao ..... 4µt6noma.:;, Madeira, outorgar e assinar o 
referido contrato de concessa~·;;::.-·-· · ~. 

; ;:~:~:;.~·? ./. 
Com OS melho~~~frumprim~. OS. 

kjff'"' _,f· ..... ~,:;::;.::.-::"': '-::.,_·-~~~·-· 

(

./'' ,C O Chefe . 7Ga . nete ·-~:~_.,·.c-=:."-=-0~:.:a'--:::::"-;...:•-:'.';.::···=::.;;;·;._""" 

1:{:,::,:;;.:i-<->,,.- ' ' . ' 
_...::-;.,,-;.;,r::,- ~ \ • 

--:;fa·~·- (Luis Maurilio da Silva Dantas) 

Para conhecimento e fins tidos por convenientes, comunico a V. Ex1. que 
na reuniao do Conselho do Governo, realizada no dia 2 de Novembro do 
corrente ano, foi tomada a seguinte Resolucao: 

ASSlffi'O: 

'~ ... .., i:. G j I 
, ... .,. •• 1 r n"" ··o :'LJ.<::Jj"' .·, ./ ·-···· ./ .. _ . 

Sua comuntca~So de: Nouo rofer!ncla Sua rofor~ncfa 

_J 

ti,,,... 
.,/'' 

,/ . 
. 

Dato 

L 

r Exm", Senhora 
Chefe do Gabinete de Sua Excelencia 
o Senhor Secretario Regional de 
Economia e Cooperacao Externa 
FUNCHAL 

- ' 

·······.·.o. 

'( \ ,' J ::,}" 

rJ J/ \r 
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compete a Assembleia Legislativa Regional da Madeira a aprovacao das contas da 
Rcgiao respeitantes a cada ano econ6mico. 

Para alem desta apreciacao e aprovacao, que se dcvcm considerar de 
natureza politica, cabe a Seccao Regional do Tribunal de Contas ernitir um 
parecer sabre as contas da Regiao Aut6noma. 

Nesta conforrnidade, cabc ao Governo Regional elaborar e fazer submeter a 
apreciacao daqucles dois orgaos as comas da Rcgiao (artigo 49!!., alinca o) da Lei 
n!!. 13/91, de 5 de Junho). 

E o que, prcsenternente, o executive faz cm rclacao a Cont.a da Rcgiao do 

ano ccon6mico de 1992. L 
Assim, o Conselho do Govcmo resolve: 
l -Aprovar; mediante proposta do Secretario Regional das nancas, o 

Relat6rio e a Canta da Rcgiao do anode 1992. 
2-Remetcr o Relatorio e a Corna a Assembleia Legislativa Regional para os 

efcitos consignados na allnea q) do art2• 29'1• da Lei n", 13/91, de 5 de J unho. 
3-Rcmctcr o Relat6rio ea Conta a Seccao Regional do Tribunal de Comas. 
Rcsolu\'fto n!!. 1303193. 
O Consclho do Governo resolve: 
l-Atribuir a Caritas Diocesana do Funchal, um subsidio no valor de 

419.400$00, ao abrigo do artigo 14!\ do Decreto Rcgularnentar Regional n!?. 
28/93/M, de 3 de Sctembro, para comparticipacao nas dcspesas com o 7'2. Curso 
de Qualificacao para Ajudantcs Domiciliarias e Familiares, e para Emprcgadas 
de Services Gcrais, 

2-Esta dcspcsa tern cabimento na rubrica 950 do Orcarnento do Centro de 
Scguranca Social da Madeira. 

--f> Rcsolu~ao n!!. 1304/93. 
Considcrando quc a sazonalidadc do transportc regular de passagciros e · 

mcrcadorias, entrc o Funchal e o Porto Santo e demasiado acentuada cm trcs 
meses do ano o que deixa antcvcr dificuldadcs na obtcncao de um equilibria 
financciro de cxploracao a prccos razoaveis, pois a sobrccapacidadc ncccssaria 

,.------. 
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controlar a satisfacao de tais objectives c neccssidades sc faz pcla criacao de um 
service publico de transportc rnaritirno regular de passageiros e mercadorias, 
sob o regime de concessao de service publico; 

Assim, o Conselho do Governo resolve o scguinte: 
1 '2. - Criar uma obrigacao de service publico para o transportc regular de 

passageiros c mcrcadorias, por via marltirna, entre o Funchal c o Porto Santo, a 
efcctuar atraves do regime de conccssao de service publico. 

2!J. - Autorizar a Secrctaria Regional de Economia e Coopcracao Extcrna a 
proccdcr a abertura de concurso publico para a conccssao do service publico de 

para fazer face a "ponta de trafcgo" ficara largamcnte subutilizada durante a 
maior parte do ano; 

Considerando que a exploracao da linha entre o Funchal e o Porto Santo 
nao e econornicamcnte viavel nos seus moldes actuais, sendo o transporte de 
rnercadorias o complcmcnto nccessario ao transportc de. passageiros para 
contribuir para a viabilidade econ6mica da linha; 

Considerando que o interesse publico e colcctivo irnpoern que as ligacoes 
/~, entre a Madeira e .o Porto Santo satisfacarn requisitos de continuidade, 

regularidade, capacidade e qualidade do respective transporte maritime, a 
prccos ~ condicoes determinadas, norneadamcnte para certas catcgorias de~ 
passage1ros; .. 

Considerando que numa rcgiao insular, como a Regiao Autonoma da 
Madeira, est.as exigencias ganham, par motives 6bvios, ainda mais pertinencia, 
pois nao existem altcrnativas equivalentes quc satisfacam de forma adequada as 
neccssidadcs das populacoes residentes; 

Considerando que o Governo Regional deseja, no seguimento da sua politica 
para o sector, alterar substancialrncnte a actual situacao de .. Governo Armador", 
prctendcndo, pois, entregar a uma entidade privada a exploracao da referida 
linha, de moldc a mclhorar a qualidade do service e os scus rcsultados 
financeiros: 

Considerando que se entende que a forma mais adequada de promover e 
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transportes rcgularcs de passageiros e mercadorias, por via maritima, entre 
Funchal e Porto Santo agora criado. 

32. - Aprovar o prograrna de concurso e o caderno de encargos relatives ao t 
service publ~co acima referido, os quais se anexam a presente Rcsolucao e dela 
fazem parte intcgrante. . ~ 

4!!. - Confcrir ao Secrctario Regional da Econornia e Cooperacao Exte¢} 
todos os poderes necessaries a execucao do disposto nos mimeros anteriores. 

Resolu£ao n~. 1305/93. 
O Consclho do Govcrno resolve, nos tcrrnos do artn. 5~., n", 2, alinea d), do 

Decreto Legislative Regional n2• 14/91/M, de 18 deJunho, autorizaro IBTAM a 
atribuir, no ano correntc, prcmios de qualidade as bordadeiras de casa e artesaos 
de obra de virnc, no valor nominal de 15.000$00 cada. 

As despesas incrcntes a deslocacao dos mesmos, para a cerim6nia de entrega 
dos rcspectivos prernios acrescerao ao valor daquele. 

Na atribuicao dos referidos prernios serao contcmpladas 78 bordadciras de 
casa e 10 artesaos de obra de vimes, sendo de 1.381.930$00, o valor global dos 
mesmos. 

O prescnte encargo tern cabimento no orcamcnto do IBTAM, na 
Classificacao Econ6mica 05.04.01.A - Prernios. 

Resolurao n!!. 1306/93. 
O Conselho do Govcmo resolve: 
Aprovar o Plano de Investirncntos e Orcarnento para o ano de 1994, da 

Empresa de Electricidade da Madeira (EP), conforme estatutariarncnte esta 
estabe lccido. 

As normas quc conduzirarn a sua elaboracao integram-se na conjuntura 
prcvista para o dcscnvolvimcnto s6cio-econ6mico da Regiao Aut6norna da 
Madeira, assegurando o abastecimcnto dos consumes como minimo custo social e 
prornovcndo uma correcta utilizacao da energia electrica nas melhores condicoes 
tccnico-cconomicas. 

Assirn, o Plano de lnvestirncntos atingc o montantc global de 4,6 milh6es de 
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poderes necessaries para a assinatura do referido protocolo. 
Resolus;ao n2. 888195. 
O Conselho do Govemo resolve: 
l-Autorizar a prorrogacao da licenca de ocupacao n2• 5, referente a Loja 

n2• 11 na Marina do Funchal, destinada ao exercicio da actividade de urn 
restaurante e "Fast Food e Take Away" denominados "Mar Azul e River Boat" 
por mais cinco anos. 

2-Fixar o inicio da nova licenca no dia 1 de Setembro de 1995 e o seu termo 
no dia 31 de Agosto de 2000. 

3-Fixar em 475.800$00, a taxa devida pela ocupacao da area coberta, a qual 

'>----- 

---f Resolucao n2• 886/95. 
O Conselho do Govemo resolve o seguinte: 
1-Alterar o n2• 4 da Resolucao, da sua reuniao de 20 de Abril de 1995, que 

passa a ter a seguinte redaccao: 
"4-Autorizar a Direccao Regional de Portos a suspender, temporariamente 

e pelo periodo de 90 dias contados a partir de 2 L de Julho do corrente ano, a 
operacao de transporte maritime de passageiros com os meios afectos ao 

Governo Region. al, salvo sea Porto Santo Line nae afectar a referidax Iinha o~ 
meios considerados adequados, para o efeito, pelo Governo Regional". , 

2-Revogar a Resolucao n2• 563/95, de 11 de Maio. ../ 
3-Aprovar a minuta do protocolo de termo das negociacoes relativas a 

adjudicacao da "Concessao do Service de Transportes Regulares de Passageiros e 
Mercadorias por via maritima entre o Funchal e o Porto Santo". 

Resolus;ao n2• 887/95. 
O Conselho do Govemo resolve o seguinte: 
I-Autorizar a celebracao de um Protocolo, no ambito do Registo 

Internacional de Navios da Madeira - MAR, entre o Ministerio do Mar e o 
Govemo Regional da Madeira, bem como aprovar a respectiva minuta anexa a 

r< presente Resolucao e que dela faz parte integrante. 
2-Delegar no Secretario Regional de Economia e Cooperacao Externa os 

Juntos Pelo Povo lf1 
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Salienta-se a vantagem para os comerciantes do Porto Santo no 
abastecimento diario porporcionado pelo " Lady of Man". Acre see que o 
NIM Madeirense em carga contentorizada passou a efectuar apenas uma 

O objectivo inicial ou seja o transporte conjugado de carga e passageiros 
s6 podera ser satisfeito com a solucao actual desde que se trate de carga 
paletizada, o que cremos ser possivel obter. Ja que se trata de carga de 
grupagem contentorizada em cerca de 60% das cargas actuais. 

No que respeita as caracteristicas do navio, sera importante realcar 
adicionalmente os seguintes pontos: 

Constata-se que a velocidade de cruzeiro que o navio atinge nao penaliza a 
qualidade da prestacao de services e se hem que sendo inferior a dos catamarans, o 
periodo de duracao da viagem encontra-se dentro de parametros razoaveis 

B) Da operacao do navio 

Se hem que o referido inquerito ( que se junta em anexo) tenha sido efectuado 
no periodo de verso e consequentemente com boas condicoes de mar e nossa 
conviccao que o grau de conforto do "Lady of Man" sera superior ao dos catamarans 
ao service da linha, em situacao de agitacao maritima mais significativa, ou seja 
durante o periodo de invemo. 

Foram realizados uma serie de inqueritos aos utentes do navio cujos 
resultados indicaram uma aceitacao francamente positiva do novo tipo de transporte. 

A) Da receptividade dos utentes 

I - Analise Operacional 

Na sequencia do despacho de Sua Excelencia o Secretario Regio al de 
Economia e Cooperacao Extema referente a analise a efectuar ao periodo esperimental 
do "Lady of Man" nas ligacoes maritimas com o Porto Santo, e o seguinte o parecer do 
grupo de trabalho para o efeito nomeado: 

REGIAO AUT6NOMA DA MADEIRA 111 GABINETE DO SECRETARIO 
GOVERNO REGIONAL 

SECRETARIA REGIONAL DE ECONOMIA E COOPERA4;AO EXTERNA 
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Ha porem que ressalvar que os pontos que mereceram maiores reparos foram 
os relacionados com o embarque/desembarque da bagagem e o transito. 

Pode-se considerar que, de uma fonna geral, as operacoes de 
embarque/desembarque tanto no Funchal como em Porto Santo decorreram com uma 
fluidez satisfatoria. 

C) Das operacoes no Cais 

Nesse sentido ha que colocar em ponderacao se nao seria 
economicamente mais viavel que, nesses casos pontuais, fossem, 
efectuadas duas viagens com uma embarcacao de menores dimensoes, ou 
se, por outro lado, mesmo conscientes deste excesso de oferta seria de 
manter o actual navio. 

Outro facto que se considera penalizante e a inexistencia de ar 
condicionado, em quase todos os compartimentos destinados aos 
passageiros. Constata-se de facto que o navio foi concebido para outros 
climas mais frios pelo que a temperatura ambiente no interior do navio 
chega em alguns casos a ser um factor de desconforto. Assim sera 
necessario que se invista neste equipamento, de modo a que se atinja um 
born nivel de conforto para o passageiro. 

No que respeita a capacidade de transporte de passageiros, verifica-se qu~ 
a mesma e muito superior a actual procura, e nao se preve que no periodo 
da concessao esta seja atingida, excepto nos picos. 

S •• R. 

Juntos Pelo Povo 
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viagem semanal contra 3 viagens semanais em Agosto e 2 vi~s I 1\ 
semanais em Julho e Setembro no anode 1994. j;1 J'\ 
O transporte de carga contentorizada, de autocarros e de cL. de V,1 
maiores dimensoes nao e possivel na situacao actual, correspondendo a f . 
cerca de 40% da carga. Existem limitacoes em termos de dimensoes nas . 
portas de acesso e insuficiencia de resistencia estrutural <las rampas e v!/2.' 

livre. --l ( 
A manter - se este navio deverao ser efectuadas alteracoes estruturais no 
mesmo de modo a melhorar os actuais condicionalismos. 

GOVERNO REGIONAL 
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Constata-se que as actuais dimensoes do navio e a respectiva zona de 
acostagem tanto em Funchal como em Porto Santo sao um factor redutor para a 

D) Das operacoes portutirias 

Ha pois que apostar na flexibilidade e polivalencia das instalacoes de modo a 
evitar custos elevados. 

Recomenda-se assim, que estas sejam construidas o mais aligeirado possivel, 
com recurso preferencialmente a material amovivel e a pre fabricados, com um grau 
de conforto aceitavel. 

Entende-se pois que dado que a operacao de embarque/desembarque ocorre 
num curto periodo de tempo, as gares maritimas a construir nao devem obedecer nos 
metodos tradicionais dado o elevado custo envolvido. 

Quanto maior for a capacidade de transporte do navio maiores serao as 
exigencias em termos de infraestruturas terrestres. 

Para o efeito ha pois necessidade de se criarem duas infraestuturas, que 
denominariamos de gares maritimas. Essas gares maritimas a construir dependerao 
obviamente do volume de passageiros a transportar e da capacidade do navio. 

Entende-se porem que a criacao de zonas de embarque/desembarque 
perfeitamente definidas bem como outras infraestuturas usuais nestas operacoes 
colmatarao os problemas detectados. 

O mesmo se refere ao transito gerado directa e indirectamente. [ ' · · 

De facto, nao deixa de se considerar um problema a largada de passaft;,err . \ 
que geralmente e feita por veiculos que nao embarcam. (;- ~ 

Outro problema refere-se ao estacionamento de longa duracao, if 
Constatou-se que os passageiros que efectuam a viagem de ida e volta no } 

mesmo dia tern a tendencia para estacionar as suas viaturas dentro da area portuaria o 
que, alem de nao ser recomendavel, causa alguns transtomos as demais operacoes 
portuarias, 

Juntos Pelo Povo 5• • R. 
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Nao deixa de ser oportuno salientar que caso se opte por uma solucao de 
transporte que abdique da utilizacao de meios de movimentacao vertical possibilitara 

E) Do equipamento portutirio 

Consequencia - na ultima altemativa aumenta a duracao das viagens e 
eventual dificuldade de manobra devido a ventos. 

Altemativas efectuar viagens c/ n/m Patria, ( ate ao 4 ano) ou "Lady of 
Man" atraca contra - molhe. 

Ocorre como consequencia, que quando o "Lady of Man" se encontra 
acostado, nenhum navio de menores dimensoes quer de carga quer de cruzeiro 5{em 
cais acostavel para atracacao, que tal facto possa ocorrer com muita pouca frequen · . 

Se tal acontecer: 

No Porto Santo, por razoes de seguranca e para que a operacao de acostagem 
nao seja demorada o local mais indicado para a acostagem do navio e o molhe 
principal. 

Dado que os horarios praticados pelos cruzeiros pretendem o maximo 
aproveitamento do tempo de escala sem pagamento de horas extras aos portos, optam 
todos por fazer a operacao de acostagem exactamente as 8.00 horas. 

Ede referir, no entanto que o "Lady of Man" sai do Funchal as 8.00 horas e 
cerca de 5 minutos depois encontra-se ja fora do porto. 

Causa tambem perturbacoes nos horarios da acostagem dos navios de cruzeiro 
ja que estes ultimos s6 podem acostar ap6s a largada do "Lady of Man". 

Alem disso e menos um cais que e comercializado, tambem para navios de 
cruzeiro. 

comercializacao dos espacos comerciais de acostagem, por parte da Direccao Regional 
de Portos. 

No Funchai porque na actual situacao parte da zona destinada a carga gerfi· 
fica ocupada pelas operacoes do navio. 

Jurntos Pelo Povo s. • R. 
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Tai facto implica que o transporte destas mercadorias seja assegurado em 
viagens extraordinarias deste navio exclussivamente que assegure o normal 
abastecimento da ilha do Porto Santo. 

Face a esta situacao nenhuma das altemativas aqui em discussao pennite 
salvaguardar e assegurar o transporte deste tipo de mercadorias. 

Ha que levar em consideracao que face a legislacao intemacional em vigor 
que regulamenta o transporte de mercadorias perigosas e proibido o transporte 
simultaneo de passageiros e de mercadorias desta natureza. 

H) Do transporte de combustiveis e de gds 

Se tal medida nao se verificar ha que levar em consideracao que sera 
necessario construir rampas de acesso, tanto em Funchal como em Porto Santo, cuja 
estimativa de custo rondara os 300 mil contos. 

A opyao por outro navio devera contemplar, preferencialmente, que a 
carga/descarga de mercadorias contentorizadas seja feita com rampa lateral ou com 
rampa de popa com rebatimento lateral. 

Na situacao actual com o n/m "Lady of Man" nao ha necessidade de se 
investir em rampas roll on - roll off, ja que os meios existentes no navio pennitem que 
a carga/descarga de veiculos e de mercadoria paletizada poderao ser feitas pelas 
rampas laterias actualmente em funcionamento. 

G) Das rampas roll on - roll off 

GOVERNO REGIONAL 
REGIAO AUTONOMA DA MADEIRA 

R. s. 
Juntos Pelo Povo 

SECRETARIA REGIONAL DE ECONOMIAjjOOPEBR,\i IAO EXTERNA 

GABl>El< DO SECRETA~ Vl M 
que o guindaste portuario existente em Porto Santo podera ser transferido para o Porto xi 
do Funchal onde e mais necessario. 

Em qualquer circunstancia, existira sempre uma grua com capacidade de carga fi1 
de 45 toneladas que poderia assegurar descargas pontuais. { f ' }: A. 

Ressalve-se porem, que, tal medida podera ter implicacoes de natureza ~ .... 
politica. 
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Nota: 
A que referir que o participacao do Govemo Regional da Madeira e um 

participacao qualificada dado que em determinadas materias e necessaria a aprovacao 

pelo concedente art" 13° do cademo de encargos (RAM) como: 

Denominacao: 
Sede: 

Capital Social: 

Accionistas : 

2.1 ldentifica~ao 

A definir 

No Funchal 

I 00 mil contos 

Privados (PSL) 75% 

Regiao Aut6noma da Madeira 25% 

Exploracao definida no cademo de 

encargos. 

Actividade: 

2. CARACTERIZA(:AO DA EMPRESA 

Este estudo, destina-se a avaliar a viabilidade tecnica e econ6mica - financeira do 

projecto referido, bem como do plano global de investimento. 

REGIAO AUTONOMA DA MADEIRA \ 

I ) 

1. INTRODuc;:Ao for D-\ 
No presente estudo economico, caracterizamos o piano de investimento,' da ('.;1 /1,r 

futura empresa mista a constituir no ambito do Concurso Publico de Concessao do 'Avv 
Transporte Maritimo de Passageiros e Mercadorias entre o Funchal e o Porto Santo, 

para os exercicios de 1996/2006. 

Juntos Pelo P,ovos .• R. 

SECRETARIA REGIONAL DE ECONOMIA E C OPERAG1 

GABINETE DO SECRET ARIO 
GOVERNO REGIONAL 



AV ARRIAGA, 21 - A EDIFICIO GOLDEN TELEFS.: 225153/230981 TELEX: 72618 SERECGR TELEFAX: 220081 

Mod. 500 016 - I RMep 

8 

Apesar do trafego ter crescido muito, a exploracao nao obteve resultados 

financeiros satisfatorios, como poderemos constatar da leitura dos quadros em anexo: 

O Transporte de mercadorias por via maritima, entre ambas as ilhas, e executado 

pelo Porto Santo Line com o NIM Madeirense. 

O service e executado, basicamente com 3 navios NIM Patria que entrou em 

service em 1990, o NIM Independencia, a operar desde 1983 e o NIM Madeirense .. 

Entre o Funchal e o Porto Santo existe actualmente um servico regular de 

transporte de passageiros e mercadorias por via maritima, explorado Regiao 

Autonoma, atraves da Direccao Regional de Portos e pela Porto Santo Line, Lda. 

2.2 Breve Resenha Hlstorlca 

a) alteracao do objecto social; 

b) transformacao, fusao ou dissolucao; 
c) alteracao do capital social 

d) emissao de obrigacoes accoes; 
e)trespasse, cedencia, sub concessao da exploracao; 
f) alienacao ou oneracao dos direitos ou hens inerentes a concessao 
g) interrupcao ou cessao da actividade 

h) regulamento de exploracao 

i) aprovacao e alteracao dos navios afectos a concessao 
j) alteracao do tarifario. 

GABINETI: DO SECRETARIO 
GOVERNO REGIONAL 

REGIAO AUTONOMA DA MADEIRA 

5 •• R. 
Juntos Pelo Povo 

SECRETARIA REGIONAL DE ECONOMIA E COOPERA 

;) 

ff 
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Amaracao Adrrmistrativa 
Financeira 

Comercial Operacional Services de 
bordo 

Mauutencao 

Pessoal 
de terra 

Tripulacao do 
navio 

Secretariado 

Director Geral 
(1 elemento) 

Conselho Fiscal 
(3 elementos dois quais um e 
revisor oficial de contas) 

Gerencia 
(3 elementos) 

A estrutura organizacional da futura empresa sera a seguinte: 

3. ORGANIZACAO 

Unidade: contos 

1992 1993 1994 
D.R.P. P.S.L. D.R.P. P.S.L. D.R.P. P.S.L. 

Proveitos 
Passageiros 266.238 55.600 259.266 43.097 314.861 36.000 
Carga 6.649 159.357 10.282 84.114 11.096 70.813 
Outros proveitos 2.428 12.386 8.245 

Total de Proveitos 272.887 217.385 269.548 139.597 325.957 114.813 
Custos 

Pessoa I 173.559 20.941 168.883 17.032 184.114 17.519 
Fornec.e services ext. 133.088 182.905 220.657 109.925 203.694 76.619 
Arncrtlzacoes 73.480 3.636 80.191 4.334 80.868 12.109 
Outros custos 23.659 4.025 69.752 9.797 28.972 14.877 

Total de Custos 403.786 211.507 539.483 141.088 497.648 121.124 
Result.antes lmpostos -130.899 5.878 -269.935 -1.491 -171.691 -6.311 

REGIAO AUroNOMA DA MADEIRA 
GOVERNO REGIONAL 

S •• R, Junros Pelo Povo 
SECRETARIA REGIONAL DE ECON0~,1,,; COOPERA 

GABINET'E DO SECRETARIO 11 
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Fonte: DRP 

A procura actual e, da ordem dos 116.000 passageiros por ano, incluindo os 

passageiros da PSL. 

Meses 1990 1991 1992 1993 1994 
Janeiro 3.252 3.894 2.452 3.416 2.557 
Fevereiro 3.476 3.146 2.819 1.201 2.738 
Marc,o 3.583 5.171 3.669 2.462 4.940 
Abril 7.152 6.395 6.684 6.661 5.692 
Maio 6.295 8.572 6.380 5.318 4.787 
Jun ho 10.065 10.154 9.134 7.667 8.730 
Jul ho 14.430 17.965 15.071 16.515 17.412 
Agosto 22.242 23.552 26.423 22.857 28.805 
Setembro 15.871 17.069 14.044 15.192 15.838 
Outubro 0 6.222 4.768 5.119 6.205 
Novembro 3.894 3.768 3.202 2.669 4.565 
Dezern bro 5.043 2.851 2.114 2.728 2.911 
Total 95.303 108.759 96.760 91.805 104.080 

Os dados sobre a procura da linha sao os que constam do quadro seguinte: 

5.MERCADO 

GOVERNO REGIONAL 

Juntos Pelo Povo 
REGIAO Al/TONOMA DA MADEIRA 

SECRETARIA REGIONAL DE ECONOMIA i:OOPER~l)O EXTE 

GABINETE DO SllCRET ARIO r \y 
A estrutura da futura empresa envolve cerca de 11 pessoas em terra e cerca de 30 ,J 

tripulantes no navio. j, . A' 
4. JUSTIFICA(:AO DO PROJECTO .~ k 

O objectivo do Govemo Regional da Regiao Aut6noma da Madeira e o de ~~ · 

conceder a exploracao da linha de transporte maritimo de passageiros e mercadorias a ~ '- 

uma entidade privada, melhorando a qualidade do service e os seus resultados 

financeiros, por forma a que este se possa desenvolver satisfazendo cabalmente as 1 / 
necessidades das populacoes, ~ 

R, 5. 
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No que respeita ao transporte de mercadorias podemos estimar em cerca de 22 

mil toneladas ano. ~ 

Por questoes de prudencia optou-se por niio considerar qualquer awnento "" / 

volume de passageiros, sendo contudo nossa conviccao que com medidas 

promocionais mais agressivas, adequadas e o crescimento do parque hoteleiro do 

Porto Santo venha este trafego a prazo crescer entre 3% a 5% (cenario este de 

crescimento que sera ensaiado numa analise de sensibilidade no ponto 9). 

Contudo preve-se que a implementacao de determinadas medidas concertadas 

entre agencias de viagens, hoteleiros e a futura consecionaria, possam promover a 

epoca baixa, diminuindo a forte sazonalidade da exploracao. 

acentuada, decorrente do quadro existente nas duas ilhas atlanticas. · f 
Esta sazonalidade que deixa antever dificuldades para a obtencao de um 

equilibrio financeiro de exploracao a precos razoaveis, pois o sobrecapacidade 

necessaria para fazer face a ponta do traf ego ficara subutilizada durante a maior parte 

do ano. 

Mas como se pode verificar no quadro, os 3 meses de Julho, Agosto e Setem 'o 

s .• R. SECRETARIA REGIONAL DE ECONOMli1COOPE 

Juntos Pelo Povo Jr;/ 
REGIAO AVT6NOMA DA MADEi RA r /; l 

GOVERNO REGIONAL 
GABINETE DO S£CRETARIO 
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Preve-se financiar os custos de investimento a efectuar durante o ano de 1996, 

atraves do recurso a capita.is pr6prios e capita.is alheios e os futuros com recurso ao 

autofinaciamento. 

Unidade : contos 

I 

Anos 1 2 3 
Descticec 
IMOBILIZADO Corp6reo : 

lnfraestrutura 
Gares Marf timas 40.000 

Equioamentos 
Navio 700.000 
Ecuioamentos de escrit6rio 5.000 
Equipamentos intormattcos 4.500 
Equipamentos para o Navio 30.500 50.000 70.000 
Equipamentos para as gares 28.500 

Total 808.500 50.000 70.000 
IMOBILIZADO lncorp6reo : 

Estudos e Proiectos Econ6mico ---- ,· 

Estudos e Projectos Arquit. 1.500 )/ Prornocao e Publicidade 0 
Total 1.500 0 ,- 
lnvestimento Total 810.000 50.000 70.000 

Assim, o investimento a realizar estima-se no seguinte: 

O valor do investimento resulta do modelo de referencia "Lady of Man" 

serviu para testar a viabilidade econ6mica e financeira do projecto. 

6. PLANO GLOBAL DE INVESTIMENTO 

Juntos Pelo l'it0;\110 AUTONoMA DA MADEIRA 

GOVERNO REGIONAL 

SECRETARIA REGIONAL DE ECONOMIA E COOPER 
S •• R. 

A 

GABINETE DO SECRETARIO 
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O montante estimado do total do investimento em capital fixo a realizar ascende 

a .810.000 contos no ano 1, prevendo-se investimentos em anos futuros. 

6.2. Plano de fmanciamento 

O ponto 7. e dedicado a avaliacao da viabilidade econ6mica do projecto, pela 

utilizacao de criterios de decisao baseados no metodo da actualizacao. 

O piano financeiro referente ao projecto consta do ponto 6.4 .. 

financeira das despesas de investimento, enquanto no ponto 6.3. se procedera a 
determinacao dos efeitos do projecto sobre a exploracao previsional. 

Quanto a forma de apresentacao do estudo de viabilidade, o capitulo encontra-se 

estruturado em varios pontos. 0 ponto 6.2 analisa a forma prevista para a cobertura 

Neste ponto procede-se a uma analise dos efeitos do projecto de investimento, 

por forma a avaliar a sua viabilidade econ6mica - financeira. 

6.1. Introducio 

6. VIABILIDADE ECONOMICA E FINANCEIRA DO PROJECTO 

Os investimento nos anos seguintes dizem respeito a adaptacao do navio para o , \/ 

transporte de mercadorias e a um investimento maior no ano 3 com o objectivo de 1 · ~ )~/ 
substituicao dos interiores do navio. ~ 

~ 

~ 

GABINETI: DO SECRETARIO 

Juntos Pelo Povos .• R, 

REGIAO AVT6NOMA DA MADEIRA 
GOVERNO REGIONAL 

SECRETARIA REGIONAL DE ECONOMIA E c1,PEA 

If 7/ 
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Unidade: contos 

Anos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Descrir;lo 
Capital em divida no iniclo do perlodo 700.COO 661.701 618.485 569.719 514.693 452.&Xl 382.535 303.474 214.261 113.593 
Valor da presta~o ( capital e juro ) 128.179 128.179 128.179 128.179 128.179 128.179 128.179 128.179 128.179 128.179 
Valor da prestscao de capital 38.200 43.216 48.7€6 56.027 62.0:r.2 70.066 79.061 89.213 100.668 113.593 
Valor dos Juros 89.880 84.962 79.413 73.152 66.087 58.114 49.118 38.966 27.511 14.585 
Juros a suportar empresa 36.962 33.9815 31.786 29.281 28.436 23.246 19.647 15.688 11.004 6.834 
Juros a pagar pelo Govemo da RMA 63.928 60.911 41.648 '3.891 39.662 34.868 29.411 23.380 16.601 8.161 
Capital em divida no fim do perlodo 661.701 618.485 569.719 514.693 452.&Xl 382.535 303.474 214.261 113.593 0 

(1) - Nota: 

Caso a comparticipacao nao seja aprovada a nivel do POP II, no ano de 1996 e 

dada a necessidade urgente da construcao das gares maritimas, tera de rapidamente ser 

encontradas solucoes, que garantam o efeito do incentivo. ~ 

Apresentamos o mapa de service da divida no qual sao calculados os encar/. / 

financeiros de financiamento constantes das demonstracoes financeiras, a uma tax.a 

efectiva de aproximadamente de 12.84% 

Unidade: contos 

inves en os. 
'~ 

Anos 1 2 3 4 5 6 7 B 9 lY(if Descrir;6o 
Valor do inveslimento erccoo 50.oo:J 70.COO 0 0 0 0 0 0 
Estrutura de capttal 861.375 0 0 0 0 0 0 0 0 

Capital Social 12% 100.000 
Prest.supl.de capital 0% 
Suprimentos 0% 
Emprestlmoa a taxa normal 82% 700.000 
Emprestimos a taxa O 0% 0 
Emprestimos a taxa bonlllcada 0% 
3ubsfdios a Fundo Perdido (1) 6% 51.375 0 0 0 0 0 0 0 

Saldo -41.375 50.COO 70.ClXJ 0 0 0 0 0 0 0 

S •• R, 

Juntos Pelo Povo 
REGIAO AUTONOMA DA MADEIRA 

GOVERNO REGIONAL 

Assim, apresentamos em seguida o plano de financiamento 

tim t 
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As contas de exploracao previsionais a precos correntes ( ver pressupostos no 

anexo 1 ), referentes ao projecto de investimento sao os seguintes: 

5.3 Contas de exploracio 

O emprestimo vence juros anuais a taxa de 12.84% (esta incluido o imposto de 

selo) 

Reembolso anuais e postecipados Plano de amortizacao 

10 anos Duracao 
700.000 mil contos Valor 

A SECRETARIA REGIONAL DE ECONOMIA :tt1COOPER ~O 

Juntos Pelo Povo s .• R. t- 

REGI.I.O AUTONOMA DA MADEIRA 

""""'° '"'"'"'- GABINETE DO S£CRETARIO ~ 

Preve-se a contratacao de um emprestimo de medic e longo prazo, e para o qual /.\ / 

foram projectadas as seguintes condicoes: !-/,;. 

~ 
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A analise previsional foi feita a partir de elementos recolhidos no periodo 

experimental, baseou - se tambem, no numero de passageiros efectivos, na actividade 

I /h. { 
Anos 1 2 3 4 5 6 7 8 9" 10 - 

~- Descrf~lo 
Receita de passageiros 300.456 414.395 430.970 446.054 459.436 473.219 487.416 502.038 517.fm 532.612 
Receitas de carga 96.862 102.817 106.929 110.672 113.992 117.412 120.934 124.562 128.299 132.148 
Outros proveitos 35.112 36.516 37.977 39.:306 <Kl.486 41.700 42.951 44.240 45.567 46.934 
VOLUME DE NEGOCIOS 532.431 553.728 575.877 500.033 613.914 632.331 651.::01 670.840 Ero.965 711.694 
Comparticip~o nos encargos 53.928 sosm 47.648 43.891 39.652 34.868 29.471 23.300 16.007 8.7 
financeiros 
Gusto exist.vendidas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Outr.custos variaveis 342.168 355.856 370.009 383.043 394.534 406.370 418.561 431.118 444.051 457.373 
Custos plurianuais 

Docagem trianuais 0 0 24.414 24.414 24.414 26.807 26.807 26.807 29.293 29.293 
Fretamento no perlodo de 0 0 10.721 10.721 10.721 11.n2 11.n2 11.772 12.863 12.863 

docaqern 
Margem bruta ( MB ) 244.190 248.850 218.::01 221.747 223.897 222.251 223.632 224.523 221.264 220.916 
Outros custos flxos (ODE) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Valor acrescentado bruto (V.A.B.) 244.190 248.850 218.::01 221.747 223.897 222.251 223.632 224.523 221.264 220.916 
lrnpostos directos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Despesas c/ pessoal :xl.D18 31.006 32.218 33.233 34.1:xl 35.052 36.996 36.970 37.968 38.993 
Exced.bruto de explorac. (E.B.E.) 214.172 217.752 186.003 188.514 189.767 187.199 187.634 187.563 183.296 181.923 
Amortizacoes 80.038 85.038 92.038 90.008 90.038 90.038 90.038 90.038 85.650 85.850 
Provisoes para outros riscos e 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
encaraos ~~n Res.operac.econ.(ROE) 134.136 132.714 94.045 96.476 99.729 97.161 97.500 97.515 97.446 
Resultados Financeiros 89.880 78.070 72.283 75.995 00.980 46.503 40.673 25.072 a.rm 

deequilibrio 0 0 0 2.843 0 0 0 0 0 
de lnvestlrnento 69.880 84.962 79.413 73.152 66.007 58.114 49.118 38.966 27.511 14.585 

( proveitos financeiros ) 0 -6.892 -r.ieo 0 -6.106 -11.611 -8.445 -13.895 -19.412 -14.249 
Resultados Corrente& (RC} 44.256 54.844 21.762 22A81 38.749 60.669 66.923 72.444 89.347 96.737 
(Perdas) ganhos eventuais 4.172 4.172 4.172 4.172 4.172 4.172 4.172 4.172 1.500 1.500 
Renda da consessac 20% (RC} 8.851 10.929 4.362 4.496 7.750 10.132 11.385 14.489 17.800 19.147 
Resultados antes impostos (RAI) 39.576 47.887 21.581 22.157 35.171 44.€00 49.710 62.127 72.978 78.009 
lrnpostos s/ lucros 14.247 17.239 7.700 7.976 12.662 . 16.002 17.896 22.366 26.272 28.112 
Resultados llquldoa (RL) 26.328 30.848 13.812 14.180 22.610 28.607 31.816 39.761 46.706 49.977 
Dividendos 6.332 7.662 3.453 3.545 5.627 7.152 7.954 9.940 11.676 12.494 
Resultados retidos (RR) 18.~ 22.966 10.369 10.635 16.882 21.456 23.861 29.821 35.029 37.483 
Cash-flow 1CE.366 115.685 1CE.800 104.218 112.547 118.645 121.852 129.700 132.566 136.827 
(Arno rt. +Prov. +R. Llauldosl 
Cash-fiow acumulado 105.366 221.051 326.901 431.118 543.665 662.310 784.162 913.961 1.046.517 1.182.344 

Unidade: contos 

GABINETE DO SECRETARIO 

SECRETARIA REGIONAL DE ECONOMIA E COO 

f S •• R, 
Jurntos Pelo Povo 

REGIAO AUTONoMA DA MADEIRA 
GOVERNO REGIONAL 
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Estes custo de exploracao previsionais estao calculados a precos correntes ( ver 

anexo 1 pressupostos), referentes ao projecto de investimento sao os seguintes: 
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No que respeita a esta rubrica, os principais custos dizem respeito aos consumos 

de combustiveis, tripulacoes, conservacao e rnanutencao, e despesas de publicidade e 

promocao, inerentes a realizacao do projecto. 

b) Fomecimentos e servicos extemos 

D.R.P. mais as vendas da P.S.L. acrescidas de um aumento de 5%. 

O valor base que serviu de calculo para as vendas foi, o do ano de 1994 da 

Anos Base 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Descri,§o 
Passageiros 381.296 396.456 414.395 <m.970 446.(64 459.436 473.219 487.416 502.038 517.009 532.6121 
Carga 94.&5 96.862 102.817 106.929 110.672 113.992 117.412 120.934 124.562 128.299 132.148 
Outros proveitos 33.1:ro 35.112 36.516 37.977 39.306 40.486 41.700 42.951 44.240 45.567 46.934 
Total 632A31 663.728 575.877 596.033 613.914 632.331 661.301 670.840 690.96& 711.894 

Os quadro seguintes mostram, respectivamente, a evolucao prevista das vendas 

da futura empresa. 

a) Vendas iliquidas 

Para uma analise mais detalhada de tais demonstracoes ftnanceiras, apresentam- 

se de seguida, por nibrica, alguns pressupostos de calculo e outras informacoes 

relevantes: 

historia ate entao desenvolvida e no conhecimento dos elementos ( 4 anos de 

experiencia do sector) sobre a evolucao do mercado. 

Juntos Pelo Povo5• • R. 

SECRETARIA REGIONAL DE ECONOMIA E CJOPE 

ft REGIAO AlJTONOMA DA MADEi RA 

GOVERNO REGIONAL 
GABINETE DO SECRETARIO 
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Sao as despesas de manutencao diarias, fomecimento dos oleos e lubrificantes e 

material de conswno fixo. 

b.2) Rotinas de manutencao 

Foram considerados os custo com o pessoal da amarracao do navio. 

790 

b.1 ) Portuarios 

Total de custos 
Outras desoesas 

27.404 342.168 365.855 370.089 383.043 394.534 406.370 418.561 
50 627 652 678 7CY2. 723 7tf5 767 

444.CS1 457.373 
Unidades: contos 

4.068 4.191 3.960 Publicidade e orooaaanda 250 3.135 3.200 3.391 3.500 3.615 3.723 3.835 
3.256 3.352 200 2.500 2.Em 2. 713 2.806 2.892 2.979 3.068 3.100 umoeza higiene e conforto 

DJ 3.762 3.912 4.069 4.211 4.338 4.468 4.002 4.740 
12.830 13.215 12.456 786 9.886 10.282 10.693 11.067 11.399 11.741 12.003 

17.571 17.ClaJ 
0 

16.000 15.612 13.946 1.112 
0 0 0 0 0 0 

ComiSSOes (10% sobre a caroal 
4.882 5.029 Honorartos Limpeza 

18.006 
0 

79 74 77 72 70 63 5 84 81 
163 158 153 149 145 140 

15.004 
0 

68 
136 

14.504 
0 

66 
125 10 

ComissOes (3,5% sobre as 
oassaqens) 

Transoortes de mercadorias 

Seguros lnslalaci!es 

0 
Rovalties 

2.441 2.370 2.301 2.234 2.169 2.106 2.034 1.956 1.881 150 Seauros Resoonsabilidade Civil 
168 

32.548 31.000 30.679 29.786 28.918 28.076 
14.038 

27.127 26.063 25.080 2.000 secures 
2.514 

16.274 15.800 15.340 14.893 14.459 13.563 13.042 12.540 1.CXXJ Aluguer de emoarcacao Pcitria 
33.524 

4.191 4.068 3.950 3.835 
0 

3.723 3.615 3.500 3.391 3.200 3.135 250 Rendas das lnlalacOes 
16.762 

0 0 0 0 0 0 
2.806 

0 0 0 Rendas de locacao financeira 
3.352 3.255 3.100 3.068 2.979 2.89:2 2.713 2.Em 2.500 200 Services es=ializados 

838 814 790 767 745 723 702 678 652 50 Desoesas de represenla~ 
1.106 1.074 1.043 1.012 949 913 878 70 

1.~ 1.896 1.841 1.787 1.736 1.685 1.628 i.ses i.sos 120 Comunicacao lTelef.Correl.Faxl 
1.173 1.139 Deslocaclles e estadias 

895 869 844 819 795 772 746 717 55 Material de escrit6rio 
2.011 

2.370 2.:~:n 2.234 2.106 2.169 2.034 1.956 Ferra e utensllios de desa, raoldo 
922 

1.627 1.580 1.534 1.489 1.446 1.404 1.366 1.:DI 1.254 100 Aoua 
2.514 2.441 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Geis 
1.676 

88.001 85.438 82.949 80.533 78.188 75.910 73.600 71.207 68.468 65.836 5.250 Combusllvels 
838 814 790 7tf5 767 723 702 

12.971 
678 652 627 50 Electrlcidade 

15.037 14.500 14.174 13.761 13.300 
18.273 

12.532 12.CHI 11.587 924 
21.183 20.566 19.967 19.366 18.821 17.666 16.976 16.323 1.420 Tripulacao hotelaria 

15.488 Comoras oara o bar 

6.7t:Xi 6.510 6.320 6.136 5.957 5.784 5.615 5.425 5.217 5.016 400 Gestao 
21.819 

125.716 122.a54 118.400 115.048 111.697 106.443 100.285 
56.152 

101.724 97.812 94.a50 7.500 Trioulacao do mavio 
66.005 63.199 61.359 59.572 57.836 54.253 52.166 50.100 4.l'.00 Rotinas de Manutencao 
16.274 15.800 15.340 14.893 14.459 14.038 13.563 13.042 12.540 1.CXXJ 

67.048 
Portuanos 

18.641 

9 8 ./ 7 
1!Y I~ 

16.70:... 

431.118 

6 

16.563 

5 4 3 2 

1.881 150 

Anos 
Oescric6o 
Subcontratos 

REGIIIO Al/TONOMA DA MADEi RA 
GOVERNO REGIONAL 

]unto5 Pelo Povo s .• R. 

SECRETARIA REGIONAL DE ECONOMIA E.lr. rERAt;(O· EXTrN 

GABIOEra DO SECRETAmo If' 1 ~ z1 
t;fn. i;vtP 
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Salaries 
Seguranca social 
Seguros de acidentes de trabalho 
Ferias e Subsidio de ferias 
Custos de rendicao 
Alimentacao 

Neste custo esta incluido: 

Nota: 0 radio tecnico ap6s o investimento em meios de comunicacao e retirado 
do certificado do navio. 

Comandante 
Imediato 
Chefe de Maquinas 
Maquinista 1 ° 
Radio tecnico 
Contramestre 
3 Ajudantes de motorista 
4 Marinheiros 
Cozinheiro 

Corresponde ao custo de 14 tripulantes, que e composta por : 

b.3 ) Tripulacao do navio 

Juntos Pelo P-ovo s .• A, 

REGIAO Al/TONOMA DA MADEIRA 
GOVERNO REGIONAL 

SECRETARIA REGIONAL DE ECONOMIA ,. ~ 

GABINETE DO SECRETARIO l/ ., 
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5.000 Kg IFO 40 CST Maquinas principais 

Estima-se que o consumo de combustive! por viagens de ida e volta e estadia nos 
portos o seguintes 

navto. 
O calculo deste custo foi realizado com base na informacao dos consumos do 

b.6 ) Combustiveis 

Este custo diz respeito as compras de bens para revenda nos bares. 

b.5) Compras de bare restauracao 

Salaries 
Seguranca social 
Seguros de acidentes de trabalho 
Ferias e Subsidio de ferias 
Alimentacao 

Neste custo esta incluido: 

Este custo engloba cerca de 17 elementos de hotelaria. 

b.4 ) Tripulacao de Hotelaria ( Seguranca ) 

S •• R, 

J untos Pe Io Povo 
REGlliO AUT6NOMA OA MADEIRA 

GOVERNO REGIONAL 

SECRETARIA REGIONAL DE ECONOMIA f E 

GABINETE DO SECRETARIO 
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Estas despesas referem-se aos custos com o pessoal a recrutar no ambito da 

realizacao do projecto. 

c) Despesas com o pessoal 

b.9) Seguro de responsabilidade civil diz respeito ao seguro dos passageiros. 

Diz respeito ao seguro dos navio, casco e maquinas 

b.8 ) Seguros 

Nesta rubrica inclui-se os custo com os services de contabilidade, auditorias 

revisao as contas e acessoria juridica. 

b. 7 ) Services especializados 

Assim o custo diario ascende a cerca de 175 contos, considerou-se 5 contos por 

dia como desperdicios. 

34.445$52 Gasoleo 

22.270$00 IF040 CST 

Sendo o custo por tonelada os seguintes 

1. 700 Kg Gasoleo 

REGIAO Al1T6NOMA DA MADEIRA 
GOVERNO REGIONAL 

Juntos Pelo Povo s. • R. 

GABINETE DO SECRETARIO 

Geradores 



AV. ARRIAGA, ?1 · A EDIF[CIO GOLDEN TELEFS.: 225153/230981 TELEX: 72618 SERECGR TELEFAX: 220081 

Mod. 500 016. IRMep 

22 

Unidadcs: Contos 

Anos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Descri9llo 
N° Empregados 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 
Sal;irios 22.579 23.392 24.234 24.997 25.672 26.366 27.077 27.808 28.569 29.330 
Sub. de alimenta~o 1.851 1.917 1.966 2.049 2.104 2.161 2.219 2.279 2.341 2.404 
Ajudas de custo 
Taxa social (mica 23,75% 5.362 5.566 5.756 5.937 6.007 6.262 6.431 6.604 6.763 6.966 
{ent.Patronal) 
Seguro de Acidentes de 1,00% 226 234 242 250 257 264 271 278 286 293 
oessoal 
Total 30.018 31.096 32.218 33.233 34.130 35.002 35.008 36.970 37.968 38.993 

Custos Totais 

·di d r Subs1 0 ea nnentacao 
Anos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Descri9llo 
N° Empregados 

Director 700Esc. 168 174 181 186 191 196 202 207 213 219 
Administrativo nivel 1 700Esc. 505 523 542 569 574 589 eos 622 638 666 
Administrativo nlvel 2 700 Esc. 673 ei:J7 722 745 700 786 807 829 851 874 
Administrativo nivel 3 700Esc. 336 349 361 373 383 393 404 414 426 437 
Encarregados 700Esc. 168 174 181 186 191 196 202 207 213 219 

Total de custos 1.851 1.917 1.966 2.049 2.104 2.161 2.219 2.279 2.341 2.404, 

)S' 

a anos o pessoa 
Anos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Descri9llo 
• Empregados 

Director 400 5.827 6.037 6.254 6.451 6.625 6.804 6.968 7.176 7.370 7.500 
Administrativo nivel 1 100 6.565 6.791 7.C'R,6 7.257 7.453 7.654 7.861 8.073 8.291 8.515 
Admlnlstrativo nlvel 2 100 5.827 6.037 6.254 6.451 6.625 6.804 6.008 7.176 7.370 7.500 
Adminlstrativo nivel 3 90 2.622 2.716 2.814 2.903 2.961 3.062 3.144 3.229 3.317 3.406 
Encarregados 120 1.748 1.811 1.876 1.936 1.968 2.041 2.006 2.153 2.211 2.271 

Total de custos 860 22.579 23.392 24.234 24.997 25.672 26.366 27.077 27.808 28.569 29.330 

s I' . d 

Anos 1 2 3 4 5 6 7 
Descri9llo 
N° Empregados 

Director 1 1 1 1 
Administrativo nlvel 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
Administrativo nlvel 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Administrativo nlvel 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
Encarregados 1 1 1 1 1 

Total de custos 0 11 11 11 11 11 11 11 11 11 

N SECRETARIA REGIONAL DE ECONOM)Y! OP]<;AO EXT 

GABINETE DO SS:RETARlO //\ '\ I REGIAO AUTONOMA DA MADEIRA 
GOVERNO REGIONAL 
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Para quantificar os fluxos financeiros relativos ao projecto, foram elaborados os 

respectivos orcamentos de tesouraria e financeiro que se apresentam de seguida. 

7.3. Plano financeiro 

comparticipacao da RAM em 60% do encargos financeiros . 

Os resultados liquidos obtidos e, especialmente, os cash-flow, pelo seu elevado 

montante face ao valor do investimento, constituem uma boa indicacao sobre a 

rendibilidade do investimento. Ressalva-se que esta rendibilidade resulta em parte_ja 

f) Resultados liguidos 

Unidade: contos 

Anos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Descrir;§o 

Docagem do navio 0 0 24.414 24.414 24.414 26.807 26.807 26.807 29.293 29.293 
Fretamento ( perlodo de 10.721 10.721 10.721 11.772 11.m 11.m 12.863 12.863 

Docagem\ 
Total 0 0 35.135 35.135 36.135 38.579 38.579 38.579 42.156 42.156 

Sao os custos com as docagens do navio e com o fretamento de outro navio de 

igual tipologia, no periodo da docagem .. 

d) Custos Plurianuais 

d) Provisao para impostos sobre lucros 

REGIAO AUT6NOMA DA MADEIRA ~· 

IJ1 
A tax.a utilizada para a constituicao da provisao para imposto sobre lucros e de 

36%. 

S •• R. 
Juntos Pelo Povo 

SECRETARIA REGIONAL DE ECONOMI ERAt;AO EXTE 

GABINETE DO SECRETARIO 
GOVERNO REGIONAL 
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a) Os prazo de recebimentos sera de 3 Odias; 

b) Todos os pagamento a fomecedores serao realizados a 30 dias; 

c) Pagarnentos a seguranca social, considerou-se um diferimento de 30 dias 

Na elaboracao desta demonstracao financeira foram utilizados os seguintes 

pressupostos: 

7 .3 .1 Orcamento de tesouraria 

SECRETARIA REGIONAL DE ECONOMIA E COOPER. CAO EXTE N 

s .• R, h <: 

Juntos Pelo C~)!cf>'AUTONOMA DA MADEIRA i. vi , 
GOVERNO REGIONAL J (\ 0 

GABINETE DO SECRETARIO /; l !' 
. Enquanto o pnmeiro visa testar a exploracao corrente,_ o segundo si7 j 

aplicacao, quer dos fundos gerados mtemamente, quer dos de ongem extema /GA ~v(). 
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a) Origem de fundos 

Na elaboracao do orcamento financeiro as rubricas consideradas nas origens e 

aplicacoes de fundos foram as seguintes: 

4.2 Orcamento financeiro 

Unulade: contos 

Pelo Povo s .• A. 

SECRETARIA REGIONAL DE ECONOMIA E COO ERACAO EX RNA 

tr-~~' ~d II REGIAO Al/T6NOMA DA MADEIRA 
GOVERNO REGIONAL 

GABINETE DO SECRETARIO \/ I' f;: I?. 1~1M 
Anos 1 2 3 4 5 6 7 Ti' 9,,. 10 

Descri~§o 
1-RECEBIMENTOS v 

De vendas do ano anterior 30 43.761 45.512 47.332 48.969 50.459 51.972 53.532 55.138 56.792 
De vendas do ano 335 488.669 500.216 528.545 547.044 563.465 580.369 007.700 615.702 634.173 653.199 

Compart.nos enc. linanceiros 53.928 eosn 47.648 43.891 39.652 34.868 29.471 23.380 16.507 8.751 
IRC 0 0 5.225 0 0 0 0 0 0 

TOTAL DE RECEBIMENTOS 642.687 602.96& 621.704 843.492 662.096 666.685 679.212 692.614 706.818 718.742 
2-PAGAMENTOS 

Despesas do ano anterior 
Seguran~ soclal+I.R.S 30 0 379 392 406 419 43:) 442 454 466 479 
I.R.C 0 13.923 6.473 0 2.109 6.600 6.536 srn 6.892 9.460 
Fomec.ServiQOs EKtemos 30 0 28.123 29.246 30.418 31.483 32.427 33.400 34.402 35.434 36.497 
Despesas plurianuais 0 0 100.404 0 0 115.736 0 0 126.468 0 

Despesaa do ano 
Compras 
Fomec. serv. eKtemos 335 314.045 326.007 339.671 351.560 362.106 372.970 364.1!:e 396.683 407.554 419.781 
Remunera~es 24.43:J 25.300 26.220 27.046 27.776 28.526 29.297 30.<HI 30.900 31.734 

Encargos Socials 
Enc.sociais e lmpostos 396 4.984 5.163 5.349 5.518 5.667 5.820 5.977 6.138 6.304 6.474 
Seguro de A. Pessoais 226 234 242 250 257 264 271 278 286 293 

Renda da concessao 8.851 10.929 4.364 4.533 7.779 10.168 11.<0J 14.543 17.933 19.221 
lmposto sabre lucros 10.442 12.686 5.596 5.779 9.284 11.865 13.228 16.500 19.530 

TOTALDEPAGAMENTOS 352.535 421.109 530.000 425.327 443.375 582.226 483.376 500.587 650.628 543.459 
SALDO DE TESOURARIA (1-2) 190.062 181.845 91.656 218.165 200.n1 83.459 195.636 192.027 54.990 175.283 
ACUMULADOS 190.062 371.907 463.562 681.726 690.447 973.906 1.169.742 1.361.769 1.416.758 1.592.041 

.:iluntos 
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Encargos financeiros e reembolso de emprestimos de equilibrio 

Encargos financeiros e reembolso de emprestimos de medio e longo prazo; 

lnvestimento em capital fixo, ou seja os pagamentos das despesas de 

investimento; 

Quanto as aplicacoes de fundos, consideraram-se as seguintes rubricas: 

b) Aplicacoes de fundos 

Considerou-se tambem nesta rubrica as receitas de aplicacoes financeiras 

efectuadas, fruto do excesso de disponibilidades ( utilizou-se a taxa liquida de 8%). 

Incluem ainda, todos os movimentos de capitais proprios e de emprestim~1 

bancarios de medio e longo prazo para a cobertura financeira do investimento. 

Juntos Pelo .r~M'&'>AUT6NOMA DA MADEIRA 

5,. R. 
SECRETARIA REGIONAL DE ECONOMIA E/~t7 r~AQ1,.EXTE NA 

GOmso """"L IJ \\ \ 
GABINETE DO SECRETARIO .\ 

No tocante as origens de fundos, incluem-se os saldos financeiros que transitam /11 y, 
do ano anterior e os saldos de tesouraria apurados anuahnente no orcamento def/' 

tesouraria /,.,- 
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Apes a simulacao dos efeitos derivados da realizacao do projecto de 

investimento, procedeu-se a uma analise da sua rentabilidade com base no metodo de 

actualizacao. 

8. RENDIBILIDADE 

Unidade: Contos 

I 

s .• R, 

SECRETARIA REGIONAL DE ECONOMIA E cooTJA<;Ao OEXTER"A 

os Pelo Povo trJ i (\ REGIAO AlJT¢NOMA DA MADEIRA 
GOVERNO REGIONAL 

GABINEll: DO SECRETARIO 
' (2;/ AAA 

Anos 1 2 3 4 5 6 7 87 /9 v} 1\ 
Descri9tlo 
1 • ORIGEM DE FUNDOS 7 / ~ 

Entradas de capital 100.000 0 0 0 0 0 0 '/0 0 (Jli 
Fundo Perdido 51.375 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Emprest.de medio e l.prazo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Emprest.de media e 1.prazo 700.CXX> 0 
Dlsponibilidades iniciais 0 17.106 17.793 18.504 19.152 19.727 20.318 20.928 21.566 22.203 
Saldos posit.de tesouraria 190.062 181.845 91.666 218.165 200.721 83.459 196.836 192.027 54.990 175.283 
Recup.aplic.Flnancelras 0 86.150 89.836 0 65.631 147.424 106.405 177.093 246.642 182.706 
Remu.aplic.financeiras (taxa de 8,0% 0 6.892 7.187 0 5.250 11.794 8.672 14.167 19.731 14.616 

a) TOTAL (1) 1.041.437 291.995 208.470 238.869 298.764 262.404 333.231 404.216 342.919 394.808 
2 -APLICACOES DE FUNDOS 

Invest.em capital flxo 610.000 50.000 70.COO 0 0 0 0 0 0 0 
Dividendos 6.188 7.518 3.316 3.425 5.502 7.031 7.639 9.831 11.573 
Dlsponibllidades finais (% sabre 5,0% 17.106 17.793 18.504 19.152 19.727 20.316 20.928 21.556 22.200 22.869 

FSE) 
Saldos negat.de tesouraria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Reembolso de emprestimos 38.299 43.216 48.765 56.027 62.002 70.066 79.061 89.213 100.668 nasss 
Pagamento de juros 69.860 84.962 79.413 73.152 66.067 58.114 49.116 38.966 27.511 14.585 
Reembol.empr~t.equilibrio 0 0 0 17.731 0 0 0 0 0 0 
Pag.juros emp. equilibria ( Taxa 15,0% 0 0 0 2.600 0 0 0 0 0 0 

de 
b) TOTAL (2) 966.287 202.160 224.201 171.038 151.330 163.999 166.138 157.574 160.213 162.621 
Fundos (necessarios)ldisponlveis 86.150 69.636 -17.731 65.631 147.424 106.405 1n.Cl93 246.642 182.706 232.187 
acumulados 86.150 175.965 156.254 223.884 311.n 479.713 656.807 903.448 1.066.155 1.318.342 
3 - Financia.de equilibria 0 0 17.731 0 0 0 0 0 0 0 
4 - Excesso disponibilidades 86.150 69.636 0 66.631 147.424 106.405 177.093 246.642 182.706 232.187 
1 - ORIGEM DE FUNDOS 1.041.437 291.995 224.201 238.889 298.754 282.404 333.231 404.215 342.919 394.808 
la+3) 
2 - APLICACAO DE FUNDOS 1.041.437 291.996 224.201 238.889 298.754 282.404 333.231 404.216 342.919 394.808 
(b+4) 

Junt 
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Pela sua magnitude os valores obtidos demonstram claramente a rentabilidade 

dos investimentos a realizar. 

O quadro abaixo apresenta a determinacao do cash-flow de investimento e os 

valores do VAL e TIR do projecto. 

- 0 valor actualizado liquido (VAL); e, 

- Taxa intema de rentabilidade (TIR). 

b) os criterios utilizados na avaliacao da rentabilidade do projecto de 

investimento sao: 

O valor residual do investimento em capital fixo traduz a perpetuidade dos Chas- 

flow do periodo considerado. 

Os meios libertos representam o somat6rio das amortizacoes tecnicas, provisoes, 

e resultados liquidos; 

O periodo de vida economica tornado para o efeito de calculo coincide co 

prazo para o qual se simulou a actividade; 

5,. A, 
Juntos Pelo Povo 

REGIAO AUTONOMA DA MADEIRA 
GOVERNO REGIONAL 

GABINETI: DO SECRETARK> 

a) Pressupostos 
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21,2% TIR • Taxa lntema de rendlbllldade 
[~ 1,321 IRP. lndfce de rendfbllfdade do proJecto 

181.042 VAL • Valor actual llquldo 

AVALIACAO FINANCEIRA DO PROJECTO 

Anos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
DescricAo 
Recuoos financelros 

Meios libertos do proJecto 160.518 164.666 148.465 149.123 149.875 148.334 148.595 148.547 144.316 143.494 
Valor residual dos activos fixes 752.968 
Total 160.518 164.666 148.465 149.123 149.875 148.334 148 595 148.547 144.316 096.461 

Necessidades finanoelras 
lnveslimentos em acllvos fixos 810.000 50.000 70.000 0 0 0 0 0 0 0 
lnveslimento em FMN 0 -6.976 -16.559 0 0 0 -512 0 0 ~71 

Total 810.000 43.024 53.441 0 0 0 -512 0 0 ~7 
CASH-FLOW DO PROJECTO -649.482 121.641 95.024 149.123 149.875 148.334 149.107 146.547 144.318 897.329 

Mapa de Fuh1os Flnancelros 

Anos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Desoriryao 
Activo econ6mlco 724.643 696.581 761.371 629.377 498.107 484.315 356.211 223.053 219.804 92.665 

Activo fixo 729.963 694.925 743.157 617.985 492.813 479.933 351.316 222.700 221.162 93.156 
Necessidades em fundo de maneio -5.320 1.656 18.215 11.393 5.294 4.383 4.895 353 -1.359 -491 

Financiamento total 724.643 696.581 761.371 629.377 498.107 464.315 356.211 223.053 219.804 92.665 
Endividamento llquido -103.258 -106.917 451 -62.979 -164.868 -125.677 -194.610 -264.204 -200.315 -249.843 
Capitals permanentes 827.901 803.498 760.920 712.356 662.974 610.193 550.821 487.257 420.119 342.508 

2 3 4 5 6 7 8 10 

ANALISE DO EQUILIBRIO FINANCEIRO 
Capitais permanentes 827.901 803.498 760.920 712.356 662.974 610.193 550.821 487.257 420.119 342. 
Acti..o fixo 729.963 694.925 743.157 617.985 492.813 479.933 351.316 222.700 221.162 
FUNDO MANEIO LIQUIDO(FMLJ 97.938 108.573 17.763 94.372 170.162 130.260 199.504 264.557 198.956 

Necessidades cichcas 43.761 45.512 52.492 48.989 50.459 51.972 53.532 55.138 56.792 58.495 
Recursos ciclicos 49.081 43.856 34.278 37.596 45.165 47590 48.637 54.785 58.150 58986 
NECESSIDADES FUNDO MANEIO(NFM) -5.320 1.656 18.215 11393 5.294 4.383 4.895 353 -1 359 -491 

T esouraria activa 103.258 106.917 18.504 82 979 164.868 125.877 194.610 264 204 200.315 249.843 
T esouraria passiva 0 0 18.956 0 0 0 0 0 0 0 
TESOURARIA LIQUIDA(TRL) 103.258 106.917 -451 82.979 164.868 125.877 194.610 264.204 200.315 249.843 

Controlo:TRL=FML-NFM 103.258 106.917 -452 82.979 164.868 125.877 194.610 264.204 200.315 249.843 
Variacao do FML 97.938 10.635 -90.810 76.608 75790 -39.901 69.244 65.053 -65.601 50395 
Variacao do NFM -5.320 6.976 16.559 -6.822 -6.098 -911 512 -4.542 -1.711 867 
Variacao do TRL 0 3.659 -107.369 83.431 81.888 -38.990 68.732 69.594 -63.889 49.528 

Slntese Ecoa~!!!l!i,! ou flnancel[l! !12 balan;o 

5,. R. 

Juntos Pelo Povo 
REGIJ\0 AlJTONOMA DA MADEIRA 

GOVERNO REGIONAL 

SECRETARIA REGIONAL DE ECONOMIA TERNA 

GABINETI: DO SECRETARIO 
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Os quadros seguintes apresentam os efeitos da alteracao sabre as contas de 

exploracao previsionais e sabre os cash-flows, bem como um resumo dos resultados 

obtidos com o cenario ensaiado. 

Cenario Base - Acrescimo de 5% no total dos proveitos 

Taxa do emprestimo de medio e longo prazo de 12.87% 

Comparticipacao nos encargos de 60% 

Com a TIR que apresenta o projecto, sera vantajoso proceder-se a uma breve 

analise a sensibilidade do projecto a alteracoes de alguns parametros: 

9. ANALISE DE SENSIBILIDADE 

REGIAO AUTONOMA DA MADEIRA 

S •• R. 

Juntos Pelo Povo 

GABINETE DO SECRETARIO 
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24,2% TIR - Taxa lntema de rendlbllldade 
1•15% 1,484 IRP - lndlce de rendlbllldade do projecto 

268.537 VAL -Valor actual llquldo 

AVALIACAO FINANCE/RA DO PROJECTO 

Anos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
06sctfQflo 
Recusos financeiros 

Meios hbertos do projeclo 172.472 177.098 161.394 162.505 163.658 162.531 163.218 163.608 159631 159.472 
Valor residual dos actives fixos 622.893 
Total 172.472 177.098 161.394 162.505 163.658 162.531 163.218 163.608 159.831 982.365 

Necessidarles financeiras 
I nvestimentos em act ivos fixes 810.000 50.000 70.000 0 0 0 0 0 0 0 
lnvestimento em FMN 0 -10.537 -16.541 0 0 0 -218 0 0 -555] 

Total 810.000 39.463 53.459 0 0 0 -218 0 0 -555 
CASH-FLOW DO PROJECTO -637.528 137.635 107.935 162.505 163.658 162.531 163.436 163.608 159.631 982920 

Mapa de Fulxos Flnancelros 

~ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Descricflo 
Actlvo econ6mico 717 992 693.492 758.264 625.433 494.736 480.444 352.047 218.607 215.060 87.609 

Activofixo 729.963 694.925 743.157 617.985 492.813 479.933 351.316 222.700 221.162 93.156 
Necessidades em fundo de maneio -11.970 -1.433 15.108 7.446 1.923 512 730 -4.093 -6.102 -5.547 

Financiamento total 717.992 693.492 758.264 625.433 494.736 480.444 352.047 218.607 215.060 87.609 
EndMdamento llquido -117.559 -126.052 -27.564 -121.766 -213.094 -185.171 -265.377 -347.066 -295.948 -358.952 
Capitais permanentes 835.551 619.544 785.828 747.199 707.830 665.616 617.424 565.673 511.006 446.562 

Slntese Econ6m!ca ou ftnancelra do balanco 

19.031 -81.947 
10.537 16.541 

8. 494 -98. 488 

105.568 
-11.970 

0 

-53.127 
-2.009 

-51.118 

86.543 85.803 -29.334 80.424 76.866 
-7.659 -5.525 -1.411 218 -4.823 
94.202 91.328 -27.923 80.206 81.689 

126.052 27.564 117.559 358.952 295.948 121.766 213.094 185.171 265.377 347.066 Controlo:TRL=FML-NFM 
Variacao do FML 
Variacao do NFM 
Variacao do TRL 

358.952 
0 

358.952 

60684 
66.231 
-5547 

353.406 

126.052 27.564 
0 0 

126.052 27.564 

117.559 
0 

117.559 

295.948 
0 

295.948 

121.766 213.094 185.171 265.377 347.066 
0 0 0 0 0 

121.766 213.094 185.171 265.377 347.066 

T esouraria activa 
Tesouraria passiva 
TESOURARIA LIQUIDA(TRL) 

47.215 52.339 
48. 648 37. 232 
-1 433 15.108 

45.399 
57.369 

-11 970 

58.917 
65.019 
-6.102 

50.822 52.347 53.917 55.535 57.201 
43.374 50.424 53.405 54.804 61.294 
7 448 1.923 512 730 -4.093 

Necessidades ciclicas 
Recursos ciclicos 
NECESSIDADES FUNDO MANEIO(NFM) 

289.846 
729.963 
105.586 

694. 925 7 43.157 
124.619 42.672 

617.985 492.813 479.933 351.316 222.700 
129.215 215.017 185.683 266.107 342.973 

835.551 819.544 785.828 747.199 707.830 665.616 617.424 565.673 
ANALISE DO EQUILIBRIO FINANCEIRO 
Capijais permanentes 
Activo fixo 
FUNDO MANEIO LIQUIDO(FML) 

4 3 6 5 2 9 8 7 
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Anos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Descri9§0 
ACTIVO 
DISPONIBILIDADES 17.106 17.793 18.504 19.1S2 19.727 20.318 20.928 21.566 22.203 22.800 
APLICA<;OES 86.150 89.836 0 65.631 147.424 1Cl3.4CS 177.003 246.642 182.706 232.187 
CREDITOS DE CURTO PRAZO 43.761 45.512 52.557 48.989 50.459 51.972 53.532 55.138 56.m 58.495 
IMOBILIZA<;OES 810.CXX> 860.CXXJ 930.CXXJ 930.CXX> 93:>.CXXJ 930.000 930.CXXJ 930.CXXJ 930.CXXJ 930.CXXJ 
AMORTIZAQOES 80.038 165.075 257.113 347.150 .c7.1aa 527.225 617.263 707.'m 793.150 879.CXXJ 
CUSTOS DIFERIDOS 0 0 70.269 35.135 0 77.158 38.579 0 84.312 42.156 
TOTAL DO ACTIVO 876.982 848.066 814.218 761.766 710.422 660.628 602.869 646.036 482.863 406.707 
PASSIVO DE CURTO PRAZO 
FORNECEDORES 28.123 29.248 3:>.418 31.483 32.427 33.400 34.402 35.434 36.497 37.592 
SECTOR PUBLICO ESTATAL 14.3:>2 6.865 406 2.526 7.031 6.978 6.226 9.359 9.928 8.856 
ACCIONISTAS (SOCIOS) e.ree 7.518 3.316 3.425 5.502 7.031 7.639 9.831 11.573 12.397 
EMPRESTIMOS BANCARIOS 0 0 17.731 0 0 0 0 0 0 0 
Empr~t. Financiamento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Emprest. de equilibria 0 0 17.731 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL DO PASSIVO DE C.PRAZO 48.613 43.631 61.872 37.436 44.960 47.409 48.467 64.624 67.999 68.846 
PASSIVO DE MEDIO E LONGO 
PRAZO 
EMPREST.BANCARIOS 661.701 618.485 569.719 514.693 452.000 382.535 303.474 214.261 113.593 0 
PROV. OUTROS RISCOS E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ENCARGOS 
TOTAL DO PASSIVO DE M.PRAZO 661.701 618.486 669.719 614.693 462.600 382.636 303.474 214.261 113.693 0 
TOTAL DO PASSIVO 710.314 882.116 821.692 662.128 497.680 429.945 361.941 288.886 171.693 68.846 
CAPITAL SOCIAL 100.0CO 100.CXXJ 100.CXXJ 100.CXXJ 100.0CO 100.CXXJ 100.CXXJ 100.0CO 100.CXXJ 100.0CO 
FUNDO PERDIDO 48.103 44.831 41.559 38.2aa 35.016 31.744 28.472 25.200 24.000 24.CXX> 
RESERVAS E 0 18.564 41.118 51.067 61.341 77.846 96.940 122.456 151.960 186.670 
RESULT.ACUMULADOS 
RESUL TADO RETIDO 18.564 22.564 9.949 10.274 16.506 21.004 23.516 29.494 34.720 37.192 
CAPITAIS PROPRIOS 166.667 186.949 192.626 199.628 212.862 230.884 260.928 277.150 311.270 347.862 
TOTAL DO PASSIVO + C.PROPRIOS 876.982 848.086 814.218 751.766 710.422 680.628 602.869 646.036 482.862 406.707 
Unidade: Contos 

30 

Os balances previsionais da empresa encontram-se no quadro seguinte, 

reflectindo a sua estrutura patrimonial para o periodo compreendido entre 1996 a 2006 

Ifl.Balaneos previsionais 
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Anos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Descri9flo 
Taxa Anual de lntlayao 4,00% 4,00% 4,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 
Capacldade de absor~ao geral 

Pr~o de Venda 100% 4,50% 4,00% 4,00% 3,50% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 
Custos 100% 4,00% 4,00% 4,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 
Custos com o pessoal 00% 4,00% 3,00% 3,00% 3,15% 2,70% 2,70% 2,70% 2,70% 2,70% 2,70% 

lndlce de lnfla~ao acumulados 
lndice de geral infl~o 1,CXXXJ 1,0450 1,0068 1, 13'.)3 1,1006 1,2049 1,2411 1,2783 1,3167 1,3662 1,3968 
lndice de geral preco de venda 1,CXXXJ 1,0450 1,0068 1, 13'.J:3 1,1006 1,2049 1,2411 1,2783 1,3167 1,3562 1,3968 
lndlce de geral custos 1,CXXXJ 1,0450 1,0068 1, 13'.J:3 1,1006 1,2049 1,2411 1,2783 1,3167 1,3562 1,3968 
lndice de geral custos clpessoal 1,CXXXJ 1,0400 1,0700 1,1168 1,1519 1.1~ 1,2150 1,2478 1,2815 1,3161 1,3516 

Pr~o medio por viagem (escudos) 3,284 3,432 3,569 3,712 3,842 3,f/57 4,076 4,198 4,324 4,454 4,588 
~,xa de crescimento do n" de passag. 0% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,00% 

. .Jmero de passagens 116.000 116.000 116.000 116.000 116.000 116.000 116.000 116.000 116.000 116.000 118.320 
Credito a clientes Dias 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
Credito a clientes Dias 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
Saldo Minino de Disponivel %FST 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 

Pressupostos 

Anexo 
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c) Considerando o acnna exposto, pode avaliar-se do interesse financeiro a 

solucao agora encontrada, ponderando os seguintes aspectos. 

Dadas as caracteristicas dos navios e aos custos associados, preve-se que os 

deficites de exploracao se mantenham no futuro. 

Unidade: contos 

-6.311 -1.491 +5.878 Resultados de exploracao da PSL 

1994 1993 1992 

-171.691 -269.935 -130.909 Resultados de exploracao da DRP 

b) Do ponto de vista financeiro e com base nos elementos disponiveis, podemos 

concluir que a exploracao da linha tern sido deficitaria ao longo dos anos. 

a) A solucao de transporte utilizado no periodo experimental, configura o modelo 

de referencia para testar a sua viabilidade e foi certamente o melhor que ate agora foi 

testada 
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Pessoal excedente 
Participacao no capital da concessionaria 
Seguro do navio Patria 
Manutencao do navio Patria 
Encargos com a participacao dos juros do financiamento do navio 
Outros custos indirectos 
Requisicoes oficiais do Govemo Regional 
Comissoes de venda a pagar ao brocker ( cerca de 3% sobre o valor de 
venda) 

E os custo de transicao que a R~t1 tera de suportar pela nao exploracao da linha. 

O valor que a RAM poupa no investimento de uma grua para o P01to do 
Funchal; 
O valor que a RAM poupa no investimento das gares maritimas ou seja 
25% do investimento total; 

Fretamento do navio Patria; 
O valor da renda da concessao; 
O impostos sobre lucros que a empresa ira pagar : 
Os dividendos a distribuir o qual se preve que seja de 25%; 
O valor de venda dos Navios Independencia e Pirata Azul; 
O Valor da venda do Navio Patria daqui a quatro anos; 

Dado que se pretende fazer uma avaliacao mais completa dos beneficios e custos 
financeiros para a concedente, resultantes da aceitacao do proposta do concorrente, 
teremos ainda que considerar os valores a receber pela RAM: 
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beneficios I custos financeiros para a concedente nos anos da concessao, 
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Acrescimo de 5% no volume de passgeiros 
Comparticipacao nos encargos financeiros de 60% 
Capital social de I 00 mil contos 
Participacao no capital da empressa concessionaria de 25% 
Renda da concessao de 20% 

Cenario Base 
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Acrescimo de 5% no volume de passageiros 

Comparticipacao nos encargos financeiros de 0% 

Capital social de 200 mil contos 

Nao participacao da RAM no capital da empresa concessionaria 

Renda da concessao 0% 

Todas as requisicoes oficiais (Govemo Regional da Madeira) serao 

pagas em conformidade com o tarifario em vigor. 

Opcao de compra do navio pela PSL, Lda no termo da concessao, se 

esta nao for renovada pelo valor contabilistico. 

Escritorio da S.T.M. no Porto do Funchal afecto a concessao. 

Cedencia da area em direito de superficie para a instalacao das gares 

Instalacoes e construcao das gares no Porto do Funchal e no Porto do 

Porto do Santo pela concessionaria com incentivos da Comunidade Europeia. 

Cenario Altemativa 
I I \ 
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Recomenda-se contudo que seja realizado um auto seguro ou realizacao de auto 

seguro alternada com um seguro que cobra o risco do navio durante a operacao de 4 

meses ( Junho, Julho, Agosto, Setembro ), diminuindo tambem o montante de risco do 

segurar uma vez que este se situa num I milhao de contos. A implementacao desta 

medida ira possibilitar um ganho para a RAM. 

b) 0 seguro do Patria foi considerado o valor actual 

reinvesnmento ou a substituicao dos navios ao service da DRP. · 

s .• R, SECRETARIA REGIONAL DE ECONOMIA E. COOP~~~AO EXTERii 

Juntos Pelo Povo ~i \ I 
REGIIIO AUTONOMA DA MADEIRA 

GOVERNO REGIONAL \ z GABINETE DO SECRETARIO ~ 

Na quantificav~o dos numeros apresentados no quadro anterior tiveram como /w 
pressupostos os segumtes: 
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- Nao permite o acesso de veiculos pesados e de contentores; 
- 0 comprimento do navio sacrifica a exploracao comercial dos portos de escala; 
- Inexistencia de ar condicionado a nao ser num dos bares; 
- Sobredimensionamento do navio face a procura existente; 
- Elevado consumo de oleos lubrificantes que podera ser reduzido. 

1.2 - Desvantagens 

- Consumo de combustive! razoavel, atendendo a velocidade desenvolvida; 
- Utilizacao do combustive! mais pobre e por consequencia a baixo preco; 
- Dispensa-se construcao de rampas ou plataformas flutuantes para 

embarque/desembarque de veiculos/carga; 
- Receptividade do mercado francamente positiva na epoca de verso podendo admitir-se 

sem muita margem de erro que na epoca de Invemo sera superior aos catamarans; 
- satisfaz plenamente as necessidades de procura nos "picos de exploracao", ou seja, ou 

seja, na epoca alta. 

- Boa Capacidade para o transporte de passageiros e veiculos; 
- Born comportamento em condicoes de tempo mar adversas; 
- Boa capacidade de manobra; 
- Boa velocidade; 
- Interiores funcionais e confortaveis com possibilidade de adaptacao/melhoramentos; 

COOPERA(:AO EXTERNA 

1.1 - Vantagens 

1. -DoNavio 
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RAM. 

3.2 - Chamamos a atencao que na analise dos custos e beneficios para a RAM, foram 
considerados unicamente 50 viagens/ano do navio Patria, pelo que recomendamos que 
seja alvo de clausula do contrato de concessao sob pena de se aumentarem os custos da 

3.1 - Avaliaram-se os custos/beneficios para a RAM com base no estudo economico e analise 
de sensibilidade. 

3. -Dos custos/beneflclos para a RAM 

2. 4 - Nao existem garantias quanto ao valor do investimento inicial, nem quanto aos custos de 
remodelacao e adaptacao do navio ao transporte de carga. 

2.3 - Limitacoes do estudo econornico-financeiro 
O investimento, os custos e os proveitos previsionais foram obtidos por estimativa e 
tendo os custos do periodo experimental, conforme notas justificativas em anexo. 

2.2 - Constata-se tambem que um investimento no navio superior a 700.000 contos, montante 
previsto neste projecto, podera inviabilizar a rentabilidade do mesmo. 

Contudo, chama-se a atencao para a estrutura de capital que consideramos ser inferior 
aos rninimos recomendados no cenario base o que nao se passa no cenario altemativo. 

GOVERNO REGIONAL 

S •• R, 
Juntos Pelo Povo 

REGIIIO AlJTONOMA DA MADEIRA 

:::,:: ::~:: DE ECONOMIA 1FOPE~Ao ~nn~A 

~ si· /1 V 
l~ I '/7 
I /: 

2.1 - Face aos pressupostos do estudo de viabilidade economica-financeira, constata-se que o J;: 
projecto e equilibrado em termos de exploracao. ~VI/\ 

2. - Da analise economica financeira do projecto 



AV. ARRIAGA, 21 • A EDIFICIO GOLDEN TELEFS.: 225153/230981 TELEX: 72618 SERECGR TELEFAX: 220081 

Mod. 500 016 • IRMep 

40 

Com base no estudo efectuado ( cenario base ) constatou-se que os incentivos 
financeiros previstos no protocolo sao superiores as necessidades de equilibrio do 
projecto. Neste contexto verifica-se que os meios libertos poderao possibilitar um 
amortizacao antecipada do emprestimo. 

b) Conclui-se que a solucao de conceder a exploracao da linha e benefica para a RAM, 
considerando os pressupostos e limitacoes considerados em todo o trabalho 
desenvolvido. 

4. - Conclusoes Finals x 
a) A solucao de transporte utilizada no periodo experimental, configura o modelo de 

referenda para tentar a sua viabilidade e foi certamente o melhor que ate agora foi 
experimentada. 

3.4 - A transferencia do guindaste portuario do Porto santo para o Funchal, e, uma mais valia 
significativa para as operacoes portuarias do Porto do Funchal, desde que sejam 
satisfeitos os requisitos de transporte anteriormente mencionados. 
Tai medida porem, podera ser contestada pela populacao de Porto santo, pelo que se 
recomenda que a mesma seja tratada com a maxima sensibilidade. 

Esta medida, associada a reestruturacao que esta a ser efectuada noutros sectores da c.-'J 
D.R.Portos, ira contribuir para a criacao de um quadro de disponiveis que ~ 
obrigatoriamente deverao ser absorvidos por outros sectores do Governo Regional, sob ~v - 

pena de se criarem climas de instabilidade nonnalmente associados a ociosidade. 

GABINETI! DO SECRETARIO 

Juntos Pelo Povd· • R. 

REGIAO AVTONOMA DA MADEIRA 
GOVERNO REGIONAL 

SECRETARIA REGIONAL DE ECONOMIA E COOPERACAO EXTERNA 
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Documentos em anexo numerados de 1 a 64 

c) 0 modelo utilizado nao deve inviabilizar a procura no futuro de outros navios que 
melhor respondam globalmente as necessidades da linha. 

SECRETARIA REGIONAL DE ECONOMIA COOPERACAO EX ERNA 

]untos Pelo Pov:· • •· I \/ \ 
REGIAO AIJT¢NOMA DA MADEi RA \ ! 

GOVERNO REGIONAL X'\ GABINETI: DO SECRETARK> 
1 I I 

Nao se exclui a possibilidade de o Govemo Regional da Madeira participar na . \ 
empresa, futura concessionaria, se for entendido que o interesse publico justifique 
participacao. Se o entendimento for o de participar, o grupo disponibilizara de 
imediato os cenarios tidos por convenientes. 
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27.000$00 dia 
19.000$00 dia 

a) pelo N/M PATRIA 
b) pelo N/M "INDEPENDENCIA" 

4Q A pagar pelo afretamento a casco nu das embarcagoes afectas 
a concessao discriminadas no nQ 1 do artigo 6Q. do caderno 
de encargos os seguintes fretes: 

JQ Depois da adjudicagao da presente concessao, obriga-se a 
iniciar a exploragao do servigo no prazo de sete dias sea 
adjudicagao-for feita ate 1 de Julho de 1994. Nao ocorrendo 
a adjudicagao ate esta data, o inicio da actividade far-se-a 
s6 em 1 de Junho de 1995. 

2Q Por ao s e rv Lco da conc es s ao os meios de transporte de 
passageiros e carga discriminados em anexo I a esta 
proposta, que tern disponiveis. 

lQ Efectuar a exploragao do servigo publico concessionado com 
recurse aos meios e embarcagoes descriminados no artigo 6Q. 
do caderno de encargos da conce s s ao , em regime de 
afretamento a casco nu. 

as Y> clausulas do caderno de encargos a: 

concurso para ad j ud Lc ac ao da "Concessao do servi~o publico 
de transporte de passageiros e mercadorias entre o 
Funchal e Porto Santo", obriga-se em conformidade com 

"PORTO SANTO LINE Transportes Maritimos, pessoa 
colectiva nQ 511035519, com sede a Rua da Praia nQ 45, Funchal, 
Madeira, matriculada na Conservat6ria do Registo Comercial do 
Funchal sob o numero 04087, com o capital social de 
50.000.000$00, depois deter tornado conhecimento do programa de 

. 
\A ~eni a Arriaga, 75 - Escr.0 201 

\ t Telefs.: 222755/226933 
\A Telex: 72202 MARLNE -Telefax: 226434 

9000 FUNCHAL- MADEIRA 

-~·;.;, ..... 
BASE PRO PO STA 
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lOQ Esta proposta tern por pressuposto a nao c ob r anc a de 
quaisquer taxas portuarias no Funchal e no Porto Santo, 
previstas no tarifario da Direcgao Regional de Portos. 

9Q A cumprir todos os requesitos constantes do artigo 9Q do 
caderno de encargos em relagao a sociedade concessionaria. 

8Q A praticar, na exp Lor acao do servigo concessionado, os 
hor a r Los e frequencias constantes do anexo IV a esta 
proposta. 

7g A praticar o t.a.r i.f ar Lo para o transporte de mercadorias 
junto como anexo III a presente proposta. 

6Q A praticar o t.a.r Lf a r Lo para o transporte de mercadorias ----.-- 
jun to como anexo II a presente proposta. 

I 

59 A nao incorporar na exploragao qualquer elemento escolhido 
de entre a tripulagao ja afecta aos navios afretados (PATRIA 
e INDEPENDENCIA), uma vez que e intengao do proponente 
subcontratar a uma empresa especializada de gestao de navios 
e tripulagoes, o fornecimento destas bem como a manutengao e 
conservagao de navios. 

Avenida Arriaga, 75 - Escr.? 201 
Telefs.: 22 27 55 / 22 69 33 
Telex: 72202 MARLNE - Telefax: 226434 
9000 FUNCHAL- MADEIRA 

-~- .... , ..... 



Capital Social: 25.000.000$00 - Mal. N.0 04087 / 90-02-21 - C.R.C. Funchal - Socledade Comerclal per Quotas - Cont. 511035543 

Funchal, 27 de Maio de 1994 

llQ A validade desta proposta e condicionada a existencia de 
indemnizagoes compensat6rias nos termos do documento a parte 
elaborado em conformidade com o disposto no nQ 8. 4 do 
Programa de Concurso. 

Avenlda Arriaga, 75 - Escr.? 201 
Telefs.: 22 27 55/ 22 6933 
Telex: 72202 MARLNE - Telefax: 226434 
9000 FUNCHAL- MADEIRA 

••• rill':,; .. ,.~ .. .. , .... 
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1 • 308 Tons 
859 Tons 

2.010 Tons 
12.00 Knots 
7 Tons Go/Dia 
120 

Funchal 
Portuguesa 
Passageiros e carga 
70.30 Mts 
11 . 00 Mts 
6.05 Mts 
4.10 Mts 

1 962 
Estaleiros de S. Jacinto 

12.500 c 

45.000 c 
12.000 c 

12.794 c 
6.000 c 
2.400 c 

Consumo 
Passageiros 

- Capacidade grao 
Velocidade 

Construtor 
Ano de construqao 
Porto de registo 
Bandeira 
Tipo de navio 
Comprimento 
Boca 
Pont al 
Cal ado 
Arqueaqao bruta(GRT) 
Arqueaqao liquida 

b) CARACTERfSTICAS 

Amortizaqoes: 
Manutengao tripula9oes: 
Operaqoes estiva: 
Conservaqao e reparagao: 
Despesas com pessoal: 
Encargos sociais: 

a) CUSTOS DE EXPLORA~AO MAIS SIGNIFICATIVOS 

N/M "Madeirense": 

MEIOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E CARGA 

ANEXO I 

.--~--~-· .. 
'-' ...... 

Avenida Arriaga, 75 - Escr," 201 
Telefs.: 22 27 55 / 22 69 33 
Telex: 72202 MARLNE - Telefax: 226434 
9000 FUNCHAL- MADEIRA 
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NOTA: Toda o equipamento acabado de mencionar e s t a r a afecto 
a empresa em regime de aluguer, estimando-se para 
este um custo de 8.000 cantos. 

/ 
)>[ 

40 contentores de vinte pes 
10 contentores de quarenta pes 
10 flats de vinte pes 
10 gaiolas de 5 m3 de capacidade 
5 open top de vinte pes 
2 contentores frigorificos de vinte pes 

OUTRO EQUIPAMENTO 

Avenida Arriaga, 75 - Escr.0 201 
Telefs.: 22 27 55 / 22 69 33 
Telex: 72202 MARLNE -Telefax: 226434 
9000 FUNCHAL- MADEIRA 
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6.300$00 
4.200$00 
2.300$00 

6.300$00 
4.200$00 
2.300$00 

Primeira Classe 
Ida ou volta Turistica 
Ida ou volta Residentes/Porto Santo 

ANO 1995 ANO 1994 DESIGNA<;AO 

IDA OU VOLTA 

DESIGNA<;AO ANO 1 994 ANO 1995 
Primeira Classe 10.000$00 10.600$00 
Ida e vol ta mesmo dia Turistica 7.900$00 8.400$00 
Ida e vol ta outro dia Turistica 6.600$00 7.000$00 
Ida e volta residentes/Porto Santo 3.800$00 4.000$00 

J 
,/' 

IDA E VOLTA 

TARIFARIO BASE PARA PASSAGEIROS 

ANEXO II 

\ 
I 

I c)? 
, {I( \ ii u : 

(1. 

Avenida Arriaga, 75 - Escr.0 201 
Telefs.: 22 27 55 / 22 69 33 
Telex: 72202 MARLNE - Telefax: 226434 
9000 FUNCHAL- MADEIRA 
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Nestes valores e s t a incluido o custo da ope r a c ao po r t ua r La no 
Funchal. 

- Carga geral 
- Carga de grupagem contentorizada 

57.510$00 
2.995$00 /m/ton 
3.450$00 /m3/ton 

- Carga contentorizada por unidade TEU 

TARIFARIO BASE 

ANEXO III 

Avenlda Arriaga, 75 - Escr.0 201 
Telefs.: 22 27 55 I 22 69 33 
Telex: 72202 MARLNE - Telefax: 226434 
9000 FUNCHAL- MADEIRA 



( ) lnclui transporte slmettaneo de passaseuos e carga 

IVU" Janeiro/Maio Julho e 
Out./Dezembro Junho Setembro Agosto TOTAL 

Numero de Semanas no Periodo 34 4 9 5 52 

Frequencia Semanal Mfnima 
Passageiros 6 Viagens 6 Viagens 11 Viagens 11 Viagens 
Carga (*) 1 Viagem 1 Viagem 3 Viagens 3 Viagens 

Frequ&ncia Semanal Estimada 6 Viagens 9 Viagens 13 Viagens 16 Viagens 
Segunda-Feira 1 1 2 2 
Terca-Feira 0 1 1 2 
Ouarta-feira 1 1 2 2 
Ouinta-feira 1 1 2 2 
Sexta-feira 1 1 2 2 
Sabado 1 2 2 3 
Domingo 1 2 3 3 

- Numero de Viagens Estimado no Periodo 204 36 117 80 437 

Oferta No Periodo 118 660 21 760 64980 43 800 249 200 

' 
Pocura Estimada no Periodo 33000 9000 31 000 27 000 100 000 

Procura Media 90/93 33 734 9 238 31 045 24072 98 089 

Grau de Utiizacao 28% 41% 48% 62% 40% 

8:00 Funchal 8:00 Funchal 8:00 Funchal 8:00 Funchal 
Horarios de Saida 

17:00 P.Santo 17:00 P.Santo 18:00 P.Santo 18:00 P.Santo 

--- - 
Capacidade Navio/Viagem (2 sentidos): Patria-BOO; lndepend&ncia-500; Madeirense-240 - - \ 
• ·- 

Juntos Pelo Po 

ANEXO IV - HORARIOS E FREQUENCIAS 
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Este valor resulta da seguinte soma (que tern em consideragao os 
pressupostos apresentados.) 

O total de proveitos porpocionados pelo tarifario proposto, bem 
como a Lndemn i z ac ao compensat6ria apresentada, totalizam 
conjuntamente 366.556 contos. 

NOTA: As prestag6es de Novembro e Dezembro de 1994 correspondem 
cada uma a 1/6 de 85.000.000$00. Mas ja as dos meses de 
Janeiro, Fevereiro, Margo e Abril, porque referentes a 
1995 corresponderao cada uma a 1/6 de 85.000.000$00 ap6s a 
actualizagao a que acima se alude. 

ACTUALIZA~AO: Anual de acordo com a evolugao do 
pregos ao consumidor verificado no ano anterior. 

FORMA: Em dinheiro sendo o pagamento efectuado em seis 
prestagoes iguais e mensais nos meses de Novembro, 
Dezembro, Janeiro, Fevereiro, Margo e Abril. 

MONTANTE: 85.000.000$00. 

INDEMNIZA~OES COMPENSATORIAS 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O NQ 8.4 
CONCURSO 

1f1 &i':< I I J 

DO PROGRAMA DE Y1. 

Avenlda Arriaga, 75 - Escr,? 201 
Telefs.: 222755/226933 
Telex: 72202 MARLNE - Telefax: 226434 
9000 FUNCHAL- MADEIRA 
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Para obterrnos a rnesrna receita (366.556) sem a existencia de uma 
indemnizagao compensat6ria, seria necessario aumentar as tarifas 
de residentes e nao residentes em cerca de 30%, passando a 
prirneira para 4.297$ ea segunda para 2.578$. 

Assirn, a tarifa media (ponderada) sera de 3.128$4. 

366.556 TOTAL 

85.000 
-Indernnizagao 
Cornpensat6rio 

23.166 1.980$00 11. 700 
-Passageiros 
Residentes 

258.390 3.300$00 78.300 
-Passageiros 
Nao residentes 

Avenida Arriaga, 75 - Escr.? 201 
Telefs.: 22 27 55 / 22 69 33 
Telex: 72202 MARLNE - Telefax: 226434 
9000 FUNCHAL- MADEIRA 
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If~ \ \ 'f" 
Valor Anual \ f I 11 

', \.) \ 
I 

Tari fas Numero 



Rocha Sao Marcos, casado, natural da freguesia de Sao Salvador, 

Carma, mimero vinte e um, cidade do Funchal e Rui Manuel da 

freg,..:es~-'' de .S. Pedro, coricelho do funchai, residente r.a Pua do 

senhores L!..:.i.'.3 Miguel da Silva Sousa, solteiro, maier, itu.::U.,c:.L da 

reuniao de dais de Novembro; e, coma segundos outorgantes, os 

seis barra noventa e cinco, aprovada pelo Conselho do Govemo em 

meu conhecirnento pessoal e suficiencia de poderes de representacao 

que decorre do disposto na Resolucao numero mil duzentos oitenta e 

C_oope.i: ~ao._Extem.~. g -~-IB E~-~~S.E:ntac;a9,."_. .. S!~- ~egiao .Autonoma .. da . . \ ··-·· .... -······- 

M~deira, adiante designada por ~~fOt CEDENTE» qualidade que e do 
-~~ _--. -- '• 

Funchal, na qualidade de. Secretario Regio_nJ.l _ _d-1 Econ.oroia e -=--=-----·-- '' 

de Gouveia, divorciado, natural da freguesia de Sao Pedro, concelho do 

Funchal, residente na Rua dos Ilheus, ruimero dezoito, cidade do 

prirneiro v~to~·gante, o senhor Dcutor Jose Agostinho Gomes Pereira 

Presi-iencia, Jose Antonio Ccri eia Camara, comp~recera1.Y:: como 

@o -erno, no impedimenta funciorial do assessor principal juridico da 

· Presidente do Govemo,· exercendo as funcoes de notario privativo do 

perante mim, Luis Maurilio da Silva Dantas, Chefe de Gabinete do 

Autorioma da Madeira, na Avenida de Zarco, cidade do Funchal. 

e seis, na Assessoria J uridica da Presidencia do Govemo da Regiao 

Aos vinte e tres dias do mes de Fevereiro de mil novecentcs e nov enta 

PORTO SJ\..1'-rro. ---- 

•.• 
MERCADORIAS POR VIA MARITii\l(A ENTRE O FUNCHAL E O 

PUBLICO DE TRANSPORTE REGULAR DE PASSAGEIROS E 

CONCESSA..0 00 (POR i\ifINUTA) CONTRA TO DE 

Juntos Pelo Povo 

ANV<O.I 



exploracao, em egime de service publico, do service de transports 

regular de passageiros e rnercaddrias entre a Madeira e Porto Santo.- 

UM - A concessao tern por objecto principal a atribuicao .ic direito d<::> 

PRlMEIRA 

Pelo primeiro outorgante foi dito que pela presente escritura titulariza 

a adjudicacao a representada dos segundos outorgantes da concessao 

de service piiblico, nos termos das clausulas seguintes: ----- 

e,· .. ~- 

complementer, fica arquivado na · Secretaria-Ceral da Presidencia 'do 

aquela Conservat6ria, documento que, a titulo subsidiario e 

comprovadas por exibicao de piiblica-forma de certidao expedida por 

quarenta e tres, qualidade e suficiencia de poderes de representacao 

mimero .. 1_1-1ir-Jtentos e onze milhoes trinta e ciJ.11..0 znil q,,i.:ihencos 

de escudos, titular do cartao de identificacao de pessoa colectiva 

nove zero zero dois dois um, com o capital social de cinquenta milhoes . - 

Comercial do Funchal sob o ruimero zero quatro zero oito sete barra 

cinco. cidade do Funchal. matriculada na Conservat6ria do Registo 
~- 
. ! 

Santo Line - Transportes Maritimos, Ld".». adiante designada por 

«CONCESSION A.RIO», com sede na Rua da Praia, mirnero quarenta e 

rer,resenta<;ac d.c1 socied ade cornercial pvr quotas denorninada «Porto 

Presidente e de Vice-Presidente do Conselho de Gerencia, e em 

ruirnero seis, cidade do Funchal, respectivamente nas qualidades de 

concelho de hha vo, distrito de A veiro, residente na Rua da Pinhei ra, 

I 

i 1~\- 
/: 

I 

.. 
I 

Juntos Pelo P.ovo -- 
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cimento da concessa.0.------------------- 

areas designadas por "terminais maritirnos" integrarao o estabele- 

quais uma vez aprovados integrarao este coutrato. coma anexo: estas 

actividades ::;. desc:;-,·.-.:;lver, a submeter a aprovacac do concedente, os ·-·- -··-. -- . ··-·- ·--· .. . . - . ,,.;··.--···-·- 

do orto Santo, nos termos do projecto, donde conste o tipo de 
~-:-:--··-·--: .. -·----·· -·-· ··-· .. ----- - - . 

concessionario construir terminais maritimos dos portos do Funchal e -- -------- . . ·---·---·----- 

CINCO - Para alern <las obrigacoes previs.tas no Cademo de Encargos, o 

concedente dispenibilizara areas em terra e de cais necessaries para o 
- ----------- ...... ~--~--.. ·- 

Porto Santo, ficando, a seu .. ..cargo . as . ervicos de arnarracao. 

desamarracao, colocacao de pranchas e portal6s e o pagarnento da 

energia elecrrica fomecida.------------------- 

~ 
V' 

QUATRO - 0 concessionario esta isentoL pelo periodo que durar a 

concessao, das taxas portuarias cobradas nos portos do Funchal e do 
' ='2 w:=;m:t: ~ 

-----·· 
embarcacces afectas a concessao quer aos meios ck operacao existenres ··- _.-,- . 

descarga de mercadorias, com recurse quer a meios pr6prios das 

preendem o embarque ~~ p~~.s~~~~~e o seu d~sembarque, com 

meios pr6prios do c~nc!~ com excepc:;ao daqueles que venham 
_____.:;..· ··~ 
a· ser disponibilizados pelo Porto do Funchal, berri 'corrio · a carga - e 

•·• El -1·•-··- __.."'. •10.,.:.0 " I - 

TRES - As operacoes em que se desdobra o servic;~!!S=edido~Qf!.1.- 
• ..--· - r" 

condicoes estabeiecidas neste contrato e nos seus anexos.------- 

reg11la.r com frequencias ·~ horarios pre-detenninados, de acordo corn as 

·~ passageiros e rnercadorias, por via maritima, entre o Porto do Funch a l 

e Porto Santo e entre Porto Santo e o Porto do Funchal em linha 

"Juntos Pelo Povo t ~-{' 
no transporte de DOIS - 0 service publico concedido consiste 



QUATRO - .A car·ga, descarg -,l ,:, ~l'?HSD, orte das mercadorias " : z · .., .._ -• __ , .... , '"· .._ ... , , .., , .. c , , " . a er n a 

previa aprovacao do concedente. ----------------·-------------------------··---------- 

actividades complementares ou acessorias a terceiros, com dispense de 

TRES - 0 ccncessionario pcde subconceder a exploracao destas 

af ectas a concessao. ----··------------------------------·---------------- ·----------------·······- 

publico em geral e igualmente, instalar esses pestos em terra, nas areas 

instalacoes de bar ou restauracao ou estabelecimento similar, abertas ao 

navios afectos a concessao, postos de venda de produtos comerciais ou 

DOIS - Designadamente, o concessionario podera instalar a bordo dos 

UM - 0 co cessionario pode prestar, no ambito da concessao, services 

ou actividades complementares ou acessorias do seu objecto principal, 

desde que nao prejudiquem a realizac;ao deste. ------------------------------------·- 

midade com a descricao em Anexo II a este contrato.-------------··-------- , --· -·-oo~ · -"") 
<::[(~l;·-~nJ.\ ...£~ / ·-' .•. J :, L. • _.., ) ,'\,- 7 

<..J--'1/ ~-~ f~lo' .. 
Activid ades complementares e acesscrias ,· 

alguns dos services administrativos do concessionario, em confer- 

estabelecimento da concessao, no qual poderao ser instalados todos o u 

parte de um edificio no Ponto do Funchal, que fica integrad o no 

SETE - 0 concedente disponibi izara ao coneessionai'io a utilizacao de 

f t:n d OS. --------------·------··-- ---------- ------------ -------- -------··------ ------------ ----- ··-- 

Autonoma da Madeira), ou caso tal nao seja possivel, atraves de outros 

POP - RAM II (Programa Operacional Plurifundos da Regiao 

maritirnos fica condicionada a co pa f'@ipa.;ao do to cedepte em. 

setenta por cento do financiarnento da respe,ctiva co is rt i;ao atraves do 

SEIS - A obrigacao do concessionario de construcao destes terminals 

i 
Juntos Pelo Povo 



foram propostos pelo concessionario. 
------ - -----····· .... -·. 

pelo concedente dos meios afectos ao estabelecimento da concessao que 

qualquer enteridirnento c,cgocial pre-contratual, nem pela aceitacac 

service publico prevista no ruimero anterior nao foi afastada 20r 

pararnetro interpretativo do presente contrato que a obrigacao de 

passageiros e mercadorias, nos terrnos da clausula decirna quinta.-- 

TRES - E pressuposto e presuncao aceite por ambas as partes coma 

proceder ao aumento do. capacidade de transporte que se revelar 

necessario para fazer face a evolucao ·prevista para o trafego de 

DOIS - 0 concessionario obriga-se, dentro do periodo da concessao, a ~ 
•• 1· ' ~ 

lecimento da concessa.0.---------------------- 

desligados das instalacoes e equipamentos considerados no estabe- . . 
outros trafegos que nae possam por raz6es tecnicas e econ6micas ser 

prazo, a concessao pode estender-se, por deterrninacao do concedente, a 

UM - Par ac~.1cic::--;;l au presente contrato '" eventual aiargamento do seu 

Extensao da coricessao 

· TERCEIRA · · 

CINCO - Para alern do transporte de mercadorias, o concessionario 

podera ainda proceder ao transporte de encomendas postais, desde que 

seja respeitada a legislacao que regula esta actividade. 

salub ridade. ----- 

de conforto. seguranc;a e 

,. 
mercadorias deverao ser transportadas em condicoes compativeis com 

afectar as frequencias e as horarios da linha regular de transporte e as 

•· .-;f,,.-12---.-3-,- . , 



cinco, de vinte de Julho, mil duzentos e rres barra noventa e cinco, de 

novecentos noventa e cinco, oitocentos oitenta e seis barra noventa e 

. iezasseis de Dezernbro, Resoiucao da reuruao de vir te de Abril de mil -· ..,,....~-------- 

Regional rnimeros mil trezentos e quatro tah3. noventa e tres, de 

se anexa ao presente contrato, as Resolu~6·~ do Conselho do Governo 

duas partes em vinte de Julho de mil novecentos noventa e cinco, que 

escolhido e concedente, ao protocolo de ne8ocia5oes assinado entre as 
_§SUL .. 

contratuais, pelas regras legais aplicaveis.------------- 

TRES - Na interpreta~o .J?.!.~~ente contrato devem, em tudo o que 

n~o _contr9-rie O -~t~~eiecido neste contrato, s~ atendi~as em, erirneiro 

!ugar as clausulas contratuais con:pI'::tada:_ pelos anexos para .9~ 

remetarn, em segundo lugar dever-se-a atender a correspondencia 
. . - ·--- trocacia (carta da PSL _ _il:., •. aceitar -.'!-.? .. _~ego_ci~)~~~) entre proponente -- ' 

rude ouanto nao esriver esnecialrnente regulado nos documentos ' . 
DOIS - As relacoes entre ronce-Iente e concessionario pautam-se. em 

Santo. 

UM - A concessao e de service publico, feita em regime de exclusive 

para o transporte de passageiros e mercadorias entre o Funchal e Porto 

Regime da concessao e regras de interpretacao do contrato 

QUART A 

concessao ou recurse ~ cutro meio de compensacao adequado. --- 

. -- . 
actividades, designadamente mediante o alargamento do prazo da 

coricessionario o direito ao equilibria econ6mico e financeiro de tais 

um ser determinada para trafegos cuja exploracao seja deficitaria. tera o 

QUATRO - No caso de a extensao da concessao. nos termos do rui m e r o 

. )- - 
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Emb arcacoes afectas a concessao 
···--· ..... :-_ '·• .... ·•. ::---- - *. • .. • - 

SEXTA 

instaladas em terra. 

ainda pelas instalacoes clP =rendirnento 

transporte misto de passageiros e mercadorias que o concessionario p6e 

ao service exclusive da concessao, bern come pelos meios de embarque 

e desembarque de passageiros eventualmente instalados em terra e 

O esta~~lectm~~~c_t,p a c0!".cessao e composto pelas embarcacoes 

(navies) de transporte de passageiros ou pelas embarcacoes de 

Estabelecimento da concessao 

QUINTA 

der-se-a a legislacao aplicavel as concessoes de service publico e 

finalmente aos .princfpios gerais de direito aplicaveis nesta materia.c--c- 

QUATRO - Na solucao das duvidas de interpretacao subsistentes aten- 

ce:1c1,.;·(-~€'. ---------- ----------- 

presente contra to, ao caderno de encar, -o.,,. da concessao, em tudo 

quanto nae contradiga as clausulas contratuais e e resultado · das 

negsciacees havidas, atendende-se finalmente a@ prngrama d.2 

« orto Santo Line - Transportes Maritimos, Ld '.», que se anexa ao 

de Maio de mil novecentos noventa e quatro, a carta do proponente 

base e variante do adjudicatario, abertas no acto piiblico de trinta e um 

"'"~lisP. das propostas, que 5('. anexa ao presence cunrr aro, ts pzopostas -------·-.... --- 
res ectivos documentos de suporte, as conclus6es da comissao de 

Novembro, ao relat6rio de analise do pericdo experimental e 

_4_1 z_,--=-.? tJ 
• ~~ ~ "'h" I 

doze de Outubro e mil duzentos e seis barra noventa e cinco, de dais de < 



\ 

. "o 

6 

C') 

I , ') '-) 
.f I·• ) 

SEIS - A sociedade concessionaria pcdera utilizar para o registo e inscri- 

concessao. 

de acoxio com :"!S suas corivenier.cias desde que seja ao service da 

de pa.g-ar o frete convencionado, pouera utiiizar a referida ernbarcacao 

da sociedade concessionaria, a qual, independenternente da obrigacao 

_pr~s~nte co~t_r~t?: 

CINCO- Os afretamentos contratados nos termos dos documentos 

anexos con::te~ d·;-~~:=~~on2ti~~~-~µ.~a--QQQ~~-;ao contratual , 
-~-e.-·~··- ..... -----·---~~-·-·'----· __ ..____. "~ 

nas condicoes cons tan tes do contra t~-- q!:1.~ . ~'?~;~~-~. -~ ·-~~~:<~ .. f\[ a_Q 

presente clausula o concessionario afretara a tempo o navio "Patria", -- ::...:..-. . -- ... - -··· -···-·--- -·-··--·-- ··--·-·~·--- -·------ 

QUATRO - P1:.l!E.1-te. __ Q;LI2razos re(~~-~~ numeros dois e tres da I/ '· 

prazo nao superior a trinta dias.--------------------- 

refere o ruimero dais, a iniciar as operacoes com o navio proposto em 

..exclusiv;;n~nte afecto a conce::iit~.L-:'.J;_razo por que esto -~_u:s,-:- -::--:_ 
• t..::: 4---- ·- - 

-':::> TRES - 0 concessionario obriga-se, ainda, a, ap6s a aprovacao a que se 

ie..ficara ripo "ferry", com as caracteristicas ( 

_ noventa e cinco, ao concedente, para efeitos de aorovacao, um n a vio --=-= -== .. 

da Regiao Autonorna da Madeira, coma armador, afretado em r2gime 
1 ssCt '..--:,.y:e-:-::-,,;oc+:C!21ill-l:::::C · ~ 'it I ....... 

de~~~~1:.!Q. ~JgmRR..P,~l~ -:~?Sl~~~ cono~ssi<?t;:ir,i1a (\Anexo IV). --- 

-~ 0015 - 0 concessionario obriga-se a prop6r, no prazo maxima de ceo to 

e vinte dias, contados a partir de doze de Novembco de mj] D01'erent02_ 

contrato, com caracteristicas identicas ao modelo utilizado no periodo 

UM - Nos tennos dos docurnentos contratuais, o 

.} untos Pelo Povo 
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suas prorrogacoes. sern prejuizo do regime especial previsto no 

ruirnero quatro da clausula terceira. -------------- 

dente e cor.cessionario cite dois anos antes do termo do prazo OU das 

superiores ::,_ iez ancs desde que nisso acordern mutuamente ccnce- 

I, Prazo da concessao 

UM - 0 prazo da concessao e de ;~~;l----------- 
0015 - A concessao pode ser prorrogada por periodos sucessivos na o 

OITA VA 

concessionada os meios que pennitarn fazer face ao trafego maxima 

previsivel para esse periodo, tal como definido no apendice do 

Ca demo de Encargos. 

integrante deste contrato, naquilo em que por ele nao seja contrariado. 

TRES - No periodo de Verao o concessionario devera afectar a linha 

no apendice ao cademo de encargos da concessao, o qual faz parte 

trafego maxi!,:.':-> ca linha fora do per[C'do de '"./erao, tal como definido 

concessao urna capacidade perrnanente de transporte gue cubra o 

para a frota corn que vai operar, obriga-se a rnanter ao service da 

DOIS - 0 concessionario, independentemente da configuracao proposta 

contrato. ----- 

estabelecirnento da concessao e a descrita no Anexo um ao presente 

por viagern e de frequencias possiveis, das ernbarcacoes que integram o 

UM - A cap<'.urla~c: cl!:: transpcrte, ~~- ~e:mos de uumero de p assageiros 

Capacidade das erribarcacfies 
'·~ 

SETI1'v1A 
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c;ao das suas ernbarcacoes o Regis to do tvtAR. ----------- 
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Responsabilidade da sociedade concesaionaria 

UM - A sociedade concessionaria responde perante o concedente pelos 

actos e omiss6es dos seus administradores e agentes, bem como pelos 

DE CIMA 

presente contrato.---------·------------- 

tar cumprida no prazo maxima de dois anos ap6s a assinatura do 

CINCO - A obrigacao prevista no mimero tres desta clausuia devera es- 

jurisdicao portuguesa e ao foro <la Comarca do Funchal.------- 

contencioso da validade, execucao e extincao deste contrato, a 
uma filial na cidade do Funchal e subrneter-se-a no que respeita ao ~ 

QJJ' 

QUATRO - A sociedade concessionaria tera a sua sede ou estabelecera 

corresponder a trinta por cento do activo imobilizado lfquido. ----- 

TRES - Os capitais pr6prios da sociedade concessionaria deverao 

forrna a eleva-l,, p~ra urn capital social minimo de cem milhoes .:!.0 

DOIS - A sociedade concessionaria deve adequar o seu capital social de 

concedido e as actividades complernentares ou acessorias dele.--- 

se a exercer corno actividade exdusiva a prestacao do service publico 

transportador rnaritimo, constitui-se coma concessionario, obrigando- @. 
as condicoes necessarias para o exercicio da actividade de armador e 

UM - 0 adjudicatario, sendo urna sociedade comercial, que preenche j a 
Sociedade conces.sicnari s 

. NONA 

II 

DA CONCESSIONARIA , .• 



ONCO - Quando a infraccao cometida pela concessionaria implicar 

interrupcao da exploracao ser-Ihe-a aplicada a rnulta de um milhao de 

publicado no Bolehm Mensai do Institute Nacionai J.e Fstatistica. -- 

de acordo corn o indice d::: prec;os no consumidor. !1.?. Madeira, 

multas arras referidos serao actualizados eil'l: urn de Janeiro de cada ano 

independentemente de qualquer outra formalidade. Os limites das 

cornunicada por escrito a concessionaria, produzira os seus efeitos 

rnulta de cem mil escudos a dez milh6es de escudos, segundo a 

gravidade da infraccao, a aplicar par deiiberacao do concedente, que, 

grave no ambito deste contrato, sera a concessionaria punida com 

QUATRO - Pelo incumprimento de obrigacoes assumidas no amb ito 

do contrato deconcessao," quando nao lhe corresponda sancao ma is 

devida, da caucao definitiva. ------------------ 

ccncedente podera ser efectivada atraves da apropriacao, na park 

TR.:t:S - A responsabilidade Jo concessionario pelos danos causados ao 

_dos regulamentos tecnicos e operacionais aplicaveis e das clausulas do 

cobertura de todos cs riscos das instalacoes e equipamentos do 

estabelecimento da concessao.·a~--------------- 

DOIS - A concessionaria responde perante o concedente, utentes e 

terceiros pelos danos que causar a pessoas e bens, por violacao da lei, 

·~ fomecerem e montarem materiais e equipamentos, devendo para 

cobertura da respectiva responsabilidade contratar obrigatoriamente 

com empresa ;:;.::6u.r::i.Jc.,r3. com sede em Pc:t•.tg3.!. um seg1.!ro par':!. 

actos e omiss6es daqueles que, por seu mandato construirem obras o u 



QUATRO - A ca1U<;ao a consrituir pelo concessionario tera o valor de 

rrinta milh6es de escudos. ---------- 

devolucao parcial a titulo definitivo. -------------- 

TRES - A caucao sera reposta pelo concessionario no montante devido 

e EC> prazo de quinze dias apos o aviso que o concedente lhe faca para o 

efeito, sempre que dela s.c:j::: :c:v2..nrada qualquer quantia. -------- 

ap6s o tenno da concessao, pcdendo, entretanto, ser concedida a sua 

optar, ou a lei lhe impuser que opte, por outros processo de execucao. - 

DOIS - A caucao sera levantada, a pedido do concessionario, seis meses 

penalidades que lhe foram aplicadas pelos concedentes, salvo se esta 

obrigacoes por ele assumidas no contrato e ao pagamento das 

UM - A caucao que o concessionario rnantera perrnanentemente actua- -~ 
lizada servira de garantia ao exacto e· pontual cumprimento das 

= 
CaU<;ao 

DECIMA PR1MEIRA 

complernentares.----~----------~-·----~- 

transportador maritime. bem como de todos os requisitos oficiais 

cencas e autorizacoes necessarias ao exercicio da actividade de 

OITO- A sociedade concessionaria e responsavel pela obtencao das li- 

responsabilidade civil em que incorrer. 

isenta a concessionaria da 
.• 

SETE - 0 pagamento das multas nao 
.. ------------ 

ap6s a data da notificacao serao levantadas da caucao a que se refere a 

escudos por dia de interrupcao. 

SEIS - As multas que nao forem pagas voluntariamente ate trinta dias 
'·!' 

. Juntos Pelo Povo 
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pelo concedente 

UM - Carecem de aprovacao pelo concede:1-te, sem prejuizo das _______ _;__ ..,.,, _...0., ... ¥--l~~ ........ 

Delib eracoes do concessioriario a aprovar 

DECIMA TERCEIRA 

QUA TRO -Os bens sujeitos ao regime do service piiblico que integram 

o estabelecimento da concessao nae podem ser objecto de arresto, 

penhora, arrolamento, sequestro, dep6sito ou qualquer outra 

providencia cautelar. 

e direitos de service publico qm: .3.::.0) .. ~esd:3ue, para ~~:1:to, obtenha ~- 

- ~provac;ao do conced~ 

TRES - ~ in~~merciabilidade juridico-privada dos bens e direitos ine- 

~.:?1.tes ao service e dorrunio publicos da concessao, nae prejudica a sua 

alienabilidade pelo concessionario posteriormente a. respectiva desa- 

fectacao do dorninio e/ ou do service piiblico . 
. . -· .. - . . . . -·· 

hens inerentcs e complementaros do objecto da concessao. (C0!7",LJ bens - ........... _.. - . 

DOIS - 0 concessionario s6 podera onerar, alienar ou fazer registar os 

participam em emprestimos internos e extemos, directos e indirectos, 

rnesmo que necessaries a· execucao da concessao." 

Govemo Regional da Madeira nae garantem, nao avalizam nem 

pre-contratuais, foram firmados no pressuposto de que o Estado ou o 

rio com a apresentacao da sua proposta e na sequencia das negociacces 

t.J!V{ - Os cornprornissos - de fip_2.rt-::::amento assumidos pelo concessions- 

juridico-privada dos bens e direitos afectos a concessao 

DECii\lL<\ SEGUNDA 

,,lmtos Pelo Povo 
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respectiva documentac;ao.--------------------- 

TRES - ~-~r_ece!10: de aprovacao expressa pelo concedente no pra~.?---~~ 

rrinta d.as. a ccntar da data cio reg.i.stc de entrada na sua secretar ia, da 

ter-se-ao por aprovadas se 0 concerlente se nao pronunciar no prazo de 

OOIS- As deliberacoes referidas nas alineas a) e i) do ruimero anterior 

ernbarcacoes a realizar no ambito da concessao. ----- 

j) os projectos de execucao de obras ou alteracoes nas 

h) a interrupcao ou cessacao de qualquer uma das actividades 

em que se desdobra o service publico concedido; ---- 

\I) o regulamento de funcionamento e utilizacao, bern coma 
' .J --- as suas aiterac;6es;----------------- 

ambito da concessao: ---- 

execucao das operacoes e pela prestacao de services no 

g) a .. -Iteracao do quantitative das tarifas a aplicar pela 

exercicio da respectiva actividade: ---------- .. ,_.., -·-···· ·-·· •,, --· -···~---·-- 

emergentes da concessao ou dos b~D.5 .. u.t;ili~ap.JJ~ ... ,.,g,M.~ ..• o 
,;;;:""':";·· .. --v•-'~--·- -:'·-:--··- ... • . - ·- .. ·•. - - .. . : . ·- ·· .. · ~ . 

titulo ou prazo, da exploracao do service a terceiros;-- 

, fl · ~.::~.:.~a<;_~?~~!:;. ~~.,.~!t~.~~.~P.!?l3~1!l_~J~_1:,:n~~: ~?;,,. direito5. 
'-- 

e) o trespasse, a subconcessao __ ou a cedencia, por qualquer 
-"""'·· .. ·----~-- ~ 

~ 

d) a ernissao de accoes ou obrigacoes: 

c) c aurnento, a integracao ou a reducao do capital social;-- 

-· . - 
a transformacao. fusao ou dissolucao da sociedade; --- 

concessioruirio que tenharn por fun ou efeito:------------ 
1 

~ a).! a alterac;ao do respective objecto social;---- 
·....../ 

J::,) 

excepcoes contidas nas clausulas precedentes, as deliberacoes 



Folhas 
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tomar em devida conta a existencia de diferentes ruveis de 

b) na exploracao do service publico devera o concessionario 

escoarnento desse trafego;----- 

corurato .. bern como as frequencies necessarias ao regular 

maritime de passageiros e r_nercadorias entre a Madeira e 

Porto Santo com os meios e as capacidades necessaries para 

cl: r sarisfacao aos trafegos previsiveis de passageiros descritos 

no apendice do Caderno de Encargos anexo ao presente 

a) explorar de forma regular e continua a linha de transports 

sionaria esta obrigada: --- 

UM - Sao obrigacoes de service publico a que a sociedade conces- 

Obrigacfies do service piiblico 

DECIMA QUINTA 

um titulo de transporte oara as Iinhas marinmas cbiecto da concessac. ·- 
• I 

com o respective r~guiamento, a todos os passageiros que ad quirarn 

forma regular e continua, no ambito da concessao e em conforrnidade 

Regime de exploracao 

A exploracao do service de transporte maritimo regular de passageiros 

e mercadorias sera feita em regime de service pu.Blico .. a prestar, de 

CONCESSA.0 

DECIIvfA QUARTA 

III 

DA EXPLORACAO no SERVICO E DA EXECUCAO DA 
' ' ' 

trinta dias. sob pena de este se constituir em responsabilidade civil 

perante o concessionario, todas as restantes __ deliberac;o~~~£erii~_s. --- 

~'ntos Pelo Povo 
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de_ frequencias minirnas _ .. ~ prat_~c.a_r .. _p~l? __ con~~s- DOIS - 0 mirnero 

e) assegurar que as operacoes atinentes ao service concedido 

sejam realizadas, com a maier seguranc;a, eficiencia e 

economia, segundo tecnicas; ctualizadas, por forma a 

garantir services de qualidade e de prec;o compativeis e 

concorrentes corn services de qualidade e volume de 

neg6cios correspondentes. 

concessao;----------------------- 

transporte pelo valor previsto no tarifario em vigor para a 

.. 
concedente em conformidade- com .. a proposta ieita e aceite, 

todos os passageiros que se apresentem para ser 

transportados, mediante aquisicao de um titulo de 

no seu regulamento de exploracao, a aprovar pelo 

d) transporter, deritro dos horarios e das frequencies previstas 

concedente da contratacao <lesses nu-ios: --------- 

afectos a concessao, se ta! se revelar necessario, notificando o 

disponibilidade de meios adicionais aos permanentemen6e 

dos instrurnentos adequados a juridicos atraves 

supra, devera o concessionario atempadarnente garantir 

em conforrnidade com a obrigacao prevista na alinea b) c) 

azer face a essa procura ·dz.onal;--------- 

altura do anc, dotar-se dos meics adicionais necessaries po~~ . 

previsao da procura de transporte caracteristica de cada 

elementos patenteados a concuoso, incumbindo-lhe e m 

procura ao longo do ano, em confonnidade com os 

•' 
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.... .., - . - 

deverao ser sujeitos a aprovacao do concedente e entrarao em v1gor a 

QUATRO - 0 Regulamento de Exploracao e o tarifario em anexo, 

,Riere ;i clausula seguinte. 

TRES - f:p, anexo ao regulamento serao incluicias i:15 tarifas a que se 

DOIS - 0 concedente pode, a todo a tempo, ouvido o concessionario, 

alterar o regularnento.---------------- 

seguinte a assinatura do presente conrrato, mantendo-se em vigor ate 

essa aprovacao o presente regularnento de explorac;ao.------- 

vigor, submetida a aprovacao __ do concedente. Incumbe ao conces- 

s1onario propor O regulamento a aprovacao do concedente no mes 

-- . 
efectuar, sera elaborada pelo concessionario e antes da sua entrada em 

.. , - .. - .. 
concedido · (adiante designado por regulamento), do qual constarao 

alem do mais. as normas respeitantes a execucao de todas as operacces a 

U-I-1! - C) r~gv.lamento de f,...u~·.:ionc.mento e utilizac;ao do service publico 

Regulam=ntc e regras de exploracao 

DECIMASEXTA 

e,.. fixacao de frequencies rninimas nao dispensa o concessionario da 

obrigacao de a todo o momenta dar satisfacao a procura de transporte 

de carga ·que se manifeste de forma duravel e consistenEe.------ 

restantes meses do ano. 

meses de [ulho, .ti.gosi:o e Seternbro e por epoca de Inverno, todos os 

Para os efeitos do presente contrato en.tende-se _por epoca de Verao, os 

tres frequencies sernanais na epoca de Vera.0.--------- -----------------------~ 

mercadorias e de uma frequencia sernanal na epoca de __ Invemo e de 
---·-------··· 

no que diz respeito ao servic;o publico sionario, 

.: 
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aproveitamento do service publico concessionado, preve do, n; 

elaborac;ao do seu tarifario, a e. istencia de reducoes de pelo m.e n o s 

outras que entenda adequacias as_ coridicoes do trafr:gu e ao m e lho r 

rcspeitc as siruacoes de rl11r1ir1 t esidencia. menores. estudantes ou 

proposta apresentada em concurso, reducoes tarifarias que digam 

CINCO - 0 concessionario pode adoptar, em conformidade com a sua 

podera exceder o prec;o basico em rnais de cinquenta por cento.------- 

QUATRO - 0 prec;:o para a classe mais elevada, ou primeira classe, nao 

dos .servicos orestados, ------------------·------ , L 

classe de classificacao mais baixa. 

TRES - A concessionaria nao pode cobrar para os trafegos previstos no 

objecto da concessao quaisquer prec;os que nao constem no tarifario 

previsto no ruirnero anterior nem aplica-los por forma diferente 

daquela que dele constar, ou onerar, par qualquer outra forma, o prec;o 

ci~.'SSE- ruristica ou econ6mica, consoante a designccao .:::~_;pr<1da para a 

tern coma prec;o basico, o prec;o de uma viagern simples de ida em 

DOIS - 0 tarifario proposto em anexo ao regulamento de exploracao, 

coricessipnaria. 

necessidade de um rendirnento comercial sobre o investirnento da 

custo do service, tornado globalmente, tendo em consideracao a 

UM - As tarifas sao fixad as em ruveis tao proximas quanto possivel do 

D ECIMA SETUv1A 

se-a o regulamento actualmente em vigor e o respective tarifario. -- 

um de Marco de mil novecentos noventa e seis. Ate essa data manter- 



- ... ~;-~ -- :. : . ·.:. :.:~ ~1--:: 

em 'iinexo ao regulamento de exploracao. tendo em consideracao os 

custos de producao inerentes a actividade de transportes maritimos de 

mercadorias, tl.CJ.L' sujeitos ao regime d~ pr2<,:05 rnaximos estabelecidos 

DEZ - Os pr2·~cs a praticar pelo concessionario no transports de 

do IPC na Regiao Aut6noma da Madeira, nos ultimas tres anos.--- 

provisoriamente, a revisao do tarifario com base na media de variacao 

cornpensacoes financeiras e qual o montante destas. --------- 

NOYE - Na pendencia da decisao da Cornissao sera feita, 

decidir "ex-aequo et bono" se havera ou nao lugar a atribuicao de 

por acordo de arnbas as partes, que presidira, devendo esta cornissao 

arbitro escolhido por cada urna das partes e por um terceiro escolhido 

Neste caso, sera forrnada uma comissao · arbitral constituida por um 

nurnero anterior.---- 

diferentes dos que resultariam da aplicacac ,_i_;;i formula prcvista n o 

deterrninar urn> revisao tarifaria em vigor que produza efeitos 

que lhe cabe salvaguardar, pode o concedente, a titulo excepcional, 

OITO - Por raz6es de politica econornica 'arinenres · ao interesse ptiblico 

indice de prec;os ao consurnidor sem a habitacao, na Regiao Aut6noma 

da Madeira, verificada no ano anterior.--------------· 

SETE - A revisao do tarifario sera feita em funcao da evolucao do 

em um de Ja.i:i.eiro.----------------- 

urn ano sobre a data de ir.icio da sxploracao, devendo entrar ern '.'1gor 

·~ SEIS - A pri.meira revisao tarifaria nao tera lugar antes de completado 

ilha do Po to Santo-.------------ pop ulacao res idente 

;(12, (/5 
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..., 

funcionamento. 

uma perfeita operacionalidade e um born resultado no seu 

correcta prestacao do service publico e a garantir p errnanentemente 

reparacao j•; ig2.<lu.s nncessirias, tudo por forma a ~·o prejuciicar a 

apresentern defeituosos ou deteriorados e realizara fodas as obras de 

substituicao imediata de todas as pec;as e/ ou equipamentos que se 

QUATRO - 0 concessions io procedera a seu cargo a recuperacao o u 

continuamente o fim a que se destinam: 

as traba lhos necessaries para q·..;.e os mesmos sarisfacarn regular e 

cessao em born estado de conservacao, realizando por sua conta todos 

e da responsabilidade do concessionario. 

DOIS - 0 concessionario obriga-se a ter e a fazer funcionar as ernbar- 

cacoes afectas a concessao e necessariaidi. realizac;ao do servic;o publico. - 

TRES - 0 eoncessionario devera manter o estabelecimento da con- 

UM - A manureru.co I': conservacao do ~si<' 1Jele:cimento concessionado 

Deveres de conservacao 

DECIMANONA 

da renda da concessao 

sua proposta apresentada a concurso, o concedente desiste da percepcao 

Santo Line da exigencia de indernnizacoes compensat6rias previstas n a 

Como contrapartida da desistencia par parte do proponente Porto 

DECIMA OITA VA 

acrualizaveis nos terrnos dos nurneros anteriores.--------- ,._~ 

mercadorias e as condicoes prevalecentes nesse mercado, e serao 

Juntos Pelo Povo 



quadro de pessoal. ----------------- 

CINCO - 0 concessionario dara conhecirnento ao concedente do seu 

service sera o que for legalmente estabelecido. --- 

r:« •• 11.TRO O h . . . . " ' ' .. · ,. ! - ,_: u ""\. - orano •.te ~J.i:,ct,.r :u uu pe:;~:..:2.1 unuzaao na exp oracao d.(, 

legais a!) lica veis.------------------- 

adequadas para a realizacao do service que lhe for cometido.----- 

TRES - 0 regime de trabalho a adoptar sera o que melhor se adaptar ao 

service prestado, sem prejuizo do cumprimento de todas as normas 

DOIS - 0 pessoal utilizado devera possuir habihtacoes e forrriacao 

P.essoal do. ccncessionario 

UM - 0 pessoal utilizado na exploracao do service publico pertencera l ,:;:;- 
aos quadros do concessionario OU Sera por ele recrutado, sob a SUa r 
responsabilidade.-------------- 

operacii:malidade de ba rco. --------- 

VIGESIMA 

Coverno Regional da Madeira em terrnos de perrnitir a perfeita 

SETI - Exceptu_a-se das disposicces dos ruimeros anteriores tudo 

quanta diga respeito ao n/m "Patria", cuja rnanutencao incurnbe ao 

de passageiros e de responsabilidade civil. 

as apolices de seguro maritime por perda ou avaria, seguros de carga e 

SEIS - 0 concessionario devera manter permanentemente actualizadas 

substituidas. --- · ---------------------------- 

OU ser abatidas Dor alzurna +razao devam 
l O que equipamentos 

patf,:-el com as obrigacoes de service publico, todas as ernbarcacoes e 

112- I 4 Y ~ ~ Ir I Folha, 

praz~oavel com- < CINCO - 0 concessionario devera substituir em 



IV 

DA MODIF1CAc;Ao E EXTINc;Ao DA CONCESSAO 

------· ·- ·-··---- e o concessionario.-------- 

de gestao do service exploracio a ciefinir per acordc entre c conceciente 

<lade que lhe for indicada pelo concedente, um sistema de indicadores 

O concessionario obrigar-se-a a manter actualizado, com a periodici- 

Indicadores de gestao 

VIGESIMA SEGUNDA 

sobre eles as esclarecimentos que l.he forem solicitados.----- 

das, e incluindo as estatisticas e registos de gestao utilizados e prestar 

os Iivros, registos e documentos relativos as actividades concessiona- 

impedir ou demorar, sob qualquer pretexto, o acesso de elementos da 

.. fiscalizacao de.vidamente. credenciados e .a facultar a .. fiscalizacao todos 

QUA i'°hv - Para efeitos de fiscalizacao, o concessionario obnga-se a n a o 

dps1::nar pelo concedente i:,ara a ereito. --·--------- --- 

- ·- - 
cornpetir a outros services do Estado. ------------ 

TRES - A fiscalizacao da concessao podera ser exercida par entidade a 

DOIS - 0 exercicio da referida fiscalizacao nao dispensa a que, par lei, 

forem fixados, as deterrninacoes daquele emanadas par escrito que 

respeitem estritamente ao cumprimento do objecto da concessao.--- 

do cor.ccdente. cabendo ao ccncessionario cumprir, nos prazos que lh e 

d.::..-Jb ql!e neles sc exercarn poderao ser cbjecto de fiscalizacao por parte 

l.[_iyf - As embarcacoes e as terrninais maritimos, bern coma as activi- 

Fiscaliza~ao 

VIGESUvIA PRlMEIRA 

I - -- 1 
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continua sujeito as obrigacoes do contrato de concessao. 

DOIS - No caso de subconcessao, o concessionario rnantern os direitos e 

dente, subconceder ou trespassar a. ccncessao. ----------- 

UM - 0 concessionario nao podera sem pre·;i~ autorizacao do conce- 

Trespasse e subconcessao 

VIGESIMA QUARTA 

efeito equivalente. 

confere ao concessionario o direito a exigir·ao concedente medidas de 

ao transporte aereo relativo a linha Funchal/Porto Santo/Funchal, 

patenteados a concurso. Assirn, qualquer acto do concedente, do Estado 

ou de outra pessoa colectiva de direito ptiblico que provoque distorcoes 

na referida reparticao, atraves da atribuicao de subsidies ou incentives 

ruimero tres ponto tres do relat6rio geral incluido nos elementos 

intermodal de trafego se contern derurc d.05 paramerros ccnstantes do 

TRES - F. pressuposto essencial do presente contratc que a r':'F~rli~ao 

financeiras do contrato. ------------ 

nario, por determinacao unilateral do concedente, ficara condicionada 

a revisao das ~lausulas que respeitam ao equilibria das contrapartidas . 

DOIS - A modificacao das obrigacoes do service piiblico do concessio- 

nesta materia. 

perrnitarn os principios gerais de direito administrative aplicaveis 

so pode fazer-se pelcs processos, n.as forrnas e medidas cm que o 

UM - A modificacao dos direitos e obrigac;:6es resultantes deste contrato 

Modificacao do contrato 

,)untos Pelo Povo 
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da norrna lidade da exploracao, quando nao puderem ser cobertos pela 

services e as despesas extraordinarias necessarias ao restabelecirnento 

concessioriario suportara os encargos resultantes da manutencao dca 

DOIS - Quando se venficar o disposto no numero anterior, o 

ernbarcacoes e do equipamento susceptiveis de comprometer a 

regularidade da explorac;a.0.--------------------- 

respectiva organizacao e funcionamento ou no estado geral das 

parcial da sua exploracao ou se mostrarem graves deficiencias na 

quando se der ou estiver iminente a cessacao ou interrupcao total ou 

Sequestro 

U1'v1 - 0 concedente podera tomar conta da exploracao do service ff;,·· 
'(.''.: 

VI'GESIMA SEXTA 

ref ere a clausula oitava. --- 

suspende-se, em relacao a todo o objecto da concessao, o prazo a que se 

DOIS - D0.!rit;:-:,:, c periodo em que o concedenre exercer esse dirvi ~o 

bens e organizacao a.fectos a concessao. 

da legislacao .aplicavel, mediante requisicao dos services de pessoas, 

se o direito de gerir e explorar o service concessionado nas condicoes 

UM - Em caso de guerra ou de ernergencia grave o concedente reserva- 

Caso de guerra ou de erriergencia grave 

VIGESIMA QUINTA 

I:!, 

ainda os deveres, obrigacoes e encargos que eventualmente lhe 

co ncessionario os direitos e obrizacoes do anterior, assumindo aquele 0 • 

TRES - No caso de trespasse, considerarn-se transrnitidos para o nova 

'I 

.. : .. ·. 



ernbarcacoes adquiridas pelo concessionario em regune de "Leasing" 

QUA TRO - Excluern-se tarnbern da previsao do numero dais supra, as 

pague previarnente ao concessionario a parte ainda r.:'..u amortizada++ 

Neste case, podera o concedente ficar com as ernbarcacoes desde que 

adquiridas para a concessao a custa e pelo concessionario, que ainda 

nao estejam totalmente amortizadas. 

ret memoriam", para a qual serao convocados tarnbern os 

representantes do ccncessionario. - 

TRES - Excluern-se da previsao do nurnero .. dais supra as ernbarcacoes 

concedente se investira, sem dspendencia de qualquer outra 

forrnalidade que nao seja a realizacao de uma vistoria "ad p erp et u arn 

nessa data constitua o estabelecimento da concessao, "em cuja- posse o 

DOIS - No terrno da concessao reverte para o concedente tudo o que 

pela extincao do service, pela rescisao e pelo resgate.-------- 

~Jivi - A concessao terrnina nos casos gerais da ces::::..;t.o dos contratos, 

Termo da concessao e reversao do estab elecimento 

VIG ES IMA SETIMA 

concedente podera declarar a irnediata rescisao do contra to.---- 

sxploracao ou, quando o tiver feito, continuarern a verificar-se graves 

d eficiencias na organizacao e funcionarnento da exploracao. o 

QUATRO - Se o concessionario nao quiser ou nao puder retomar a 

:].,., for fiy;ido a normauds de ,.;.,, =xploracac J...L ~\,_: -- · I · ...... Ll...:...,._..c ""4 .._. \...I.'- ~ .._ ,... ) .._, • 

oportuno, o concessionario __ sera avisado para. retomar, no prazo que 
··~ 

receitas correspondentes. 

TRES - Logo que cessem as raz6es de sequestro e o concedente julgar 

,'{ 
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da concessao, a indernnizacao a que o concessionario tera direito 

DOIS - Se a extincao do service ocorrer durante os prirneiros rres anos 

concessionario sera indernnizado nos termos previstos para o resgate. - 

e:..::t1....""lg-~1r c service pub lico, caducara automaticamente a concessao ti: 0 

vonrade. ligadas ao interesse publico dos transportes, resolver 

UM - Se o Govemo Regional, por raz6es imperiosas alheias a sua 

Extincao do service 

VIGESIMA OITA VA 

embarcacoes afretauas pelo concessionario.---- 

CINCO - Excluern-se igualmente da previsao do ruimero dois supra, as 

locador financeiro para a substiruicao referida na alinea a).------- 

O contra to de "leasing" deve incluir sempre a previa autorizacao do 

valor residual.par este .pago.----- 

previamente ao concessionario a parte nao amortizada do 

ii\~?·essado na propriedade do concessionano, :-~ag-'-le 

b) se.rn._;::H·~ que a ernbarcacao objecto de: "leasing" tenha F 

financeiro; 

sempre que o "leasing" ainda subsista nesse momenta, se 

assumindo os direitos e obrigacoes dai decorrentes para o 

futuro substitua ao concessionario na posicao de locatario 

a) 

da concessao. desde que: ------ 

Nestes cases. podera o concedente ficar corn as embarcacoes !:1.•:, terrno 

amortizadas .. 

propriedade do concessionario, nao hajarn sido ainda totalmente 

que se mantenham nesse regime, ou que, tendo ingressado n a 
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coricessao, deduzidos das amortizacoes e do valor dos onus o u 

indernnizacao igual ao valor dos activos por ele custeados e afectos a 

TRES - No caso c:~ r~sgc1 te o concessioriario tera o direito a um a 

concordad.o.--- -------------------- 

concessionario durante o periodo do aviso, desde que com eles tenham 

exploracao do service e ainda aqueles que tenharn sido assumidos pelo 

com o pessoal contratado para o efeito, com vista a assegurar a 

concessionario anteriormente a data desse aviso, incluidos os tomados 

o aviso de resgate, todos os direitos e deveres contraidos pelo 

DOIS - 0 concedente assurnira, decorrido o periodo de tres meses sabre 

mediante aviso feito. ao concessionario, com pelo menos seis meses de 

imperiosos de interesse piiblico o justiriquein c decorridos que sejam 

pelo menos cinco anos a partir da data de inicio do respective prazo, 

UM - 0 concedente pcdera resgatar a ccncessao, sempre que rr.otivos 

Resgate da concessao 

VIGESIMA NONA 

pagamento da indemnizacao que tiver lugar.-------·---- 

que se anexou a este contrato. 

TRES - Em caso de extincao do service. o concessionario podera 

manter a posse do estabelecimento da concessao ate integral 

·· relatorio dP analise do periodc exp~:·:::-.e;.-,tal" ( folha vinte e riove-b). 

media dos resultados previstos para os dez anos da concessao no ryl' 
I <, 

t.!- 

- l ~~l~ 
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correspondera ao equivalente ao lucre apurado antes de impasto{ 

obtido em tres anos de exploracao da concessao. calculados corn base n a 


