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NOVOS ÓRGÃOS DA ORDEM DOS TOC

No acto eleitoral da Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas (OTOC), realizado no dia 26 de 

Fevereiro de 2010, a lista A, liderada por António Domingues de Azevedo, venceu as eleições com 

11637 dos votos válidos (15376), ao passo que as listas B e C obtiveram 1151 e 2100, respectivamen-

te. Os votos brancos foram de 409 e os nulos de 79. Os resultados foram publicados pelo Anúncio n.º 

2226/2010 no D.R., 2.ª Série, n.º 46, de 8 de Março de 2010.

O acto de tomada de posse dos membros que constituem os novos Órgãos da OTOC decorreu 

no passado dia 10 de Março de 2010, nas instalações da sede da OTOC, em Lisboa, com manda-

to para o período de 2010-2013, sendo António Domingues de Azevedo o primeiro Bastonário 

da OTOC.

Desta forma, a Direcção da C&E deseja as maiores felicidades aos novos dirigentes da OTOC na 

concretização do seu programa e esperam aumentar a colaboração entre as duas entidades.

Depois de no primeiro número desta segunda série da C&E termos efectuado uma entrevista ao 

actual Presidente da Comissão de Normalização Contabilísticas (CNC), Domingos José da Silva Cra-

vo, julgamos oportuna a realização de uma outra ao primeiro Presidente da CNC, Rogério Fernandes 

Ferreira, na qual o Professor aborda alguns dos principais aspectos históricos da normalização conta-

bilística em Portugal, bem como a sua evolução para o actual normativo do Sistema de Normalização 

Contabilística (SNC), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 158/2009, de 13 de Julho.

Em complemento a essa entrevista, e considerando a entrada em vigor do SNC em 1 de Janeiro de 

2010, elaborámos um artigo sob o título “História da Normalização Contabilística em Portugal”, que 

constitui um resumo de um outro bastante mais extenso e com o mesmo título, disponível nos meus 

Portais INFOCONTAB e INFOCONTAB-HISTÓRIA, nos quais incluímos informações sobre os 

acontecimentos mais importantes da normalização contabilística em Portugal, desde o primeiro Plano 

Oficial de Contabilidade (POC), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 47/77, de 7 de Fevereiro (POC/77), 

e até ao SNC.

Este número inclui alguns temas relacionados com o SNC e diversas informações sobre a CNC. 

Finalmente, destacamos algumas temáticas fiscais sobre o Orçamento de Estado para 2010 e o 

Programa da Estabilidade e Crescimento (PEC).

JOAQUIM CUNHA
GUIMARÃES

jguimaraes@vidaeconomica.pt

Editorial
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OPINIÃO

*GUILHERME OSSWALD

O Plano de Estabilidade e Cres-
cimento (PEC) anunciado pelo Go-
verno tem muito pouco de novo.  
Parece evidente que a despesa públi-
ca continuará a crescer, o endivida-
mento externo tenderá a agravar-se 
ainda mais e o desemprego vai al-
cançar níveis superiores às previsões 
políticas. O próprio Orçamento do 
Estado tem um cariz excessivamen-
te político, facto que se traduz em 
consequências negativas para a acti-
vidade económica.

Importa fazer uma análise mais 
cuidada do que representará, em 
princípio, este PEC para o país. A 
classe média será, uma vez mais, 
chamada a pagar a crise, as recei-
tas fiscais não vão depender do 
desempenho da economia e não 
há indícios de se pretender realizar 
cortes evidentes na despesa cor-
rente. Quanto ao desemprego, os 
números avançados pelo Governo 
são pouco realistas. Aliás, é notó-
rio que o PEC assenta em vários 
equívocos e, sobretudo, parte de 
um “engano semântico”. Ou seja, 
os impostos vão de facto subir. 

O primeiro aspecto que mere-
ce um debate sério tem a ver com 
quem vai pagar os erros de ter-
ceiros. A resposta é clara, a classe 
média, por via de um aumento do 
IRS, sendo certo que é colocado 
em causa o pilar de qualquer so-
ciedade, a educação. Ora, desde 
o final da Idade Média – com o 
surgimento da burguesia – que se 
tornou um facto incontestável que 
as sociedades mais desenvolvidas 
são aquelas que possuem uma clas-

se média forte e empreendedora. 
Portugal está a seguir o caminho 
inverso. Cada vez mais assenta 
em grupos sociais muito pobres e 
pobres, separados por um grande 
fosso de uma pequena elite, a qual 
controla mais de 80% da riqueza 
do país. Mais uma vez se perde a 
oportunidade de taxar a faixa da 
sociedade que detém a maior par-
te da riqueza do país. São dados 
alguns passos no sentido de taxar 
os maiores rendimentos, mas são 
ainda muito tímidos e pouco con-
sequentes.

A despesa pública não vai di-
minuir. Os cortes orçamentais 
deveriam ser abrangentes. Não é 
verdade que limitar os salários dos 
gestores públicos e os respectivos 
prémios, bem como o funciona-
mento de institutos e de entidades 
públicas represente uma receita re-
sidual. Aliás, também é uma ques-
tão de princípios. A questão que se 
coloca é onde será possível reduzir 
os gastos.

A título de exemplo, começar 
pela Assembleia da República. Os 
seus gastos chegam a ser um aten-
tado ao bom senso. E já alguém se 
lembrou de contabilizar os gastos 
inerentes ao parque automóvel 
estatal? Os salários e os prémios 
de gestores públicos são outro as-
sunto tabu. Não é compreensível 

que o governador do Banco de 
Portugal tenha um salário supe-
rior ao da maioria dos seus con-
géneres europeus e até dos Estados 
Unidos. Não é também legítimo 
que uma empresa pública registe 
perdas sucessivas e não sejam as-
sacadas responsabilidades aos seus 
gestores. Se o Governo quer apro-
ximar o sector público do privado, 
então que o faça em todas as pers-
pectivas.

Mas o PEC também represen-
ta um retrocesso em termos eco-
nómicos. Portanto, é de esperar 
um aumento do desemprego. As 
empresas não são chamadas a ser 
mais competitivas. Tornou-se mais 
importante enveredar por um in-
vestimento público que não ga-
rante retornos efectivos. O TGV 
para Madrid é um erro à partida. 
O novo aeroporto não tem razão 
de avançar quando o da Portela é 
suficiente. A terceira travessia do 
Tejo é um projecto absolutamente 
contra–“natura”, já que se preten-
dia reduzir o trânsito na capital. 
Quanto à terceira auto-estrada 
entre as duas principais cidades, 
mais não é do que pura teimosia 
que terá custos e consequências 
muito graves para o país. Entre-
tanto, mata-se a economia a Norte 
com o pagamento de portagens 
em vias essenciais ao desenvolvi-
mento e sem que existam segundas 
escolhas. Quem também não tem 
escolhas é o contribuinte cumpri-
dor, condenado a pagar obras fa-
raónicas e uma gestão fiscal que 
deixa muito a desejar. 

*Editor

Um PEC muito pouco original

Competitividade
É de esperar um aumento
do desemprego e as empresas
não são chamadas a ser
mais competitivas.
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C&E – O Professor foi o primeiro 
Presidente da Comissão de Normalização 
Contabilística. Como vê a evolução
do trabalho da CNC?

Rogério Fernandes Ferreira – A evolução que na 
CNC se foi verificando teve passos que direi natu-
rais, inicialmente de acordo com outras experiências 
profissionais no continente europeu. No começo, os 
contactos foram mais com países vizinhos, muito 
em especial a França, que antes já instituira o Plan 
Comptabe Général.

Entabularam-se no meu tempo reuniões de con-
junto ou em separado entre a nossa Comissão de Nor-
malização e as de França e Espanha. Na CNC sempre 
estiveram pessoas verdadeiramente interessadas nas 
tarefas que lhes competiam. Deve assinalar-se que a 
colaboração que todos prestavam era gratuita, mas 
muito empenhada, pois os membros designados sen-
tiam-se honrados com a pertença à Comissão e com 
os estudos e as apreciações que em conjunto iam de-
senvolvendo. Após algum tempo da minha saída da 
CNC, os membros passaram a ser remunerados com 
senhas de presença, o que naturalmente se justifica-
va.

As acções e os trabalhos da anterior CNC, agora 
reformulada, foram louváveis, quer pelos pareceres 

que prestavam, quer pelas normas interpretativas que 
elaboraram e divulgaram, mais tarde substituídas por 
Directrizes Contabilísticas, as quais passaram a consi-
derar-se na base do que se ia conhecendo das opções 
internacionais.

Também foram assinaláveis os trabalhos de refor-
mulação do POC, DL 410/89, de 21 de Novembro, 
com alterações posteriores, designadamente as do DL 
238/91, de 2 de Julho, que estabeleceu normas relati-
vas à consolidação de contas de sociedades, introduzin-
do novas alterações e aditamentos ao POC.

Os passos últimos foram agora os da apresentação 
do SNC (Sistema de Normalização Contabilística) ba-

ENTREVISTA

Garante Rogério Fernandes Ferreira

CNC contou sempre com pessoas 
empenhadas e interessadas

O Professor Doutor Rogério Fernandes 
Ferreira é, sem dúvida, uma referência 
nacional e internacional, destacando-se os 
seus trabalhos em prol da normalização 
contabilística, sendo, inclusive, o maior 
crítico sobre a implementação das Normas 
Internacionais de Contabilidade e do Sistema 
de Normalização Contabilística (SNC).
Nesta entrevista abordamos os principais 
aspectos da sua intervenção.
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seado nas Normas Internacionais de Contabilidade, 
adoptando-as de forma aceitável e dando atenção aos 
ditames da União Europeia. 

C&E – E quanto às recentes alterações 
introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 160/2009,
de 13 de Julho?

RFF – Estas alterações da CNC não agradaram, 
em particular a pessoas de instituições não integra-
das na nova CNC. Foi o caso da Associação Fiscal 
Portuguesa, da Associação Portuguesa de Técnicos de 
Contabilidade ou da Associação Portuguesa de Peri-
tos Contabilistas.

O DL 160/2009 estabeleceu novas orientações, 
dando à OTOC particular liderança. Esta instituição 
regula a actividade dos técnicos oficiais de contas, sen-
do a associação de profissionais do país com maior nú-
mero de associados (cerca de 75 mil).

C&E – A sua tese de doutoramento,
“Normalização Contabilística”,
apresentada em 1983, foi o primeiro 
trabalho científico sobre o primeiro POC 
(POC/77, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 47/77, de 7 de Fevereiro), na qual 
apresentou sugestões, críticas e caminhos. 
Olhando para a história da normalização 
contabilística desde essa data, considera
que a evolução está de acordo com
as suas expectativas de então?

RFF - Aceito que a minha tese de doutoramento te-
nha sido trabalho científico relevante de estudo do Pla-
no Oficial de Contabilidade. Foi crítica exaustiva, com 
muitas sugestões de alterações e chamadas de atenção 
sobre  os variados  aspectos do  POC, imprecisões de 
redacção, anotações de erros de linguagem e de con-
ceptualização e chamadas de atenção sobre  soluções 
de que discordava.

Em trabalho posterior, O “Plano Oficial de Con-
tabilidade (Ensaios e Estudos Críticos) (POC actuali-
zado)”, de 1991, voltei à normalização contabilística 
à época e ao posterior POC então em vigor, anotan-
do, entre o mais,  que o POC merecia ainda reparos 
sobre  descrições acerca do conteúdo das contas e sua 

movimentação. A intenção era salientar a necessidade 
de introduzir mais inovações no pensar contabilís-
tico tradicional, invocando a conveniência da refor-
mulação de conceitos e procedimentos. 

Nestes propósitos, assinalei particularmente os 
pontos seguintes: o pressuposto de que a contabi-
lidade regista valores conduz a minorar a grande re-
levância geralmente dada a certas distinções, como, 
por exemplo, entre  imobilizações corpóreas, incor-
póreas e custos plurianuais; amortizações e reintegra-
ções; existências e despesas antecipadas; patri mónio 
e despesa; a acentuação de que deveria respeitar-se, 
primeiro, a carac terística intrínseca das despesas por 
natureza e depois utilizar reclassificações (contabi-
lidade analítica), inclusive de despesas acessórias de 
compra em relação a custos de aquisição, a análise da 
então candente contabilização das férias por gozar e 
dos subsídios de férias a pagar em relação ao exercí-
cio em que o trabalho correspondente é prestado; a 
delimitação entre o uso da conta 268, indevidamen-
te cha mada Devedores e Credores por Cobranças e 
Pagamentos Diferidos (cf. POC de 1977), e o uso 
de contas de Provisões; a desatenção à ideia de que 
a contabilidade regista valores (embora sob determi-
nados agrupamentos e categorias con ceptuais) e não 
as realidades materiais que são as coisas e os direitos 
valorados; a delimitação conceptual das provisões e 
confronto com solu ções estrangeiras; ou a necessi-
dade de correcta movimentação das provisões, pois, 
se acaso não se constituírem, reforçarem, reduzirem, 
anula rem ou utilizarem nos termos adequados, a 
contabilidade fica incorrecta, isto é, o balanço não 
dará a expressão adequada do património e na conta 
de resultados faltam componentes dos custos e pro-
veitos. 

Nas minhas críticas sobre o primeiro POC e sua refor-
mulação mereceu-me uma atenção especial as suas insufi-
ciências no tocante à contabilidade interna (contabilidade 
analítica de exploração). Eis uma crítica que também deve 

ENTREVISTA

Opinar sobre as mudanças
A aceitação do inevitável não deve impedir
as pessoas de emitirem opiniões quanto às mudanças 
que se estiverem a estabelecer-se, justificando
razões de discordância.



8 CONTABILIDADE & Empresas  |  MAR/ABR 2010  |  nº 2 - 2ª série CONTABILIDADE & Empresas  |  MAR/ABR 2010  |  nº 2 - 2ª série

fazer-se às NIC e ao nosso actual SNC. Na realidade, o 
excesso de preocupações sobre contabilidade financeira e 
fiscal tem, por todo o lado, retardado progressos naquela 
área de estudos contabilísticos. 

C&E – O Professor tem sido 
indiscutivelmente um dos maiores críticos
à adopção das Normas Internacionais
de Contabilidade (NIC) do IASB
e à correspondente adaptação no âmbito
do novo modelo de normalização 
contabilística nacional – o Sistema
de Normalização Contabilística (SNC).
Quais as principais razões dessas críticas?

RFF – Começo por notar que de facto fui crítico 
e isso por entender que a crítica fazia sentido. Como 
lidara há muito com as realidades contabilísticas, al-
cancei conhecimentos e experiências que, civicamente, 
moralmente, me obrigavam a dar notícia do que con-
cluía merecer crítica.  

 Os meus estudos críticos em matérias de contabi-
lidade e fiscalidade não foram encomendados, nunca 
publiquei, por exemplo, códigos fiscais ou compilações 
de normas contabilísticas nas épocas em que tais inicia-
tivas se mostravam altamente lucrativas. Afirmo isto, 
não como crítica a ninguém, pois publicar códigos e 
manuais explicativos é desempenho útil e socialmente 
relevante, ajudando os profissionais e utilizadores que 
procuram colher informação sobre o que está nas leis 
ou nas regras que as entidades reguladoras apresen-
tam.

Sempre fui estudioso do existente e, ao fazê-lo, en-
contrando falhas, achava-me no dever de as acentuar, 
convicto que estava a ser útil. E assim tenho prossegui-
do, inclusive com as actuais NIC do IASB e as  opções 
do nosso SNC.

C&E – De uma forma geral, constatamos 
que o meio académico português não tem 
assumido uma posição crítica idêntica.
O que pensa desse alheamento?
 
RF – Devo acentuar que têm aparecido, dentro e 

fora do País, profissionais de nomeada a formular re-
paros ou a sugerir revisões, focando  inconvenientes e, 
até, perigos de más soluções.  

Admito que muitos membros das academias não 
assumam essa posição crítica. Professores no activo 
têm preocupações de estudo das novidades que lhes 
aparecem, com a preocupação de as saberem bem para 
transmitir a seus alunos. Mas há também críticos das 
normas contabilísticas, nomes citáveis e só não o faço 
receoso de cometer injustiças de exclusão.  

C&E – Com o Processo de Bolonha
registou-se uma reestruturação do Ensino 
Superior da Contabilidade, através, 
nomeadamente, da criação de pós-graduações 
e mestrados. O que pensa desta realidade?

RFF – O Processo de Bolonha é também um mo-
vimento de globalização e normalização que apareceu 
no mundo actual sobre educação superior, pelo que 
aí militarão prós que aparecem defendidos em tal ide-
ário.  

Obviamente que, como cidadão interessado, ou-
vinte e leitor receptivo às considerações sobre o Pro-
cesso de Bolonha, poderia dar opinião. Mas não me 
pareceu poder trazer grandes achegas, pois as minhas 
funções relevantes na gestão e na universidade foram 
anteriores.  

C&E – Há quem sublinhe que as NIC
e o SNC são uma inevitabilidade face
ao processo de normalização e harmonização 
contabilística internacional, quer a nível 
do IASB e do FASB quer a nível da União 
Europeia. Concorda com esta perspectiva?

RFF – Em relação a este ponto, tenho de afirmar 
que a ideia da inevitabilidade das opções actuais de 
aceitação das NIC e, agora, entre nós, da aceitação do 
nosso SNC e das mudanças havidas na CNC já de há 
muito se admitia.

A aceitação do inevitável, todavia, não deve impedir 

ENTREVISTA

Justo valor
O “justo valor” é uma realidade bem definida
e não suscita especial dificuldades. O mais grave
é que já tem provocado falseamentos chocantes
da contabilidade em vários países.
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ninguém (eu próprio não o admitiria) de emitir a sua 
opinião quanto às mudanças que se estiverem a esta-
belecer, focando e justificando razões de discordância. 
Assim, no meu livro “Depoimentos sobre a Normali-
zação Contabilística Internacional”, de 2006, já con-
cluía, entre o mais,  que a globalização é o caminho e 
que a recusa é inviável – não há alternativa. É pacífico 
que as “normas internacionais contabilísticas” são de 
adoptar, mas as críticas interessam e ajudam a novas 
ponderações.

C&E – Um dos aspectos mais criticados 
no SNC é o da terminologia, i.e., do léxico 
contabilístico. Seria possível fazer melhores 
traduções? Os tradutores nacionais não são 
competentes?

RFF – Afirmo que, de facto, não se cuidou bem da 
redacção em português das normas, não escolhendo a 
terminologia mais adequada, usando termos e expres-
sões menos apropriados, por vezes, até, ininteligíveis 
ou incoerentes. Foquei a tal respeito inúmeros casos de 
má terminologia, nomeadamente em livros  e muitos 
artigos que entretanto publiquei, alguns sob a égide 
da OTOC e alguns em equipa com o Professor Lopes 
de Sá.  

C&E – Um dos aspectos conceptuais mais 
debatidos é o do “justo valor”. Não se estará 
a dar demasiada importância a essa questão, 
até porque a sua aplicação nas micro e PME 
(mais de 90%) será quase nula, pois poderão 
optar pela aplicação da Norma Contabilística 
e de Relato Financeiro - Pequenas Entidades 
(NCRF-PE), a qual quase elimina a sua 
aplicação? 

 RFF – Estou de acordo com o enunciado da per-
gunta. O “justo valor” é realidade bem definida e não 
suscita especial dificuldade. O mais grave é que tem 
já provocado falseamentos chocantes da contabilida-
de de vários países e muito em particular, nos Esta-
dos Unidos da América. Todavia, há outras viragens 
trazidas pelas NIC que são, na verdade, ainda mais 
ousadas. Há a este respeito que anotar, por exemplo, 
o conceito dado de Activo nas NIC, o qual conduz 
a que activos importantes sejam avaliáveis pelo “ va-

lor real actual”. A minha preocupação essencial tem 
sido a dos perigos reais de se ter introduzido esta nova 
conceituação.

 Na verdade, acolher apuramentos mais sofistica-
dos e menos seguros, na base de valorizações de muitos 
activos em termos de lucros esperados, estimativas pre-
sentes relativas a anos futuros com as quais se afectará 
património e capital próprio é perigoso. Passam a con-
tabilizar-se variações patrimoniais com base em valores 
futuros estimados, como as NIC consignam, que será 
irreal, desinformativo, cheio de subjectivismos e com 
variações ou correcções em anos seguintes – imparida-
des e outras.

As soluções das NIC favorecem, pois, práticas de 
desacertos. Claro que assentam na teoria da gestão 
empresarial (economia da empresa), a que se aderiu 
há muito. Mas aceitar que na gestão se concebam 
apuramentos na base de cenários futuros variados e 
admissíveis não é o mesmo que eleger, para a conta-
bilidade legal, jurídica, esses tipos de escriturações. 
Uma contabilidade baseada em teorias de apuramen-
to de valores actuais estimados através de cenários 
futuros eleitos foi opção que retirou a objectividade, 
segurança e prudência que convinha existir na pres-
tação de contas. 

C&E – Mas o “justo valor” já se encontrava 
previsto no modelo POC desde 1991 e até 
existia mesmo uma Directriz Contabilística 
(n.º 13) intitulada “Conceito de justo valor”, 
a qual até aqui não constituiu preocupação 
assinalável. Não será assim?

RFF – Estou de acordo com o apontado na per-
gunta, acentuando que os problemas maiores, de fac-
to, não são no “justo valor” que é até opção natural 
para certos casos concretos. O problema que mais 
reputo perigoso é o que se descreveu na resposta à 
pergunta anterior.

ENTREVISTA

Terminologia do SNC
Não se cuidou bem da redacção em português
das normas, não escolhendo a terminologia mais 
adequada, usando termos e expressões menos 
apropriados, por vezes, até, ininteligíveis ou 
incoerentes.
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O impacto do SNC
na análise financeira
FILOMENA ANTUNES BRÁS*

O novo Sistema de Normalização Contabilística é 
o aproximar Portugal ao movimento de harmonização 
contabilística na União Europeia e no mundo. Todavia, 
o impacto da sua aplicação transcende a entidade que é 
objecto da regulação. Neste artigo, pretende-se discutir de 
forma teórica o impacto da aplicação do SNC no âmbito 
da actividade do analista financeiro.

INTRODUÇÃO

O objectivo principal da análise financeira, mais con-
cretamente da análise das demonstrações financeiras, é 
avaliar o valor de uma entidade (Stickney et al., 2004). 
Uma análise financeira eficaz começa com a compreen-
são das características económicas da indústria onde a 
entidade está inserida, que determinam as condições de 
realização do negócio, mas, principalmente, conhecer as 
estratégias seguidas pela entidade para ser competitiva. 
É neste enquadramento que depois a atenção do analista 
se debruça sobre a avaliação da qualidade das demons-
trações financeiras, de como estas reflectem as conse-
quências económicas das decisões e acções da entidade. 
Esta avaliação pressupõe uma compreensão do sistema 
contabilístico normativo vigente, dos procedimentos 
que sustentam as demonstrações financeiras e os ajus-
tamentos apropriados que o analista deve executar no 
sentido de se assegurar da qualidade de informação for-
necida. De seguida, o analista faz uma análise do risco e 
da rendibilidade da entidade usando várias técnicas com 
o intuito final de avaliar o valor da empresa (Stickney et 
al., 2004). As demonstrações financeiras são, por isso, 
determinantes na análise financeira. Uma boa análise 
das demonstrações contabilísticas melhora a fiabilidade 
das conclusões retiradas na análise financeira (Stickney 
et al., 2004). A questão que se coloca presentemente é 
saber que impacto terá o novo sistema normativo conta-
bilístico no trabalho do analista financeiro.

A 1 de Janeiro de 2010 entra em vigor o novo Sistema 
de Normalização Contabilística (SNC) que revoga o ante-
rior sistema normativo contabilístico português, o Plano 
Oficial de Contabilidade (POC) e as Directrizes Conta-

bilísticas. Embora o Regulamento (CE) nº 1606/2002, 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de Julho, 
já esteja a ser cumprido em Portugal desde 2005, o SNC 
constituirá o normativo que maior número de empresas 
portuguesas irá abranger e, por isso, maior impacto terá.

Este artigo discute no plano teórico as implicações da 
entrada do SNC no âmbito da análise financeira, recor-
rendo à análise de algumas das situações mais frequentes 
alvo da atenção do analista financeiro.

O resto do artigo está estruturado da seguinte forma. 
Começamos com o enquadramento do SNC, da impor-
tância das demonstrações financeiras. De seguida apre-
sentamos alguns exemplos típicos de ajustamentos das 
demonstrações financeiras para efeito da análise financei-
ra. Por último, apresentamos uma conclusão da análise 
conduzida.

ENQUADRAMENTO DO SNC

O novo Sistema de Normalização Contabilística 
(SNC), aprovado pelo Decreto-Lei nº 158/2009, de 13 
de Julho, vem reforçar o cumprimento ao Regulamento 
(CE) nº 1606/2002, do Parlamento Europeu e do Con-
selho, de 19 de Julho. Isto é, desde 2005, através da pu-
blicação do Decreto-Lei nº 35/2005, de 17 de Fevereiro, 
as sociedades cujos valores mobiliários estejam admitidos 
à negociação num mercado regulamentado de qualquer 
Estado-membro são obrigadas a elaborarem as suas de-
monstrações financeiras de acordo com as normas in-
ternacionais de contabilidade. Todavia, quer a aplicação 
desse Regulamento (adopção das normas internacionais 
de contabilidade) quer agora a aplicação do SNC, ambos 
visam atender às crescentes necessidades em matéria de 
relato financeiro. No caso particular dos mercados de ca-
pitais, o relato financeiro é determinante no processo de 
comunicação entre as entidades e os potenciais investido-
res. Estes necessitam de escolher quais as melhores opor-
tunidades de negócio disponíveis no mercado e, por outro 
lado, as entidades necessitam de financiar o seu negócio. 
Todavia, nesta relação existem problemas de informação 
e os incentivos que os gestores têm de inflacionar o valor 
das suas ideias leva a que os potenciais investidores te-
nham de recorrer aos intermediários financeiros, nomea-
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Demonstrações financeiras

Há grandes e médias empresas e grupos
nacionais que carecem de produzir e divulgar 
demonstrações financeiras adequadas
aos mercados em que operam.
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damente ao analista financeiro. A sua função é a de ajudar 
o potencial investidor a distinguir as boas das más ideias 
para investimento (Palepu et al., 2007). No caso da aplica-
ção do SNC, a questão pode estar mais voltada, dado o tipo 
de entidades onde será aplicado, na relação das entidades 
com os bancos, principal fornecedor de capital financeiro, 
no sentido que estes procedem à avaliação das entidades 
(clientes) através dos sistemas de rating e scoring. Tal como 
é referido no preâmbulo do diploma legal que institui o 
novo sistema normativo contabilístico (SNC, 2009), o 
SNC “é um instrumento moderno ao serviço daquelas 
empresas portuguesas que, não tendo valores mobiliários 
admitidos à negociação num mercado regulamentado, têm 
uma dimensão, uma estrutura de capitais ou uma presen-
ça em determinadas actividades que as colocam em pleno 
ambiente globalizado de negócio, parceiros e fontes de fi-
nanciamento”. Sejam entidades com capitais públicos ou 
privados, existe um significativo universo de grandes e mé-
dias empresas e grupos nacionais que carecem de produzir 
e divulgar demonstrações financeiras adequadas aos vários 
mercados onde operam ou onde se financiam.

Neste sentido, e tal como também se constata no mes-
mo preâmbulo, o POC tinha-se já “revelado insuficiente 
para as entidades com maiores exigências qualitativas de 
relato financeiro, no contexto das profundas alterações 
ocorridas nos últimos anos na conjuntura económica e 
financeira, nomeadamente, a concentração de actividades 
empresariais a nível nacional, europeu e mundial; o desen-
volvimento de grandes espaços económicos, a regionaliza-
ção e globalização dos mercados financeiros e das bolsas 
de valores; a liberalização do comércio e globalização da 
economia e o factor da internacionalização das empresas, 
onde passa pela criação de subsidiárias, fusões e aquisições, 
empreendimentos conjuntos e alianças estratégicas”. Mas 
o POC também já carecia de “revisão técnica no que con-
cerne, nomeadamente, a aspectos conceptuais, critérios de 
reconhecimento e mensuração, conceito de resultados, bem 
como em relação aos modelos das demonstrações financei-
ras individuais e consolidadas”. O mesmo será dizer que os 
princípios geralmente aceites em Portugal que nos domí-
nios conceptual e instrumental transitam de 1977, já não 

respondiam adequadamente às exigências contemporâneas 
e que, por conseguinte, importava proceder à sua modifi-
cação, isto para além do acompanhamento da dinâmica da 
adopção pela União Europeia das normas internacionais de 
contabilidade. Tudo isto de acordo com as características e 
necessidades específicas do tecido empresarial português.

Neste sentido, em Portugal encontraremos três níveis 
de normalização contabilística: as sociedades cotadas em 
mercados regulamentados seguem as normas internacio-
nais de contabilidade, as demais seguirão o SNC, salvo as 
disposições previstas de exclusão a este sistema genérico. 
Dentro do SNC temos a Norma Contabilística e de Relato 
Financeiro para Pequenas Entidades (NCRF – PE, 2009) 
que, embora contemplando os tratamentos de reconheci-
mento, mensuração, de apresentação e de divulgação que 
na avaliação dos que se encontra estabelecida nas normas 
contabilísticas e de relato financeiro (NCRF), resume o 
que é considerado pertinente e mínimo a ser adoptado por 
entidades cuja dimensão não ultrapasse dois dos seguintes 
três limites: a) total do balanço: J500.000; b) total das 
vendas líquidas e outros rendimentos: J1.000.000 e; c) o 
número de trabalhadores empregados em média durante 
o exercício não excede os 20. Daí que o analista financeiro 
que se proponha avaliar uma entidade portuguesa terá de 
conhecer o sistema normativo contabilístico utilizado por 
esta e actuar em conformidade.

FINALIDADE DAS DEMONSTRAÇÕES 
FINANCEIRAS

As demonstrações financeiras representam de forma 
estruturada a posição financeira e o desempenho finan-
ceiro de uma entidade. Aliás, os objectivos das demons-
trações financeiras são exactamente esses: apresentar in-
formação que seja útil a uma vasta gama de utentes na 
tomada de decisões económicas (Estrutura conceptual, 
2009). Todavia, as demonstrações financeiras também 
mostram os resultados da actividade da gestão e dos re-
cursos a ele confiados. Para satisfazer este objectivo, as 
demonstrações financeiras proporcionam informação de 
uma entidade acerca dos activos, passivos, capital pró-
prio, rendimentos, gastos, fluxos de caixa e outras alte-
rações no capital próprio. Esta informação, juntamente 
com outra incluída nas notas do anexo, ajuda os utentes 
das demonstrações financeiras a prever os futuros fluxos 
de caixa da entidade e, em particular, a sua tempestivi-
dade e certeza.

Do ponto de vista contabilístico, as demonstrações 
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financeiras devem apresentar apropriadamente a posição 
financeira, o desempenho financeiro e os fluxos de cai-
xa de uma entidade. Isto significa que as demonstrações 
financeiras devem representar de forma fidedigna os efei-
tos das transacções, outros acontecimentos e condições de 
acordo com as definições e critérios de reconhecimento para 
activos, passivos, rendimentos e gastos estabelecidos na es-
trutura conceptual. Por outras palavras, uma apresentação 
apropriada exige que uma entidade (SNC, 2009: §2):

a) Seleccione e adopte políticas contabilísticas de acor-
do com a NCRF aplicável;

b) Apresente a informação, incluindo as políticas con-
tabilísticas, de uma forma que proporcione a dispo-
nibilização de informação relevante, fiável, compa-
rável e compreensível;

c) Proporcione divulgações adicionais quando o cum-
primento dos requisitos específicos contidos nas 
NCRF possa ser insuficiente para permitir a sua 
compreensão pelos utentes. 

Presume-se, assim, que a aplicação das NCRF, com 
divulgação adicional quando necessária, resulta em de-
monstrações financeiras que alcançam uma apresentação 
apropriada. 

Todavia, as demonstrações financeiras não respon-
dem por inteiro às exigências da análise financeira (Ne-
ves, 1996). Desde logo porque a contabilidade elabora 
as demonstrações financeiras no âmbito do regime do 
acréscimo, quando do ponto de vista financeiro, o impor-
tante são os fluxos financeiros. Assim, para determinar o 
resultado da entidade, os efeitos das transacções econó-
micas são registados com base no que se espera e não no 
actualmente recebido e pago. Neste sentido, as demons-
trações financeiras contabilísticas lidam com expectativas 
de futuros fluxos de caixa decorrentes de eventos corren-
tes, o que significa a introdução de subjectividade, pois 
baseiam-se numa variedade de pressupostos (Palepu et 
al., 2007). Do ponto de vista financeiro, o analista terá 
sempre de preparar demonstrações financeiras para sa-
tisfazer os objectivos da análise financeira. Várias razões 
suportam esta necessidade de adaptar as demonstrações 
financeiras contabilísticas: os gestores são responsáveis pe-
las demonstrações financeiras, o que significa que, para 
além de apresentar a situação da entidade, estas reflectem 
também o desempenho dos gestores e como há incentivos 
para a sua manipulação (no sentido dos gestores atingi-
rem os seus objectivos pessoais) o analista financeiro tem 
de saber identificar as possíveis distorções. Isto para além 
de que as demonstrações financeiras têm de ser adaptadas 

para possibilitar uma análise com base nos fluxos de caixa 
e não no regime do acréscimo. Além disso, a certificação 
legal das contas, quando existe, apenas averigua o grau de 
cumprimento das NCRF aplicadas. Isto é, o objectivo do 
analista financeira é o de obter demonstrações financei-
ras que sejam reveladoras do potencial de criação de valor 
para os accionistas e potenciais investidores, ao mesmo 
tempo que isentas de quaisquer interesses no conflito de 
agência que assiste normalmente as entidades onde a pro-
priedade e a gestão não constituem a mesma pessoa. De 
acordo com Palepu et al. (2007), a estratégia de relato da 
empresa – isto é, a forma como os gestores usam de forma 
discricionária o normativo contabilístico – influencia de-
cisivamente as demonstrações financeiras. Assim, embora 
o SNC apresente como uma das vantagens a melhoria de 
relato financeiro com as NCRF a estabelecerem o mínimo 
a regular e a divulgar, não evitam estes conflitos, além de 
não impedirem também o relato voluntário, para o qual 
o analista deve analisar e concluir pela sua utilidade na 
percepção do negócio da entidade. Aliás, embora a estru-
tura conceptual refira que as demonstrações financeiras 
são preparadas, apresentadas e dirigidas para um grupo 
vasto de utilizadores, alguns destes utentes podem exigir, 
e têm o poder de obter, informação para além da contida 
nas demonstrações financeiras, como é o caso do analista 
financeiro.

A estrutura conceptual orienta os preparadores das 
demonstrações financeiras no sentido de providenciarem 
informação que satisfaça as necessidades comuns da maior 
parte dos utentes. Contudo, as demonstrações financeiras 
não proporcionam toda a informação de que os utentes 
possam necessitar para tomarem decisões económicas, 
uma vez que elas, em grande medida, retratam os efeitos 
financeiros de acontecimentos passados e não proporcio-
nam necessariamente informação não financeira.

ANÁLISE DE ALGUMAS SITUAÇÕES

- Divulgação da informação
Uma das grandes diferenças que advém do SNC face 

ao POC tem a ver com o sistema normativo estar mais 
ligado a princípios do que regras. Significa isto que não 
haverá soluções únicas para tratar os eventos sujeitos ao 
reconhecimento pela contabilidade. O órgão da gestão 
é chamado para decidir pela política contabilística mais 
adequada para apresentar o efeito das transacções. Daí 
que uma das grandes diferenças, e que a caracterizo como 
positiva, é o grau de divulgação obrigatória a que as em-
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presas portuguesas estarão submetidas. Qualquer das 28 
normas contabilísticas e de relato financeiro que, paralela-
mente às questões de definição de conceitos, objectivos e 
enquadramento da norma, critérios para reconhecimento 
e mensuração, têm uma parte que se debruça sobre a di-
vulgação de informação inerente à aplicação da norma. 
Embora teoricamente isto seja bem-vindo pelos utilizado-
res da informação financeira, faltará saber em que medida 
este aumento de divulgação será efectivamente correspon-
dido pelas empresas portuguesas. Paralelamente, significa 
que, para o analista financeiro, este aumento de informa-
ção a divulgar traduz-se numa maior e espera-se melhor 
informação disponível, o que lhe facilitará o trabalho de 
apreciação das demonstrações financeiras com o intui-
to de analisar a rendibilidade e o risco subjacente, para 
avaliar a entidade. A única desvantagem potencial será a 
quantidade da informação disponibilizada se apresentada 
de forma densa e muito técnica, algo não muito apreciado 
pelos analistas financeiros (Neves, 1996).

 
- Estrutura das Demonstrações Financeiras

À semelhança do que acontecia com o POC, a Co-
missão de Normalização Contabilística Portuguesa optou 
também por definir modelos de apresentação das demons-
trações financeiras.

No balanço, os activos são apresentados mediante 
a classificação geral de correntes e não correntes. De 
acordo com a NCRF 1, um activo é classificado como 
corrente se é esperado que seja realizado ou vendido ou 
consumido no decurso normal do ciclo operacional da 
entidade; ou, então, seja detido essencialmente para a 
finalidade de ser negociado; ou que seja realizado num 
período de 12 meses após a data do balanço, ou, então 
é caixa ou equivalente a caixa, a não ser que lhe seja li-
mitada a troca ou uso para liquidar um passivo durante 
pelo menos 12 meses após a data do balanço (NCRF 
1, §14). Embora um dos critérios determinantes para 
considerar um activo como corrente seja a sua ligação ao 
ciclo operacional normal da entidade, a própria norma 
diz que tal pode não ser claramente identificável, pelo 
que, nestes casos, pressupõe-se que a sua duração seja de 
12 meses. Em todos os casos, e na defesa da utilidade da 
informação financeira para o utilizador, a norma realça a 
importância que têm as datas previstas para a realização 
de activos e de passivos na avaliação da liquidez e solvên-
cia de uma entidade – como é o caso da análise financei-
ra. Além disso, a informação sobre a data prevista para 
a recuperação e liquidação de activos e de passivos não 

monetários tais como inventários e provisões é também 
útil, quer os activos e os passivos sejam ou não classifica-
dos como correntes ou não correntes, já que para alguns 
instrumentos financeiros tal informação é obrigatória. 
A própria norma dá exemplo. A entidade deve divulgar 
a quantia de inventários que espera sejam recuperados 
a mais de 12 meses após a data do balanço (NCRF 1, 
§13). Em relação à definição do não corrente, a norma 
define por oposição do que é corrente.

Por sua vez, os passivos também são classificados como 
correntes e não correntes. Os passivos correntes são aque-
les que se espera sejam liquidados durante o ciclo opera-
cional normal da actividade, ou seja, detido essencialmen-
te para a finalidade de ser negociado ou deva ser liquidado 
num período até 12 meses após a data do balanço ou a 
entidade não tenha o direito incondicional de diferir a 
liquidação do passivo durante pelo menos 12 meses após 
a data do balanço. Todavia, o que determina serem classi-
ficados de corrente, ou não, é se são parte do capital circu-
lante usado no ciclo operacional normal da entidade. De 
acordo com o §18 (NCRF 1), os itens operacionais são 
classificados como passivos correntes, mesmo que estejam 
para ser liquidados mais de 12 meses após a data de ba-
lanço. Outros passivos correntes não são liquidados como 
parte do ciclo operacional normal, mas está prevista a sua 
liquidação para um período até 12 meses após a data de 
balanço ou estão essencialmente detidos para a finalidade 
de serem negociados. Por sua vez, os passivos financeiros 
que proporcionem financiamento numa base a longo pra-
zo e cuja liquidação não esteja prevista para um período 
até 12 meses após a data do balanço são passivos não cor-
rentes. O ser corrente é independente do prazo pelo qual 
foi constituído – o importante é se é liquidado no prazo 
até 12 meses pós-balanço. Ou seja, mesmo nos critérios 
de prazos, a informação divulgada permite ao analista fi-
nanceiro redefinir no âmbito a definição para cálculo dos 
fluxos de caixa. Uma das demonstrações mais importantes 
para a análise financeira prende-se com a Demonstração 
dos Fluxos de Caixa. Dada a importância, o SNC dedi-
ca-lhe uma norma contabilística e de relato financeiro 
(NCRF, 2009: NCRF 2).

- O Anexo
Enquanto as demonstrações financeiras se limitam a 

apresentar valores dentro de uma estrutura definida, as 
notas do anexo explicam os critérios e as formas como se 
contabilizam esses valores, detalhando em maior porme-
nor algumas dessas contas, o que possibilita ao analista 
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financeiro fazer algumas reclassificações para a sua análise 
(Neves, 1996).

De acordo com a (NCRF, 2009: NCRF 1), o anexo 
deve:

(a) Apresentar informação acerca das bases de prepa-
ração das demonstrações financeiras e das políticas 
contabilísticas usadas;

(b) Divulgar a informação exigida pelas NCRF que 
não seja apresentada na face do balanço, na demons-
tração dos resultados, na demonstração das altera-
ções no capital próprio ou na demonstração dos 
fluxos de caixa; e

(c) Proporcionar informação adicional que não seja 
apresentada na face do balanço, na demonstração dos 
resultados, na demonstração das alterações no capital 
próprio ou na demonstração dos fluxos de caixa, mas 
que seja relevante para uma melhor compreensão de 
qualquer uma delas. Cada item na face do balanço, 
na demonstração dos resultados, na demonstração 
das alterações no capital próprio e na demonstração 
dos fluxos de caixa, que tenha merecido uma nota no 
anexo, deve ter uma referência cruzada.

Uma das informações mais importantes a constar no 
anexo será o de apresentar o referencial contabilístico de 
preparação das demonstrações financeiras, dado que, com 
a entrada em vigor do SNC, Portugal passa a ter três ní-
veis de normalização e o analista financeiro tem de saber 
posicionar o seu trabalho mediante o referencial seguido 
pela entidade. As normas que constam do SNC apelam, 
muitas vezes, aos juízos de valor dos gestores para reco-
nhecimento e mensuração dos itens nas demonstrações fi-
nanceiras. É também no anexo que poderemos encontrar 
um resumo das políticas contabilísticas significativas ou 
outras notas, os juízos de valor, com a excepção dos que 
envolvam estimativas, que o órgão de gestão fez no pro-
cesso de aplicação das políticas contabilísticas da entidade 
e que tenham maior impacto nas quantias reconhecidas 
nas demonstrações financeiras. Isto para além de divulgar, 
no anexo, informação acerca dos principais pressupostos 
relativos ao futuro, e outras principais fontes da incerteza 
das estimativas à data do balanço, que tenham um ris-
co significativo de provocar um ajustamento material nas 
quantias escrituradas de activos e passivos durante o perí-
odo contabilístico seguinte.

É no anexo que encontramos uma das informações 
relevantes para a análise do risco da empresa, com a apre-
sentação de informação relativa aos passivos contingentes 
e compromissos contratuais não reconhecidos. O analis-

ta deve ter esta informação em consideração pois é im-
portante conhecer as responsabilidades que estejam fora 
do balanço, dos compromissos assumidos pela gestão e 
que podem afectar a situação financeira no futuro e de 
todos os outros contingentes que possam ter implicações 
financeiras relevantes no futuro. Esta é uma informação 
que deriva da aplicação da NCRF 21 – Provisões, Passi-
vos Contingentes e Activos Contingente (NCRF, 2009). 
Mas esta não constitui a única norma, onde a apreciação 
de gestão do risco de actividade da entidade determina a 
avaliação com base em pressupostos e juízos. Contudo, o 
que se constata é que o anexo continuará a ser a principal 
de informação relativa às políticas seguidas pela entidade.

Uma outra novidade do SNC que advém da Directriz 
Contabilística nº 29 – Matérias Ambientais diz respeito à 
informação quando às matérias ambientais. Esta informa-
ção também é um factor de apreciação para o analista no 
que toca às estratégias seguidas na condução do negócio 
pela entidade, em termos de responsabilidade ambiental. 
Isto na medida em que, actualmente, a vertente da res-
ponsabilidade social é valorizada e para alguns investido-
res é visto como um dos critérios para o investimento. 

- Alteração das Políticas Contabilísticas
e a Comparabilidade da Informação Financeira

Como as alterações das políticas contabilísticas afectam 
a comparabilidade histórica da informação, o conhecimen-
to destes factos é essencial para que o analista financeiro não 
cometa incoerências na sua análise (Neves, 1996).

A NCRF 4 – Políticas contabilísticas, alterações nas es-
timativas contabilísticas e erros (NCRF, 2009) prescreve os 
critérios para a selecção e alteração das políticas contabilís-
ticas, bem como o tratamento contabilístico e divulgação 
das alterações nas políticas contabilísticas e correcções de 
erros. Esta norma visa, por isso, melhorar a relevância e a 
fiabilidade das demonstrações financeiras de uma entidade 
e a sua comparabilidade ao longo do tempo.

As entidades poderão alterar as suas políticas conta-
bilísticas por motivo de ser exigida por uma norma ou 
interpretação (que acontece por exemplo com a NCRF 7 
– Activos Fixos Tangíveis (NCRF, 2009) a propósito da 
alteração da vida útil, valor residual ou método de depre-
ciação que é permitido após avaliação pela gestão dos acti-
vos fixos tangíveis que detém). Todavia, do ponto de vista 
da análise financeira, se a definição de políticas contabilís-
ticas é fácil pela parte dos gestores, pois permite reflectir 
alguma da sua informação interna, os analistas têm de a 
distinguir da mera manipulação dos resultados, na medida 
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que o lucro constitui, por exemplo, uma medida de avalia-
ção de desempenho dos gestores. Por isso, estes têm incen-
tivos para usar de forma discricionária as normas contabi-
lísticas que distorcem os lucros relatados, ao fazer assunções 
enviesadas. Assim, a gestão de resultados distorce os dados 
financeiros contabilísticos, tornando-os menos valiosos para 
os utilizadores externos das demonstrações financeiras. Há 
custos e benefícios que derivam em serem os gestores a re-
latar, mas onde as normas contabilísticas, e nomeadamente 
a auditoria, constituem mecanismos de redução do custo e 
preservarão do benefício de delegação de relato aos gestores.

Assim, a análise que o analista financeiro faz da infor-
mação contabilística deve começar por identificar as polí-
ticas contabilísticas chave, ou seja, aquelas que tenham a 
ver com os factores críticos de sucesso e os riscos identifi-
cáveis na análise estratégica. Por exemplo, na indústria do 
retalho, a gestão dos inventários é chave.

O analista financeiro deve também avaliar a flexibili-
dade contabilística, pois nem todas as entidades têm igual 
flexibilidade. Avaliar a estratégia contabilística – podem 
dizer a verdade ou esconder o desempenho real. Para isso, 
o analista terá de ver quais as políticas contabilísticas se-
guidas na indústria, os incentivos dos gestores, o porquê 
de haver (se houver) mudanças de políticas, averiguar em 
que medida as estimativas no passado se têm revelado rea-
listas. Ver se a empresa estruturou importantes transacções 
de negócio para atingir certos objectivos contabilísticos. 
Por exemplo, o caso da Enron, em que os passivos foram 
transferidos para as “entidades com fins especiais”, por no 
sistema normativo do FASB estas entidades ficarem fora 
do perímetro de consolidação.

Também deve avaliar a qualidade da divulgação. O 
gestor pode tornar mais fácil ou difícil para o analista 
avaliar a qualidade das demonstrações financeiras e em 
que a divulgação voluntária pode ser importante. Há que 
responder: a divulgação é mais narrativa para escamotear 
o desempenho e as dificuldades? As notas do anexo expli-
cam bem? Correspondem ao mínimo definido pelo siste-
ma normativo contabilístico?

- As Normas Contabilísticas
e de Relato Financeiro (NCRF)

Uma das críticas mais frequentes às demonstrações fi-
nanceiras contabilísticas consistia no facto de estas não 
reflectirem valores actuais, pois a contabilização seguia, 
por via da regra, o modelo do custo histórico, sendo a 
revalorização do activo fixo tangível uma prática normal-
mente ignorada (Neves, 1996). Contudo, com o SNC 

não será bem assim, ao permitir, por exemplo na NCRF 
7 – Activos fixos tangíveis (NCRF, 2009), a entidade op-
tar pela utilização do método de custo ou do método de 
revalorização após o reconhecimento inicial deste tipo de 
activos. Diz a NCRF 7 (§31) que, após o reconhecimento 
do activo, se o justo valor pode ser mensurado fiavelmen-
te, então a entidade pode optar por escriturar o activo por 
uma quantia revalorizada que consiste no seu justo valor 
à data da revalorização menos qualquer depreciação acu-
mulada subsequente e perdas por imparidade acumuladas 
subsequentes. Além disso, a própria NCRF 7 diz que as 
revalorizações devem ser feitas com suficiente regulari-
dade para assegurar que a quantia escriturada não difira 
materialmente daquela que seria determinada pelo uso do 
justo valor à data do balanço.

A questão está, assim, mais em saber que método será 
escolhido pelas entidades e como identificam o respecti-
vo justo valor do que por defeito do sistema normativo 
contabilístico vigente. Ou seja, mais uma vez, o sistema 
contabilístico cria condições para que as demonstrações 
financeiras apresentem de forma apropriada a realidade da 
entidade, mas, por outro lado, o analista tem de avaliar e 
saber quais os pressupostos subjacentes à adopção de um 
ou outro método de contabilização.

As NCRF também definem como registar certos even-
tos e limitam a utilização discricionária dos gestores. Por 
exemplo, a NCRF 9 – Locação (NCRF, 2009) distingue 
locação financeira da locação operacional e o tratamento 
contabilístico a seguir respectivamente. Todavia, há um 
quantidade de critérios a seguir para definição de locação 
financeira que depende da aferição do gestor, e depois o 
auditor, se os activos são recursos detidos economicamen-
te pela empresa ou não.

As NCRF têm em comum também a uniformização da 
linguagem. Se, por um lado, facilita ao analista financeiro 
a compreensão dos conceitos subjacentes à elaboração das 
demonstrações financeiras, aumentando também a credi-
bilidade das demonstrações financeiras, tem também um 
lado menos bom, que é a de restringir a capacidade dos 
gestores em reflectirem nas demonstrações financeiras a 
realidade da entidade. Por exemplo, em relação aos in-
tangíveis como o capital humano. Pode ser importante 
no âmbito de uma análise financeira, mas tal facto não é 
reconhecido nas demonstrações financeiras.

Uma questão que se apresenta no âmbito do SNC e da 
NCRF 12 – Imparidades (NCRF, 2009) em particular tem 
a ver com a noção de imparidade. Para o analista financei-
ro, é imperioso compreender quais as fontes de informação 
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utilizadas pela gestão no sentido de determinar as quantias 
escrituradas e as quantias recuperáveis dos activos e concluir 
pela existência de, ou ausência de, imparidade dos activos.

A auditoria desempenhará um papel importante na 
verificação da integridade das demonstrações financeiras, 
pois não está envolvida na preparação das mesmas. Por 
isso, o auditor externo assegura que os gestores usam as 
convenções e regras contabilísticas de forma consistente e 
as estimativas são razoáveis. Mas a aplicação do SNC não 
implica necessariamente que as contas sejam auditadas, 
pelo que este acrescento na credibilidade das demonstra-
ções financeiras não está assegurado.

CONCLUSÃO

A entrada do SNC em vigor significa, por um lado, um 
avanço de Portugal face ao movimento de harmonização 
contabilística que ocorre, mas significa também, para as em-
presas que o terão de cumprir, alguns custos de propriedade. 
A formação dos contabilistas e técnicos oficiais de contas será 
uma peça chave. Do mesmo modo, será para empresa a ne-
cessidade de alterar os seus sistemas de informação de acordo 
com normativo e da quantidade e qualidade de informação 
que deverá divulgar, face à menor exigência do normativo 
anterior. Embora o SNC seja de maior realce para os pro-
fissionais que o irão aplicar, os gestores também terão de ser 
alvo de formação, pois muitas das normas contabilísticas e de 
relato financeiro apelam à avaliação da gestão para a adopção 
das políticas contabilísticas a seguir pelas suas entidades. O 
SNC significa, no fundo, uma grande mudança na mentali-
dade dos contabilistas, na forma de perceber a entidade e de 
a retratar nas demonstrações financeiras.

Todavia, esta mudança também acarreta custos para os 
analistas financeiros. As normas internacionais de contabi-
lidade já são de aplicação obrigatória para as empresas cota-
das e, por isso, os analistas financeiros das grandes casas de 
corretagem já fizeram a sua adaptação. Todavia, as empresas 
cotadas são uma ínfima parte do tecido empresarial portu-
guês. Haverá agora que se adaptarem e prepararem também 
para o novo sistema de normalização contabilística.

O SNC que vai entrar em vigor consubstancia-se num 

aumento claro da capacidade de relato de uma entidade. Em-
bora o enquadramento normativo preveja este aumento não 
só em quantidade da informação prestada mas também da 
sua qualidade, é claro que estes objectivos só serão atingidos 
se as próprias entidades que relatam estiverem interessadas 
no processo de divulgação de informação e da sua consciên-
cia do papel que a divulgação representa na tomada de de-
cisões dos vários utilizadores, nomeadamente do analista fi-
nanceiro. Torna-se claro que, ao proporcionar melhor e mais 
informação, a contabilidade facilita o trabalho do analista. 
Mas, embora os problemas invocados pelo analista financeira 
transitem para o âmbito do SNC, a verdadeira avaliação do 
impacto do SNC no trabalho do analista vai depender mais 
do grau de aplicação do SNC pelas entidades do que pelo 
SNC em si mesmo. Do ponto de vista da regulamentação, 
as NCRF estão pensadas para aumentar a qualidade das de-
monstrações financeiras produzidas e, por isso, aumentar a 
sua utilidade para a tomada e decisão dos sues utilizadores. 
Por último, há que afirmar que, apesar de ainda haver mar-
gem para que as demonstrações financeiras contabilísticas 
sejam ajustadas pelos analistas, os estudos científicos conti-
nuam a mostrar que as previsões baseadas em resultados con-
tabilísticos são as mais valorizadas pelos investidores.

Referências bibliográficas

Estrutura conceptual (2009), Diário da República, II 
série, nº 173 (Aviso n.º15652/2009, de 7 de Setembro de 
2009), pp. 36227 – 36234.

NCRF (2009), Diário da República, II série, nº 173 
(Aviso n.º 15655/2009, de 7 de Setembro de 2009), pp. 
36260 -36359.

NCRF-PE (2009), Diário da República, II série, nº 
173 (Aviso n.º 15654/2009, de 7 de Setembro de 2009), 
pp. 36237-36260.

Neves, João C. (1996), Análise Financeira, Texto Editores.
Palepu, K., Peek, E., Bernard, V., Healy, P., 2007. 

Business Analysis and Valuation Using financial statements: 
IFRS Edition - Text and cases, 1st edition, Thomson Lear-
ning EMEA. ISBN: 9781844804924

SNC (2009), Diário da República, I série, nº 133 (De-
creto-Lei nº 158/2009, de 13 de Julho publicado), pp. 
4375-4384.

Stickney, C.; Brown, P. and Wahlen, J.; 2004. Finan-
cial Reporting and Statement Analysis: A strategic Perspecti-
ve, 5th Edition, Thomson.

*Professora Auxiliar da Escola de Economia e Gestão
da Universidade do Minho

filomena@eeg.uminho.pt

CONTABILIDADE

Formação dos TOC

A entrada em vigor do SNC implicará
para as empresas alguns custos de propriedade, 
pelo que a formação dos TOC assume especial 
importância.
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O factoring pode interpretar-se como um sistema aper-
feiçoado de cobranças. Vulgar na gestão de tesouraria das 
empresas, apresenta-se como uma actividade que assegura 
o seu funcionamento corrente através da tomada dos cré-
ditos sobre terceiros, substituindo o crédito de tesouraria 
com grande vantagem do factor tempo. Este artigo visa dar 
a conhecer a actividade de factoring, ou cessão financeira 
e contribuir com uma proposta de resolução de um caso 
prático de factoring, tão real quanto possível, que possa de 
alguma maneira ajudar todos aqueles que, por necessidades 
profissionais, lidam com este instrumento de gestão, uma 
vez que o actual modelo SNC não permite dar resposta 
cabal à sua contabilização.

1. INTRODUÇÃO

A literatura atinente ao factoring não é, em Portugal, 
muito generosa. Com efeito, esta é uma matéria pouco 
privilegiada pelos autores nacionais. Não obstante, Valle 
(1965), Almeida (1988), Machado (1998), Silva, Pereira 
e Rodrigues (2006) e Silva (2009) dedicaram-lhe atenção 
sob o ponto de vista económico e contabilístico.

Numa outra óptica, Uva (1991), Santana (1993), Mon-
teiro (1996) e Cordeiro (1997) optaram antes por uma 
abordagem de estilo jurídico-normativo.

Em sede do presente artigo, o nosso enquadramento, sem 
descurar os aspectos legais do contrato, será eminentemente 
contabilístico, porque a motivação será a de contribuir com 
uma proposta de resolução de um caso prático de factoring, sa-
bendo-se a priori que o novo Sistema de Normalização Con-
tabilística (SNC) é completamente omisso no que respeita ao 
factoring como instrumento financeiro de curto prazo, nome-
adamente a Norma Contabilística e de Relato Financeiro 27 
– Instrumentos Financeiros, que o não contempla.

Em nossa opinião, este assunto reveste-se assim de parti-
cular actualidade, até porque no anterior normativo nacional 
(vulgo POC/89, Directrizes Contabilísticas e Interpretações 
Técnicas), a forma de contabilização do factoring também 
carecia de um modelo legal.

2. CARACTERÍSTICAS E ELEMENTOS 
DEFINIDORES DO CONTRATO

Apresentado-se como um contrato de prestação de servi-
ços que procura a cessão de créditos a breve prazo, o factoring 
pode revelar-se um instrumento de gestão eficaz, numa épo-
ca em que a maioria das micro, pequenas e médias empresas 
se confronta com problemas de liquidez (Silva, 2009). 

Geralmente, o processo tem o seu início na análise feita 
pela empresa de factoring “à carteira de clientes do possível 
aderente, realizando uma avaliação do risco de cada um dos 
seus clientes, de forma a negociar-se quais os que ficam afec-
tos a um contrato de factoring” (Silva, 2009: p. 51). 

Em termos globais, o factoring consiste na tomada por 
um intermediário financeiro (o factor) dos créditos a curto 
prazo que os fornecedores de bens ou serviços (os aderentes 
a um contrato de factoring) constituem sobre os seus clientes 
(os devedores).

A relação entre estas entidades pode ser representada no 
seguinte diagrama:

ADERENTE FACTOR

DEVEDORES

1

2

3

4

Figura I: Esquema do Factoring Fonte: Costa e Alves (2005, p. 645)

Legenda: 1. Venda de bens e serviços e facturação correspondente; 

 2. Remessa das cópias das facturas; 

 3. Pagamentos à empresa de factoring;

 4. Entregas efectuadas à empresa aderente, as quais podem ser feitas
     no vencimento ou antecipadas mediante o pagamento de um juro.

 

As principais vantagens do factoring residem na cobrança 
e gestão dos créditos concedidos, aliviando a empresa ade-
rente da sobrecarga administrativa e da mobilização ante-
cipada dos fundos. A Associação Portuguesa de Leasing e 
Factoring (ALF) destaca também no seu sítio electrónico a 
segurança das vendas a crédito e o aumento da eficácia da 
área comercial (dedicação exclusiva a tarefas técnicas e co-
merciais) (ALF, 2010).

Num contrato de factoring, que é sempre celebrado por 

Factoring – uma proposta de tratamento 
contabilístico na óptica
da empresa aderente
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escrito (art.º 7.º do Decreto-Lei n.º 171/95), devem estar 
especificados os seguintes itens:

– a duração do contrato;
– a comissão de factoring;
– a periodicidade das cessões (remessa ao factor das có-

pias das facturas emitidas); 
– os clientes incluídos no contrato e
– a taxa de juro dos adiantamentos efectuados pelo factor.
A celebração do contrato deve ser comunicada aos clien-

tes da empresa aderente, passando as facturas a incluir a in-
dicação de que devem ser pagas ao factor no vencimento e 
nas condições até então praticadas.1

O custo do factoring englobará, fundamentalmente uma 
comissão de cobrança, a qual será contabilizada como Forneci-
mentos e Serviços Externos – Trabalhos Especializados2 (Costa 
e Alves, 2005; Silva, Pereira e Rodrigues, 2006), e os juros do 
financiamento contraído contabilizados como Gastos e Perdas 
de Financiamento – Juros de Financiamento Obtidos.

A opção pelo factoring permitirá à empresa aderente re-
ceber os seus créditos na data de vencimento de cada factura, 
na data de um vencimento médio presumido estipulado em 
contrato ou numa data anterior ao vencimento, o que pode 
traduzir-se numa transformação de vendas a prazo em ven-
das a dinheiro (Costa e Alves, 2005).

A gestão e cobrança dos créditos pode ser feita nas se-
guintes modalidades:

– Sem recurso: o factor assume os riscos inerentes à aqui-
sição de créditos, não podendo reclamar junto da em-
presa aderente a falta de pagamento do devedor.

–  Com recurso: o factor não assume o risco de crédito, 
ficando com direito de regresso sobre a empresa ade-
rente, no caso de o crédito se tornar incobrável.

Na cessão sem recurso (cessões pro solvendo), a empre-
sa aderente vende as dívidas a receber como quaisquer ou-
tros activos, transmitindo todos os riscos e recompensas ao 
factor, com excepção de eventuais devoluções ou descontos 
acordados com o devedor.

Na cessão com recurso (cessões pro soluto), a empresa 
aderente mantém o risco pela não cobrança do crédito, pelo 
que se pode inferir não existir qualquer venda de activos, de-
vendo o valor antecipado ser tratado como uma operação de 
financiamento, mantendo-se no activo as dívidas a receber 
dos clientes.

1   Para uma explicação mais pormenorizada das características do contrato 
jurídico de cessão financeira, ou factoring, observe-se Almeida (1999).
2   De acordo com Borges, Rodrigues e Rodrigues (2005, p. 634), “englo-
ba-se nesta conta um conjunto de serviços subcontratados a terceiros, não 
directamente relacionados com o objecto principal da empresa”. Cremos 
que esta filosofia de pensamento mantém-se válida no recente SNC (Sistema 
de Normalização Contabilística). 

3. ENQUADRAMENTO LEGAL
E ASPECTOS FISCAIS

Em Portugal a actividade de factoring é legislada pelo 
Decreto-Lei n.º 171/95, de 18 de Julho, que regula as socie-
dades de factoring e o contrato de factoring.

O Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades 
Financeiras, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 289/92, de 31 de 
Dezembro, actualizado pelo Decreto-Lei n.º 285/2001, de 3 
de Novembro, incluiu as sociedades de factoring entre as ins-
tituições de crédito, “motivo pelo qual devem organizar a sua 
contabilidade de acordo com o Plano de Contas para o Sector 
Bancário” (Silva, Pereira e Rodrigues, 2006: p. 292). 

As operações de factoring estão sujeitas a imposto de selo, 
como segue:

- imposto de selo de contrato (actualmente 0,5%);
- imposto de selo de 4% sobre juros e comissões cobra-

dos pelo factor (cessionário).

4. RELAÇÕES FACTOR-ADERENTE3

Normalmente, o processo inicia-se com a formulação de 
uma proposta de adesão por parte do aderente, fornecendo 
para o efeito ao factor informações contabilísticas sobre a 
sua posição financeira e desempenho económico.

Em paralelo, submete ao consentimento da sociedade de 
factoring a sua carteira de clientes, dando a conhecer em ter-
mos individualizados os dados de cada um, designadamente 
o volume habitual de compras anuais, os limites de crédito e 
as condições de recebimento, de forma a que o factor possa 
estimar os valores dentro dos quais assume o risco das ope-
rações.

Especificado este limite e depois do exame do histórico 
da empresa aderente, o contrato é celebrado, nele se indican-
do, como atrás se expôs, a respectiva duração, a comissão4 
de factoring, a taxa de juro do (eventual) adiantamento e os 
clientes aprovados. 

Simultaneamente, os devedores do aderente são infor-
mados da existência do contrato, por carta registada com 
aviso de recepção, para que na data de vencimento das 
facturas estes saibam que as devem pagar à sociedade de 
factoring. 

 

3   Esta secção, em particular, inspira-se em Silva, Pereira e Rodrigues (2006: 
pp. 290-291). 
4   Na opinião de Silva, Pereira e Rodrigues (2006: p. 292), a remuneração 
dos serviços prestados pelo factor depende da “carga administrativa que re-
sultar da gestão dos clientes e operações de cobrança, [oscilando] na prática 
contratual portuguesa entre 0,5% e 2,5% sobre o montante dos créditos 
cedidos, embora possa ser superior.”

CONTABILIDADE
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5. PROPOSTA DE TRATAMENTO 
CONTABILÍSTICO

Reproduzimos abaixo os principais lançamentos re-
lativos a esta temática5, sem prejuízo de outros reconheci-
mentos contabilísticos específicos de cada contrato, como 
oportunamente daremos conta. Assim, em sede de plano de 
contas do SNC, virá:

CONTA DESCRIÇÃO DÉBITO CRÉDITO

211x Clientes c/c - Factor com Crédi-
tos Tomados [1]  

A    

211yy Clientes c/c - Empresas Deve-
doras (a individualizar)  [1]

Histórico [1] Cessão de créditos (facturas + notas de débito - notas 
de crédito)

CONTA DESCRIÇÃO DÉBITO CRÉDITO

12x Depósitos à Ordem - Banco X [2]  

a    

2514k Financiamentos Obtidos - 
Sociedades de Factoring  [2]

Histórico [2] Adiantamento recebido do factor (sujeito à taxa de juro 
convencionada)

CONTA DESCRIÇÃO DÉBITO CRÉDITO

12x Depósitos à Ordem - Banco X [3]  

a    

211x Clientes c/c - Factor
com Créditos Tomados  [3]

Histórico [3] Recebimento dos créditos cedidos

CONTA DESCRIÇÃO DÉBITO CRÉDITO

6911x Gastos e Perdas de Fin. - Juros 
de Financiamentos Obtidos [4]  

2514k
Financiamentos Obtidos 
- Sociedades de Factoring 
– Factor k

  

a    

12x Depósitos à Ordem - Banco X  [4]

Histórico [4] Pag.to de juros e do adiantamento à empresa finan-
ciadora (factor)

CONTA TÍTULO DÉBITO CRÉDITO

6221
Fornecimentos e Serviços 
Externos - Trabalhos 
Especializados

[5]  

a    

12x Depósitos à Ordem - Banco X  [5]

Histórico [5] Pag.to das comissões de cobrança debitadas pela em-
presa de factoring 

5   A nossa análise excluirá o tratamento fiscal do imposto de selo.

6. CASO PRÁTICO

A Farmed, S.A. é uma empresa do sector farmacêutico 
com sede em Coimbra cujo volume de negócios se centra es-
sencialmente no fornecimento hospitalar de medicamentos.

Três dos seus clientes – Hospital Saúde, do Porto; Hospital 
Ria-Mar, de Aveiro, e Hospital Tradição, em Coimbra – são 
devedores da Farmed, S.A. num total global de J 945 000,00 
(IVA incluído), valor este respeitante a 18 facturas (6 por cada 
hospital), todas com data de vencimento a 120 dias a contar do 
dia 1 de Fevereiro de 2010.

Nesta mesma data, o Director Financeiro da Farmed, 
S.A., em virtude de uma dificuldade momentânea de tesou-
raria, e sabendo antecipadamente que aos hospitais em ques-
tão é sistematicamente concedida uma dilatação do prazo de 
pagamento, decide contactar a Keller Factoring, S.A., com o 
objectivo de obter liquidez de uma forma expedita e finan-
ceiramente competitiva, sob a forma de um adiantamento, 
tentando também evitar os constrangimentos associados a 
cobranças e gestão de créditos desta natureza.

As etapas para a celebração do contrato e notificação dos 
devedores decorreram cronologicamente como segue:

2 de Fevereiro - Preenchimento formal da proposta de 
factoring à Keller Factoring.

4 de Fevereiro - Pedido de informações financeiras e 
contabilísticas pela empresa de factoring, concreta-
mente: Demonstrações Financeiras dos dois últimos 
exercícios contabilísticos (Balanço e Demonstração 
dos Resultados por Naturezas), balancete de clientes, e 
os dois últimos Relatórios e Contas da Farmed, S.A..

6 de Fevereiro - Resposta favorável da Keller Factoring, 
S.A., uma vez analisados os parâmetros de negócio, o 
risco da empresa proponente e a carga administrativa 
inerente à cobrança das 18 facturas.

7 de Fevereiro - Emissão e celebração do contrato de 
factoring, reconhecido notarialmente, e no qual ficou 
especificado o seguinte clausulado:

– Duração do contrato: 4 meses.
– Início do contrato: 12 de Fevereiro;
– Taxa de comissão: 0,5% {liquidada no final do 

contrato};
– Adiantamento: 80% do valor global das factu-

ras {a entregar no dia 12 de Fevereiro e liquidado 
pela Farmed, S.A. no final do contrato};

– Taxa de juro anual de 5% {euribor mais spread 
de 3,25%};

– Juros calculados ao dia.6 

6   A Farmed, S.A. reconhecerá os juros postecipadamente no final de cada 
mês.

CONTABILIDADE
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– Juros liquidados pela empresa aderente no final 
do contrato;

– Clientes incluídos: Hospital Saúde, Hospital Ria-
Mar e Hospital Tradição e

– Cedência dos créditos relativos às 18 facturas em 
questão {a partir do dia 12 de Fevereiro de 2010).

11 de Fevereiro - Envio pela Keller Factoring, S.A. em pa-
pel timbrado da empresa aderente, da carta de notificação 
aos devedores supra, os quais ficaram informados nesta 
data da cedência de créditos por parte da Farmed, S.A. à 
Keller, S.A., entidade a quem deverão efectuar os respecti-
vos pagamentos na data de vencimento das suas dívidas.

Pedido: Releve, em Diário da empresa aderente, as 
operações que entender relevantes, sabendo que em 1 de 
Junho de 2010 os devedores mencionados liquidaram as 
suas dívidas à sociedade de factoring, tendo esta 14 dias 
depois procedido ao pagamento à Farmed S.A. dos créditos 
por si tomados com cheque à ordem sobre a Caixa Geral 
de Depósitos.

7. PROPOSTA DE RESOLUÇÃO

Com base nos dados acima expostos, avançamos com a 
seguinte proposta de contabilização, em linguagem SNC:

NOTA 1: A comissão é registada no acto de cedência das facturas, tanto na empresa aderente como no factor. Neste caso, é de 0,5% do valor global das facturas 
cedidas.

NOTA 2: Em alternativa à conta 278, poderia ser utilizada a 2722x Credores por Acréscimos de Gastos. Opção válida também para o reconhecimento dos 
juros.

NOTA 3: O adiantamento é de 80% sobre o valor das facturas e é registado a 12 de Fevereiro.

NOTA 4: Juros calculados ao dia (16 dias no mês de Fevereiro, 31 dias em Março, 30 em Abril, 31 em Maio e 12 em Junho). Como os juros só são liquidados 
no final do contrato, a conta 278 ou 2722 é aqui transitória. J=c*n*i. Juro simples. Valores arredondados à unidade por defeito ou por excesso, conforme os 
casos. No cálculo do juro foi considerado o ano civil: 365 dias.

NOTA 5: · Juros = 1.657,00 + 3.210,00 + 3.107,00 + 3.210,00 + 1.243,00 =  J 12.427,00
· Comissão = J 4.725,00
· 12.427,00 + 4.725,00 = J 17.152,00

Nesta data, a conta 2514 tem que vir saldada, bem como a transitória 278 e ainda naturalmente a 211x Sociedade de Factoring, Keller, S.A.. Relativamente 
à dívida desta última para com a Farmed (J 945,000,00), a regularização ou liquidação da mesma terá que entrar em linha de conta com o adiantamento, os 
juros e a comissão que são pagos no final do contrato. Daí que, em 14 de Junho, relativamente à facturação cedida, tenhamos que deduzir o valor dos juros, 
comissão e adiantamento, pelo que em Depósitos à ordem só entrará o valor correspondente ao remanescente.

DIA HISTÓRICO
CONTAS VALOR (J)

DÉBITO CRÉDITO DÉBITO CRÉDITO

12
Fev. Cessão de créditos 211x

Sociedade de Factoring Keller

211yy
Hospital Saúde
Hospital Ria-Mar
Hospital Tradição

945.000,00 945.000,00

12 
Fev.

Reconhecimento da comissão a 
liquidar no final do contrato
(NOTA 1)

62 21 FSE
Trab. Especializados

278x
Credores Diversos Soc. Fact. Keller 
(NOTA 2)

4.725,00 4.725,00

12 
Fev.

Adiantamento efectuado pela 
sociedade de factoring
(NOTA 3)

12y D/O – Banco y 
2514k
Financiam. Obtidos
Keller 

756.000,00 756.000,00

28 
Fev.

Reconhecimento dos juros do mês 
de Fevereiro a liquidar no final do 
contrato
(NOTA 4)

6911x
Juros de factoring

278x
Credores Diversos Soc. Fact.Keller 1.657,00 1.657,00

31 
Mar.

Reconhecimento dos juros do mês de 
Março a liquidar no final do contrato

6911x
Juros de factoring

278x
Credores Diversos Soc. Fact.Keller 3.210,00 3.210,00

30 
Abr.

Reconhecimento dos juros do mês de 
Abril a liquidar no final do contrato

6911x
Juros de factoring

278x
Credores Diversos Soc. Fact. Keller 3.107,00 3.107,00

31 
Mai.

Reconhecimento dos juros do mês de 
Maio a liquidar no final do contrato

6911x
Juros de factoring

278x
Credores Diversos Soc. Fact.Keller 3.210,00 3.210,00

12 
Jun.

Reconhecimento dos juros
do mês de Junho a liquidar no final 
do contrato

6911x
Juros de factoring

278x
Credores Diversos Soc. Fact. Keller 1.243,00 1.243,00

14 
Jun.

Regularização do adiantamento, 
juros e comissão
(NOTA 5)

2514k
Financiam. Obtidos Keller
12x D/O - CGD
278x Credores Diversos Soc. 
Fact. Keller

211x
Sociedade de Factoring Keller

756.000,00
171.848,00

17.152,00
945.000,00
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Empresas de auditoria
têm de “limpar” a imagem

O papel desenvolvido pelas grandes empresas de au-
ditoria foi pouco analisado durante a crise. Estão agora 
a surgir estudos que revelam a necessidade do sector de 
mudar a imagem, sobretudo têm que reconquistar a con-
fiança quanto ao cumprimento das normas da profissão.

Os especialistas da área da Contabilidade defendem 
que não se pobem ocultar manobras como as operações 
fora do balanço dos investidores. Consideram que é es-
sencial um debate internacional para fixar os padrões con-

tabilísticos. As denúncias revelam a existência de grupos 
de pressão que questionam o objectivo das empresas de 
auditoria no momento de oferecerem aos investidores 
uma imagem real de saúde financeira de uma empresa. 
Naturalmente, os quatro grandes grupos de auditoria re-
jeitam as acusações, garantindo que cumpriram as suas 
obrigações. Mas a realidade é diferente, a falência do Leh-
man Brothers trouxe para o debate o papel desempenhado 
pelas auditoras.

8. CONCLUSÃO

Parece-nos que o factoring e o respectivo tratamento 
contabilístico não são na realidade matérias muito gratas aos 
conteúdos programáticos dos cursos superiores de Contabi-
lidade em Portugal.

Numa altura em que se colocam novos desafios às em-
presas e aos Técnicos Oficiais de Contas (TOC), inerentes 
à dinâmica, ao avanço e ao prestígio de uma economia em 
mudança, o aconselhamento à Gestão por parte dos profis-
sionais de Contabilidade passará também pela consideração 
de instrumentos alternativos de cobrança, sempre que os 
meios tradicionais não se afigurem possíveis.

Neste ponto de vista, exigir-se-á também ao TOC que 
domine o impacto na Contabilidade e no resultado das 
operações da empresa das políticas que a Gestão decide 
implementar em ordem à adopção das acções mais adequa-
das ao objectivo de cobrança, porque, como avança Silva 
(2009: p. 52), “o factoring é utilizado hoje em Portugal 
por qualquer tipo de empresa, independentemente da sua 
dimensão”.
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Reflexões sobre o SNC

III – História da Normalização Contabilística em Portugal (do POC ao SNC)

O presente artigo constitui uma terceira versão muito 
reduzida de um outro artigo, sob o título “História da 
Normalização Contabilística em Portugal”1, visando a pu-
blicação na revista Contabilidade & Empresa, do Grupo 
Vida Económica, da qual assumimos o cargo de Director 
desde Janeiro de 2010.

A importância do tema resulta também da conjun-
tura actual da normalização contabilística em Portu-
gal, traduzida na entrada em vigor, em 1 de Janeiro 
de 2010, do Sistema de Normalização Contabilística 
(SNC), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 158/2009, de 
13 de Julho, que revogou o Plano Oficial de Contabi-
lidade, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 410/89, de 21 
de Novembro, os diplomas de alterações e as normas 
contabilísticas complementares publicadas até 31 de 
Dezembro de 2009 (29 Directrizes Contabilísticas e 5 
Interpretações Técnicas). Ou seja, com a entrada em 
vigor de um novo modelo contabilístico (SNC), assu-
me particular relevância a História da Normalização 
Contabilística em Portugal.

Desta forma, neste texto relevamos algumas dos prin-
cipais factos históricos da Normalização Contabilística 
em Portugal, os quais foram divididos naqueles dois arti-
gos nos seguintes capítulos:

- Dedicatória2;
- Fontes de Investigação;
- Trabalhos de Investigação Académica;
- O Código da Contribuição Industrial;
- Os Trabalhos que Precederam o POC/77 (Contribu-

tos Colectivos e Individuais);
- Comissão de Normalização Contabilística (CNC);
- Normas Contabilísticas;

1   A primeira versão e mais ampla tem 55 páginas A4 e a segunda versão 
reduzida tem 20 páginas A4, estando ambas disponíveis para download nos 
nossos Portais INFOCONTAB e INFOCONTAB-HISTÓRIA nos menus 
“Actividades Pessoais/Artigos (download)” e  “Normalização Contabilística 
e SNC” do primeiro Portal e “Normalização Contabilística” do segundo.
2   Os artigos foram elaborados na sequência de uma comunicação com 
o mesmo título que apresentámos no 3.º Congresso dos TOC, realizado 
nos dias 24 e 25 de Setembro de 2009, no Pavilhão Atlântico, em Lisboa, 
organizado pela então Câmara (actualmente “Ordem”) dos TOC, a qual foi 
dedicado ao distinto Professor Doutor Rogério Fernandes Ferreira, primeiro 
Presidente da Comissão de Normalização Contabilística (CNC) e o actual 
maior crítico (leia-se “no bom sentido”) do SNC.

- Nossos Portais INFOCONTAB e INFOCONTAB-
HISTÓRIA;

- Reflexões Finais.
Assim, de seguida desenvolvemos alguns dos prin-

cipais factos da normalização contabilística em Portu-
gal, apresentados de forma resumida e, como tal, não 
dispensa a leitura da mencionada primeira versão do 
artigo.

1. TRABALHOS DE INVESTIGAÇÃO 
ACADÉMICA

De acordo com informações que disponibilizamos nos 
nossos Portais atrás referidos, foram apresentadas, até à 
data, dezassete teses de doutoramento com temas relacio-
nados com a normalização contabilística, das quais três 
abordam a normalização contabilística num contexto ge-
ral e as restantes catorze referem-se a campos e ou temas 
específicos3.

A tese de Doutoramento em Ciências Económicas 
e Financeiras de Polybio Artur dos Santos Garcia, sob 
o título “A Unificação dos Balanços”, foi apresentada 
para concurso de Professor Auxiliar da Universidade 
Técnica de Lisboa, sendo considerada a primeira ela-
borada em Portugal e a primeira sobre um tema re-
lacionado com a normalização contabilística. A tese 
foi defendida em 1932 e publicada em livro três anos 
mais tarde (1935), impresso pela tipografia “Miner-
va”, de Gaspar Pinto de Sousa & Irmão, de Vila Nova 
de Famalicão4.

Como já referimos, as segunda e terceira teses de dou-
toramento versam também sobre temas gerais sobre a nor-
malização contabilística, sendo que uma (“Ensaio sobre 
um Planeamento Contabilístico Racional”, de Caetano 
Léglise da Cruz Vidal) foi apresentada também muito an-
tes (em 1956) da publicação do primeiro Plano Oficial 
de Contabilidade (POC), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 

3   Nos artigos mais desenvolvidos (1.ª e 2.ª versões referidas no rodapé n.º 
1 do presente artigo), bem como no menu “Investigação” dos nossos Por-
tais INFOCONTAB e INFOCONTAB-HISTÓRIA, disponibilizamos um 
quadro com a indicação dos nomes dos autores das teses de doutoramento e 
dos respectivos títulos, anos e universidades.
4   No artigo em referência desenvolvemos alguns aspectos desta tese.

NORMALIZAÇÃO CONTABILÍSTICA
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47/77, de 7 de Fevereiro (POC/77), e a outra (terceira) 
foi defendida já seis anos (1983) após o POC/77, da au-
toria do nosso Mestre, Professor Doutor Rogério Fernan-
des Ferreira, sob o título “Normalização Contabilística”, 
a qual constitui, em grande parte, uma crítica construtiva 
ao POC/775.

Todas essas três teses foram defendidas na Universi-
dade Técnica de Lisboa, e sendo também consideradas as 
três primeiras teses de doutoramento na área da contabi-
lidade, embora identificadas com outras três áreas distin-
tas do saber6, i.e., a contabilidade não aparece como área 
científica autónoma7.

De notar que, além das teses de doutoramento, têm 
sido apresentadas dissertações de mestrados na área da 
contabilidade, a partir da década de 80 do século passa-
do, em que foram criados os primeiros mestrados8.

2. O CÓDIGO DA CONTRIBUIÇÃO 
INDUSTRIAL9

Numa primeira abordagem poderá questionar-se a in-
clusão deste capítulo neste artigo, em virtude de o Código 
da Contribuição Industrial (CCI) ser um diploma fiscal e 
não uma norma contabilística.

Como sublinhámos na nossa comunicação em desta-
que, o CCI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 45103, de 1 
de Julho de 196310, constitui a primeira referência legis-
lativa à normalização contabilística portuguesa. Ou seja, 
o CCI pode ser considerado como “ponto de partida” ou 
o “motor de arranque” da normalização contabilística em 
Portugal.

Na verdade, essa importância do CCI é aferida, no-

5   No artigo em referência desenvolvemos também alguns aspectos destas 
duas teses.
6   Polybio Garcia - área de “Ciências Económicas e Financeiras”.
Caetano Vidal - área de “Finanças”.
Rogério Fernandes Ferreira - área de “Organização e Gestão de Empre-
sas”.
7   A primeira tese de doutoramento em que a Contabilidade apareceu 
devidamente autonomizada (área de “Contabilidade e Análise Financeira”) 
foi apresentada em 1991 pelo Professor Doutor Armandino Cordeiro dos 
Santos Rocha, sob o título “Contributo da Contabilidade Multidimensio-
nal para Análise e Informação Empresarial”, não sendo, porém, um tema 
de normalização contabilística, embora desenvolva alguns aspectos sobre a 
mesma.
8   No menu “Investigação” dos nossos Portais INFOCONTAB e IN-
FOCONTAB-HISTÓRIA disponibilizamos algumas listas de mestra-
dos.
9   Este item corresponde, quase na íntegra, ao do citado artigo mais desen-
volvido referido no rodapé n.º 1 deste artigo.
10   Entrou em vigor em 1 de Janeiro de 1964 e vigorou até 31 de Dezembro 
de 1988, tendo sido revogado pelo Código do Imposto sobre o Rendimento 
das Pessoas Colectivas (CIRC), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442-B/88, 
de 30 de Novembro.

meadamente, pelo disposto no seu art.º 22.º que precei-
tuava:
“O lucro tributável reportar-se-á ao saldo revelado pela 

conta de resultados do exercício ou de ganhos e perdas, 
elaborada em obediência a sãos princípios de contabi-
lidade...”.
Refira-se que esse apelo aos “sãos princípios contabilís-

ticos” não tinha correspondência em qualquer normativo 
legal contabilístico, pois nessa altura não existia qualquer 
plano contabilístico, o qual só viria a ser publicado cator-
ze anos mais tarde (!), com a aprovação do Plano Oficial 
de Contabilidade (POC), pelo Decreto-Lei n.º 47/77, de 
7 de Fevereiro (POC/77), que entrou em vigor em 1 de 
Janeiro de 1978.

De notar que esse art.º 22.º do CCI foi, posterior-
mente, transposto, com adaptações, para o art.º 17.º do 
CIRC, cujo n.º 1 prevê11:
“O lucro tributável das pessoas colectivas e outras entida-

des mencionadas na alínea a) do n.º 1 do artigo 3.º 
é constituído pela soma algébrica do resultado líquido 
do exercício e das variações patrimoniais positivas e 
negativas verificadas no mesmo período e não reflec-
tidas naquele resultado, determinados com base na 
contabilidade e eventualmente corrigidos nos termos 
deste Código.”.

No ESQUEMA N.º 1 resumimos essa passagem.

ESQUEMA N.º 1 - O Lucro Tributável
no CCI (art.º 22.º) e no CIRC (art.º 17.º)

As diferentes conceitualizações do LT no CCI e no 
CIRC justificam-se pelas variações patrimoniais positivas 
e negativas não reflectidas no resultado líquido (VP±), re-
sultantes do facto de o CIRC acolher o designado “rendi-
mento acréscimo” e a “teoria do incremento patrimonial”, 

11   De notar que esta redacção se manteve com as alterações ao Código 
do IRC pelo Decreto-Lei n.º 159/2009, de 13 de Julho, em virtude da 
adaptação do SNC.

NORMALIZAÇÃO CONTABILÍSTICA

CCI

CIRC

LT  =  RE  +  C

LT  =  RLE  +  VP±  +  C

Legenda: LT - Lucro Tributável

 RE - Resultado do Exercício (CCI)

 RLE - Resultado Líquido do Exercício (CIRC)

 VP± - Variações Patrimoniais não reflectidas no resultado líquido,
 positivas (art.º 21.º do CIRC) e negativas (art.º 24.º do CIRC)

 C - Correcções Fiscais positivas e negativas ao LT (CCI e CIRC)
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como é sublinhado no ponto 5 do preâmbulo do CIRC 
que prevê:
“5 – O conceito de lucro tributável que se acolhe em IRC tem 

em conta a evolução que se tem registado em grande parte 
das legislações de outros países no sentido da adopção, para 
efeitos fiscais, de uma noção extensiva de rendimento, de 
acordo com a chamada teoria do incremento patrimonial.
Esse conceito – que está também em sintonia com os 

objectivos de alargamento da base tributável visados pela 
presente reforma – é explicitamente acolhido no Códi-
go, ao reportar-se o lucro à diferença entre o património 
líquido no fim e no início do período de tributação.”12.

Um dos aspectos mais sublinhados nesta ligação da Con-
tabilidade (POC) e da fiscalidade (em sede do CCI e do 
CIRC)13 diz respeito ao que, na nossa comunicação, desig-
námos de “utilidade fiscal da contabilidade”, que assenta na 
ideia defendida por alguns especialistas de que, se não fossem 
tais referências à Contabilidade na legislação fiscal, a Conta-
bilidade não teria a importância que efectivamente, assume.

3. TRABALHOS COLECTIVOS
QUE PRECEDERAM O POC/77

Além dos trabalhos de investigação académica men-
cionados no Capítulo 2 deste artigo, relevámos outros 

12   Além do art.º 17.º do CIRC, e a propósito deste último conceito, o n.º 
2 do art.º 3.º prevê:
“3 - Para efeitos do disposto do número anterior, o lucro consiste na diferença en-
tre os valores do património líquido no fim e no início do período de tributação, 
com as correcções estabelecidas neste Código”.
13   Em nosso artigo sob o título “O “Casamento” entre a Contabilidade 
e a Fiscalidade”, Revista Fiscal n.º 2, de Fevereiro de 2007, pp. 7-10, e dis-
ponível para download no Portal INFOCONTAB nos menus “Actividades 
Pessoais/Artigos (Download)/Por Título/N.º 205” e “Revista Electróni-
ca/Revista n.º 16, de Janeiro de 2007”, referimos os principais aspectos 
desta ligação.

contributos para a história da normalização contabilística 
nacional, indicados por ordem cronológica, nomeada-
mente os trabalhos colectivos que precederam a publica-
ção do POC/77 (QUADRO N.º 3)14.

QUADRO N.º 3 - Trabalhos colectivos
que precederam a publicação do POC/77

ANO TÍTULO DO TRABALHO AUTORIA

1964

Plano Geral de 
Contabilidade: Projecto-
Contribuição para o 
Plano Contabilístico 
Português (PGC)

Sindicato Nacional 
dos Empregados de 
Escritório do Distrito de 
Lisboa

1970
Plano de Contabilidade 
Nacional para a 
Empresa

Sindicato Nacional 
dos Profissionais de 
Escritórios e Distrito de 
Lisboa

1970-
1973

Plano Geral de 
Contabilidade - 
Anteprojecto - 1.ª Fase

Ministério das Finanças 
- DGCI

1974-
1975

Plano Português de 
Contabilidade

Sociedade Portuguesa 
de Contabilidade

1975 Normalização 
Contabilística - 1.ª fase

Comissão de 
Normalização nomeada 
por Despacho de 
27/2/1975 do 
Secretário de Estado 
do Orçamento do 
Ministério das Finanças

1976 Plano Nacional de 
Contabilidade

Henrique Quintino 
Ferreira, J. Cândido 
Ribeiro, C. Albuquerque 
Garcia, H. Carvalho 
Amaro e A. Clímaco 
Coutinho

4. TRABALHOS INDIVIDUAIS
QUE PRECEDERAM O POC/77

A título individual, sublinhámos os contributos a 
seguir indicados (QUADRO N.º 4)15, destacando-se as 
obras de Martim Noel Monteiro sobre aplicações secto-
riais da contabilidade:

14   Nos itens 5.1 a 5.6 do artigo mais desenvolvido, referido na “Nota 
Prévia” deste trabalho, desenvolvemos alguns aspectos de cada um dos tra-
balhos.
15   Nos itens 6.1 a 6.7 do artigo mais desenvolvido, referido na “Nota 
Prévia” deste trabalho, desenvolvemos alguns aspectos de cada um dos tra-
balhos. O item 6.7 refere-se ao livro de José Rita Braz Machado sob o título 
A Contabilidade e o Plano Oficial – Aspectos Básicos da Teoria e das Técnicas, 
Ed. Associação Portuguesa de Contabilidade, publicado em 1979, devendo 
ser o primeiro livro crítico publicado após o POC/77.
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QUADRO N.º 4 - Trabalhos individuais
que precederam a publicação do POC/77

ANO TÍTULO DO TRABALHO AUTOR

1903 Tratado de Contabilidade Ricardo José 
de Sá

1933 Contabilidade de Seguros 
– Uniformidade dos Balanços*

Francisco 
Caetano Dias

1947 Contabilidade das Empresas de 
Camionagem de Passageiros

Martim Noel 
Monteiro

1949 Contabilidade das Oficinas 
Metalúrgicas e Metalomecânicas

Martim Noel 
Monteiro

1952 Aspectos Gerais e Contabilidade das 
Cooperativas de Habitação

Martim Noel 
Monteiro

1953 Contabilidade e Administração dos 
Clubes Desportivos

Martim Noel 
Monteiro

1959 Organização Contabilística das 
Fábricas de Moagem

Martim Noel 
Monteiro

1960 Aspectos da Contabilidade da 
Indústria de Curtumes

Martim Noel 
Monteiro

1960 e 
1963

Planos de Contas - Para Empresas, 
Associações e Organismos 
Económicos Diversos

Martim Noel 
Monteiro

1961 Organização e Prática
de Escritório das Empresas

Martim Noel 
Monteiro

1964 Aspectos Gerais dos Planos
de Contabilidade

António Tomé 
de Brito

1965 Economia e Contabilidade Agrícola Martim Noel 
Monteiro

1966 Contabilidade das Agências de 
Viagens

Martim Noel 
Monteiro

1968 Economia e Contabilidade das 
Unidades de Consumo

Martim Noel 
Monteiro

1968
Com Vista a uma Eventual 
Normalização Contabilística 
(Algumas Notas)

Rogério 
Fernandes 
Ferreira

1969

Organização e Contabilidade de 
Empresas de Turismo - Hotéis, 
Empresas de Transportes e 
Agências de Viagens

Martim Noel 
Monteiro

1971 Breves Reflexões sobre o Plano 
Geral de Contabilidade

Alberto 
Pimenta

1974 Organização de Empresas - 
Estrutura e Prática dos Serviços

Martim Noel 
Monteiro

1976
Plano de Contas Básico Segundo 
as Normas Fiscais - Com 
esclarecimentos à declaração m/2

Martim Noel 
Monteiro

1977 Plano Oficial de Contabilidade 
- Comentado e Anotado

Martim Noel 
Monteiro

* Artigo publicado na Revista de Contabilidade e Comércio, n.º 4, de 
Outubro/Dezembro de 1933, pp. 283-9, e n.º 5, de Janeiro/Março de 
1934, pp. 22-7, devendo ser o primeiro artigo sobre normalização con-
tabilística publicado em revistas nacionais, daí o destaque.

5. COMISSÃO DE NORMALIZAÇÃO 
CONTABILÍSTICA 

A CNC é o organismo nacional emissor das normas 
contabilísticas nacionais.

Em Novembro de 1974, foi constituída uma “Comis-
são de Normalização Contabilística”, por Despacho de 27 
de Fevereiro de 1975 do SEO, António Seixas Costa Leal, 
a qual elaborou, em Agosto de 1975, um relatório sob o 
título “Normalização Contabilística - 1.ª Fase”.

Essa Comissão foi considerada embrionária da CNC, 
a qual veio a ser criada pelo art.º 4.º do Decreto-Lei n.º 
47/77, de 7 de Fevereiro, que aprovou o POC/77, cujo 
sistema de organização e funcionamento veio a ser defen-
dido, pela primeira vez, por Portaria n.º 819/80, de 13 de 
Outubro.

Os primeiros membros da CNC vieram a ser nomea-
dos três anos mais tarde por Aviso publicado no n.º 75 da 
II Série do D.R. de 31 de Março de 1983, sendo, como 
já referimos, o seu Presidente o Professor Doutor Rogério 
Fernandes Ferreira.

A Portaria n.º 819/80, de 13 de Outubro, foi pos-
teriormente revogada pela Portaria n.º 262/87, de 3 de 
Abril16.

Entretanto, o POC/77 foi revogado pelo Decreto-
Lei n.º 410/89, de 21 de Novembro, que aprovou o 
POC/89 que vigorou até 31 de Dezembro de 2009, 
tendo mantido em função a CNC (art.º 6.º, n.º 2 do 
diploma).

A Portaria n.º 262/87, de 3 de Abril, foi posterior-
mente revogada pelo Decreto-Lei n.º 367/99, de 18 de 
Setembro, que veio a ser revogada pelo Decreto-Lei n.º 
160/2009, de 13 de Julho, publicado no contexto do 
SNC, o qual manteve os três órgãos da CNC (Presidente, 
Comissão Executiva e Conselho Geral), sendo que estes 
dois últimos foram reduzidos os seus membros de 13 para 
11 e de 41 para 27, respectivamente17.

Neste contexto, a CNC teve, até à data, quatro regi-
mes regulamentares18.

6. AS NORMAS CONTABILÍSTICAS

Na referida primeira versão desenvolvida deste artigo 
apresentámos três quadros sob os títulos:

- Diplomas sobre as Normas Contabilísticas Nacionais;
- Diplomas Legais e Normas Contabilísticas Relacio-

nados com o POC/77;

16   Sofreu ligeiras alterações pelas Portarias nºs 513/80, de 6 de Julho, e 
28/98, de 14 de Janeiro.
17   Elaborámos artigo sob o título “A Nova Comissão de Normalização 
Contabilística (CNC)”, a publicar na revista TOC e disponível para down-
load nos menus “Actividades Pessoais/Artigos (Download)/Por Título/N.º 
289” e “Normalização Contabilística e SNC” do nosso Portal INFOCON-
TAB.
18   Nos nossos artigos em referência, apresentámos um quadro. resumo 
descrevendo as principais características dos quatro diplomas.
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- Diplomas Legais e Normas Contabilísticas Relacio-
nados com o POC/89.

No quadro relativo aos diplomas sobre as Normas 
Contabilísticas nacionais apresentamos algumas das prin-
cipais características dos três normativos contabilísticos 
publicados até à data:

- Decreto-Lei n.º 44/77, de 7 de Fevereiro, que apro-
vou o POC/77 e em vigor a partir de 1 de Janeiro de 
1977 até 31 de Dezembro de 1989;

- Decreto-Lei n.º 410/89, de 21 de Novembro, que 
aprovou o POC/89 e vigorou de 1 de Janeiro de 
1990 até 31 de Dezembro de 2019;

- Decreto-Lei n.º 158/2009, de 13 de Junho, que aprovou 
o SNC, em vigor a partir de 1 de Janeiro de 2010.

7. NOSSOS PORTAIS “INFOCONTAB”
E “INFOCONTAB-HISTÓRIA”

Nos nossos Portais INFOCONTAB e INFOCON-
TAB-HISTÓRIA, divulgamos diversas informações em 
menus próprios sob os títulos “Normalização Contabilísti-
ca e SNC” e “Normalização”, respectivamente, o primeiro 
dos quais se encontra dividido nos seguintes submenus:

- História em Portugal;
- Principais Acontecimentos;
- Sistema de Normalização Contabilística (SNC);
- CNC;
- IASB;
- AECA (INFORMAÇÕES);
- Investigação Académica;
- Trabalhos/Estudos
- Notícias;
- Artigos da minha autoria.
Além disso, no menu “Bases de Dados (Pesquisa)” e 

no submenu “Acontecimentos Importantes”, de ambos 
os Portais, divulgamos quadros resumos dos factos mais 
importantes na normalização contabilística em Portugal, 
incluindo os referidos neste artigo e que juntamos como 
APÊNDICE.

8. PRINCIPAIS ACONTECIMENTOS 
SOBRE A NORMALIZAÇÃO 
CONTABILÍSTICA EM PORTUGAL

No artigo mais desenvolvido apresentámos um Qua-
dro-Resumo19 dos principais acontecimentos sobre a nor-
malização contabilística em Portugal, grande parte dos 
quais já referidos nos itens anteriores deste artigo, relati-

19   Quadro n.º 11.

vamente às empresas abrangidas pelo POC e, agora, pelo 
SNC, i.e., não inclui os POC sectoriais (banca, seguros, 
sociedades de locação financeira, administração pública), 
dando relevo na coluna “Obs. e comentários adicionais” a 
alguns dos nossos contributos (v.g. artigos) para um me-
lhor conhecimento desses factos.

Esse quadro inicia-se com o destaque do que julgamos 
ser a primeira referência em livro a um plano de contas, 
i.e., o livro Tratado de Contabilidade, 1.ª edição, Ed. Ty-
pographia D’ «Editora», 1903, da autoria do distinto con-
tabilista, perito em tribunais, bancário, publicista, profes-
sor Ricardo José de Sá (1844-1912).

Nos itens 3 e 4 do presente artigo sublinhamos os tra-
balhos colectivos e individuais que precederam o POC/77, 
respectivamente, em prol da normalização contabilística 
nacional, dos quais destacamos os dois trabalhos desen-
volvidos pelo Sindicato Nacional dos Empregados de Es-
critórios do Distrito de Lisboa. Além disso, referimos que 
a Sociedade Portuguesa de Contabilidade foi a primeira 
associação de profissionais de contabilidade a apresentar, 
em 1974, um Plano Português de Contabilidade.

9. REFLEXÕES FINAIS20

A normalização contabilística em Portugal foi impul-
sionada através de alguns trabalhos individuais e colec-
tivos elaborados antes da publicação do primeiro POC 
(POC/77), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 47/77, de 7 de 
Fevereiro.

A nível individual, destacamos três teses de douto-
ramento sobre temas de normalização contabilística, de 
Polybio Artur dos Santos Garcia (1932), Caetano Legli-
se da Cruz Vidal (1956) e, já depois da publicação do 
POC/77, Rogério Fernandes Ferreira (1983), sendo esta 
uma análise crítica nacional e internacional ao POC/77.

A nível colectivo, constatamos que os dois primeiros 
trabalhos foram da iniciativa do Sindicato Nacional dos 
Empregados de Escritório do Distrito de Lisboa, sendo o 
primeiro de 1964, sob o título “Plano Geral de Contabili-
dade: Projecto-Contribuição para o Plano Contabilístico 
Português (PGC)” (item 5.1 deste artigo) e o segundo in-
titulado “Plano de Contabilidade Nacional para a Empre-
sa”, de 1970 (item 5.2 deste artigo).

Ainda no âmbito colectivo, relevamos também os 
contributos do Ministério das Finanças, através da então 
Direcção-Geral das Contribuições e Impostos, intitulado 

20   Este item corresponde quase na íntegra ao dos dois artigos mais desen-
volvidos referidos no rodapé n.º 1 do presente artigo.
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Agricultura com novas regras 
contabilísticas

A Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP) 
tem desenvolvido várias sessões de trabalho no sentido de 
esclarecer os profissionais do sector relativamente às novas 
regras contabilísticas aplicáveis à actividade agrícola. Acon-
tece que, pela primeira vez e no âmbito do Sistema Nor-
malização Contabilística, a agricultura tem uma norma es-
pecífica (Norma Contabilística e de Relato Financeiro nº 9 
– Agricultura). O que requer uma maior aproximação entre 
o empresário e o técnico oficial de contas.

As principais alterações prendem-se com a terminologia 
técnica das demonstrações financeiras. Os custos e provei-
tos passaram a ter as designações de gastos e rendimentos. O 
que significa que foi dado um passo importante em termos 

de harmonização da terminologia. Ainda que a alteração seja 
profunda, na sua essência existe continuidade nos respectivos 
procedimentos. 

De notar que as novas regras se aplicam apenas aos em-
presários agrícolas que possuem contabilidade organizada. 
Estas mudanças assumem ainda maior importância numa 
altura em que há muitos jovens que começam a sair das 
cidades e investir no sector agrícola. Têm surgido algumas 
unidades agrícolas, as quais estão mais viradas para a inova-
ção e a diferenciação. Naturalmente, esta situação abre novas 
oportunidades aos técnicos oficiais de contas. Estes terão que 
se esforçar por encontrar nichos de mercado e a agricultura 
pode representar uma boa oportunidade nesse sentido.

“Plano Geral de Contabilidade - Anteprojecto - 1.ª Fase”, 
1970-1973, o qual teve como motivação o facto de o CCI 
determinar a exigência de normas contabilísticas adequa-
das para o apuramento do lucro tributável, nomeadamen-
te o seu art.º 22.º, que apelou aos “sãos princípios con-
tabilísticos”, os quais só viriam a ser consagrados catorze 
anos mais tarde, através do POC/77.

Nesta conformidade, o CCI foi, indiscutivelmente, o 
“motor de arranque” da normalização contabilística em 
Portugal, compreendendo-se, desta forma, a importância 
histórica que a fiscalidade tem assumido na contabilidade, 
pois o resultado contabilístico é o “ponto de partida” para o 
apuramento do lucro tributável, primeiramente da Contri-
buição Industrial, e, desde 1 de Janeiro de 1989, do Impos-
to sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas (IRC).

Apesar de o SNC, que entrou em vigor em 1 de Janeiro 
de 2010, revogando o POC/89 e demais legislação e nor-
mas contabilísticas complementares, “exigir” uma maior 
aproximação das regras fiscais às regras contabilísticas, atra-
vés da publicação do Decreto-Lei n.º 159/2009, de 13 de 
Julho, que introduziu as respectivas alterações ao Código 

do IRC, e do Decreto-Regulamentar n.º 25/2009, de 14 
de Setembro, que fixou o novo regime das depreciações e 
amortizações dos activos fixos tangíveis e dos activos intan-
gíveis, constatamos que esse novo referencial contabilístico 
não provocou alterações substanciais, o que se pode deduzir 
pelo facto de se manter a redacção do art.º 17.º do CIRC, 
caso o resultado contabilístico (agora no âmbito do SNC) 
se mantenha como base (ponto de partida) de apuramento 
do lucro tributável do IRC.

Sublinhe-se, no entanto, que o SNC, ao proceder à 
aproximação e adaptação ao normativo contabilístico 
do IASB, traduzido nas NIC(IAS), NIRF(IFRS) e res-
pectivas Interpretações (SIC e IFRIC), regista, efectiva-
mente, uma melhoria do relato financeiro das empresas, 
com especial destaque para uma significativa melhoria 
dos aspectos teórico-conceptuais, traduzidos na desig-
nada “Estrutura Conceptual”, aprovada pelo Aviso n.º 
15652/2009, de 7 de Setembro, e pelas Normas Con-
tabilísticas e de Relato Financeiro (NCRF), aprovadas 
pelos Avisos nºs 15654/2009 e 15655/2009, ambos de 
7 de Setembro.

Destaca-se, ainda, que o SNC mantém, no essencial, 
parte do relato financeiro referente às demonstrações fi-
nanceiras, as quais são simplificadas, tendo sido, porém, 
acrescentada uma nova demonstração designada de “De-
monstração das Alterações no Capital Próprio”.

*ROC, TOC e Docente do Ensino Superior

CCI – “Motor de arranque”
Nesta conformidade, o CCI foi, indiscutivelmente,
o “motor de arranque” da normalização contabilística 
em Portugal.
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A NCRF-PE será utilizada
por 340 000 entidades

O Presidente da CNC, Domingos José da Silva Cra-
vo, tem concedido, nos últimos meses, algumas entre-
vistas publicadas em revistas técnicas e em jornais, entre 
os quais a C&E n.º 1, de Janeiro/Fevereiro de 2010, 
pp. 6-9.

Essas entrevistas inserem-se numa nova estraté-
gia da CNC, no sentido de uma maior divulgação 
das suas actividades, sendo que o primeiro passo foi 
dado com a realização, em 15 de Dezembro de 2009, 
da primeira Conferência da CNC, na qual foi apre-
sentado o Sistema de Normalização Contabilística 
(SNC).

A C&E congratula-se com estas novas iniciativas de 
divulgação da CNC, das quais se destaca, também, o 
lançamento de uma newsletter sob o título “CNC em 
breves” e a reconfiguração do sítio (ver informação adi-
cional neste número da C&E).

Além daquela entrevista à C&E, sublinhamos as 
publicadas na revista TOC, n.º 119, de Fevereiro, pp. 
6-13 e no suplemento “PMENEWS” da Vida Econó-
mica de 26 de Fevereiro de 2010, das quais extraímos 
algumas ideias complementares.

Domingos Cravo sublinhou que a Norma Conta-
bilística e de Relato Financeiro – Pequenas Entidades 
(NCRF-PE) pode (a norma é uma opção para as em-
presas que se enquadrem nos limites do art.º 9.º do De-
creto-Lei n.º 158/2009, de 13 de Julho, que aprovou o 
SNC) ser aplicável a 340 000 entidades de um universo 
de cerca de 375 000 (90%), bem como os modelos re-
duzidos (ou abreviados) das demonstrações financeiras 
do balanço, da demonstração dos resultados por natu-
rezas (a demonstração de resultados por funções é fa-
cultativa) e do anexo. Além disso, essas entidades estão 
dispensadas da elaboração da demonstração dos fluxos 
de caixa (método directo) e da demonstração das alte-
rações no capital próprio, conforme prevê o art.º 11.º  
desse diploma.

O Presidente da CNC destacou ainda que o SNC 
terá impactos essencialmente em três grandes áreas: os 
capitais próprios, os instrumentos financeiros e as im-
paridades referindo relativamente aos primeiros o se-
guinte:

“(...) os capitais próprios, por força da adopção pelo 
SNC de uma estrutura conceptual de cariz económi-
co, facto que levará à inclusão nos capitais próprios 

de componentes que eram reconhecidos como passivos 
e à exclusão de outros que até aqui tinham sido in-
cluídos naquelas rubricas e os instrumentos financei-
ros face ao conceito profundamente abrangente que 
passam a ter.”.

No que tange à estrutura do relato financeiro, o Pro-
fessor referiu:

“Distingo dois tipos de mudança: as mudanças na 
substância e as mudanças na forma.

Na substância, há um primeiro aspecto que é especial-
mente relevante e que consiste naquilo que, em jargão 
contabilístico, pode designar-se por modificação da 
metodologia de abordagem do problema contabilís-
tico, pretendendo-se com o SNC passar da contabi-
lidade – registo para a contabilidade – relato. Isto 
significa que as preocupações maiores das empresas 
deverão passar a estar centradas no modo como di-
vulgam a sua informação financeira. Com vista a 
alcançar esse desiderato, a perspectiva da análise 
contabilística deve ser exclusivamente a perspectiva 
económica (em detrimento da perspectiva jurídica, 
amiudadamente utilizada no quadro do POC) e, na 
linha das tendências mais modernas da normaliza-
ção contabilística internacional, as normas passam a 
ser construídas numa base de princípios, em vez de 
ser estruturadas numa base de regras procedimentais, 
como era normal no quadro do POC.

Nestas condições, apesar de aumentar a incorporação 
de juízos de valor da parte dos preparadores da in-
formação financeira, é de crer que a qualidade da 
mesma venha, aumentar de forma muito importan-
te, uma vez que o sistema contabilístico vai permitir 
uma adequada avaliação do desempenho e não, ape-
nas, o cumprimento de exigências fiscais.”

Relativamente aos impactos fiscais em sede de IRC, 
Domingos Cravo sublinhou que a estrutura actual do 
código é adequada ao acolhimento do SNC, não se 
prevendo alterações significativas aos níveis de tributa-
ção das empresas, o que, aliás, pode ser constatado pelas 
alterações ao CIRC introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 
159/2009, de 13 de Julho e ao regime das depreciações 
e amortizações através do Decreto-Regulamentar n.º 
25/2009, de 14 de Setembro, que revogou o anterior re-
gime previsto no Decreto-Regulamentar n.º 2/90, de 12 
de Janeiro.

Na entrevista à revista TOC1, Domingos Cravo su-

1   As referências anteriores foram extraídas da entrevista à “Vida Económica” 
de 26 de Fevereiro de 2010.

NORMALIZAÇÃO CONTABILÍSTICA
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NORMALIZAÇÃO CONTABILÍSTICA

blinhou outros aspectos, dos quais destacamos os se-
guintes:

- A adopção do SNC não origina o aumento das 
responsabilidades do TOC, pois estas advêm do 
seu próprio Estatuto profissional;

- É reconhecida a existência de alguns problemas re-
lacionados com a aplicação prática e interpretação 
de alguns aspectos referentes às NCRF, em parti-
cular, os activos tangíveis, os activos intangíveis e 
os inventários;

- O “Observatório SNC” está em curso através da 
distribuição de um inquérito dirigido aos prepa-
radores da informação financeira que integram o 
Conselho Geral do CNC;

- Durante 2010 a CNC promoverá uma segunda 
conferência;

- Relativamente à polémica sobre as novas composi-
ções da Comissão Executiva e do Conselho Geral, 
das quais foram excluídos os representantes de al-
gumas associações privadas de contabilidade, es-
clareceu que foi uma inevitabilidade imposta pelo 
poder político, sublinhando que a actual compo-
sição desses órgãos inclui os principais actores do 
processo contabilístico;

- A CNC manterá, face aos mecanismos de endor-
sement, a ligação aos organismos internacionais 
da normalização contabilística da UE e do IASB, 
de forma a ter uma participação activa em todo o 
processo de preparação, comentário e aprovação 
das normas;

- No que concerne às demonstrações financeiras, 
as notas anexas i.e., o anexo, passam a assumir-
se como um “salvo-conduto” do técnico prepa-
rador (TOC), na medida em que pode integrar 
todos os pressupostos subjacentes à sua prepa-
ração;

- Sobre a aplicação do conceito do “justo valor”, re-
forçou a ideia de que “o problema não é o justo 
valor”, mas sim o uso que dele se faz. Com efei-
to, o SNC prevê o designado “fair value regulado” 
(“justo valor regulado”), i.e., a sua adopção pressu-
põe a existência de um mercado activo, além de no 
quadro do direito societário se terem estabelecido 
limitações à distribuição dos resultados apurados 
com base na adopção ao fair value2.

2   Sobre este tema sugerimos a consulta do artigo do Director da C&E publi-
cado no primeiro número, 2.ª série, de Janeiro/Fevereiro de 2010, pp. 14-7.

Sítio da CNC Reconfigurado

Em 7 de Janeiro de 2010 a CNC procedeu à reconfi-
guração do sítio, mantendo o endereço em http://www.
cnc.min-financas.pt, cujos menus são os seguintes:

- Condições de utilização
- Início
- Sobre a CNC
- Newsletters
- Consulta pública
- Projectos em curso
- União Europeia
- FAQs sobre o SNC
- Links
- Contactos
- SNC - Sistema de Normalização Contabilística 
- IAS/IFRS na UE
- Directivas Comunitárias

FAQ sobre o SNC

Uma das principais novidades do novo sítio da 
CNC é o da inclusão de um menu sobre “FAQ sobre 
o SNC, das quais transcrevemos a pergunta n.º 6 se-
guinte:

P.: Uma entidade que adopte a NCRF-PE pode ser 
dispensada da apresentação dos comparativos nas suas 
demonstrações financeiras de 2010?

Resposta (em 3FEV2010): – Nos termos da lei, não 
existe qualquer disposição que expressamente dispense 
as entidades que adoptem a Norma Contabilística e de 
Relato Financeiro para Pequenas Entidades (NCRF-PE) 
da apresentação de informação comparativa e, além dis-
so, os modelos de demonstrações financeiras aprovados 
pela Portaria nº 986/2009, de 7 de Setembro, prevêem 
a apresentação daquela informação.

Embora se reconheça que o nível de exigência dos 
comparativos a apresentar por aquelas entidades seja, 
face à aplicação prospectiva das políticas contabilísticas 
imposta por aquela norma, inferior à que se obteria se 
fossem utilizadas disposições análogas às que constam 
na NCRF nº 3 – Adopção pela primeira vez das nor-
mas contabilísticas e de relato financeiro, considera-se, 
ainda assim, que os benefícios decorrentes da apresenta-
ção daquelas quantias excede os custos da sua obtenção, 
pelo que não há motivos para a não apresentação dos 
mesmos.

Consequentemente, e tendo em consideração 
o que dispõe, designadamente, o parágrafo 1 do 
Apêndice II da NCRF – PE, as quantias a apresentar 
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como comparativos do exercício de 2009, deverão 
ser, quanto ao balanço, as que tiverem sido utiliza-
das como saldos de abertura em SNC e, quanto às 
demonstrações dos resultados, as que tiverem sido 
obtidas em POC, com as reclassificações que se mos-
trarem pertinentes.

Painel de Consulta da CNC

Uma das principais novidades do novo regime jurídi-
co da CNC, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 160/2009, 
de 13 de Julho, é a institucionalização de um “Painel 
de Consulta” previsto no art.º 17.º com a seguinte re-
dacção:

“A comissão executiva pode ainda solicitar apoio a en-
tidades com interesses no processo de normalização e 
harmonização contabilística e deve incluir prepara-
dores e utilizadores da informação financeira, reviso-
res oficiais de contas e escolas superiores de contabili-
dade, nas seguintes matérias:

a) No processo de preparação de normas nacionais 
de contabilidade;

b) No processo de preparação da votação no 
Comité de Regulamentação Contabilística do 
endosso de normas internacionais de conta-
bilidade e de normas internacionais de relato 
financeiro; 

c) Na preparação do plano de actividades.”.
Neste contexto, em 25 de Novembro de 2009, a Co-

missão Executiva da CNC aprovou o Regulamento do 
Painel de Consulta, disponível no sítio da CNC, o qual 
se encontra dividido nos seguintes artigos:

- Artigo 1.º - Objectivo
- Artigo 2.º - Função
- Artigo 3.º - Modo de funcionamento
- Artigo 4.º - Composição do Painel de Consulta
- Artigo 5.º - Inscrição no Painel de Consulta
- Artigo 6.º - Tramitação das Consultas
- Artigo 7.º - Divulgação dos resultados das con-

sultas
- Artigo 8.º - Participação dos membros do Painel 

de Consulta no Conselho Geral da CNC
- Artigo 9.º - Resolução de Casos Omissos
- Artigo 10.º - Revisão
- Artigo 11.º - Entrada em vigor
Dessas disposições sublinhamos que estão previstas 

dois tipos de consultas: específicas (sujeitas a inscrição 
prévia aos interessados) e públicas.

Definição de “Activo” em discussão
entre o IASB e o FASB

De acordo com o documento de trabalho, sob o tí-
tulo “Pro-active Paper on the Definition of an Asset”, 
disponível no menu “União Europeia” do sítio da CNC, 
o EFRAG (European Financial Reporting Advisory 
Group) e o ANC (Autorité des Normes Comptables) 
estão a analisar uma proposta sobre uma nova definição 
de activo a adoptar pelo IASB e pelo FASB. 

Normalização Contabilística
nos Portais INFOCONTAB
e INFOCONTAB-HISTÓRIA

Os Portais INFOCONTAB, em www.infocontab.
com.pt, e INFOCONTAB-HISTÓRIA, em www.
infocontab.com.pt/historia, da autoria do Director da 
“C&E”, contêm um menu sob o título “Normalização 
Contabilística e SNC” dividido nos seguintes subme-
nus:

- História em Portugal 
- Principais Acontecimentos 
- Sistema de Normalização Contabilística (SNC) 
- CNC 
- IASB 
- AECA (Informações) 
- Investigação Académica 
- Trabalhos/Estudos 
- Artigos da minha autoria 
- União Europeia 
- Notícias 
Neste número do “C&E” é publicado um artigo 

da sua autoria sob o título “História da Normalização 
Contabilística em Portugal”, que constitui um resumo 
de um outro mais extenso disponível para download na-
queles Portais.

“UE y EEUU hablan de tú a tú”

O título supra do editorial da revista espanhola 
Partida Doble (ver www.partidadoble.es), n.º 215, de 
Novembro de 2009, p. 3, da autoria de Clara Isabel 
Muñoz, refere-se à reunião no âmbito do G20, reali-
zada em Setembro de 2009, em que a UE e os Esta-
dos Unidos manifestaram a necessidade de se chegar a 
acordo pela decisão de um único conjunto de normas 
contabilísticas internacionais.

NORMALIZAÇÃO CONTABILÍSTICA



CONTABILIDADE & Empresas  |  MAR/ABR 2010  |  nº 2 - 2ª série 31CONTABILIDADE & Empresas  |  MAR/ABR 2010  |  nº 2 - 2ª série

FISCALIDADE

MANUEL BENAVENTE RODRIGUES*

O lucro real tem constituído a pedra filosofal da fiscalidade 
não só em Portugal como também pelo mundo fora. E tal am-
bição não nos deve admirar, dado em tempos recuados os con-
tribuintes serem tributados de forma pouco técnica e com mui-
tas arbitrariedades. Assim, o lucro real tem funcionado  como a 
meta suprema a atingir em termos de lucro tributável.

O advento da República trouxe também esta utopia que 
a Reforma Fiscal de 1922 tentou balizar, reformando im-
postos como a Contribuição Industrial – que ainda chegou 
a 1989 – e instituindo pela primeira vez em Portugal um 
imposto pessoal de rendimentos. 

Noventa anos depois, compreendemos perfeitamente que 
tal utopia não se tenha concretizado com os meios então ao 
dispor, dando lugar à reforma fiscal de 1929, menos ambiciosa, 
mais terra a terra, onde se tributavam rendimentos “normais”.

No rescaldo da II Guerra, na “Lei de Meios” para 1951 
anunciam-se os trabalhos preparatórios de uma reforma tribu-
tária, tendo em atenção a evolução das estruturas económicas, 
com um número crescente de empresas cuja gestão se apoia-
va em contabilidades mais evoluídas. Falava-se assim de uma 
evolução em relação à reforma fiscal de 29, a qual apresentava 
também inconvenientes, dado o conceito de imposto ser in-
sensível às variações conjunturais, desestimulando a actividade 
económica e desiquilibrando o desenvolvimento económico.

É assim que surge em 1963 o Código da Contribuição 
Industrial, o qual, no seu artigo 48º, obrigava à assinatura 
das declarações anuais de rendimentos das empresas, mo-
delo 2, por técnicos de contas inscritos na Direcção-Geral 
das Contribuições e Impostos. E o Código da Contribuição 
Industrial dividia os contribuintes em três sectores: grupo A 
– tributados por lucros reais, com contabilidades assinadas 
por técnicos de contas; grupo B. tributado por lucros presu-
midos; grupo C, tributado por lucros normais.

Com a reforma fiscal dos anos 80, adopta-se primeiro, 
em 1986, o Imposto sobre o Valor Acrescentado, um impos-
to geral sobre o consumo, plurifásico, desde a produção até 
ao consumo, e depois, em 1989, substituíram-se os impostos 
cedulares ou por fontes de rendimento por um imposto so-
bre o  rendimento que abrangeu as pessoas sigulares – IRS 
– imposto pessoal, único e progressivo e as pessoas colectivas 
– IRC – imposto sobre os lucros reais das empresas.

Ora a partir de 1989, já com meios técnicos e humanos 
adequados, em tese a meta do lucro real tinha sido atingi-
da e portanto talvez fosse de pensar que a partir de então 

se realizava a justiça. Mas, como infelizmente bem sabemos 
hoje, não há nada mais volúvel que a justiça, pelo que quer o 
Estado, sempre apertado por orçamentos deficitários, exigin-
do mais imposto, quer os contribuintes, defendendo-se com 
as contabilidades e querendo pagar menos imposto, fizeram 
descer aos infernos o conceito de lucro real, que, bem vistas 
as coisas, nunca foi sinónimo de lucro verdadeiro. 

Por outro lado, a actividade de técnico de contas, sem 
dúvida suporte da tributação pelo lucro real, levou a Admi-
nistração Fiscal a mais se enredar nela, estendendo-a a todas 
as sociedades por quotas. Ora esse equívoco ainda hoje onera 
muitas e muitas empresas com um esforço contabilístico tão 
improdutivo quanto desnecessário, pois a Administração Fis-
cal,  com receitas minguadas por vias desse tipo de tributação 
e já com o lucro real escondido em parte incerta, passou a 
deitar mão de artimanhas fiscais tais como o pagamento es-
pecial por conta, as tributações autónomas, etc, etc, que já 
não tributavam verdadeiramente o rendimento. 

Com o lucro real cada vez mais longe de ser verdadeiro, 
e com a profissão de técnico de contas regulada por instituto 
apropriado, surgem números perfeitamente inconcebíveis 
para um país da nossa dimensão: 75 mil contabilistas ins-
critos, com cerca de 35 mil a exercer a profissão, e 370 mil 
empresas com contabilidade organizada – haverá mais umas 
500 mil empresas individuais, sem contabilidade organizada, 
para um universo de 10 milhões de portugueses! Basta dizer 
que em França para uma população de 65 milhões existem 
pouco mais de 20 mil contabilistas…

Assim, enquanto, em países da União Europeia, a fiscali-
dade se soube libertar das pequenas empresas, tributando-as 
por um sistema tipo forfetário, agilizando a relação com esses 
pequenos contribuintes e libertando-os de uma contabilidade 
de excessivo rigor, em Portugal, agravam-se as contradições, 
inventam-se tributos acessórios, quando hoje já se sabe que o 
lucro real para as pequenas empresas não é a “chave do tesouro” 
que se pensava ser, tanto em termos éticos como materiais. 

Eis pois como o lucro real que em tese é um conceito 
eminentemente ético como ponto de partida para um tribu-
to e que parece contentar os vários segmentos sócio-fiscais, 
frente a determinadas variáveis, não consegue assumir-se 
como uma alternativa viável.

Que fazer pois ao lucro real? Erradicá-lo? Adorá-lo? Nem 
uma coisa nem outra. Há apenas que agir em conformidade, 
percebendo que também em questões fiscais a natureza huma-
na tem razões que a razão desconhece…

*TOC – Licenciado em História 
horaconta@netcabo.pt

O grande equívoco do lucro real



32 CONTABILIDADE & Empresas  |  MAR/ABR 2010  |  nº 2 - 2ª série CONTABILIDADE & Empresas  |  MAR/ABR 2010  |  nº 2 - 2ª série

FISCALIDADE

RUI MANUEL PEREIRA DA COSTA BASTOS*

A Directiva 2006/69/CE, de 24 de Julho de 2006, in-
troduziu a problemática dos preços de transferência nas 
transacções entre entidades relacionadas no âmbito do 
IVA, condicionada ao preenchimento de determinados 
requisitos. Por sua vez, o Decreto-Lei n.º 21/2007 de 29 
de Janeiro, que regulamenta a renúncia à isenção nas ope-
rações imobiliárias, acolheu a faculdade prevista na alu-
dida Directiva, derrogando, no âmbito da quantificação 
da base tributável, o regime-regra da contraprestação pelo 
conceito de “valor de mercado”, “moderado” pelo Valor 
Patrimonial Tributário (VPT), com especial relevância 
num contexto de intervenção dos sujeitos passivos mis-
tos. IVA, preços de transferência, sujeitos passivos mistos 
e VPT são conceitos que se intersectam naquele diploma 
e que serão abordados neste estudo.

1. NOTAS INTRODUTÓRIAS

O “regime-regra” para a quantificação da base tribu-
tável em sede de IVA encontra-se vertido no art.º 73.º 
da “Directiva IVA”1, como a “(…) contraprestação que o 
fornecedor ou o prestador tenha recebido ou deva receber, 
em relação a essas operações, do adquirente, do destinatá-
rio ou de um terceiro (…)”2 teor coincidente com aquele 
que era utilizado no art.º 11 da Sexta Directiva.

Neste estudo iremos debruçar-nos em que medida, 
no âmbito do IVA, a condição de “sujeito passivo misto” 

1   Directiva 2006/112/CE, do Conselho, de 28 de Novembro de 2006, 
publicada no JO n.º L 347, de 11.12.2006, neste estudo simplesmente 
denominada por “Directiva IVA”. Por muitos autores denominada por 
“Código Comunitário do IVA”, aquela Directiva revogou, com a última 
redacção que lhe foi conferida com a Directiva 2006/98/CE (JO L 221 
de 12.08.2006, p. 9), a 6.ª Directiva do IVA [Directiva n.º 77/388/CEE, 
do Conselho, de 17 de Maio de 1977, Jornal Oficial (JO) n.º L 145, de 
13.03.1977, relativa à harmonização das legislações dos Estados-membros 
respeitantes aos impostos sobre o volume de negócios – sistema comum 
do imposto sobre o valor acrescentado: matéria colectável uniforme]. Im-
porta, no entanto, referir que a “nova” Directiva IVA se consubstanciou, 
essencialmente, numa sistematização da anterior directiva e posteriores 
actos normativos que a alteraram substancialmente, tendo em vista refor-
mular a estrutura e redacção daquele acto normativo comunitário, sem 
que tenham ocorrido alterações substanciais, sem prejuízo de algumas 
considerações adoptadas no seu art.º 412.º. 
2   Transposto para o Código do IVA pelo n.º 1 do art.º 16.º do CIVA, de 
acordo com o qual “(…) o valor tributável das transmissões de bens e das 
prestações de serviços sujeitas a imposto é o valor da contraprestação obtida 
ou a obter do adquirente, do destinatário ou de um terceiro.”

poderá potenciar uma prática abusiva por via da utiliza-
ção de preços de transferência entre partes relacionadas e 
quais as medidas legais antiabusivas existentes, num pri-
meiro plano no normativo comunitário, e, num segundo 
plano, no normativo nacional.

Estamos na presença de uma temática recente em sede 
de IVA, os “preços de transferência”, questão já muito de-
batida e sempre actual em sede de Impostos sobre o Ren-
dimento e que o IVA, por via da Directiva 2006/69/CE3 
de 24 de Julho de 2006, acolheu.

2. INTRODUÇÃO DOS PREÇOS
DE TRANSFERÊNCIA EM SEDE DO IVA 

2.1. Conceito Preços de Transferência

Conforme refere Alberto Xavier (2007:430)4, “A prá-
tica denominada de preços de transferência consiste na 
política de preços que vigora nas relações internas de em-
presas interdependentes e que, em virtude destas relações 
especiais, pode conduzir à fixação de preços artificiais, dis-
tintos de preços de mercado.” 

Tradicionalmente, esta temática tem vindo a ser abor-
dada na esfera dos lucros das empresas e da tributação que 
lhes incide, pelo que a prática dos preços de transferên-
cia pressupõe, a este nível, a obtenção de uma vantagem 
anormal que se consubstancia na distribuição indirecta 
de lucros e consequente alocação em ordenamentos tri-
butários com menor carga fiscal, decorrente da existência 
de operações realizadas entre empresas associadas (“ope-
rações vinculadas” ou, conforme terminologia adoptada 
entre nós, “relações especiais”).5

No caso concreto do IVA, como veremos, aquela van-
tagem anormal deverá consubstanciar-se, não numa distri-
buição indirecta de lucros, mas na maximização do direito 

3   Publicada no JO n.º L 221, de 12.08.2006, que altera a Directiva 77/388/
CEE (Sexta Directiva) no que se refere a certas medidas destinadas a sim-
plificar o procedimento de cobrança do imposto sobre o valor acrescentado 
e a lutar contra a fraude ou evasão fiscais e que revoga certas decisões que 
concedem derrogações
4   Xavier, Alberto. (2008), Direito Tributário Internacional, 2.ª ed., Coim-
bra, Almedina. 
5   A este propósito veja-se o art.º 9.º do Modelo de Convenção da OCDE, 
publicado pelos Cadernos de Ciência e Técnica Fiscal, n.º 192 e o documento 
“OCDE – Princípios aplicáveis em matéria de preços de transferência desti-
nados às empresas multinacionais e às Administrações Fiscais”, Cadernos de 
Ciência e Técnica Fiscal, n.º 189.

Preços de transferência em sede de IVA
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à dedução do IVA ou, alternativamente, na minimização 
do encargo fiscal resultante da sua não dedutibilidade.

É neste contexto que deverá ser equacionada a figura 
dos “sujeitos passivos mistos” que de seguida abordaremos.

2.2. Sujeitos Passivos Mistos

Interessa, antes de tudo, clarificar o conceito de “su-
jeito passivo misto” em sede de IVA, em contraposição 
ao conceito de “sujeito passivo integral”. A condição de 
“sujeito passivo misto”, na sua verdadeira acepção, da qual 
deverá resultar uma delimitação proporcional da dedução 
do IVA suportado, restringe-se à utilização mista de bens/
serviços em operações que conferem direito a dedução a 
par de outras que não conferem esse direito, nomeada-
mente operações isentas (isenções simples, conforme as 
consignadas no art.º 9.º e art.º 53.º do código do IVA) 
ou operações não sujeitas/fora do campo de incidência do 
imposto. Assim sendo, a condição de sujeito passivo misto 
não decorre propriamente do simples facto de determi-
nado Sujeito Passivo exercer simultaneamente actividades 
(operações) que conferem direito a dedução em contraste 
com outras que não conferem esse mesmo direito6. 

Não obstante, deveremos percepcionar a neutralidade 
como se fosse uma característica qualitativa do próprio 
IVA, constituindo o direito à dedução do IVA por parte 
de um sujeito passivo deste imposto o seu garante7. Face 
a esta característica de neutralidade, a manipulação arti-
ficiosa do IVA não teria, em princípio, qualquer conse-
quência ao nível da arrecadação do imposto, dado que, 
independentemente do valor conferido à transacção, o 
IVA seria integralmente dedutível. No entanto, quando 
uma das partes possui alguma limitação, total ou parcial, 
no seu direito à dedução, já nos situamos noutro plano.

6   No mesmo sentido, e tendo por referência as alterações legislativas pro-
movidas no art.º 23.º do Código do IVA pela Lei n.º 67-A/2007, de 31 de 
Dezembro (OE para 2008), na sequência das conclusões do relatório grupo 
de trabalho criada com o objectivo de avaliar as implicações na legislação 
interna portuguesa da jurisprudência produzida pelo TJCE ao nível do regi-
me do direito à dedução do IVA, por parte dos Sujeitos Passivos, concluem 
Xavier de Basto e Odete Oliveira (2008: 58) quando referem que: “Na ver-
dade, ao pôr o ênfase na natureza dos sujeitos passivos e não na natureza 
dos bens utilizados, como faz a directiva europeia, a prática portuguesa tem 
conduzido a pretender aplicar aos designados sujeitos passivos mistos regras 
que só se devem impor aos inputs “promíscuos” (para novamente usar uma 
terminologia da doutrina fiscal italiana), isto é, aqueles que servem indistin-
tamente operações tributáveis e operações isentas”.
7   Ainda a este propósito, o TJCE tem vindo, sistematicamente, a enfatizar 
que o regime de deduções instituído pela Sexta Directiva visa libertar intei-
ramente o empresário do encargo do IVA devido ou pago no âmbito das 
suas actividades económicas, garantindo, por conseguinte, a perfeita neutra-
lidade quanto à carga fiscal de todas as actividades económicas, quaisquer 
que sejam os fins ou os resultados das mesmas.

Efectivamente, a condicionante inerente aos “sujeitos 
passivos mistos” ao nível da limitação que possuem do di-
reito à dedução do IVA potencia o risco de fuga ou evasão 
fiscal por via da criação de meios artificiosos que maximi-
zem o seu direito à dedução do IVA.

Conforme refere Rita de la Feria (2008)8, reportando-
se ao caso particular as ONG, mas que poderemos, a este 
nível, extravasar para a generalidade dos sujeitos passivos 
mistos:
“For any partially exempt or non-taxable legal person, fa-

ced with the reality of nondeductibility of all their input 
VAT, there are two basic methods of curtailing VAT costs: 
minimizing VAT input, by acquiring less goods and/or 
services, which are subject to VAT; and maximizing VAT 
output, by increasing the number of taxable supplies and, 
thus, the overall percentage of deductible input VAT.”
Como exemplos recentes da adopção de planeamen-

to agressivo em sede de IVA julgado pelo TJCE, aquela 
investigadora aponta os casos University of Huddersfield 
(2006)9 e Centralan (2005)10.

No caso particular em apreço, e reportando-nos a um 
contexto de relações especiais, os sujeitos passivos mistos, 
que utilizem o pro rata como critério de aferição do IVA 
dedutível, poderão, por via da fixação de preços diferentes 

8   De La Feria, R. (2008). “The EU VAT Treatment of Public Sector Bodies: 
Slowly  Moving in the Wrong Direction”, Working Paper, Oxforf University 
Centre for Business Taxation. http://users.ox.ac.uk/~mast1732/RePEc/pdf/
WP0808.pdf.
9   Sentença do TJCE de 6.9.2003, Processo C-223/03, I-1751, in http://
eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62003J0223:PT:
HTML (Recorrente: University of Huddersfield Higher Education Corpora-
tion, Recorrido: Commissioners of Customs & Excise e Órgão jurisdicional 
de reenvio VAT and Duties Tribunal, Manchester). Naquele processo, face 
à perspectiva de a Universidade, Sujeito Passivo misto, com um pro rata de 
14,56%, vir a incidir em obras de remodelação de um imóvel (moinho) e, 
consequentemente vir a suportar IVA que em condições normais só seria 
dedutível naquela percentagem, criou uma entidade terceira (trust discri-
cionário) a quem locou aquele imóvel que por sua vez foi sublocado à pró-
pria Universidade (ambas as operações com renúncia à isenção), tendo sido 
praticado, em ambos os contratos, um preço simbólico. Conclui o TJCE 
no ponto 51 daquele Acórdão que “Se é certo que esses requisitos não se 
encontram preenchidos em caso de fraude fiscal, por exemplo, através de 
falsas declarações ou da emissão de facturas irregulares, não é menos certo 
que a questão de saber se a operação em causa foi efectuada com o único 
objectivo de obter uma vantagem fiscal é irrelevante para determinar se a 
mesma constitui uma entrega de bens ou uma prestação de serviços e uma 
actividade económica.”
10   Sentença do TJCE C-63/04, I-11087, in http://eur-lex.europa.eu/Le-
xUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62004J0063:PT:HTML

Sujeito passivo de IVA

Importa clarificar o conceito de sujeito passivo misto, 
em contraposição ao conceito de sujeito passivo 
integral, em sede de IVA.
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do seu valor de mercado, incrementar o valor das opera-
ções (output) que conferem direito a dedução, incremen-
tando assim a sua percentagem de dedução, ou, ao invés, 
diminuindo o valor das operações isentas, alcançando o 
mesmo resultado. É neste plano que se situa, como vere-
mos, a introdução de uma norma especial antiabuso ao 
nível dos “preços de transferência” em sede de IVA.

2.3. Antecedentes legais no plano comunitário

A 6.ª Directiva IVA prevê desde a sua origem e continua a 
permiti-lo, agora no art.º 395.º11 da Directiva 2006/112/CE 
(adiante simplesmente designada por “Directiva IVA”), a 
utilização, por parte dos Estados-membros, de medidas es-
peciais derrogatórias, sendo que, na medida em que cons-
tituem desvios ao regime-regra, estão plasmadas apenas a 
título excepcional face ao imperativo da aplicação uniforme 
do Direito Comunitário, mediante procedimento autoriza-
tivo prévio do Conselho Europeu, sempre condicionados a 
princípios comunitários como o da equivalência, eficácia e 
proporcionalidade (Martins, Alexandra Coelho: 2007)12.

A este propósito, a “Directiva IVA” define as condições 
necessárias para que o Conselho, deliberando por unanimi-
dade, sob proposta da Comissão, possa autorizar os Estados- 
-membros a introduzir medidas especiais derrogatórias da-
quela directiva, a saber, simplificação da cobrança do imposto 
e combate a certas práticas de fraude ou evasão fiscal13.

Em sede de IVA, aquelas medidas especiais deverão 
sempre, na definição do seu alcance, ponderar dois princí-
pios fundamentais. Por um lado, o objectivo transversal a 
toda a “Directiva IVA” do combate à fuga ou evasão fiscal, 
que deverá ser moderado pelo princípio da proporcionali-
dade ao objectivo prosseguido (como critério determinante 
da sua admissibilidade visando a proibição do excesso). 

O caminho utilizado pelos Estados-membros no senti-
do de incluir normas específicas derrogatórias, no domínio 
particular das relações especiais14, foi o recurso ao mecanis-

11   Corresponde ao art.º 27.º da Sexta Directiva.
12   Martins, Alexandra Coelho. (2007), “A admissibilidade de uma cláusula 
geral antiabuso em sede de IVA”, Cadernos IDEFF, n.º 7, Almedina. 
13   Esta condição tem vindo a ser utilizada por diversos países da União 
Europeia no âmbito da adopção de determinadas medidas derrogatórias vi-
sando o combate à evasão fiscal em sede IVA, nomeadamente ao nível da 
inversão do Sujeito Passivo do Imposto.
14   Estas medidas derrogatórias estão sempre condicionadas ao requisito 
da proporcionalidade. Esta proporcionalidade deverá ser, no caso concreto 
das operações vinculadas, aferida mediante um razoável nexo de causalidade 
entre montante da contraprestação acordada e a “relação especial” existente 
entre as partes, na medida em que foi a especificidade daquela relação que 
influenciou a quantificação da base tributável. A este propósito refere Jaba-
lera Rodríguez (2008: 121) que “En definitiva, tanto de las autorizaciones 
individuales del Consejo como de la jurisprudencia del TJCE se desprende que, 
en principio, desde la óptica comunitaria nada impide a los Estados miembros 

mo do art.º 27.º da Sexta Directiva anteriormente enun-
ciado, tal como aconteceu, nomeadamente, com a Fran-
ça (1979), Alemanha (1979), Reino Unido (1985, 1987, 
1989 e 2004), Chipre (2005), Holanda (2006), Espanha 
(2006) e Lituânia (2006).

Conforme refere Lucas Mas (2008)15, face ao elevado 
número de derrogações existentes em finais de 2004 e me-
diante a perspectiva do seu rápido crescimento em função 
do alargamento em 1 de Maio de 2004 de 10 novos Es-
tados-membros, e tendo em vista facultar aos diferentes 
Estados-membros o combate a esquemas de evasão fiscal 
em sede de IVA que envolvam manipulação de preços de 
transferência entre partes relacionadas, a Comissão lançou 
uma proposta16 de Directiva que incluía o art.º 11 (A) na 
6.ª Directiva, com regras de preços de transferência.

A Directiva 2006/69/CE de 24 de Julho de 2006 repre-
sentou, a este nível, um ponto de inversão. Efectivamente, 
no plano específico das relações especiais em sede de IVA, 
passou a haver uma norma especial derrogatória vertida na 
própria norma comunitária, permitindo a valorização da 
operações relacionadas, nos termos a seguir definidos, entre 
partes relacionadas, ao valor de mercado, harmonizando as 
medidas até então utilizadas pelos Estados-membros, a título 
individual, recorrendo ao mecanismo previsto pelo até então 
n.º 1 do art.º 27.º da Sexta Directiva17 e evitando assim a 
proliferação daquelas normas especiais não estandardizadas 
com o prejuízo que tal poderia acarretar em termos de trata-
mento discriminatório entre sujeitos passivos, nomeadamen-
te no âmbito de operações intracomunitárias. No entanto, 
veremos, pela análise da norma em questão, que tal problema 
não está verdadeiramente ultrapassado, longe disso.

Na actualidade, aquele regime especial, no qual se pos-
sibilita recorrer ao “valor normal” na quantificação da base 

adoptar medidas internas contra el fraude y evasión fiscales; si bien esta decisión 
legítima no es una patente de corso para introducir cualquier tipo de medida 
al margen de la propia prevalencia del ordenamiento comunitario. De éste se 
infiere que estas medidas internas antielusorias, como aquéllas que prevén el 
gravamen a valor normal de mercado de las operaciones entre partes vinculadas, 
serán admisibles y conformes al Derecho comunitario siempre que respeten los 
principios de no discriminación, seguridad jurídica y proporcionalidad.”
15   Mas, Mayra O. Lucas (2008). “Transfer Pricing for VAT in Spain”, Inter-
national Vat Monitor, 37-45, January/February, IBFD.
16   Proposta de Directiva do Conselho que altera a Directiva 77/388/CEE 
no que se refere a certas medidas destinadas a simplificar o procedimento de 
cobrança do imposto sobre o valor acrescentado e a lutar contra a fraude e a 
evasão fiscais e que revoga certas decisões que concedem derrogações COM 
(2005) 89 final.
17   À luz do parágrafo 8 do o preâmbulo da Directiva 69/2006/CE, em fun-
ção daquela previsão normativa, “Consequentemente, os Estados-Membros 
deverão deixar de poder beneficiar de derrogações a título individual que lhes 
tenham sido concedidas por determinadas decisões tomadas pelo Conselho 
nos termos do n.º 1 do artigo 27º da Directiva 77/388/CEE e que sejam 
abrangidas pelas disposições previstas na presente directiva. As decisões em 
causa deverão, por conseguinte, ser expressamente revogadas.”

FISCALIDADE
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tributável em operações que envolvem “relações especiais”, 
encontra-se vertido no art.º 80.º da “Directiva IVA”.

Para tal deverão estar preenchidos dois requisitos cumula-
tivos. O primeiro recai na exigência determinada pelo n.º 1 do 
art.º 80.º da Directiva IVA ao nível da existência de relações 
especiais entre os sujeitos passivos intervenientes na entre-
ga dos bens ou prestação de serviços. Note-se, no entanto, 
que o legislador comunitário não define o conceito nem 
delimita aquelas relações especiais, apenas as exemplifica de 
forma “excessivamente ampla e imprecisa” (Jabalera Rodrí-
guez, 2008: 126)18 como “laços familiares ou outros laços 
pessoais próximos, laços organizacionais, patrimoniais, as-
sociativos, financeiros ou jurídicos”, remetendo para a de-
terminação efectuada por cada Estado-membro.” 

Limita-se aquela norma a clarificar que “ os laços ju-
rídicos podem abranger as relações estabelecidas entre o 
empregador e um empregado ou a família deste ou quais-
quer outras pessoas com ele estreitamente relacionadas”.

O outro requisito estabelecido pela Directiva IVA si-
tua-se ao nível da condição de limitação no direito à de-
dução de um ou ambos os intervenientes, nomeadamente 
quando, nos termos do n.º 1 do art.º 80.º:

• A contraprestação seja inferior ao valor normal 
e o destinatário da operação não tenha direito a 
deduzir totalmente o IVA [situação retratada na 
al. a)]; 

• A contraprestação seja inferior ao valor normal e o 
fornecedor dos bens ou prestador dos serviços não 
tenha direito a deduzir totalmente o IVA e a opera-
ção esteja isenta [situação retratada na al. b)];

• A contraprestação seja superior ao valor normal e o 
fornecedor dos bens ou prestador dos serviços não 
tenha direito a deduzir totalmente o IVA [situação 
retratada na al. c)];

A enunciação daquelas condições denuncia a prática 
abusiva que se pretende combater. Efectivamente, sempre 
tendo por base o pressuposto da existência de relações es-
peciais, na primeira situação, face à faculdade de ausência 
total ou parcial da dedução do IVA por parte do destina-
tário do bem o serviço, as partes seriam tentadas a, artifi-
ciosamente, baixar o preço do bem e, consequentemente, 
o encargo do IVA não dedutível.

O segundo e o terceiro caso reportam-se à condição de 
sujeito passivo misto por parte de quem exerce as operações 
activas, sendo que o pressuposto subjacente à eventual prática 
abusiva reportar-se-á à utilização, como critério de dedução 

18   Rodríguez, A. J. (2008). “Operaciones Vinculadas en el IVA: Régimen 
Comunitário y Experiencias Comparadas”, Crónica Tributaria, 113:139, 129.

do IVA, o pro rata, ou seja, em que seja tido como referência, 
no critério de repartição, o volume de negócios inerente a 
cada uma das actividades (tributada e não tributada).

Efectivamente, no âmbito daquele método, quanto me-
nor for o valor das operações isentas, comparativamente às 
operações que conferem o direito à dedução, maior será, 
consecutivamente, a percentagem de dedução que resultará 
da equação, daí a aplicabilidade da segunda situação.

Finalmente, no mesmo sentido abordado no parágra-
fo anterior, se, inversamente, a opção for “inflacionar” o 
preço acordado entre as partes relacionadas, também se 
inflacionará artificiosamente a correspondente percenta-
gem de dedução, senão vejamos.

Exemplificação da situação retratada na al. b) do n.º 1 
do art.º 80.º da Directiva IVA:

A empresa X é um Sujeito Passivo Misto. O volu-
me de negócios anual inclui transacções tributa-
das (J 100 000,00) e transacções isentas que não 
conferem direito a dedução (J 300 000,00).

De acordo com a exemplificação efectuada, a empresa 
X teria uma percentagem de direito a dedução de 
100 000/400 000 = 25%.

No entanto, caso o valor das transacções efectuadas 
entre a empresa X e a empresa Y (partes relacionadas) 
fosse de J 20 000,00, a sua percentagem de dedução 
já seria de 100 000,00/300 000,00 = 33,3(3)%. A 
norma antiabuso contida na al. b) do n.º 1 do art.
º 80.º da “Directiva IVA” visa, precisamente, evitar 
esta prática “abusiva”, substituindo o valor praticado 
pelo “valor de “mercado”.

Exemplificação da situação retratada na al. c) do n.º 1 
do art.º 80.º da Directiva IVA:

 Face ao cenário traçado, a empresa X teria um pro rata 
de 25% (100 000/400 000). No entanto, caso o valor 
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das transacções estabelecidas entre as duas empresas 
com relações especiais (Empresa X e Empresa Y) as-
cendesse a 120 000, o pro rata da empresa X passaria 
a ser de 40%. Esta prática abusiva será evitada por 
via da aplicação da al. c) do n.º 1 do art.º 80.º da 
Directiva. 

O legislador comunitário deixou de fora as relações es-
peciais estabelecidas entre “sujeitos passivos integrais”. Efec-
tivamente, nestas situações, a fixação de um preço diferente 
do “valor normal” não representa qualquer prejuízo para a 
receita fiscal do Estado, na medida em que o IVA liquidado 
por um Sujeito Passivo será integralmente deduzido pelo 
outro, independentemente do seu montante19.

A Directiva IVA, naquele articulado, ainda facul-
ta aos Estados-membros a possibilidade de estes espe-
cificarem as categorias de fornecedores, prestadores, 
adquirentes ou destinatários às quais são aplicáveis as 
medidas.

A este propósito, realçamos o facto de que o art. 80º 
daquela Directiva, comparativamente à proposta que es-
teve na sua base (COM(2005) 89 final de 16.3.2005), 
adoptou uma postura mais abrangente, sendo que este 
facto é testemunhada por três aspectos.

Por um lado, a Directiva não exige, ao contrário do 
que era vertido na parte final do parágrafo 6 da Proposta, 
um nexo causal entre a relação especial estabelecida entre 
os sujeitos passivos e o preço praticado. Por outro, não foi 
transposta a possibilidade prevista no parágrafo 7 da pro-
posta20, deixando de haver circunstâncias sobre as quais as 

19   Este carácter restrito de aplicação daquela derrogação do valor regra 
da contraprestação como quantificador da base tributável é realçado pela 
proposta de Directiva do Conselho que está na base daquela disposição 
[COM(2005) 89 final de 16.3.2005] de acordo com a qual, “No âmbito 
da presente proposta, a faculdade de redeterminar o valor só pode ser exer-
cida se a alteração do valor de uma operação conduzir a uma perda directa 
de receitas fiscais, quer através de uma recuperação acrescida quer de uma 
redução do imposto não recuperável. Não deveria haver nenhuma perda de 
receitas fiscais quando a operação é efectuada por um sujeito passivo total a 
outro sujeito passivo total, uma vez que o imposto aplicado à operação pode 
ser simplesmente reclamado e o valor tributável não tem qualquer impacto 
na recuperação do imposto pelo operador. Consequentemente, estas opera-
ções foram excluídas das novas regras alternativas. Esta medida é coerente 
com o facto de as regras facultativas continuarem a constituir uma forma de 
derrogação às regras normais, que (em conformidade com os acórdãos do 
Tribunal de Justiça) devem limitar-se estritamente à resolução do problema 
em causa.”
20   De acordo com aquele parágrafo, a faculdade prevista pela aplicação do 
regime dos preços de transferência acima enunciado não seria aplicável em 
nenhum dos seguintes casos:

a) sempre que o fornecedor ou prestador puder fornecer uma justifi-
cação comercial para a contraprestação cobrada pelos bens ou ser-
viços;

b) sempre que puder ser demonstrado que a contraprestação cobrada seria 
idêntica no caso de uma pessoa sem nenhuns dos laços com o fornece-
dor ou prestador mencionados no segundo parágrafo do nº 6.

autoridades fiscais deverão aceitar preços irrealistas (escape 
clauses).

Finalmente, deixa de exigir que o preço praticado nas 
transacções efectuadas entre parte relacionadas seja “sig-
nificativamente” superior ou inferior do que o preço de 
mercado21. 

O carácter opcional e a margem de discricionariedade 
que é remetida para os Estados-membros, nomeadamente 
no que respeito aos pressupostos de vinculação entre as 
entidades, poderão originar diferentes regulamentações 
nestas matérias.

Sobre esta possibilidade pronunciou-se Antónia Jaba-
lera Rodríguez (2008: 123)22 ao referir que:
“En consecuencia, al atribuirle un carácter opcional podre-

mos continuar encontrando una variedad heterogénea 
de reglas de determinación de la base imponible para los 
supuestos que puedan calificarse como «operaciones vin-
culadas»; lo cual, puede llegar a constituir un obstáculo 
al buen funcionamiento del mercado interior, así como 
contravenir el principio de neutralidad concorrencial o 
competencial del tributo (…)”
Como vemos, a nova directiva aplica o princípio da 

livre concorrência ou, na terminologia anglo-saxónica, 
o arm´s length principle, para a tributação indirecta, não 
deixando também de transpor para o IVA todos os pro-
blemas e dificuldades inerentes ao cálculo do preço de 
transferência entre entidades relacionadas em sede de tri-
butação directa.

Richard T. Ainsworth (2009:13)23 efectua, a este nível, 
uma comparação tripartida da utilização do conceito dos 
preços de transferência pela tributação directa, tributação 
aduaneira e tributação indirecta (em particular IVA), con-
cluindo que:
“All tax regimes have an interest in determining the correct 

price on “suspect” related party transactions when the pri-

21   Efectivamente, tal como reforça Lucas Mas (2008), o desaparecimento 
daquele advérbio resulta, em larga medida, do parecer divulgado pelo Comité 
Económico e Social Europeu (CESE) que, apesar de apoiar a utilização do 
valor de mercado em caso de sobreavaliação ou subavaliação de operações em 
contexto de fraude fiscal, refere que: “Na prática, todavia, poderá ser difícil de-
terminar o que se entende por diferença significativa entre o valor da operação 
e o valor no mercado livre. Isto resulta, por um lado, de uma definição pouco 
clara do valor no mercado livre, que depende do modo como a interpretam as 
partes em causa, e, por outro, de uma definição imprecisa da noção de dife-
rença significativa de valor. O CESE receia que esta imprecisão provoque um 
clima de incerteza para as empresas. O recurso a esta disposição na legislação 
dos Estados-Membros deveria ser subordinado a uma definição mais precisa 
do valor no mercado livre, bem como à definição de um limiar a partir do qual 
uma diferença é considerada significativa.” (Parágrafo 3.5)
22   Ver nota rodapé 18.
23   Ainsworth, Richard T (2009), “Transfer Pricing in VAT/GST Vs. Di-
rect Taxation: A Paper on the Topic of Relations Between Associated Companies”. 
Boston University School of Law, Working Paper No. 09-02. In http://www.
bu.edu/law/faculty/scholarship/workingpapers/2009.html.
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ces reported appear to impact the tax base. The degree of 
concern is not the same among all taxes. Income tax re-
gimes are far and away the most concerned customs next 
and VAT a distant third.”
Aquele autor realça ainda o carácter residual, compa-

rativamente aos outros impostos, da utilização dos preços 
de transferência em sede de IVA, na medida em que, ten-
do por base o combate à fuga ou evasão fiscal em sede de 
IVA, apenas será aplicável quando uma das partes é isenta 
ou parcialmente isenta, ou seja, a utilização do “preço de 
mercado” está circunscrita, em IVA, à efectiva perda fiscal 
por parte do credor do IVA, o que, em última análise, não 
acontecerá quando ambas as partes intervenientes sejam 
sujeitos passivos integrais, na medida em que o IVA arre-
cadado terá por referência o preço de venda ao consumi-
dor e não as relações intermédias.

Quanto à quantificação do “valor normal”, devemos 
ter em conta o estatuído pelo art.º 72.º 24 da “Direc-
tiva IVA” que, tal como sucede na tributação directa, 
hierarquiza um conjunto de metodologias assumindo 
como prioritária o justo valor, ou fair value na linguagem 
contabilística25, ou “valor de mercado livre” (open market 
value), utilizando por critério o preço comparado de mer-
cado que constitui o “montante total que, a fim de obter 
os bens ou serviços em questão no momento dessa ope-
ração, o adquirente ou destinatário no mesmo estádio de 
comercialização em que se realiza a entrega de bens ou a 
prestação de serviços teria de pagar, em condições de livre 
concorrência, a um fornecedor ou prestador independen-
te no Estado-membro em que a operação é tributável”.

Quando não seja possível, por não existir operação 
similar comparável, a utilização do método anterior, pre-
vê o art.º 72.º da “nova” Directiva como metodologias 
alternativas, a título subsidiário26, o método do custo, 

24   Note-se que a consideração desta norma especial de quantificação da 
base tributável já era aplicada, quer no ordenamento jurídico comunitário, 
quer no ordenamento jurídico nacional, neste no caso particular dos auto-
consumos externos e serviços prestados a título gratuito, transmissões de 
bens resultantes de actos de arrematação, venda judicial ou administrativa e 
situações em que a contraprestação não seja definida, no todo ou em parte, 
em dinheiro, em que o valor tributável será o montante recebido, acrescido 
do valor normal dos bens ou serviços dados em troca.
25   Em relação ao normativo do IASB, o justo valor é definido como a 
«quantia pela qual um activo poderia ser trocado, ou um passivo liquidado, 
entre partes conhecedoras e dispostas a isso numa transacção em que não 
exista relacionamento entre elas» (IAS 39 § 9).
26   De acordo com a Comissão, conforme a COM(2005) 89 final, “Perante 
as duas principais opções que se colocam, designadamente, a redeterminação 
do valor das operações utilizando o valor no mercado livre ou o preço de custo, 
a Comissão considera que o recurso ao valor no mercado livre é a solução mais 
adequada. O preço de custo teria unicamente por efeito permitir aos Estados-
Membros neutralizar a perda das receitas sofrida em virtude de uma redução 
do valor enquanto o valor no mercado livre permite que as autoridades fiscais 
possam salvaguardar parte do imposto sobre o valor acrescentado.”

de acordo com o qual o “valor normal” deverá ser cons-
tituído por:

1) No que respeita aos bens, por um montante não in-
ferior ao preço de compra dos bens ou bens similares 
ou, na falta de preço de compra, ao preço de custo, 
determinados no momento em que tais operações 
se realizam;

2) No que respeita aos serviços, por um montante não 
inferior às despesas suportadas pelo sujeito passivo 
na execução da prestação de serviços.

Quanto à metodologia utilizada em sede de IVA sobre 
a quantificação dos preços de transferência, refere Richard 
Ainsworth:
“Most VAT/GST jurisdictions do not specify transfer pricing 

methods, with the exception of near universally stated 
preference for a comparable uncontrolled price (CUP) 
method. Most jurisdictions that discuss pricing methods 
do so in very general terms and appear to limit acceptable 
methods to the “traditional,” transaction based methods. 
Very few VAT/GST jurisdictions mention profit methods, 
and those that do so have borrowed methods wholesale 
from the OECD Guidelines.”
Ora a situação retratada é a que resulta precisamente 

da leitura do art.º 72.º da “Directiva IVA” e que será, 
incondicionalmente, a posição adoptada pelos Estados-
membros.

Acrescenta aquele autor a seguinte interrogação: 
“Are we anticipating the general adoption of OECD methods 

in VAT/GST, or will new methods to determine prices be 
designed?”

3. POSIÇÃO ADOPTADA
PELO LEGISLADOR NACIONAL

3.1. Renúncia à isenção nas operações 
imobiliárias (Decreto-Lei n.º 21/2007)

O n.º 2 do art.º 80.º da Directiva IVA permite aos 
Estados-membros, no uso da faculdade retratada no ca-
pítulo anterior, especificar as categorias de fornecedores, 
prestadores, adquirentes ou destinatários às quais são 
aplicáveis as medidas. Ora foi precisamente esta a solução 
adoptada em Portugal.

No plano interno, o Legislador nacional adoptou a 
faculdade prevista no art.º 80ª da Directiva IVA, ante-
riormente exposta, no âmbito da renúncia à isenção nas 
operações imobiliárias prevista no n.º 6 do art.º 12.º do 
CIVA e regulamentada pelo Decreto-Lei n.º 21/2007, de 
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29 de Janeiro27, prevendo, em concreto, a derrogação do 
regime-regra da contraprestação como base tributável, 
derrogação esta estatuída no art.º 7.º daquele diploma.

Por via da aplicação daquele articulado, deverá ser 
aplicado, em derrogação da contraprestação, o valor nor-
mal determinado nos termos do n.º 4 do artigo 16.º do 
Código do IVA, quando se verifique qualquer das seguin-
tes situações28: 

a) A contraprestação seja inferior ao valor normal e o 
destinatário da operação não tenha direito a deduzir 
integralmente o imposto; 

b) A contraprestação seja superior ao valor normal e o 
transmitente ou o locador do bem imóvel não tenha 
direito a deduzir totalmente o IVA. 

Assistimos assim, pela primeira vez, no IVA, à importa-
ção para este imposto da problemática associada aos “preços 
de transferência”, precisamente reportada à intervenção dos 
sujeitos passivos mistos, tal como decorre da interpretação 
conjugada deste artigo com as condições subjectivas ineren-
tes à renúncia à isenção previstas no art. 3.º do Decreto-Lei 
n.º 21/200729.

Como constatamos, o legislador nacional restringiu, 
pelo menos por enquanto, a possibilidade de derrogação 
das regras de determinação da base tributável com recurso 
ao “valor normal”, por via da existência de preços de trans-
ferência, às operações imobiliárias objecto de renúncia à 
isenção, não obstante o espectro subjacente ao art.º 80.º 
da Directiva IVA ser, como vimos, substancialmente mais 
amplo. Efectivamente, até ao presente momento, utilizou 
a faculdade que lhe é conferida pelo art.º 80.º da Direc-
tiva IVA a uma operação em concreto (venda ou locação 

27   Aquele diploma foi publicado mediante o uso da autorização legislativa 
concedida pelo n.º 3 do art.º 45.º da Lei n.º 60-A/2005, de 30 de Dezem-
bro, revogando o Decreto-Lei n.º 241/86, de 20 de Agosto, que regulava 
anteriormente esta matéria, marcadamente com o objectivo de introduzir 
um conjunto de medidas destinadas a combater algumas situações de frau-
de, evasão e abuso âmbito da tributação em IVA das operações imobiliárias. 
O diploma em causa regula as condições subjacentes à renúncia à isenção de 
IVA em operações imobiliárias previstas nos n.ºs 29 e 30 do art.º 9.º do Có-
digo do IVA. Não constitui objectivo deste estudo a análise deste diploma, 
mas sim de um seu aspecto particular, a previsão de uma norma anti-abuso 
associada aos preços de transferência. 
28   Veja-se que, das três situações retratadas nas alíneas a), b) e c) do art.º 
80.º da “Directiva IVA”, o legislador nacional apenas utilizou as expressas 
nas alíneas a) e c), o que é lógico, dado que a situação expressa na alínea b) 
reporta-se a operações isentas de IVA, ou estamos, ao invés, na presença de 
operações em que se opera a renúncia a essa mesma isenção, pelo que não 
faria sentido sequer mencionar esta disposição que não tem, no presente 
momento, qualquer expressão no CIVA. 
29   Conforme refere o 5.º parágrafo do preâmbulo do aludido Decreto-Lei: 
“(…) no sentido de prevenir eventuais práticas que resultem de uma fixação 
artificial do valor da transacção ou da locação com renúncia à isenção, passa 
a estabelecer-se que o respectivo valor tributável corresponde ao valor de 
mercado dessas operações, sempre que existam relações especiais entre os 
intervenientes e qualquer deles apresente limitações do direito à dedução.”   

de imóveis), no âmbito de um procedimento específico 
(renúncia à isenção), sobretudo quando comparado com 
experiências legislativas de outros Estados-membros, no-
meadamente, Reino Unido, Bélgica, Itália e Espanha.30

Coloca-se a questão de averiguar em que medida 
aquela norma antiabuso não seria susceptível de ser es-
tendida a outras actividades, ou mesmo genericamente a 
todas, passando igualmente a abarcar a situação prevista 
na alínea b) de o art.º 80.º da Directiva IVA, que prevê 
a possibilidade do fornecedor de bens ou serviços, sujeito 
passivo misto, reduzir artificiosamente o valor das transac-
ções isentas, por forma a, consequentemente, incrementar 
a percentagem de direito a dedução do IVA.31

A solução adoptada pelo legislador nacional, não obs-
tante ser de aplicação restrita, não está isenta de críticas. 
Desde logo, a adopção, à semelhança do que é facultado 
pela correspondente norma comunitária, de uma presun-
ção inilidível (juris et de jure), onde não é facultada aos 
Sujeitos Passivos intervenientes a faculdade de demons-
trarem que o preço praticado corresponde, efectivamente, 
à contraprestação efectuada32.

A este nível defende Jabalera Rodríguez que: 
“En este sentido, como hemos señalado, ambas normas (art. 

80 de la Directiva 2006/112/CE y art. 79.5 LIVA) de-
bían interpretarse más allá de su tenor literal conforme 
a los principios comunitarios de no discriminación, y 
sobre todo proporcionalidad, que demanda que la me-
dida adoptada ha de ser aquélla que permita alcanzar 
eficazmente el objetivo perseguido, sin que pueda arti-
cularse como una presunción iuris et de iure que prive 
del derecho a la prueba en contrario al sujeto afectado 
por la misma; principio que, en definitiva, se ha eri-
gido en el parámetro esencial para la admisibilidad y 
legitimidad de cualquier medida, ya sea comunitaria 
o nacional, prevista con el objetivo de luchar contra el 
fraude o evasión fiscales.”

30   Este paralelismo pode ser retirado das considerações efectuadas por 
Rodríguez, A. J. (2008), “Operaciones Vinculadas en el IVA: Régimen Co-
munitário y Experiencias Comparadas”, Crónica Tributaria (113-139), n.º 
129 em concreto, no capítulo 6.
31   Naturalmente, esta situação não foi retratada no n.º 1 do art.º 7.º do 
Decreto-Lei n.º 21/2007, na medida em que tem subjacentes operações 
tributadas, na sequência da renúncia à isenção em operações de alienação ou 
locação de imóveis que este Decreto-Lei regulamenta.
32   Esta problemática já existe em sede dos impostos sobre o rendimento, 
sendo de equacionar se não seria de aplicar, em sede de preços de transferên-
cia, a elisão de presunções prevista em normas de incidência tributária (no 
caso em concreto incidência real ou objectivo, na medida em que estamos 
a equacionar a quantificação da base tributável), por via de procedimento 
contraditório próprio previsto no art.º 64.º do CPPT, conforme acontece 
com as disposições previstas no art.º 59.º, 60.º e 61.º do CIRC (conforme 
refere Casalta Nabais que, no entanto, não se pronunciou, nesta matéria, 
sobre o caso particular dos preços de transferência). 
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Planeamento fiscal

Existem factos potenciadores de algumas práticas
de planeamento fiscal agressivo.

Por outro lado, como vimos aquando da análise da 
norma comunitária, tendo em conta que estamos na pre-
sença de uma norma antiabuso que pretende evitar uma 
prática já descrita, só faz sentido condicionar o preço 
praticado ao preço de mercado, quando a contrapresta-
ção seja superior àquele, no caso de o transmitente ou 
locador do imóvel ser um sujeito passivo misto que apli-
que como método de dedução o pro rata33, determinado 
em função do resultado das operações, e não o método 
da afectação real, determinado, nomeadamente, em fun-
ção de indicadores que não se encontrem relacionados 
com o resultado das operações de cada actividade, mas 
sim com os seus inputs. Não obstante tal facto, o legis-
lador nacional não circunscreveu esse requisito na sua 
previsão normativa.

3.2. Relações especiais

No âmbito da definição de “relações especiais”, op-
tou o legislador, naquele artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 
21/2007, por importar o conceito de “relações especiais” 
previsto ao nível dos impostos sobre o rendimento34, re-
metendo expressamente a sua definição para o n.º 4 do 
art.º 58.º do CIRC.35 

3.3. Valor normal

Na quantificação do “valor normal”, o art.º 7.º do De-
creto-Lei n.º 21/2007 remete para as disposições contidas 
no n.º 4 do art.º 16.º do Código do IVA, de acordo com 
o qual:

Para efeitos do imposto sobre o valor acrescentado, en-
tende-se por valor normal de um bem ou serviço:

a) O preço, aumentado dos elementos referidos no 
n.º 5, na medida em que nele não estejam incluí-
dos, que um adquirente ou destinatário, no estádio 

33   Aliás, aquela menção ao pro rata foi efectuada no caso espanhol, em 
concreto no n.º 5 do art.º 79.º da Ley del Impuesto sobre el Valor Añadi-
do (Ley 37/1992, de 28 de Dezembro com a redacção conferida pela Ley 
36/2006, de 29 de Novembro – Medidas para la Prevención del Fraude 
fiscal).
34   À semelhança do que aconteceu em outros Estados-membros, nomea-
damente em Espanha, conforme se constata pela leitura do n.º 5 do art.º 79 
da Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido.
35   De acordo com aquela disposição legal, considera-se que existem rela-
ções especiais entre duas entidades nas situações em que uma tem o poder de 
exercer, directa ou indirectamente, uma influência significativa nas decisões 
de gestão da outra. Aquele normativo elenca ainda, a título exemplificativo, 
um conjunto de circunstâncias que visam preencher aquele conceito. Recor-
de-se que o legislador comunitário optou por utilizar a seguintes expressão 
“(…) envolvam laços familiares ou outros laços pessoais próximos, laços or-
ganizacionais, patrimoniais, associativos, financeiros ou jurídicos, definidos 
pelo Estado-Membro (…)”.

de comercialização em que é efectuada a operação 
e em condições normais de concorrência, teria de 
pagar a um fornecedor ou prestador independente, 
no tempo e lugar em que é efectuada a operação ou 
no tempo e lugar mais próximos, para obter o bem 
ou o serviço ou um bem ou serviço similar;

b) Na falta de bem similar, o valor normal não pode 
ser inferior ao preço de aquisição do bem ou, na sua 
falta, ao preço de custo, reportados ao momento em 
que a transmissão de bens se realiza;

c) Na falta de serviço similar, o valor normal não pode 
ser inferior ao custo suportado pelo sujeito passivo 
na execução da prestação de serviços.

O “valor normal de um bem ou serviço” era até então 
utilizado, nomeadamente, no âmbito da quantificação 
da base tributável dos denominados “auto-consumos ex-
ternos” no plano dos serviços tributáveis nos termos das 
alíneas a) e b) do n.º 2 do art.º 4.º do código do IVA. 
O conceito de “valor normal” passou, com a Directiva 
69/2006/CE, a ter relevância no plano das relações espe-
ciais (preço de transferência).

Verificamos assim que o sistema de preços de transfe-
rência do IVA, não obstante se suportar no princípio do 
valor de mercado, quantifica-o utilizando dois métodos, 
o método do valor de mercado e o método do custo, es-
tabelecendo a nossa legislação uma ordenação hierárquica 
como primazia para o primeiro.

No entanto, o art.º 7.º do Decreto-Lei n.º 21/2007 
adopta ainda uma solução inovadora ao nível da adop-
ção daquela norma anti-abuso, na medida em que deter-
mina, por via do seu n.º 2, que o valor normal apurado 
nunca poderá ser inferior Valor Patrimonial Tributário36 
definitivo que serviu de base à liquidação do Imposto 
Municipal sobre as Transmissões onerosas de imóveis ou 
que serviria no caso de não haver lugar à liquidação deste 
imposto.  

Efectivamente, o Decreto-Lei n.º 21/2007 é, a este 
nível, inovador num duplo sentido: não só transfere para 
o IVA a problemática dos preços de transferência como 
também junta o IVA ao rol de impostos (IRC, IRS, IMI, 

36   As regras de cálculo do Valor Patrimonial Tributário, para o caso con-
creto dos prédios urbanos que serão os mais visados por esta norma, encon-
tram-se elencadas no capítulo VI do Código do IMI, igualmente relevantes 
para efeitos da quantificação da base tributável em sede de IMT por via do 
n.º 1 do art.º 12.º e art.º 14.º, ambos do Código do IMT.  
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IMT e Imposto do Selo) em que o Valor Patrimonial Tri-
butário (VPT) possui, em sede de cada um, transcendên-
cia tributária.

A solução adoptada pelo ordenamento jurídico nacio-
nal testemunha a divergência de tratamento que se irá ve-
rificar a este nível nos diversos Estados-membros, não só 
na metodologia utilizada como na abrangência com que 
será imposta.

Quanto à utilização, por parte do legislador nacional, 
do VPT como valor de referência, tal facto, obviamente, 
não está expressamente previsto no art.º 72.º da “Direc-
tiva IVA”, mas não deixa, na nossa opinião, de preencher 
o espírito que se lhe encontra subjacente, permitindo as-
sim minimizar um dos inconvenientes atribuídos a esta 
medida derrogatória facultada pela Directiva IVA, a de 
perigar a segurança e certeza jurídica dos operadores eco-
nómicos.

Conclusão

A limitação do direito à dedução do IVA em geral e a 
condição de sujeito passivo misto em particular são factos 
potenciadores de algumas práticas de planeamento fiscal 

“agressivo”, nos moldes expostos. A este nível, retrata-
mos uma norma especial antiabuso prevista na Directiva 
2006/69/CE e vertida para o art.º 80.º da nova “Directiva 
IVA”, que constitui, como previsão normativa expressa, 
uma “novidade” no imposto em análise. No âmbito do or-
denamento jurídico nacional, a faculdade de incluir uma 
norma de preços de transferência no âmbito do IVA foi 
materializada no art.º 7.º do Decreto-Lei n.º 21/2007, 
reportado a uma situação muito restrita: a renúncia à 
isenção nas operações imobiliárias. A substituição, na-
quele contexto, do valor da contraprestação pelo valor de 
mercado (conforme definido pelo n.º 4 do art.º 16.º do 
Código do IVA), encontra-se condicionada à intervenção, 
seja na perspectiva do alienante/locador do imóvel, seja na 
perspectiva do adquirente/locatário, de um sujeito passivo 
misto. No cálculo do aludido “valor de mercado”, ainda 
se deverá ter em conta o Valor Patrimonial Tributário do 
imóvel objecto de renúncia, facto, por si só, também ele 
inovador, na exacta medida em que também o IVA passou 
a abarcar o VPT.
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DGCI notifica incumpridores
para entregarem impostos
retidos e recebidos de terceiros

O fisco pretende aumentar as receitas fiscais no imedia-
to. No âmbito da operação “Resgate Fiscal”, a DGCI está a 
dar uma última oportunidade aos responsáveis das empresas 
que descontam o IRS aos trabalhadores e não o entregam 
aos cofres do Estado para regularizarem a sua situação. Caso 
não seja cumprido o estipulado, a fase seguinte respeita à 
instrução dos processos de inquérito criminal.

As dívidas ascendem a cerca de 900 milhões de euros, 
de acordo com a administração fiscal, incluindo situações 
de retenção na fonte de IRS e de IRC, bem do IVA rece-
bido e não entregue ao fisco. Deste modo, a DGCI pre-
tende responsabilizar os administradores e gerentes – bem 
como outros participantes – por duas vias. Uma passa pela 
responsabilidade criminal cumulativa das empresas e dos 
respectivos administradores ou gerentes, configurando es-

sas condutas o crime de abuso de confiança fiscal, punível 
com pena de prisão até três anos. A segunda via respeita 
à responsabilidade financeira e patrimonial, não apenas 
das empresas, mas também, por reversão, dos respectivos 
gerentes ou administradores.

A DGCI assume que foram enviadas comunicações 
electrónicas às quase três mil empresas faltosas e aos perto 
de 2500 administradores ou gerentes das empresas infrac-
toras. Para a DGCI, trata-se de uma matéria de grande 
importância, na medida em que está em causa garantir a 
sempre necessária equidade fiscal. Considera a adminis-
tração fiscal que a conduta em causa se reveste de elevada 
gravidade, na medida em em que implica elevados preju-
ízos patrimoniais para o Estado e danos gravosos para os 
contribuintes cumpridores.
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PEC obriga a medidas de rigor
e controlo orçamental

FISCALIDADE

O valor da despesa pública aumentou substancialmente 
a partir da década de noventa, o que coloca riscos acresci-
dos para o país, pelo que é essencial manter o crescimento e 
não comprometer a posição de Estado-membro cumpridor 
do Programa de Estabilidade e Crescimento (PEC). Deste 
modo, que ser adoptadas medidas de rigor e controlo orça-
mental, ainda que com custos políticos e numa perspectiva 
de longo prazo. Inês Dolce, em trabalho publicado no Jornal 
de Contabilidade, explica como se chegou à actual situação e 
o que há a fazer para inverter a tendência de agravamento. 

A explicação mais directa para o elevado nível do va-
lor da despesa pública assenta em quatro pressupostos, os 
quais ocorreram ainda no final do século passado. Importa 
agora encontrar as soluções adequadas para evitar o com-
prometimento das gerações futuras. O que se passou foi, 
desde logo, o aumento da população em geral e da idosa 
em especial, a qual requer mais cuidados de saúde, com 
os inerentes custos agravados, pagamento de pensões de 
reforma e complementos. Também tiveram impacto con-
siderável as alterações tecnológicas, com os necessários in-
vestimentos.

Não menos importante foram factores como o paga-
mento de subsídios de desemprego, com o aumento dos 
despedimentos, em resultado do encerramento de muitas 
empresas e a redução de pessoal para diminuição de custos 
e reestruturação. A par do aumento da dimensão do próprio 
Estado, com um número cada vez maior de funcionários 
públicos. 

As finanças públicas terão agora de ter sempre presente o 
problema do controlo do défice e da dívida pública. Simul-
taneamente, o controlo da dívida externa torna-se urgente, 
sob pena de o endividamento externo se tornar insustentá-
vel e conducente a uma situação de falência ou insolvência 
do Estado português, adverte Inês Dolce.

A dívida pública pode favorecer o crescimento sempre 
que seja utilizada para financiar o investimento. “Todavia, 

tendo em conta os rendimentos decrescentes do capital, os 
benefícios líquidos de novos investimentos podem diminuir à 
medida que aumenta a dívida. Além disso, através dos efeitos 
do sobreendividamento um nível elevado da dívida pode li-
mitar o crescimento.” Ora, quando existe endividamento em 
excesso, a dívida atinge um nível superior à sua capacidade de 
reembolso, tornando-se função do nível de produto do país, 
fazendo reduzir o crescimento e aumentando a incerteza das 
medidas políticas aplicadas pelo Governo no cumprimento 
das obrigações dos serviços da dívida.

Ter em conta as necessidades da população

A docente faz notar que o Orçamento do Estado repre-
senta, do ponto de vista legal, uma autorização para gastar 
(despesas) e uma previsão para obter meios de financiamen-
to ou recursos (receitas). E refere a este propósito: “Na ver-
tente da gestão pública é necessário ter em conta as necessi-
dades da população e a sua satisfação, dando cumprimento 
à função de promoção do bem-estar social.”

Acontece que os meios financeiros são escassos, espe-
cialmente neste momento. Como tal, terão que ser raciona-
lizados na sua utilização, procurando-se a concretização de 
conceitos como os de eficiência, eficácia,economia e utilida-
de na realização da despesa. 

Entretanto, a política de estabilização na óptica macro-
económica pretende atingir e conservar um equilíbrio na 
capacidade produtiva, “pelo que se torna fundamental a ela-
boração de orçamentos assentes num crescimento modera-
do – podendo mesmo entender-se contido – da despesa pú-
blica”. Também faz notar que para assegurar a estabilidade 
orçamental os organismos que constituem o sector público 
devem cumprir os princípios da transparência orçamental e 
solidariedade recíproca, evitando desigualdades ou assime-
trias na atribuição de verbas ou dotações orçamentais, bem 
como na execução dos respectivos orçamentos, com ou sem 
autonomia administrativa e financeira. 

Naturalmente, importa evitar procedimentos discricio-
nários relativamente à política orçamental, com base em 
razões de ordem política (leia-se eleitoralista) que podem 
colocar em causa orçamentos futuros e a necessária estabi-
lidade orçamental.

Défice e dívida pública

As finanças públicas devem ter sempre presente
o problema do controlo do défice
e da dívida pública.
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FISCALIDADE

Execução Orçamental

Défice do subsector Estado
tornou a agravar-se

RECEITA FISCAL MANTÉM TENDÊNCIA DE QUEBRA

(Janeiro 2009/2010) 2009
(M euros)

2010
(M euros) Dif. (%) Var. (%)

Receitas fiscais 2442,5 2420,8 -21,7 -0,9

Impostos Directos 971,9 950,8 -21,2 -2,2

IRS 904,5 868,8 -35,7 -3,9

IRC 66,5 81,5 15 22,6

Outros 0,9 0,5 -0,5 -49,6

Impostos Indirectos 1470,6 1470,1 -0,5 0

ISP 208,3 208,3 0 0

IVA 871,6 903 31,4 3,6

ISV 91,5 56,1 -35,4 -38,7

IT 77,2 118,1 40,9 53

IABA 23,6 20,5 -3,1 -13,2

Selo 186,3 150,7 -35,6 -19,1

IUC 9,6 9,7 0,1 1,2

Outros 2,6 3,7 1,1 43,6

O défice do subsector Estado 
registou um valor de 759 milhões 
de euros, em Janeiro, o que se tra-
duziu num aumento de 188,2 mi-
lhões de euros, face a igual período 
do ano passado. Apesar de se ter 
registado uma atenuação, a reali-
dade é que a receita fiscal teve de 
novo um decréscimo. Neste âmbi-
to, destaque para a variação negati-
va de 3,9% na execução da receita 
em sede de IRS, o que é atribuído 
sobretudo às transferências para os 
municípios.

Quanto à despesa, em compara-
ção com Janeiro de 2009 (e corrigido 
do diferente padrão intra-anual da 
contribuição financeira para o orça-
mento da União Europeia), a despe-
sa total cresceu a uma taxa de 1,8%, 
enquanto a despesa corrente primária 
cresceu a uma taxa de 5,4%, de acor-
do com os valores veiculados pelo 
Ministério das Finanças. “Sem esta 
correcção, em termos homólogos, 
a despesa total do subsector Estado 
cresceu à taxa de 13,6%, em Janeiro 
passado. E situou-se em 7,7% o grau 
de execução da despesa do subsector 
Estado.”

O ministério liderado por Teixei-
ra dos Santos destaca a pequena va-
riação das despesas com a aquisição 
de bens e serviços, que de Janeiro 
de 2009 para Janeiro deste ano, ape-
nas tiveram um acréscimo de 0,3%. 
Por sua vez, “o crescimento de 2,6% 
da despesa com remunerações cer-
tas e permanentes justifica-se pelo 
facto de a execução de Janeiro do 
exercício transacto não incorporar 

o acréscimo salarial atribuído nesse 
ano”. O decréscimo da despesa com 
juros no período em análise é jus-
tificado pelo comportamento intra-
anual daquela rubrica de despesa.

As receitas fiscais permanecem 
ainda um problema. De facto, a re-
ceita fiscal do subsector Estado, no 
mês em análise, apresentou um de-
créscimo de 0,9%, relativamente a 
período homólogo. “Este resultado 
explica-se por uma variação negativa 
de 2,2% na execução da receita dos 
impostos directos e uma variação 
próxima de zero na execução da re-
ceita dos impostos indirectos.”

A variação negativa de 3,9% na 
execução da receita de IRS deveu-se, 
na sua maior parte, à transferência de 
cerca de 30,8 milhões de euros para os 
municípios. De referir que, este ano, 
ao invés do anterior processo, as entre-

gas de IRS aos municípios têm lugar 
mensalmente. Mas é chamada a aten-
ção para o seguinte aspecto. “Verifi-
cou-se uma variação positiva de 3,6% 
na execução da receita do IVA, um si-
nal de que a recuperação da economia 
portuguesa está em curso”, garante o 
Ministério das Finanças. De salientar 
ainda que os valores apresentados têm 
como fonte os registos no Sistema de 
Cobranças de Receitas (SCR), “o que 
permite melhorar a uniformidade e a 
comparabilidade”.

Haverá ainda que ter em conta o 
que se passou ao nível de outros sub-
sectores, os quais são determinantes 
para as contas públicas. Assim, a 
Segurança Social registou, no final 
de Janeiro, um saldo de 364,2 mi-
lhões de euros, o que se traduziu em 
menos 19,5 milhões de euros, face a 
igual período do ano passado. 
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No âmbito do Orçamento do Estado para 2010

Governo refere que transformações fiscais 
são “intencionalmente cautelosas”

As transformações fiscais para 2010 são “intencional-
mente cautelosas”. Quem o afirma é o secretário de Esta-
do dos Assuntos Fiscais, Sérgio Vasques, que aponta três 
grandes linhas de actuação em matéria fiscal, no âmbito 
do Orçamento do Estado. Linhas essas que respeitam à 
criação de novos mecanismos para os contribuintes, às 
medidas para aliviar os custos de contexto e ao reequi-
líbrio na relação entre a administração fiscal e os contri-
buintes. As garantias foram dadas durante a conferência 
OTOC/DE, em que foi debatido o Orçamento do Estado 
e em que estiveram presentes alguns dos principais fisca-
listas e economistas nacionais.

O secretário de Estado revelou optimismo, tendo re-
alçado que a ausência de reformas profundas do IRC, do 
IVA ou dos impostos sobre o património é intencional, já 
que as transformações têm que ser muito cautelosas, ten-
do em conta o actual contexto. O orçamento assenta, fun-
damentalmente, em três eixos. Desde logo, a criação de 
mecanismos que se dirigem aos pequenos contribuintes e 
ao relançamento da actividade económica. Destaque, nes-
te âmbito, para a simplificação do regime fiscal em sede 
de IRS ou a dispensa de entrega de declaração para os 
contribuintes com rendimentos mais baixos.

Por outro lado, o Governo quer aliviar os custos de 
contexto, por via de medidas como a eliminação do im-
posto do selo sobre os activos notariais, os benefícios à 
investigação e ao desenvolvimento e para os “business 
angels”.

A terceira linha prende-se com o reequilíbrio entre a 
administração fiscal e o contribuinte, por exemplo, a al-
teração às actuas regras sobre penhoras. Sérgio Vasques 
lembrou ainda as preocupações de justiça social e relança-
mento económico. Além disso, continuará a ser dada uma 
especial atenção ao combate à fraude e à evasão fiscais. 
Ficou a promessa que este combate é para continuar.

Muito esperada era a intervenção de Paulo Macedo, 
antigo director-geral dos Impostos e agora regressado ao 
sector da banca. Lembrou que este orçamento não se di-
ferencia de forma substantiva da evolução proposta dos 
principais agregados orçamentais de outros países da 

União Europeia. No entanto, defendeu uma reforma dos 
procedimentos orçamentais, por via da criação de ciclos 
plurianuais, contas certificadas externamente e o reforço 
das competências e do controlo do Tribunal de Contas. 

Paulo Macedo considera que é essencial avançar com 
reformas. Aliás, na sua óptica, a sustentabilidade das fi-
nanças a longo prazo só terá viabilidade com reformas 
estruturais. Por sua vez, a redução do défice não pode ter 
lugar através do aumento da carga fiscal. Isto porque o es-
forço fiscal já é suficientemente elevado. Enquanto profis-
sional ligado ao sector da banca, acha que medidas como a 
tributação dos bónus dos executivos são discriminatórias, 
contribuem para distorções do mercado e são lesivas do 
bom funcionamento e da própria reputação do sistema 
financeiro e da economia.

Um orçamento que não resolve o essencial

O ex-ministro Mira Amaral tem uma perspectiva 
idêntica quanto à questão dos bónus dos gestores bancá-
rios. À frente do banco BIC Portugal, considera que a taxa 
aplicada é uma manobra política para gerir interesses polí-
ticos. A taxa especial de IRC de 50% aplicada aos prémios 
distribuídos acontece quando o  valor é superior a 25% 
da remuneração anual e tenha um valor superior a 27 500 
euros. Conclui o presidente do BIC que afectará mais um 
gerente de balcão do que os grandes gestores.

Relativamente ao Orçamento do Estado em concreto, 
Mira Amaral é crítico, na medida em que é de opinião 
que não resolve o essencial, o controlo da dívida pública. 
Acontece que, neste âmbito, a situação nacional é das pio-
res de toda a Zona Euro. Defendeu ainda que a despesa 
corrente primária sem juros deverá ser reduzida para cerca 
de 30% do PIB em duas legislaturas, pelo que é céptico 
quanto aos efeitos deste OE no controlo do défice, uma 
vez que aquela despesa é igual à do ano transacto.

Carlos Duarte de Almeida, mais um responsável da 
banca, desta feita do Banif, alinhou pelo diapasão do ex-
ministro de Cavaco Silva. Também está de acordo que o 
OE não altera a dinâmica recente da dívida pública, cujo 

FISCALIDADE
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nível é preocupante em termos históricos. E porque a má 
saúde das finanças públicas pode ser extensível a toda a 
economia, fez questão de alertar para a descida de rating 
do país, o que pode ter efeitos devastadores. Com a agra-
vante que a medida de tributação dos bónus é irrelevante 
do ponto de vista financeiro para o Estado, negativa e de 
discriminação injusta para o sector.

Crise não é encarada de frente

João Salgueiro apresentou um cenário preocupante 
para o país, a menos que haja alterações de fundo a vários 
níveis. O anterior presidente da Associação Portuguesa de 
Bancos acha que a actual crise económica não tem sido 
encarada de frente. Acredita numa recuperação, mas me-
nos acentuada do que os restantes países da Zona Euro.

O défice público, o desemprego e a falta de competi-
tividade são para o economista os principais problemas 
de Portugal. E que fazem perigar seriamente a credibi-
lidade das contas públicas e a própria gestão financeira 
do Estado. Os Portugueses, por seu lado, se querem ter 
padrões de vida idênticos aos dos congéneres europeus, 
também terão que apresentar níveis de produtividade 
semelhantes. Considera que desde a década de noventa 
que o modelo económico está gasto, mas nada tem sido 
feito para o alterar. A situação não é muito diferente em 
termos fiscais.

Assim, fez várias propostas para melhorar a competiti-
vidade do país. À partida, mais apoios às PME em termos 

fiscais, incentivar a iniciativa empresarial, de modo a bai-
xar o desemprego, para além de criar mais empresas e in-
vestimento produtivo, independentemente da sua origem. 
Existem dois caminhos possíveis, na sua perspectiva. Ou 
se muda através de um plano de austeridade ou se criam 
condições para investimento, a começar pela poupança.

Não existe um raciocínio fiscal lógico

Como se esperava, o deputado do PSD Miguel Fras-
quilho teceu as críticas mais duras à política fiscal do 
Governo. Aliás, acha que este OE não tem política fiscal, 
como acontece desde meados dos anos noventa. Acha que 
não há medidas que simplifiquem e as que existem não 
imprimem competitividade económica. Acha que não 
existe um raciocínio lógico. Na óptica dos economistas, 
os principais problemas do sistema fiscal são a equidade, a 
eficiência e a competitividade.

Quis deixar claro que Portugal é o quarto país mais de-
sigual da Europa e o sistema fiscal contribuiu para isso, so-
bretudo devido às muitas deduções, isenções e excepções. 
Lembrou ainda que os países que apresentaram os maiores 
crescimentos foram aqueles que reduziram as respectivas 
cargas fiscais. Portugal está no 24º lugar do ranking se se 
tiver em conta os índices de crescimento económico e a 
carga fiscal. Por sua vez, avisa que que as contas públicas 
não podem servir de argumentação para não se baixarem 
os impostos. 

A última intervenção dos trabalhos, que encheram por 
completo o auditório do Centro Cultural de Belém, cou-
be a Luís Magalhães, “partner” da consultora KPMG e 
habituado a trabalhar no terreno. A sua intervenção teve 
um pendor optimista quanto ao sucesso do “perdão fiscal” 
previsto no Orçamento quanto aos capitais repatriados. 
Posição diferente tem relativamente aos bónus dos gesto-
res, uma medida que lhe levanta dúvidas e suscita reticên-
cias. E revelou ainda preocupação relativamente à chama-
da “fuga de capitais”. É que, segundo dados do Banco de 
Portugal, os cidadãos nacionais colocaram cerca de nove 
mil milhões de euros em paraísos fiscais. De facto, é um 
valor que suscita preocupação e interrogações.

Défice público

O défice público, o desemprego e a falta
de competitividade são os principais problemas
do país, na óptica do economista João Salgueiro.

FISCALIDADE
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O Orçamento do Estado é limitado em matéria de 
alterações fiscais. O que é de louvar, na medida em que a 
Lei do Orçamento não deve conter reformas, nem modifi-
cações estruturais do sistema fiscal, porque não oferece as 
garantias de ponderação das leis avulsas. O fiscalista Ro-
gério Fernandes Ferreira mostra-se satisfeito com o facto 
de o Governo dar especial atenção ao reequilíbrio entre a 
administração fiscal e os contribuintes. De facto, são se-
guidas algumas das propostas avançadas pelo Grupo de 
Trabalho para o Estudo da Política Fiscal. 

São aproveitadas sugestões daquele grupo de trabalho, 
mas acrescentadas outras, quer alterações legislativas di-
rectas, quer apenas autorizações legislativas. No caso das 
propostas de alteração directa, destaque para a alteração 
do cômputo e da taxa dos juros de mora, a mudança nas 
regras das notificações e citações, as alterações relativas à 
compensação de créditos, as que respeitam às regras da 
suspensão da suspensão da execução fiscal e o alargamento 
do prazo de pagamento das dívidas tributárias em pres-
tações, bem como a recuperação da “amnistia fiscal” de 
há cinco anos, a chamada “regularização tributária de ele-
mentos patrimoniais colocados no exterior.

Quanto às meras autorizações legislativas, Rogério Fer-
nandes Ferreira chama a atenção para a revisão da Lei Ge-
ral Tributária, do Código de Procedimento e de Processo 
Tributário e do Estatuto dos Tribunais Administrativos e 
Fiscais, a criação de um regime geral de taxas da adminis-
tração do Estado e a arbitragem em matéria tributária.

Em termos mais pormenorizados, no que respeita ao 
cômputo e à alteração da taxa dos juros de mora a favor 
do Estado e outras entidades públicas – incluindo dívi-
das tributárias e que é de 1% ao mês sobre o imposto e 
os juros compensatórios –, o Governo pretende que esta 
taxa seja definida anualmente e que se utilize a média das 
médias mensais das taxas Euribor a 12 meses, acrescida de 
5%, reduzindo e aproximando as taxas de juro de mora ao 
mercado, sem perda da função compensadora e compul-
sória. É proposto ainda o alargamento do prazo máximo 
de contagem dos juros de mora, quando a dívida tributá-
ria esteja a ser paga em prestações, de cinco para oito anos, 
sem exceder o prazo do respectivo pagamento.

Notificações e citações por transmissão electrónica

No que respeita às notificações e citações, estas passam 
a poder ser feitas por transmissão electrónica de dados. 
“Trata-se de uma medida de desmaterialização das notifi-
cações e citações que exigiria a existência de ‘mail’ institu-
cional e que se deveria fazer acompanhar de uma simplifi-
cação do seu conteúdo. O grupo de trabalho recomendou 
que se começasse apenas por quem estivesse obrigado a 
entregar as suas declarações exclusivamente por via elec-
trónica, o que não irá suceder.”

Quanto à compensação de créditos, é introduzido 
um novo regime de dívidas tributárias que se encon-
trem em fase executiva, com créditos de natureza não 
tributária sobre entidades integrantes da administração 
directa do Estado, por iniciativa do executado, de uma 
forma um pouco mais automática, ainda que depen-
dente da verificação do carácter “certo, líquido e exigí-
vel” do crédito do contribuinte. Neste âmbito, preten-
de-se também impedir a a administração tributária de 
proceder à compensação de créditos dos contribuintes 
quando não estejam esgotados os prazos de reacção gra-
ciosa ou contenciosa.

“Esta medida, tal como a de os contribuintes poderem 
requerer a suspensão da execução fiscal antes da apresenta-
ção de reclamação graciosa e de impugnação ou oposição 
judicial mediante garantia, com a indicação da intenção 
de apresentar tais meios de reacção para discussão da lega-
lidade ou da exigibilidade da dívida, foi também sugerida 
pelo referido grupo de trabalho, como, aliás, a da ope-
racionalização da compensação de créditos por iniciativa 
dos contribuintes.”

Mas o OE prevê ainda o alargamento do número de 
prestações mensais, o qual poderá chegar até dez anos, 
desde que a dívida exceda os 51 mil euros e cada prestação 
não seja inferior a 1200 euros. O fiscalista considera, no 
entanto, que o limite máximo de oito anos para a conta-
gem dos juros de mora é que não parece estar muito de 
acordo com o número máximo de prestações previsto. De 
notar que os actuais planos prestacionais em vigor pode-
rão beneficiar desse alargamento para os dez anos. 

Rogério Fernandes Ferreira revela satisfação

Orçamento segue propostas do Grupo 
para o Estudo da Política Fiscal
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AUDITORIA

Revisão de contas e auditoria
nas PME portuguesas

Em artigo publicado na Revista de Finanças Públicas 
e Direito Fiscal, n.º 3, Ano 2, Outono de 2009, pp. 72-
120, disponível no sítio da OTOC (menu “Protoco-
los”), sob o título “Revisão de Contas e Auditoria das 
PME por Portuguesas: Uma Análise Empírica do seu 
Impacto Contabilístico e Fiscal”, da autoria de Ismael 
Rodrigues e António Martins, o primeiro Mestre em 
Contabilidade e Finanças pela Faculdade de Economia 
da Universidade de Coimbra e o segundo docente da 
mesma Faculdade, apresenta alguns aspectos teóricos e 
práticos, estes baseados num estudo empírico através 
da elaboração de um questionário dirigido às socieda-
des de ROC com as seguintes questões:

1. Caracterização geral das empresas
que se encontrem nos exercícios de 2004,
2005 e 2006 no primeiro ano
de revisão/auditoria

1.1. Empresas objecto de auditoria. 
1.2. Média anual, por exercício, do n.° de trabalha-

dores de cada uma das empresas.
1.3. Distribuição das empresas de acordo com o seu 

volume de negócios.
1.4. Disposição tendo em conta o regime legal de 

sociedade das empresas em causa.

2. Caracterização do impacto da auditoria
o nível contabilístico

2.1. No decorrer da auditoria às DF anuais das em-
presas em análise, em quantas delas se deparou com a 
necessidade de propor ajustamentos contabilísticos?

2.2. Nestas empresas com resposta positiva, foram 
os ajustamentos globalmente realizados pelo órgão de 
gestão ou pelo TOC?

2.3. De forma a conseguirmos quantificar os ajus-
tamentos que propôs, explicite os que influenciam os 
resultados antes de impostos (RAI) do exercício em cau-
sa, sendo que valores negativos significam aqueles que 
diminuem proveitos ou aumentam custos.

2.4. Nas empresas cuja auditoria se iniciou no pe-
ríodo 2004 a 2006, em quantas delas se verificou a 

existência de atitudes classificáveis como sendo prática 
de contabilidade criativa (C.C.) ou gestão de resulta-
dos (G.R.), entendendo-se estas nunca como atitudes 
fraudulentas, mas antes como a manipulação dentro da 
fronteira estrita da actuação permitida por lei?

2.5. A Certificação Legal das Contas (CLC) foi 
emitida com que opinião? (Cada empresa deverá ser 
indicada quantas vezes seja a sua situação em cada exer-
cício.)

3. Caracterização do impacto da auditoria
ao nível fiscal

3.1. Para as empresas cuja auditoria se iniciou nos 
períodos em análise, indique se dos ajustamentos con-
tabilísticos referidos nos pontos anteriores resultaram 
igualmente correcções fiscais a realizar no quadro 07 da 
declaração modelo 22.

3.2. Quantifique, distribuindo as entidades pelas 
duas situações possíveis no apuramento do Resultado 
Fiscal (ou Lucro Tributável) no quadro 07 da declaração 
de rendimentos modelo 22, sendo que as que apresen-
tem impacto nulo não são registáveis.

3.3. E relativamente às Variações Patrimoniais?

4. Se desejar, expresse a sua opinião
acerca das problemáticas retratadas

Na parte teórica do estudo, os autores efectuam 
uma abordagem aos conceitos de “contabilidade cria-
tiva”, apresentando como sinónimo desta a expressão 
“gestão dos resultados”, e a definição de Oriol Amat e 
John Blake (Contabilidade Creativa, Barcelona, Edic-
ciones Gestión 2000, 2002, p. 11): “O termo utiliza-se 
para descrever o processo mediante o qual os contabi-
listas utilizam o seu conhecimento das normas con-
tabilísticas para manipular a informação incluída nas 
contas de uma empresa”.

Os autores concluíram que os ajustamentos conta-
bilísticos e fiscais propostos pela primeira auditoria às 
demonstrações financeiras das PME da amostra contri-
buíram para o incremento da matéria tributável ou para 
a diminuição do prejuízo fiscal.
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PAULO MOURA CASTRO*

Falta de Liquidez: causa ou consequência?

De acordo com os dados mais recentes publicados 
pela Coface Portugal, o total de acções de insolvência 
registadas no ano de 2009 apresentou um aumento de 
36% face a 2008, tendo os Sectores de Actividade que 
registaram o maior número de acções sido a Indústria 
Transformadora, Construção e Obras Públicas, Comér-
cio por Grosso e Comércio a Retalho.

A falta de liquidez é apontada como sendo a princi-
pal causa que leva as empresas à insolvência e falência. 
Porém, a verdade é que a insuficiência de meios líquidos 
não é uma causa em si mesma, mas sim uma consequên-
cia de uma gestão desadequada entre as origens e as apli-
cações de fundos. 

Com as restrições no acesso ao crédito bancário e 
as dificuldades em aportar novos capitais próprios para 
o negócio, as empresas não têm outra solução que não 
seja voltarem-se para si próprias e procurar dinheiro no 
Balanço. É uma questão de sobrevivência.

Onde procurar o dinheiro?

Na ausência das duas principais fontes de finan-
ciamento de uma empresa (capitais próprios e capitais 
alheios) é no ciclo de exploração que devemos procurar 
a resposta para a questão acima colocada. Mais concre-
tamente, importa analisar as rubricas que tradicional-
mente participam no referido ciclo: stocks, clientes e 
fornecedores.

Apesar de terem um vencimento a curto prazo, 
aquelas variáveis têm uma característica de permanente 
renovação, ou seja, a cada vencimento cria-se um novo 
activo ou passivo de características idênticas. Senão ve-
jamos:

• Stocks: A empresa precisa de ter stocks de forma per-
manente no sentido de evitar rupturas nas vendas 
ou na produção;

• Clientes: decorre do crédito concedido pela empre-
sa aos seus clientes. À medida que os créditos vão 
sendo liquidados, são originados novos créditos 
pelas vendas;

• Fornecedores: decorre do crédito obtido pela 
empresa dos seus fornecedores. À medida que os 
créditos vão sendo liquidados, são concedidos 
novos créditos pelas compras entretanto realiza-
das.

Estas rubricas podem, assim, ser divididas em dois 
grupos: as que representam um diferimento perma-
nente de valores a receber, ou seja, uma imobilização 
permanente de capital – Necessidades de Exploração; 
e as que representam meios que são postos à disposi-
ção da empresa – Recursos de Exploração. A diferença 
entre as duas representa as Necessidades em Fundo de 
Maneio (Working Capital), e é na sua correcta gestão 

O regresso do cash is king

Banco de Portugal
Segundo o Banco de Portugal, em 2009, os 
empréstimos bancários diminuíram 60%. As empresas 
foram as mais afectadas, com uma quebra de 86%.
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que reside a chave para o equilíbrio financeiro da em-
presa.

Na tabela abaixo resumem-se as consequências que 
poderão decorrer de variações das rubricas de exploração 
abordadas:

Uma correcta gestão das Necessidades em Fundo de 
Maneio traduz-se em várias e importantes vantagens, 
das quais se destacam a redução da dependência face a 
financiamentos externos (possível devido aos meios li-
bertos pela exploração), e o aumento da rendibilidade 
do investimento, assente numa optimização dos recur-
sos.

No entanto, a definição do nível adequado das Ne-
cessidades em Fundo de Maneio não é uma ciência 
exacta, variando entre sectores e entre empresas. Im-
porta não esquecer que, pelo seu carácter de perma-
nência, as rubricas abordadas são, em bom rigor, de 
médio/longo prazo, pelo que qualquer estratégia para 
a sua gestão deverá ser pensada em concordância com 
esse horizonte temporal. Por outras palavras, é preci-
so garantir que a geração de cash-flow no curto prazo 
não seja inconsistente com os objectivos estratégicos 
de longo prazo.

Mudança de Paradigma

Durante muito tempo, as empresas foram geridas 
com os olhos postos na Demonstração dos Resultados, 
mais concretamente na linha de cima (Volume de Ne-
gócios) e na linha de baixo (Resultado Líquido). Força-
ram-se vendas para aumentar o volume, independente-
mente das condições de recebimento, e premiaram-se os 
comerciais por esse feito. Comprou-se em quantidade 
para baixar o preço e aumentar a margem, ignorando o 
stock entretanto constituído. Remuneraram-se os gesto-
res pelos resultados obtidos, não raras vezes contratando 
dívida para o seu pagamento.

Algumas empresas, confiantes nos seus aparente-
mente sólidos rácios de liquidez, nem se aperceberam 
do problema até ser tarde de mais. Muito utilizados pela 
banca para medir qual a capacidade de a empresa liqui-
dar responsabilidades de curto prazo com os seus activos 
correntes (stocks, clientes e disponibilidades), estes rácios 
assentam numa visão estática da empresa, ignorando 
que, para fazer face aos compromissos de curto prazo, 
o mais importante não são os activos detidos num de-
terminado período do tempo mas sim a capacidade de 
geração de cash-flow pela exploração.

Assim, os rácios de liquidez podem constituir uma 
autêntica armadilha se não forem analisados criticamen-
te. Amplamente aceites como quanto maior, melhor, 
os indicadores de liquidez “convidam” à constituição 
de elevados stocks e dívidas de clientes, e reduzido valor 
de contas a pagar, práticas totalmente contrárias a uma 
boa gestão das Necessidades em Fundo de Maneio. Por 
paradoxal que possa parecer, quanto mais a empresa tra-
balhar para os rácios de liquidez, mais próxima poderá 
estar da insolvência.

Longe estão (e virão) os tempos do acesso fácil ao 
crédito, que permitiu esconder e adiar muitos dos pro-
blemas de liquidez das organizações. Para sair da crise, 
as empresas contam apenas consigo próprias. Mas, para 
que tal aconteça, é preciso mudar de paradigma, pres-
tando mais atenção à linha de baixo do activo (caixa e 
depósitos bancários) e menos à da Demonstração dos 
Resultados. A velha máxima do Cash is King nunca foi 
tão actual.

*Licenciado em Gestão de Empresas pela U. Minho e Pós-Graduado
em Finanças e em Controlo Empresariais

e Especialização em Corporate Finance ambos pelo ISCTE.
Sócio-administrador da PARTNERtoPARTNER - 

Consultores de Gestão, S.A.
www.p2p.com.pt



CONTABILIDADE & Empresas  |  MAR/ABR 2010  |  nº 2 - 2ª série 49CONTABILIDADE & Empresas  |  MAR/ABR 2010  |  nº 2 - 2ª série

A responsabilidade social dos técnicos oficiais de contas 
assume um particular significado, numa altura em que o país 
atravessa uma das maiores crises económico-financeiras da sua 
história. Eles são a primeira rede de avaliação nas relações fis-
cais entre o Estado e as empresas. A perspectiva é de Rui Rio, 
presidente da Câmara Municipal do Porto, durante a sua in-
tervenção no seminário da AHRESP sobre normalização con-
tabilística, promovido pela Ordem dos Técnicos Oficiais de 
Contas. O também TOC salientou o papel dos profissionais 
na actual conjuntura e referiu o que é esperado por parte do 
sector da hotelaria e restauração, na actual conjuntura.

O autarca considera que os TOC são “a consciência mo-
ral que melhor pode avaliar as fronteiras que existem entre 
o que é juridicamente válido e o que é civicamente justo, 
em matéria de política fiscal e tributação, em geral”. Rio foi 
mais longe na importância acrescida que têm os profissio-
nais da Contabilidade: “É imperioso que à tendência de um 
Estado perdulário e lascivo nos seus gastos se contraponha 
uma consciência de classe com o timbre do rigor, da exigên-
cia e de uma justiça social tecnicamente sustentada.” 

A função equilibradora estará em boas mãos com os técni-
cos oficiais de contas. E adianta ainda a este propósito: “Exor-
to todos os profissionais desta área a não abdicarem da sua 
importante função social. Porque para além de ser um serviço 
à comunidade nacional é também uma forma de afirmação e 
dignificação da classe.” Considera  que os vários sectores de 
actividade devem estar conscientes dos novos procedimentos 
que decorrem do Sistema de Normalização Contabilística. O 
que se aplica, naturalmente, aos profissionais do sector da ho-
telaria e da restauração. Aliás, Rio encara esta actividade como 
essencial para a economia nacional.

Chama atenção para o facto de a opinião pública enca-
rar o sector da restauração – e em certa medida também o 
da hotelaria – no nosso sistema contabilístico-fiscal como 
áreas tradicionais de fuga aos impostos, por efeito da even-
tual subfacturação. “Acredito que será mais a fama do que 
o proveito. Porventura, estaremos até perante um juízo ge-
neralizado na opinião pública injusto para a maioria dos 
industriais do sector. Mas compete aos industriais, aos con-
sumidores em geral e aos TOC em especial contribuírem de 
forma efectiva para a alteração deste paradigma social.”

Sistema fiscal justo e solidário

O presidente da Câmara do Porto adianta que, tratando-
-se de uma área que é vital para o funcionamento normal das 
sociedades modernas, sobretudo urbanas e particularmente 
significativamente no sector do turismo, em especial num país 
como Portugal, é da maior importância que aos poucos se vá 
criando a consciência de que todos, enquanto cidadãos e con-
tribuintes, se está obrigado ao dever de colaborar na afirmação 
de um sistema fiscal justo e solidário com a sociedade.

“Aos agentes do Estado e à classe política dirigente cabe 
a responsabilidade de criar mecanismos socialmente justos, 
economicamente viáveis e fiscalmente desenvolvidos, no 
sentido da modernização da economia. E se cada um cum-
prir a sua obrigação, seguramente todos ficarão mais ricos 
sob o ponto de vista do desenvolvimento harmonioso do 
país”, de acordo com Rui Rio.

O autarca garantiu que um dos objectivos estratégicos 
e programáticos da actual gestão camarária passa por fazer 
do Porto um centro de excelência aos mais diversos níveis. 
Um desígnio só possível se as empresas e as instituições de 
representação profissional escolherem o Porto como palco 
dos seus mais importantes eventos. As próprias sessões de 
trabalho promovidas pela OTOC são tidas como muito 
positivas para a cidade. Até porque representam momentos 
importantes face à crescente exigência e credibilização dos 
profissionais envolvidos, independentemente dos sectores 
em causa.

Rui Rio considera

TOC são primeira rede de avaliação 
entre Estado e empresas

ASSOCIATIVISMO
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APOTEC atribuiu Prémios
de Investigação

A APOTEC atribuiu os seguintes Prémios de Investigação:

PRÉMIO DE 
INVESTIGAÇÃO PRÉMIO TÍTULO AUTOR(ES)

Prémio
de Contabilidade
“Luiz Chaves
de Almeida” - 2009
(17ª edição)

1.º Prémio 
(ex aequo)

A Aquisição de Activos Imobilizados e a 
Manipulação dos Resultados por Via das 
Amortizações: um estudo para o caso Português

José António Cardoso 
Moreira e Manuel António 
Machado Barroso

A Cultura, os Valores Contabilísticos e o Julgamento 
Profissional dos Preparadores Portugueses

Fábio Henrique Ferreira
de Albuquerque e Maria do 
Céu Almeida

3.º Prémio

Análise do Futuro da Liquidez do Capital das 
Empresas: método de tendências, probabilidade, 
e orçamentologia para a protecção e contabilidade 
moderna

Rodrigo Antônio
Chaves de Silva

Prémio de História
da Contabilidade 
“Martim Noel
Monteiro” - 2009
(14ª edição)

Menção 
Honrosa

O trabalho “Uma ‘Notícia Esquecida’:
o Ensino da Contabilidade nas Aulas
do Comércio do Porto no Século XIX

Miguel Ângelo
Caçoilo Gonçalves

IATOC e APOTEC
completaram “33.º Aniversário”

O Instituto para Apoio aos Técnicos de Contas (IATOC) 
e a Associação Portuguesa dos Técnicos de Contabilidade 
(APOTEC) completaram o 33.º aniversário (1977/2010), 
nos passados dias 8 e 16 de Março, respectivamente, pelo 
que a C&E manifesta os “parabéns a você!”.

As duas Associações, especialmente a primeira, es-
tiveram na vanguarda da luta pela regulamentação da 
profissão de técnico de contas, que culminou com a pu-
blicação do primeiro Estatuto da então Associação (de-
pois “Câmara”, e, actualmente, “Ordem”) dos Técnicos 
Oficiais de Contas (ATOC), através do Decreto-Lei n.º 
265/95, de 17 de Outubro.

Os actuais Estatutos da Ordem dos TOC foram 
aprovados pelo Decreto-Lei n.º 452/99, de 5 de Novem-
bro e alterados pelo Decreto-Lei n.º 310/2009, de 26 de 
Outubro, com base nos quais se realizou o acto eleitoral 
a que se refere o editorial deste segundo número, 2.ª sé-
rie, da C&E.

De notar, finalmente, que enquanto a APOTEC 
ainda mantém actividade relevante junto dos seus as-
sociados, como se poderá constatar pelo sítio em www.
apotec.pt, já o IATOC está praticamente inactivo, res-
tringindo-se a sua actividade à existência do sítio em 
www.iatoc.org.
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O Orçamento do Estado tem aspectos considerados 
positivos e negativos por parte da Associação dos Indus-
triais da Construção Civil e Obras Públicas (AICCOPN). 
Pela negativa, o destaque vai para a a manutenção do 
PEC. Do lado positivo, o sector da construção aponta 
a possibilidade das empresas acumularem os incentivos 
fiscais noutros diplomas, nomeadamente ao nível da Se-
gurança Social, para a criação de postos de trabalho. A 
associação lamenta, no entanto, que este seja mais um 
orçamento sem grandes novidades de fundo.

Tendo em conta os aspectos que mais influenciam o 
sector da construção, a AICCOPN aponta como factor 
bastante negativo a manutenção do pagamento especial 
por conta e dos pagamentos por conta, o que contraria 
as expectativas criadas junto dos contribuintes. Por sua 
vez, também critica a elevação do imposto mínimo em 
sede de IRC para as empresas que recorram à utilização 
de benefícios fiscais.

Em termos positivos, para além da possibilidade de as 
empresas acumularem os incentivos fiscais com os previs-
tos noutros diplomas, a associação aponta também a ex-
clusão da aplicação das taxas de tributação autónoma dos 
encargos dedutíveis relativos a despesas de ajudas de custo 
e com compensação pela deslocação em viatura própria ao 
serviço da entidade patronal e não facturadas a clientes.

Em sede de IRC, está previsto o alargamento às en-
tidades residentes no espaço económico europeu da 
isenção de retenção na fonte, a título definitivo sobre os 
lucros distribuídos e recebidos e a exclusão da determi-
nação do lucro tributável, no âmbito da eliminação da 
dupla tributação, dos rendimentos que correspondam a 
lucros distribuídos entre sociedades situadas naquele es-
paço. E alarga-se às entidades aqui residentes a possibi-
lidade de devolução do imposto retido na fonte sobre a 
distribuição de lucros.

No âmbito da internacionalização, o que é relevante 
para as empresas de construção, o Governo pretende ace-
lerar o processo de negociação de acordos para troca de 
informações sobre elementos fiscalmente relevantes para 
o apuramento da situação tributária dos residentes e de 
convenções para evitar a dupla tributação internacional. 
Poderá funcionar como um atractivo à internacionaliza-
ção e à captação de investimento estrangeiro para Portu-
gal, na óptica da associação.

Transposição de directivas

Em sede de IVA, será possível a sua dedução refe-
rente a créditos considerados incobráveis, no âmbito 
de processos de execução e após registo de suspensão 
de instância e nos casos de acordo obtido em procedi-
mento extrajudicial de conciliação. Neste imposto, cha-
ma a atenção a associação, o Governo deverá proceder 
à transposição de várias directivas comunitárias para a 
ordem jurídica interna, como as referentes à localização 
das prestações de serviços e à evasão fiscal ligada às im-
portações.

Quanto ao IMT, o limite de isenção passa de 89 700 
para 90 418 euros. Na tabela das taxas de incidência para 
efeitos de IMT os valores dos escalões são actualizados 
em 0,8%, mas as respectivas taxas mantêm-se inalteradas. 
Os prédios integrados em empreendimentos em relação 
aos quais tenha sido atribuída a utilidade turística e os 
prédios urbanos afectos ao turismo de habitação, que be-
neficiam de isenção de IMI por um período de sete anos, 
deverão entregar num prazo de 60 dias – e não de 90 
dias – o requerimento para que lhes seja reconhecida tal 
isenção.

Interessante é também o que se passa ao nível dos be-
nefícios fiscais, no âmbito do respectivo estatuto. É pror-
rogada por mais um ano a concessão de alguns benefícios 
já existentes e cujo prazo terminava no ano passado, bem 
como a possibilidade de acumulação de benefícios des-
tinados à criação de postos de trabalho. Por sua vez, o 
regime fiscal de apoio ao investimento é prorrogado até 
ao final do presente exercício.

SECTORES

Ainda que existam alterações positivas para a actividade

Sector da construção lamenta 
manutenção do PEC

Incentivos fiscais

Para o sector da construção é positivo as empresas 
acumularem os incentivos fiscais existentes noutros 
diplomas.
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XIV ENCUENTRO DA AECA
REALIZA-SE EM COIMBRA

Prosseguindo a divulgação das suas actividades em Por-
tugal, a Asociación Española de Contabilidad y Adminis-
tración de Empresas (AECA), de Espanha, organiza o XIV 
Encuentro AECA em Coimbra, contando com a colabora-
ção do Instituto Superior de Contabilidade e Administra-
ção de Coimbra (ISCAC).

O Encontro realizar-se-á nos dias 23 e 24 de Setembro 
de 2010.

Para mais informações sugerimos a consulta do sítio da 
AECA em www.aeca.es.

DGCI CONCLUI PLANO DE RECUPERAÇÃO 
DE PENDÊNCIAS DE RECLAMAÇÕES 
GRACIOSAS

A Direcção-Geral dos Impostos concluiu o plano de 
recuperação de pendências de processos de reclamação 
graciosa. O plano tinha como objectivos apreciar e decidir 
os processos de reclamação graciosa em atraso nos servi-
ços da DGCI, bem como criar as necessárias condições 
para reduzir o tempo médio de conclusão dos referidos 
processos. 

Até ao final do ano, a entidade prevê que sejam alcança-
dos os tempos médios de conclusão, designadamente de um 
mês para os processos de complexidade menos elevada e de 
três meses para aqueles de maior complexidade. Entretan-
to, o tempo médio de conclusão dos processos, em Janeiro 
passado, foi inferior a um mês para as reclamações graciosas 
de natureza menos complexa e de 2,5 para as tecnicamente 
mais complexas. 

Por sua vez, o saldo de processos pendentes deste tipo 
baixou para pouco mais de seis mil, o que corresponde, ba-
sicamente, à instauração média actual de cerca de dois me-
ses, de acordo com informação veiculada pela DGCI. De 
salientar que a reclamação graciosa constitui o mecanismo 

administrativo que permite aos contribuintes reivindicarem 
perante a administração fiscal o reconhecimento dos seus 
direitos sempre que praticam erros no preenchimento das 
declarações ou há lugar a incorrecções no apuramento ou 
no pagamento de impostos.

INCENTIVOS FISCAIS
AO INVESTIMENTO AGILIZADOS

Está em funcionamento o Conselho Interministerial de 
Coordenação dos Incentivos Fiscais ao Investimento. O or-
ganismo foi criado na sequência da aprovação do Código 
Fiscal do Investimento e tem por função coordenar a con-
cessão, o acompanhamento, a renegociação e a resolução 
dos benefícios fiscais contratuais.

O Governo estabeleceu como objectivo prioritário do 
conselho a conclusão, ainda até ao final do primeiro semes-
tre, dos processos negociais pendentes, mobilizando assim o 
investimento produtivo. Estão em causa cerca de 70 contra-
tos fiscais, os quais envolvem investimentos num valor su-
perior a 1,9 mil milhões de euros. Mas o conselho também 
se vai ocupar da celebração de novos contratos fiscais, sendo 
que existe mais de uma dezena de projectos apresentada 
desde o início do ano. Trata-se de agilizar o reconhecimento 
e o controlo dos contratos fiscais que acompanham os gran-
des projectos de investimento no nosso país.  O organismo 
é composto por representantes dos ministérios das Finanças 
e da Economia.

DIRECTOR DA C&E ASSUME
CARGO DE PRESIDENTE
DO CONSELHO FISCAL DA OTOC
 
No passado dia 10 de Março, o Director da C&E, 

Joaquim Cunha Guimarães, tomou posse do cargo de 
presidente do Conselho Fiscal da OTOC com mandato 
(quinto) para 2010-2013, funções estas que já exerce des-
de o primeiro mandato (1999-2001).

Entretanto, o Director da C&E manterá as funções 
de vogal da Comissão de História da Contabilidade 
(CHC) da OTOC, cargo que exerce desde a sua consti-
tuição em Abril de 2007. A CHC-OTOC integra tam-
bém as Professoras Lúcia Lima Rodrigues (presidente) 
e Leonor Fernandes Ferreira (vogal), e de acordo com 
o Plano de Actividades da OTOC, realizará o “Tercei-
ro Encontro de História da Contabilidade” no próximo 
mês de Junho, em dias, locais e programa a divulgar 
oportunamente.
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CASOS PRÁTICOS

NCRF 23 – os efeitos de alterações
em taxas de câmbio

A Sociedade Internacional IASB, S.A., com sede em Braga, com receio da possível subida das taxas de juro na Zona Euro, con-
traiu, no dia 31 de Julho de 20N7, um financiamento bancário junto do Banco J, sediado em Londres, nas seguintes condições:

· Montante: 1 000 000 GBP (libras esterlinas);
· Prazo: 2 anos;
· Pagamentos: 4 pagamentos semestrais postecipados, de capital + juro constantes;
· Taxa de juro nominal anual: 2,5% (taxa fixa);
· Tipo de contagem diária: 30/3601.
As taxas de câmbio2 evoluíram como segue:

Data Taxa de câmbio
31/07/20N7 EUR/GBP = 0,70
31/12/20N7 EUR/GBP = 0,75
31/01/20N8 EUR/GBP = 0,80
31/07/20N8 EUR/GBP = 0,85
31/12/20N8 EUR/GBP = 0,80
31/01/20N9 EUR/GBP = 0,76
31/07/20N9 EUR/GBP = 0,81

Pretende-se: 
A contabilização das operações indicadas de acordo com o previsto no SNC, considerando que a Sociedade Interna-

cional IASB, S.A. não fixou as taxas de câmbio.

Proposta de resolução:
1 - Construção do plano do serviço da dívida em libras esterlinas:

1   No cálculo dos juros contam-se 30 dias para todos os meses de calendário e considera-se que o ano tem 360 dias.
2   Cotação do Euro ao certo (por exemplo, no dia 31/07/20N7, 1 Euro vale 0,70 libras esterlinas).

Data Dívida inicial Prestação Juro Amortização Dívida final
31/07/20N7 £1.000.000,00 £1.000.000,00
31/01/20N8 £1.000.000,00 £257.812,20 £12.422,84 £245.389,36 £754.610,64
31/07/20N8 £754.610,64 £257.812,20 £9.374,40 £248.437,80 £506.172,84
31/01/20N9 £506.172,84 £257.812,20 £6.288,10 £251.524,10 £254.648,74
31/07/20N9 £254.648,74 £257.812,20 £3.163,46 £254.648,74 £0,00

Totais £1.031.248,80 £31.248,80 £1.000.000,00

CASO PRÁTICO Nº 2*

Enunciado:

* Extraído, adaptado e gentilmente cedido pelos autores do livro Sistema de Normalização Contabilística - Teoria e Prática, da autoria de João Gomes e Jorge 
Pires, Ed. Vida Económica, Março de 2010, pp. 631-34.

23. NCRF 23 – OS EFEITOS DE ALTERAÇÕES EM TAXAS DE CÂMBIO 631

23.11.3. Caso prático nº 3

A Sociedade Internacional IASB, S.A. com sede em Santarém, com receio da possível su-
bida das taxas de juro na Zona Euro, contraiu, no dia 31 de Julho de 20N7, um financiamento 
bancário junto do Banco J, sediado em Londres, nas seguintes condições:

• Montante: 1 000 000 GBP (libras esterlinas);

• Prazo: 2 anos;

• Pagamentos: 4 pagamentos semestrais postecipados, de capital + juro constantes;

• Taxa de juro nominal anual: 2,5% (taxa fixa);

• Tipo de contagem diária: 30/360 (no cálculo dos juros contam-se 30 dias para todos 
os meses de calendário e considera-se que o ano tem 360 dias).

As taxas de câmbio353 evoluíram como segue:
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Proposta de resolução:
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353. Cotação do Euro ao certo. 

354. A taxa de juro semestral também pode ser calculada através da função TIR do Excel.
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2 - Pela contabilização do financiamento em 31 de Julho de 20N7:

Conta Descrição Débito Crédito
12 Depósitos à ordem 1.428.571,43

2511 Empréstimos bancários 1.428.571,43

3 - Pela actualização cambial da dívida à data do balanço em 31 de Dezembro de 20N73:

Conta Descrição Débito Crédito
2511 Empréstimos bancários 95.238,10
7988 Diferenças de câmbio favoráveis 95.238,10

À data de cada balanço os itens monetários em moeda estrangeira devem ser transpostos pelo uso da taxa de fecho 
[NCRF 23, parágrafo 23, alínea a)].

4 - Pelo cálculo da periodização económica dos juros em 31 de Dezembro de 20N7:

Conta Descrição Débito Crédito
6911 Juros de financiamentos obtidos 13.803,16
2722 Credores por acréscimos de gastos 13.803,16

5 - Pelo pagamento da prestação de capital + juros em 31 de Janeiro de 20N8:

Conta Descrição Débito Crédito
6911 Juros de financiamentos obtidos 1.725,39
2722 Credores por acréscimos de gastos 13.803,16
2511 Empréstimos bancários 327.185,81

12 Depósitos à ordem 322.265,25
7988 Diferenças de câmbio favoráveis 20.449,11

3   O código de contas do SNC não contém uma conta específica para reconhecer as diferenças de câmbio favoráveis relativas a financiamentos obtidos, pelo 
que pode ser criada, eventualmente, uma subconta “7988 – Diferenças de câmbio favoráveis – Relativas a financiamentos obtidos” para o efeito.   

CASOS PRÁTICOS

CAPÍTULO III – NORMAS CONTABILÍSTICAS E DE RELATO FINANCEIRO (NCRF)632
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Conta Descrição Débito Crédito

6911 Juros de financiamentos obtidos 1.725,39

2722 Credores por acréscimos de gastos 13.803,16

2511 Empréstimos bancários 327.185,81

12 Depósitos à ordem 322.265,25

7988 Diferenças de câmbio favoráveis 20.449,11

6 - Pelo pagamento da prestação de capital + juros em 31 de Julho de 20N8:

 

 

ç â çã
£ £

 

 

Conta Descrição Débito Crédito

6911 Juros de financiamentos obtidos 11.028,71

2511 Empréstimos bancários 331.250,40

12 Depósitos à ordem 303.308,47

7988 Diferenças de câmbio favoráveis 38.970,64

7 - Pela actualização cambial da dívida à data do balanço em 31 de Dezembro de 20N8:

 

 

Conta Descrição Débito Crédito

2511 Empréstimos bancários 42.181,07

7988 Diferenças de câmbio favoráveis 42.181,07
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6 - Pelo pagamento da prestação de capital + juros em 31 de Julho de 20N8:

Conta Descrição Débito Crédito
6911 Juros de financiamentos obtidos 11.028,71
2511 Empréstimos bancários 331.250,40

12 Depósitos à ordem  303.308,47

7988 Diferenças de câmbio favoráveis 38.970,64

7 - Pela actualização cambial da dívida à data do balanço em 31 de Dezembro de 20N8:

Conta Descrição Débito Crédito
2511 Empréstimos bancários 42.181,07
7988 Diferenças de câmbio favoráveis 42.181,07

8 - Pelo cálculo da periodização económica dos juros em 31 de Dezembro de 20N8:

Conta Descrição Débito Crédito
6911 Juros de financiamentos obtidos 6.550,10
2722 Credores por acréscimos de gastos 6.550,10

9 - Pelo pagamento da prestação de capital + juros em 31 de Janeiro de 20N9:

Conta Descrição Débito Crédito
6911 Juros de financiamentos obtidos 1.723,72
2722 Credores por acréscimos de gastos 6.550,10
2511 Empréstimos bancários 314.405,13 

6921 Diferenças de câmbio desfavoráveis 16.547,63
12 Depósitos à ordem 339.226,58

CASOS PRÁTICOS
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CAPÍTULO III – NORMAS CONTABILÍSTICAS E DE RELATO FINANCEIRO (NCRF)634

8 - Pelo cálculo da periodização económica dos juros em 31 de Dezembro de 20N8:

 

 

Conta Descrição Débito Crédito
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Conta Descrição Débito Crédito

6911 Juros de financiamentos obtidos 3.905,51

2511 Empréstimos bancários 318.310,92

12 Depósitos à ordem 318.286,67

7988 Diferenças de câmbio favoráveis 3.929,76
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10 - Pelo pagamento da prestação de capital + juros em 31 de Julho de 20N9:

Conta Descrição Débito Crédito
6911 Juros de financiamentos obtidos 3.905,51
2511 Empréstimos bancários 318.310,92

12 Depósitos à ordem  318.286,67

7988 Diferenças de câmbio favoráveis 3.929,76
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O grupo editorial Vida Económica fez a 
apresentação pública do livro Sistema de Norma-
lização Contabilística – Teoria e Prática, a obra 
mais completa e abrangente sobre as novas regras 
contabilísticas. Os seus autores, João Manuel 
Gomes e Jorge Manuel Pires, apresentam mais 
de 130 casos práticos resolvidos em articulação 
com as NCRF e o CIRC.

No livro são analisadas em pormenor as nor-
mas contabilísticas e de relato financeiro que 
constituem o núcleo central do Sistema de Normalização 
Contabilística. Parte da envolvente teórica do normativo 
contabilístico, passando pela articulação com a fiscalidade 

e culminando com a apresentação de exemplos 
práticos. Pretende-se facilitar a compreensão das 
matérias e motivar os leitores para o grande in-
teresse do relato financeiro como instrumento 
fundamental para a análise do desempenho e a 
avaliação das empresas. 

A experiência dos autores – ambos são 
quadros superiores do departamento de con-
sultoria contabilística e fiscal da Risa – per-
mite apresentar e debater a aplicabilidade das 

NCRF, com recurso a esquemas e ilustrações para faci-
litar a sua compreensão. A obra tem 960 páginas e está 
disponível por 44 euros.

A obra Colectânea de legislação laboral reúne 
num único volume a compilação da legislação 
laboral. Disponibiliza uma edição completa e 
sistematizada. Para além do Código do Traba-
lho e da Lei de Regulamentação do Código do 
Trabalho, inclui um conjunto alargado de ou-
tros diplomas complementares.

São os casos do diferentes regimes especiais 
de contrato de trabalho, da regulamentação do 
regime de reparação de acidentes de trabalho e 
de doenças profissionais, do novo regime jurídico da pro-

moção e prevenção da segurança e da saúde no 
trabalho, bem como do regime jurídico do pro-
cedimento aplicável às contra-ordenações labo-
rais e de segurança social. Inclui ainda outros 
diplomas legais relevantes.

O autor, Luís Manuel Teles de Menezes 
Leitão, é professor catedrático da Faculdade 
de Direito de Lisboa, advogado e jurisconsul-
to. Trata-de de mais uma  publicação do grupo 
editorial Vida Económica. Com 944 páginas, o 

livro está disponível por 19 euros.

Vai já na terceira edição a obra Gestão fi-
nanceira – Análise de fluxos financeiros, da res-
ponsabilidade do grupo editorial Vida Eco-
nómica. O principal objectivo deste livro é a 
abordagem de gestão financeira na sua com-
ponente mais relevante, que é a dinâmica dos 
fluxos financeiros.

Um manual que constitui um auxiliar 
de informação para orientar os profissionais 
a encontrarem o caminho, os métodos e os 
meios adequados e necessários à determinação da capa-
cidade de libertação de meios financeiros. Por essa via, 

fornece informação importante para a toma-
da de decisão por parte dos empresários e ges-
tores. Por sua vez, com o intuito de facilitar 
a transição para o Sistema de Normalização 
Contabilística, é apresentada uma tabela do 
POC para aquele.

A obra aborda com rigor e profundidade 
aspectos fundamentais da gestão financeira 
das empresas e, particularmente, pelo impacto 
que podem ter na actividade financeira os in-

vestimentos. Inclui ainda um caso prático resolvido. O 
preço de venda ao público é de 19 euros.

O Sistema de Normalização 
Contabilística

Legislação laboral

Gestão financeira
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ou no local de trabalho.
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Nome 

morada   

C. postal    
E-mail   Nº Contribuinte 

 quero assinar a Contabilidade & Empresas a partir de  /  com a periodicidade: 

   Anual (64A)     bienal (com oferta do livro “A Profissão, as Associações e as Revistas de Contabilidade em Portugal”120A)

eSpeCial aSSinanteS Vida eConóMiCa e/ou boletiM do Contribuinte,
que opteM pela Modalidade de paGaMento por débito eM Conta.

 Quero assinar a revista Contabilidade & Empresas na seguinte modalidade:   

 Anual (50A)    Bienal (Com oferta do livro “A Profissão, as Associações e as Revistas de Contabilidade em Portugal” 100A)  

forMaS de paGaMento

 autorização de pagamento - débito em conta (modalidade obrigatória para usufruir do preço especial)

  Nome do titular  banco  data  /  /

 NIb     assinatura 
 (A minha assinatura renovar-se-á automaticamente, salvo instruções minhas por escrito em contrário.)

 Cartão de Crédito

 debitem A  no meu cartão   com o nº          

 Cód. Seg.   emitido em nome de  e  válido até  /  .

 assinatura 

 Cheque ou Vale postal

 Envio cheque/vale nº   , s/ o  , no valor de A 

autor: Joaquim F. Cunha Guimarães
pags. 736  pVp: 36 A

aSSine por doiS anoS 
e reCeba a oferta do liVro

a prOFIssÃO, as assOCIaçõEs 
E as rEVIstas dE CONtabILIdadE 
Em pOrtUGaL 

preço assinatura preço especial para assinantes bC e Ve 

anual A 64 A 50 para usufruir do preço especial 
de assinatura da C&E deve optar 
pelo pagamento por débito em 
contabienal A 120 A 100

A assinatura Bienal inclui a oferta do livro “a profissão, as associações e as 
revistas de Contabilidade em portugal”


