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Mensagem da Direção Regional do Orçamento e Tesouro (DROT) 

O objetivo da excelência do reporte das contas públicas exige de todos os colaboradores da 

Administração Pública Regional ligados à área da contabilidade um propósito de melhoria, 

uma atitude de rigor e transparência, visando a plenitude e a compreensibilidade da 

informação financeira pública. 

No âmbito da reforma e transição para o SNC-AP a DROT, baseada na proposta de Manual 

da Entidade Contabilística do Estado (ECE), vem divulgar um manual de apoio à 

contabilização na ótica patrimonial das despesas e receitas públicas, da Administração 

Direta do Governo Regional definindo, simultaneamente, o papel de cada Departamento do 

Governo Regional na apresentação da Conta da RAM relativa ao ano de 2018. Contudo, 

dada a sua abrangência e por uma questão de uniformização de procedimentos, sempre 

que aplicável, as políticas constantes no presente manual devem ser seguidas pelos demais 

serviços e entidades da Administração Pública Regional. 

Reconhecemos que se torna necessário percorrer um longo trajeto para atingirmos a 

plenitude da informação financeira, todavia temos a consciência de que o mesmo deverá ser 

trilhado por todos, em equipa, na tentativa sempre presente de tornar a Conta da RAM uma 

cada vez mais robusta ferramenta de apoio à decisão das políticas públicas e, bem assim, 

um instrumento para o escrutínio de todos os interessados. 

Este Manual, não obstante, ser destinado aos serviços da Administração direta, pretende 

constituir um instrumento dinâmico, sujeito a melhorias e deverá, num futuro próximo ser 

alargado a toda Administração Regional levado em conta as especificidades desses 

serviços, pelo que se antevê uma segunda edição deste manual agora publicado. 

A DROT disponibiliza-se para o esclarecimento das dúvidas que possam surgir para a 

contabilização dos registos na transição para o SNC-AP através do endereço de correio 

eletrónico: cram@madeira.gov.pt 

  

O Diretor, 

 

Duarte Freitas 
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1 O enquadramento do presente Manual 

1.1 Âmbito  

O Decreto Regulamentar Regional n.º 7/2018/M, de 14/05, que aprovou a estrutura orgânica da Vice-

Presidência do Governo Regional da Madeira previu a  «A Direção Regional do Orçamento e Tesouro, 

abreviadamente designada por DROT» que  «tem por missão exercer a atividade no âmbito da gestão 

financeira e orçamental dos serviços e organismos o âmbito da administração pública regional, para efeitos de 

contas nacionais, verificar a regularidade, legalidade e economia na realização das despesas públicas, 

administrar a tesouraria do Governo Regional, executar a política regional no setor das finanças e controlar as 

ações necessárias ao domínio da atividade financeira da Região Autónoma da Madeira. ».1 

Nos termos do Decreto Regulamentar Regional n.º 12/2015/M, de 17/08, que aprovou a orgânica deste 

Departamento do Governo Regional compete à DROT «Superintender na elaboração e divulgação de normas 

de contabilização de receitas e despesas públicas e colaboração na definição de regras e procedimentos 

necessários à elaboração das demonstrações financeiras da Região, de acordo com os modelos conceptuais 

definidos pela Comissão de Normalização Contabilística». 

Compete, ainda, à DROT a apresentação da Conta do Tesoureiro do Governo Regional e da Conta da Região 

Autónoma da Madeira (RAM) nos termos da alínea d) do artigo 3.º do citado Diploma. 

Em 2018, na sequência da entrada em vigor do SNC-AP, será efetuada pela primeira vez a prestação de contas 

com base no novo referencial contabilístico. 

De acordo com o artigo 14.º do Decreto-Lei 192/2015, de 11 de setembro, as entidades públicas que utilizam 

o SNC-AP pela primeira vez, deverão efetuar os devidos ajustamentos resultantes da mudança das políticas 

contabilísticas. Este facto, implica que tenham de ser feitos ajustamentos ao balanço anteriormente preparado 

de acordo com o POCP. 

As entidades públicas que adotam o SNC- AP pela primeira vez devem, assim nos termos do n.º 2 do artigo 

14.º do Decreto-Lei n.º 192/2015:  

a) “Reconhecer todos os ativos e passivos cujo reconhecimento é exigido pelas normas de contabilidade 

pública; 

b) Reconhecer itens como ativos apenas se os mesmos forem permitidos pelas normas de contabilidade 

pública;  

c) Reclassificar itens que foram reconhecidos de acordo com o Plano Oficial de Contabilidade Pública, 

ou planos setoriais, numa categoria, mas de acordo com as normas de contabilidade pública pertencem 

a outra categoria;  

d) Aplicar as normas de contabilidade pública na mensuração de todos os ativos e passivos.” 

                                                           
1 Sublinhado nosso. 
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Por outro lado, conforme n.º 3 do mesmo artigo “Os ajustamentos resultantes da mudança das políticas 

contabilísticas que se verifiquem devem ser reconhecidos no saldo de resultados transitados no período em 

que os itens são reconhecidos e mensurados”. 

A regra é na transição utilizar o custo considerado quando não estiver disponível o custo de aquisição ou o 

custo depreciado. Para os prédios urbanos e imóveis na ausência do custo de aquisição pode ser utilizado o 

Valor Patrimonial Tributário. 

Os ajustamentos de transição ao balanço de abertura poderão revestir a natureza de: 

 Ajustamentos modificativos que derivam do reconhecimento e desreconhecimento de ativos e passivos 

quando permitidos pela Norma de Contabilidade Pública (NCP), por exemplo o reconhecimento dos 

ativos relativos a acordos de concessão na ótica do concedente. 

 Ajustamentos permutativos que consistem na reclassificação de ativos e passivos não alterando a sua 

mensuração. 

 Ajustamentos modificativos que consubstanciam a reclassificação de ativos e passivos e alteram a sua 

mensuração, por exemplo, os subsídios ao investimento que no POCP eram reconhecidos em 

proveitos diferidos, conta do Passivo, e que com o SNC-AP são reconhecidos nas contas de capitais 

próprios. 

 Alteração de critérios de mensuração exigidos pelas NCPs, por exemplo alteração do método de 

custeio de inventários do custo médio ponderado para o FIFO. 

Neste sentido, em complemento ao Manual de Implementação do SNC-AP e ao Manual de Contabilidade e de 

Relato da ECE é publicado este Manual para divulgação das políticas contabilísticas que devem ser seguidas 

pelos serviços da administração direta da Administração Pública Regional (serviços simples e serviços 

integrados) no âmbito da prestação de contas2. Conforme já referido, dada a sua abrangência e por uma 

questão de uniformização de procedimentos, sempre que aplicável, as políticas constantes no presente manual 

devem ser seguidas pelos demais serviços e entidades da Administração Pública Regional (APR), o que 

facilitará num futuro próximo,o processo de elaboração das contas consolidadas. 

Este Manual, foi elaborado numa perspetiva de continuidade e, por isso, o seu enfoque principal não será a 

utilização pela primeira vez das NCP, mas a sua utilização ao longo do tempo. 

Por outro lado, este Manual não dispensa a leitura das NCP aplicáveis e do Manual de Implementação do 

SNC-AP, publicado no site da Comissão de Normalização Contabilística. 

1.2 A ECE 

A Lei de Enquadramento Orçamental (LEO), aprovada pela Lei 151/20151, de 11/09, veio criar nos termos do 

seu artigo 3.º a Entidade Pública Estado (ECE) «a qual é constituída pelo conjunto das operações 

contabilísticas da responsabilidade do Estado e integra, designadamente, as receitas gerais, as 

responsabilidades e os ativos do Estado.». 

                                                           
2 Por uma questão de simplificação, ao longo do Manual também é utilizada a terminologia Governo Regional 
em substituição de serviços da administração direta da APR. 
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Neste novo modelo de gestão das finanças públicas, a ECE surge como uma entidade agregadora de todas 

as atividades do Estado que não eram contabilizadas em nenhum serviço em particular e a serem, não faria 

sentido estarem imputadas a um serviço público em concreto, dado se tratarem de funções transversais ao 

Estado soberano. Em termos de prestação de contas esta entidade irá consolidar com os serviços integrados, 

serviços com autonomia administrativa e financeira, Empresas Públicas Reclassificadas e o subsetor da 

Segurança Social para no final ser obtida a Conta Geral do Estado. 

 

Ao nível da Região, verifica-se, contudo, devido ao modo como estão estruturados e organizados os serviços 

da APR, que o subsetor do Governo Regional, agrega numa única entidade contabilística a totalidade dos 

registos contabilísticos consolidados das receitas e despesas dos serviços do Governo Regional e das 

atividades que ao nível do Estado estarão afetas à ECE. 

Os registos associados à ECE, ao nível da Região, pela sua natureza, estão, essencialmente, concentrados 

nos serviços da Vice-Presidência. Efetivamente, na RAM, o relato financeiro subjacente ao Balanço do Governo 

Regional já inclui (com algumas exceções) as atividades que nível nacional não estavam a ser contabilizadas 

em nenhuma entidade de relato, refletidas nas respetivas orgânicas dos serviços públicos regionais e que na 

prática, atuam como agentes da RAM. Ao longo deste manual e para cada norma afeta à ECE, conforme 

definido no Manual da Entidade Contabilística Estado, é feita menção expressa a estas entidades e são 

elencadas as suas responsabilidades com base nos respetivos normativos orgânicos. 

Pelo facto da administração direta da Região integrar os serviços simples, foi aditada a norma relativa a 

inventários, tal como as políticas a serem seguidas para divulgação nas demonstrações financeiras da RAM 

foram adaptadas para refletir a realidade atual. 

O objetivo é que a informação da administração direta da Região corresponda à totalidade dos ativos e 

passivos dos serviços simples e integrados e, bem assim, de todas as atividades soberanas da RAM para as 

quais não faria sentido refletir nas demonstrações financeiras de uma entidade em particular e cuja leitura só 

tem valor em termos agregados. 
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2 Ativos fixos tangíveis 

2.1 Guia de utilização 

A norma de contabilização dos ativos fixos tangíveis implica 4 grandes momentos: 

 O reconhecimento inicial; 

 A mensuração subsequente; 

 O teste de imparidade dos ativos; 

 O desreconhecimento. 

Para os serviços incluídos na administração direta da Região compete à Direção Regional de Património e 

Informática (DRPI), nos termos do artigo 3.º do Decreto Regulamentar Regional n.º 12/2018/M, de 24/09, que 

aprovou a sua estrutura orgânica: 

 «b) Assegurar a execução e o controlo das ações necessárias à gestão do património da Região, à exceção 

do artístico e cultural, e ao aprovisionamento dos serviços que funcionem na dependência direta do Governo 

Regional; 

c) Estudar e propor as medidas necessárias à gestão e valorização dos bens da Região Autónoma da Madeira; 

e) Organizar, gerir e racionalizar a frota de veículos pertencentes à Região Autónoma da Madeira; 

f) Gerir os bens perdidos a favor da Região Autónoma da Madeira;». 

Compete à Direção Regional da Cultura conforme o n.º 1 artigo 3.º da Portaria n.º 50/2016, de 19/03 que 

aprovou a sua organização interna e, respetiva, estrutura nuclear: 

«b) Inventariar, preservar e divulgar o acervo dos museus tutelados pela DRC, bem como propor a aquisição 

de novas espécies que os possam enriquecer;  

d) Inventariar os bens de valor cultural da RAM, assegurando, para o efeito, o levantamento sistemático, 

atualizado e tendencialmente exaustivo dos mesmos, com vista à respetiva identificação, classificação, 

promoção divulgação e defesa;» 

Os temas, ligados à contabilização de ativos fixos, devem ser consultados da seguinte forma: 

Ponto do Manual Tema abordado 

2.3. a 2.4. Referências ao normativo: principais conceitos 

2.5 a 2.6. Reconhecimento e mensuração inicial 

2.7. Mensuração subsequente 

2.8. Desreconhecimento de um ativo 
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2.9.1. e 2.9.2.2. 
Imparidade (para os serviços simples do Governo Regional aplicar as imparidades de ativos 

individuais e de ativos não geradores de caixa e ativos individuais) 

2.10. Políticas a utilizar nas demonstrações financeiras 

2.11. Plano de contas 

2.12.1 Mapas e divulgações para itens de balanço 

2.12.2 Mapas e divulgações para itens de resultados 

2.2 Objetivo desta secção 

O objetivo desta secção é o de fornecer orientações para a contabilização de itens de ativos fixos tangíveis 

nas demonstrações financeiras dos serviços simples e integrados do Governo Regional. Estão incluídos nesta 

categoria os ativos fixos tangíveis, de domínio público ou privado, excluindo: 

 Ativos biológicos relacionados com a atividade agrícola; 

 Direitos minerais e reservas minerais tais com petróleo, gás natural e recursos não renováveis 

similares. 

Porém, esta Norma aplica-se a ativos fixos tangíveis usados para desenvolver ou manter os ativos descritos 

nas duas alíneas anteriores.  

2.2.1 Casos particulares 

2.2.1.1 Ativos de contratos de concessão 

A determinação se um ativo deve ser inicialmente reconhecido como um ativo de um contrato de concessão 

encontra-se tratada na Secção 7 – Ativos de concessão. Esta secção apenas trata da mensuração 

subsequente desses ativos. 

2.2.1.2 Locações 

A determinação se um contrato de locação deve ser enquadrado contabilisticamente como financeiro ou 

operacional encontra-se tratado na Secção 8 - Locações, deste manual. Esta secção apenas trata da 

mensuração subsequente das locações financeiras. 

2.3 Referências ao normativo contabilístico  

NCP Descrição 

NCP 5 Ativos fixos tangíveis 

NCP 7 Custos de Empréstimos Obtidos 

NCP 9 Imparidade de Ativos 
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NCP 14 Rendimento de Transações sem Contraprestação 

NCP 15 Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes 

NCP 16 Efeitos de Alterações em Taxas de Câmbio 

2.4 Principais definições  

Tema Definição NCP 

Ativos fixos 

tangíveis 

 

Ativos fixos tangíveis são bens com substância física que:  

a) São detidos para uso na produção ou fornecimento de bens ou 

serviços, para aluguer a terceiros, ou para fins administrativos; e  

(b) Se espera sejam usados durante mais de um período de relato. 

NCP 5 

Classe de ativos 

fixos tangíveis 

Classe de ativos fixos tangíveis significa um grupo de ativos com 

idêntica natureza ou função similar nas operações da entidade, que é 

evidenciado como um único ativo para efeitos de divulgação nas 

demonstrações financeiras.   

NCP 5 

Depreciação 
Depreciação é a imputação sistemática da quantia depreciável de um 

ativo durante a sua vida útil.  
NCP 5 

Perda por 

imparidade 

Uma perda por imparidade é a quantia pela qual a quantia escriturada 

de um ativo excede a sua quantia recuperável. 
NCP 5 

Quantia depreciável 
Quantia depreciável é o custo de um ativo, ou outra quantia substituta 

do custo, menos o seu valor residual.  
NCP 5 

Quantia escriturada 

Quantia escriturada de um ativo fixo tangível é a quantia pela qual esse 

ativo é reconhecido depois de deduzir qualquer depreciação 

acumulada e perdas por imparidade acumuladas. 

NCP 5 

Valor residual O valor residual é a quantia estimada que a entidade espera obter 

presentemente da alienação de um ativo, após dedução os custos 

estimados de alienação, se tal ativo estivesse já com a idade e na 

condição esperadas no final da sua vida útil. 

NCP 5 

Vida útil Vida útil é ou: 

(a) O período de tempo durante o qual se espera que um ativo seja 

usado por uma entidade; ou  

(b) O número de unidades de produção ou similares que a entidade 

espera obter a partir do ativo. 

NCP 5 
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Tema Definição NCP 

Ativo que se 

qualifica 

Ativo que se qualifica é um ativo que necessita de um período 

substancial de tempo para ficar disponível para o uso pretendido ou 

para venda. São exemplos de ativos que se qualificam: edifícios 

administrativos, hospitais, infraestruturas tais como estradas, pontes e 

instalações de geração de energia, e inventários que exijam um 

período substancial de tempo para serem colocados em condições de 

uso ou venda. Outros investimentos bem como os inventários que 

sejam produzidos de forma rotineira durante um curto período de 

tempo não são ativos elegíveis. Os ativos que quando adquiridos estão 

prontos para o uso pretendido ou para venda também não são ativos 

elegíveis.  

NCP 7 

Custos de 

empréstimos 

obtidos 

Custos de empréstimos obtidos são juros e outros gastos suportados 

por uma entidade relativos a empréstimos obtidos. Estes podem incluir: 

(a) Juros de descobertos bancários e de empréstimos obtidos; 

(b) Amortização de descontos ou prémios relativos a empréstimos 

obtidos;  

(c) Amortização de custos acessórios suportados com a obtenção de 

empréstimos;  

(d) Encargos financeiros relativos a locações financeiras; e 

(e) Diferenças de câmbio relativas a empréstimos em moeda 

estrangeira na medida em que sejam consideradas como um 

ajustamento do custo dos juros. 

NCP 7 

Ativos geradores de 

caixa 

Ativos geradores de caixa são ativos detidos com o objetivo principal 

de gerarem um retorno económico.   
NCP 9 

Ativos não 

geradores de caixa 

Ativos não geradores de caixa são ativos que não se incluem em ativos 

geradores de caixa. 
NCP 9 

Custos de alienação Custos de alienação são custos incrementais diretamente atribuíveis à 

alienação de um ativo, excluindo custos de financiamento e gastos de 

impostos sobre o rendimento. 

NCP 9 

Imparidade Imparidade é uma perda de benefícios económicos futuros ou 

potencial de serviço de um ativo, para além do reconhecimento 

sistemático da perda dos benefícios económicos futuros ou potencial 

de serviço desse ativo por via da depreciação. 

NCP 9 

Justo valor menos 

custo para vender 

Justo valor menos custos de vender é a quantia a obter da venda de 

um ativo numa transação entre partes conhecedoras e dispostas a 

negociar e em que não haja relacionamento entre elas, menos os 

custos de alienação. 

NCP 9 
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Tema Definição NCP 

Mercado ativo 
Mercado ativo é um mercado em que existam todas as condições 

seguintes:  

(a) Os itens negociados no mercado são homogéneos;  

(b) Podem ser encontrados a qualquer momento compradores e 

vendedores interessados; e  

(c) Os preços estão disponíveis ao público.  

NCP 9 

Quantia recuperável Quantia recuperável é a maior quantia entre o justo valor de um ativo 

(ou de uma unidade geradora de caixa) menos custos de vender e o 

seu valor de uso. 

NCP 9 

Quantia recuperável 

de serviço 

Quantia recuperável é a maior quantia entre o justo valor de um ativo 

(ou de uma unidade geradora de caixa) menos custos de vender e o 

seu valor de uso. 

NCP 9 

Unidade geradora 

de caixa 

Uma unidade geradora de caixa é o mais pequeno grupo de ativos 

identificáveis, detidos para gerar um retorno económico, que gera 

influxos de caixa a partir do uso continuado e que é largamente 

independente de outros ativos ou grupos de ativos.  

NCP 9 

Valor de uso de um 

ativo gerador de 

caixa 

 Valor de uso de um ativo gerador de caixa é o valor presente dos 

fluxos de caixa futuros que se espera obter do uso continuado de um 

ativo e da sua alienação no final da sua vida útil. 

NCP 9 

Valor de uso de um 

ativo não gerador de 

caixa 

Valor de uso de um ativo não gerador de caixa é o valor presente do 

potencial de serviço remanescente do ativo. NCP 9 

Transações com 

contraprestação 

Transações com contraprestação são transações pelas quais uma 

entidade recebe ativos ou serviços, ou extingue passivos, e dá 

diretamente em troca um valor aproximadamente igual (principalmente 

na forma de dinheiro, bens, serviços, ou uso de ativos) a uma outra 

entidade.  

NCP 14 

Transações sem 

contraprestação 

Transações sem contraprestação são transações que não sejam 

transações com contraprestação. Numa transação sem 

contraprestação, uma entidade ou recebe valor de uma outra entidade 

sem dar diretamente em troca valor aproximadamente igual, ou dá 

valor a uma outra entidade sem receber diretamente em troca valor 

aproximadamente igual. 

NCP 14 

  É um passivo de momento ou quantia incertos. NCP 15 
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Tema Definição NCP 

Diferença de câmbio Diferença de câmbio é a diferença que resulta da conversão de um 

determinado número de unidades de uma moeda para outra, a 

diferentes taxas de câmbio. 

NCP 16 

Itens monetários Itens monetários são valores monetários detidos, e ativos e passivos a 

receber ou a pagar num número fixado ou determinável de unidades 

de moeda. 

NCP 16 

Taxa de câmbio É o rácio de troca entre duas moedas. NCP 16 

Custo amortizado Custo amortizado de um ativo financeiro ou um passivo financeiro é a 

quantia pela qual o ativo financeiro ou o passivo financeiro é 

mensurado no reconhecimento inicial menos reembolsos de capital, 

mais ou menos a amortização acumulada, usando o método do juro 

efetivo, de qualquer diferença entre a quantia inicial e a quantia na 

maturidade, e menos qualquer redução através do uso de uma conta 

de ajustamento para imparidade ou incobrabilidade.  

NCP 18 

Método do juro 

efetivo 

Método do juro efetivo é o método de calcular o custo amortizado de 

um ativo financeiro ou um passivo financeiro (ou grupo de ativos 

financeiros ou passivos financeiros) e de imputar o rédito do juro ou o 

gasto do juro durante o período relevante. 

NCP 18 

Taxa de juro efetiva Taxa de juro efetiva é a taxa que desconta exatamente os pagamentos 

ou recebimentos futuros de caixa estimados durante a vida esperada 

de um instrumento financeiro ou, quando apropriado, um período mais 

curto, relativamente à quantia escriturada do ativo financeiro ou do 

passivo financeiro. 

NCP 18 

2.5 Reconhecimento 

O custo de um bem do ativo fixo tangível deve ser reconhecido como ativo se, e apenas se: 

 For provável que fluirão para a entidade benefícios económicos futuros ou potencial de serviço 

associado ao bem; e 

 O custo ou justo valor do bem puder ser mensurado com fiabilidade. 

As peças sobresselentes e equipamentos de serviço são geralmente registados como inventários e 

reconhecidos nos resultados quando consumidos. Porém, as grandes peças sobresselentes e equipamentos 

de substituição contabilizam-se como ativos fixos tangíveis quando uma entidade espera usá-los durante mais 

de um período. De forma análoga, se as peças sobresselentes e equipamentos só puderem ser usados em 

conexão com um bem do ativo fixo tangível, são contabilizados com ativo fixo tangível. 
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Segundo este princípio de reconhecimento, uma entidade deve avaliar também todos os custos do ativo fixo 

tangível no momento em que são suportados. Estes custos incluem custos suportados inicialmente para 

adquirir ou construir um bem do ativo fixo tangível e custos suportados subsequentemente para adicionar, 

substituir uma parte ou prestar assistência técnica a esse ativo. 

2.6 Mensuração inicial 

Um ativo fixo tangível é inicialmente mensurado ao custo de aquisição, o qual inclui:  

 Preço de compra que inclui direitos de importação, impostos não dedutíveis ou reembolsáveis, após 

dedução de descontos comerciais;  

 Custos diretos para colocar o ativo no local e nas condições necessárias para ser usado, tais como 

desbravamento de terrenos, movimentação de terras e drenagem, gastos adicionais com a adaptação 

das máquinas e de instalações;  

 Estimativa inicial dos custos de desmantelamento.  

Exemplos de custos diretos para colocar o ativo no local e nas condições necessárias:  

 Custos de benefícios dos empregados;  

 Custos de preparação do local;  

 Custos de entrega e manuseamento iniciais;  

 Custos de instalação e montagem; 

 Custos para testar o funcionamento adequado;  

 Honorários profissionais.  

Devem ser incluídos nos custos de aquisição, quaisquer bens necessários por razões de segurança ou 

ambientais que não tragam influxos adicionais (i.e., sistema de extinção de incêndios num edifício público) 

pois sem eles o bem não poderá entrar em funcionamento, logo não irá gerar quaisquer influxos. 

Os custos que não são incorporáveis num ativo fixo tangível incluem: 

 Custo de abertura de novas instalações; 

 Custos de lançamento de um novo produto ou serviço (incluindo custos de publicidade e atividades 

promocionais); 

 Custos de condução do negócio numa nova localização ou com uma nova classe de cliente (incluindo 

custos de formação de pessoal); 

 Custos de administração e outros custos gerais. 

Exemplo 1.1- Aquisição de um ativo fixo tangível 

Aquisição de uma máquina de recebimento automático (através de leitura do código de barras da guia de 

pagamento recebida pelo contribuinte) para uma secção de tesouraria, pronta a funcionar. O seu custo de 

aquisição é 1 000 €, o qual inclui o custo do papel a usar na máquina representando um custo de € 50. Sobre 

este valor incidiu o IVA à taxa de 23%. 



 

 

Manual de Contabilidade e Relato   Administração direta da APR  Versão 1 

31 

Como os 50 € integram os custos que não devem ser incorporados num ativo fixo tangível estes não deverão 

ser capitalizados. Desta forma: 

 

2.6.1 Bens adquiridos sem contraprestação 

Quando um ativo fixo tangível é adquirido numa transação sem contraprestação, a mensuração deverá ser 

efetuada como segue:  

 Bens Imóveis – ao valor patrimonial tributário (VPT);  

 Outros ativos tangíveis – ao custo do valor recebido ou, na falta deste, o respetivo valor de 

mercado.  

Neste último caso, pelo montante do ativo reconhecido deve ser reconhecido um rendimento, exceto até ao 

ponto em que for também reconhecido um passivo relativo ao mesmo ativo (subsequentemente quando o 

passivo for reduzido o rendimento é reconhecido).  

No entanto, se essa transferência satisfizer a definição de contribuições dos proprietários, não é reconhecido 

nem um passivo nem um rendimento, mas sim um incremento no património líquido (conta 5942). 

Exemplo 1.2- Aquisição de um ativo fixo tangível numa transação sem contraprestação 

Aquisição de um terreno subsidiado por 50 000 €, no entanto, o justo valor do bem é de € 100 000 Dado esta 

transação ser realizada por um preço subsidiado, i.e., um preço que não é aproximadamente igual ao justo 

valor dos bens vendidos a contabilização é considerada nos termos do parágrafo 9 da NPC 14 uma transação 

sem contraprestação.  

4301- Terrenos e recursos 
naturais 

  

75- Transferência e 
subsídios correntes obtidos 

  5942- Doações obtidas 

100 000 €       50 000 €     50 000 € 

2.6.2 Aquisição de um ativo tangível cujo pagamento é diferido no tempo 

Quando um ativo fixo tangível é adquirido numa transação em que o respetivo pagamento é diferido no tempo, 

quer o ativo quer o passivo são reconhecidos ao custo amortizado de acordo com o método do juro efetivo. 

Exemplo 1.3 - Aquisição de um ativo fixo tangível – diferimento no pagamento 

950 € 1 230 € 230 € 50 €

4311- Equipamento 
Informático e de 

Telecomunicações

2711- Fornecedores de 
investimentos- Contas 

gerais
2432 - Iva dedutível

6239 -Outros materais 
(papel p/equipamento 

de pagamento)
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Aquisição de uma viatura em dezembro de 2017 pelo valor de 20 000 €. A compra da viatura prevê o 

pagamento em dezembro de 2019 (ignorados neste exercício os impostos associados e respetivas 

depreciações). Assumindo uma taxa de juro implícita de 5% teríamos: 

Cálculos auxiliares: Valor presente da obrigação ------» 20000* (1/1,052) =18 140, 59 

No ano de 2018 teríamos juros no montante de 18141*0.05= 917 € 

No ano de 2019 teríamos juros no montante de (18141+917) *0.05= 952 € 

 

2.6.3 Custos relativos à obrigação de desmantelar  

Devem ser mensurados de acordo com a NCP 15. Se forem suportados durante um dado período em 

consequência de o bem ter sido utilizado para produzir inventários, devem ser tratados durante esse período 

de acordo com a NCP 10.  

Deve ser registada uma provisão para esses custos de desmantelamento a incorrer no futuro, a qual deve ser 

acrescida ao valor de aquisição do ativo. A estimativa dos custos de desmantelamento deve ser reconhecida 

pelo seu valor atual (valor presente). 

Exemplo 1.4- Custos de desmantelamento 

Foi construída em 2018 por uma entidade pública uma ETAR a qual incluía a obrigação de desmantelamento 

após 10 anos de utilização. O custo de construção foi de 1 000 000 € e o custo estimado para o 

desmantelamento é de 100 000 €. Qual o lançamento referente aos custos de desmantelamento?  

A taxa de desconto considerada é de 5%. 

 

61 391 € 61 391

3 070 € 3 070 € Lançamento ano 1

3 223 € 2 916 € Lançamento ano 2

(…)

100 000 €

4202-Edifícios e outras 
construções

298 - Outras provisões - 
custos de 

desmantelamento

691X - Juros suportados - 
custo amortizado
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2.6.4 Capitalização de juros 

Os custos de empréstimos obtidos que sejam diretamente atribuíveis à aquisição, construção ou produção de 

um ativo que se qualifica devem ser capitalizados como parte do custo desse ativo. Os custos de empréstimos 

obtidos diretamente atribuíveis à aquisição, construção ou produção de um ativo que se qualifica são os que 

teriam sido evitados se os dispêndios nesse ativo não tivessem sido feitos. 

Estes custos são capitalizados como parte do custo do ativo quando for provável que deles resultem 

benefícios económicos futuros ou potencial de serviço para a entidade e os custos possam ser mensurados 

com fiabilidade.  

 A capitalização dos custos de empréstimos obtidos como parte do custo de um ativo que se qualifica 

deve começar quando:  

o Os dispêndios com o ativo estejam a ser efetuados;  

o Os custos de empréstimos obtidos estejam a ser suportados; e  

o As atividades necessárias com vista a preparar o ativo para o uso pretendido ou venda estejam 
em curso. 

Exemplo:  

Os custos de empréstimos suportados enquanto um terreno está em preparação são capitalizados durante o 

período em que estejam a decorrer atividades relacionadas com a mesma.  

Os custos de empréstimos obtidos enquanto um terreno adquirido para fins de construção está detido sem 

qualquer atividade de preparação associada não são elegíveis para capitalização.  

 A capitalização deve ser suspensa quando o desenvolvimento do ativo estiver interrompido por 

períodos extensos, devendo durante esses períodos ser registados como gastos.  

Exemplo: 

A capitalização não é suspensa durante um período em que está a ser executado trabalho técnico e 

administrativo significativo.  

A capitalização não é suspensa quando uma interrupção temporária constitui uma fase necessária do processo 

para preparar um ativo para o seu uso pretendido ou venda (i.e.: a capitalização continua durante o período 

necessário para os inventários estarem prontos ou o período durante o qual os altos níveis da água atrasam a 

construção de uma ponte, se tais níveis de água são comuns durante o período de construção na região 

envolvida).  

  A capitalização dos custos deve cessar quando todas as atividades necessárias para preparar o ativo 

que se qualifica estão substancialmente concluídas.  

Exemplo:  

Em geral um ativo está pronto para o seu uso pretendido ou venda quando a respetiva construção física estiver 

concluída, mesmo se algum trabalho administrativo de rotina continuar (i.e.: se tudo o que faltar concluir forem 

pequenas modificações, tais como a decoração de uma propriedade de acordo com a especificação do 

comprador, significa que todas as atividades estão substancialmente concluídas).  
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 Quando a construção de um ativo que se qualifica for concluída por partes e cada parte estiver em 

condições de ser usada enquanto continua a construção de outras partes, a capitalização dos custos 

deve cessar quando todas as atividades necessárias para preparar essa parte estiverem 

substancialmente concluídas.  

Exemplo de cessão da capitalização por partes:  

(1) Um parque empresarial compreendendo vários edifícios em que cada um deles pode ser usado isoladamente.  

Exemplo de não cessão da capitalização por partes:  

(1) Construção de um bloco operatório num hospital, se toda a construção tem de ser concluída para o bloco 

poder ser usado;  

(2) Uma instalação de tratamento de efluentes onde vários processos são usados em sequência em diferentes 

partes da instalação;  

(3) Uma ponte que faça parte de uma autoestrada.  

2.6.5 Aquisição de ativos denominados em outra moeda que não o Euro 

Quando um ativo fixo tangível é adquirido numa transação em que a moeda de referência não é o Euro, o seu 

registo inicial é efetuado convertendo para Euros o valor de aquisição em moeda estrangeira, utilizando a 

taxa de câmbio em vigor na data da transação. Este é considerado o seu custo de aquisição naquela data.  

2.6.6 Transferências de ativos  

Quando ocorre a transferência de ativos a título gratuito e temporário para outra entidade, é debitada a conta 

597 – Transferência de ativos. Quando da devolução do ativo, esta conta é creditada. Qualquer diferença 

entre o valor do bem transferido e o valor do bem recebido é registada na conta 562 de resultados transitados.  

Os movimentos inversos aplicam-se no caso de bens transferidos de outras entidades para o Governo 

Regional.  

2.6.7 Troca de ativos  

No reconhecimento inicial de um ativo fixo tangível adquirido numa transação de troca de um ativo não 

monetário por outro, o custo do ativo fixo tangível adquirido deve ser o seu justo valor, exceto se:  

 A transação com contraprestação não tiver substância comercial;  

Uma transação tem substância comercial se:  

 A configuração (risco, momento e quantia) dos fluxos de caixa do ativo recebido diferir da 

configuração do ativo transferido; ou  

 O valor específico das operações afetadas pela transação alterar em consequência da troca; e  

 A diferença entre os dois valores acima for significativa relativamente ao justo valor dos ativos 

trocados.  

 O justo valor do ativo recebido e o justo valor do ativo cedido não possam ser mensurados com 
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fiabilidade, situação em que o ativo adquirido é mensurado pela quantia escriturada do ativo cedido;  

 Ambos puderem ser fiavelmente mensurados, o custo é o justo valor do ativo cedido (a menos que o 

justo valor do ativo adquirido seja claramente mais evidente).  

Exemplo 1.5- Aquisição de um ativo fixo tangível – por troca com outro ativo 

Uma entidade pública 1 tem um terreno arrendado (relativamente ao qual recebe uma renda mensal) que se 

encontra contabilizado por 775 000 € (justo valor no ano N). Foi decidido entregar esse edifício a outra 

entidade pública para que esta o passe a explorar, e em troca a primeira entidade recebeu 2 terrenos os quais 

serão usados para a construção de um complexo desportivo, os quais têm um valor global de 800 000 €. 

Assumindo que há substância comercial nesta transação, a entidade pública 1 iria registar os seguintes 

lançamentos: 

                    

  
4202-Edifícios e outras 

construções   

43025 - Piscinas e 

complexos desportivos   

78712 - Rendimento e 

ganhos - alienações   

  775 000 € 775 000 €   800 000 €       25 000 €   

                    

           

2.7 Mensuração subsequente 

Subsequentemente, um ativo fixo tangível é mensurado pelo seu custo menos a depreciação acumulada e 

menos qualquer perda de imparidade acumulada, se aplicável. 

Estes ativos podem ser revalorizados quando os critérios e parâmetros para a revalorização estão 

definidos em dispositivo legal adequado. O valor do ativo revalorizado será o seu justo valor na data de 

revalorização menos a depreciação subsequente acumulada.  

Para o reconhecimento desta revalorização:  

 Movimenta-se a conta de reservas de revalorização (a crédito) se o valor do bem aumentar, exceto 

se reverter uma redução anterior da reserva de revalorização, caso em que se movimenta uma conta 

de resultados;  

 Movimenta-se uma conta de resultados se o valor do bem diminui, exceto se reverter uma 

revalorização anteriormente reconhecida, caso em que se movimenta a reserva de revalorização.  

Muito importante: Se um ativo fixo tangível for revalorizado, toda a classe a que este ativo pertence deve ser 

revalorizada. Essa revalorização deve ocorrer para todos os bens da mesma classe, a fim de evitar 

revalorizações seletivas de ativos e relatar quantias nas demonstrações financeiras que incluam custos e 

valores obtidos em datas diferentes. 
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2.7.1  Custos subsequentes  

O tratamento dos custos subsequentes relacionados com um ativo fixo tangível deve ser o seguinte:  

 Custos de assistência técnica corrente – reconhecer como custos do exercício;  

 Substituições de determinadas componentes em intervalos regulares (i.e., repavimentação) – os 

respetivos custos devem adicionar-se à quantia escriturada do bem e devem ser desreconhecidos os 

itens substituídos (abordagem por componentes);  

 Grandes inspeções regulares (independentemente de partes do bem serem ou não substituídas) – os 

respetivos custos devem adicionar-se à quantia escriturada do bem e deve ser desreconhecida a 

quantia escriturada da anterior inspeção.  

As reparações dos ativos devem ser tratadas como segue:  

 Tratando-se de edifícios, são «grandes reparações» e, consequentemente, classificáveis nas 

respetivas contas de investimento, as obras que impliquem alteração das plantas dos imóveis ou que 

aumentem o seu tempo de vida útil; 

 Tratando-se de bens móveis, das viaturas automóveis e de outro equipamento de transporte com 

características semelhantes, considera -se «grande reparação» a que implica um aumento da quantia 

registada do bem em mais de 30 %.  

Os gastos de reparação e conservação que não aumentem o período de vida útil nem o valor dos investimentos, 

mas cuja reparação ou gasto de conservação deva ser imputada a vários períodos devem ser registados na 

conta 281 (gastos a reconhecer) pelo princípio da especialização dos exercícios.  

2.7.2 Vida útil 

A vida útil de um ativo fixo tangível é determinada tendo em conta:  

 A utilização esperada do ativo, que é avaliada por referência à capacidade ou à produção física 

esperada;  

 O desgaste físico esperado (número de turnos, programa de reparações e manutenções e o cuidado 

e manutenção do ativo);  

 A obsolescência técnica e comercial;  

Os limites de natureza legal ou outra sobre o uso do ativo.  

O ativo é depreciado ao longo da sua vida útil. Cada parte de um ativo tangível cujo custo seja significativo em 

relação ao custo total deve ser depreciada separadamente, podendo agregar-se componentes que tenham a 

mesma vida útil. Os terrenos e edifícios são ativos separáveis, os quais devem ser contabilizados 

separadamente mesmo se adquiridos em conjunto.  

2.7.3 Método de depreciação 

O método de depreciação deve refletir o padrão pelo qual se espera que os benefícios económicos futuros ou 

o potencial de serviço sejam consumidos pela entidade. Existe três métodos possíveis:  
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 Método das quotas constantes;  

 Método das quotas degressivas;  

 Método das unidades de produção.  

A norma preconiza que o método mais adequado às Administrações Públicas é o método das quotas 

constantes. Os serviços da administração direta da Região utilizam o método das quotas constantes. 

2.7.4 Valor residual  

A quantia depreciável de um ativo é calculada após a dedução do seu valor residual. A estimativa do valor 

residual deve ser revista em cada data de relato. Qualquer alteração à estimativa inicial é contabilizada no 

exercício corrente ou em exercícios futuros, tal como previsto na NCP 2.  

É presunção da norma que o valor residual de um ativo fixo tangível é geralmente insignificante e, por isso, 

imaterial no cálculo da quantia depreciável.  

2.8 Desreconhecimento  

Um ativo fixo tangível deve ser desreconhecido:  

 Na data de alienação (incluindo alienação através de uma transação sem contraprestação); ou  

 Quando for permanentemente retirado do uso e da sua alienação não se esperam benefícios 

económicos futuros ou potencial de serviço (abate, sinistro).  

2.8.1 Desreconhecimento do ativo fixo tangível por alienação 

A alienação de um ativo fixo tangível pode ocorrer:  

 Por venda:  

o Aplicar a NCP 13 para reconhecimento do rendimento da venda de bens.  

 Por celebração de uma locação financeira:  

o Aplicar a NCP 6 a uma alienação efetuada ao celebrar uma locação financeira ou a uma venda 

seguida de locação.  

Os ganhos ou perdas provenientes do abate ou alienação de ativo fixo tangível devem ser determinados como 

a diferença entre os rendimentos líquidos da alienação e a quantia escriturada do ativo e devem ser 

reconhecidos nos resultados (a menos que a NCP 6 exija de forma diferente no caso de uma venda seguida 

de locação) no período do abate ou alienação.  

Exemplo 1.6. - Desreconhecimento de um ativo fixo tangível por alienação 

A entidade pública vendeu uma viatura que tinha um custo de aquisição de 10 000 € e uma depreciação 

acumulada de € 5 000. O valor de venda foi de € 6 500 (neste exemplo foram ignorados os impactos relativos 

aos impostos associados). 
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2.8.2 Vendas de ativos fixos tangíveis na atividade corrente  

Se a entidade, no decurso das suas atividades correntes, vender bens do ativo fixo tangível detidos para 

arrendamento a terceiros, deve transferir esses ativos para inventários pela sua quantia escriturada quando 

deixem de estar arrendados e se tornem disponíveis para venda. O produto da venda de tais ativos deve ser 

reconhecido como rendimento de acordo com a NCP 13.  

2.8.3 Alienações – substituição de partes  

Se a entidade reconhecer na quantia escriturada de um ativo o custo de substituição de uma parte do ativo fixo 

tangível, então deve desreconhecer a quantia escriturada da parte substituída. Se não for praticável determinar 

a quantia escriturada da parte substituída, pode usar-se o custo de substituição como indicação de qual o custo 

da parte substituída à data em que foi adquirida ou gerada internamente.  

2.9 Imparidade  

Na generalidade, um ativo fixo tangível detido por uma entidade do setor público tem como objetivo a prestação 

de um serviço público. No entanto, existem algumas circunstâncias em que as entidades do setor público 

podem deter alguns ativos com o objetivo principal de gerar um retorno económico.  

Assim, para se efetuar uma análise à imparidade de um ativo, importa perceber se estamos perante um ativo 

gerador de caixa ou de um ativo não gerador de caixa. 

Tipo de ativo Parte não geradora de caixa Parte geradora de caixa 

Instalação de tratamento de 

resíduos 

Assegurar a recolha de resíduos 

hospitalares gerados por hospitais 

públicos 

Tratar, numa base comercial, uma parte dos 

resíduos hospitalares gerados por hospitais 

privados, sendo este tratamento acessório 

Edifício público com 10 

andares 

Um piso usado para os serviços 

administrativos da entidade pública 

Nove pisos arrendados a terceiros a preço de 

mercado 

Em alguns casos, pode não ser claro se o objetivo principal da detenção de um ativo é o de gerar um retorno 

económico. Nestes casos:  

 É necessário avaliar a importância dos fluxos de caixa para determinar quais os requisitos a aplicar;  

 A entidade deve desenvolver critérios para que possa exercer esse juízo de forma consistente de 

acordo com a definição de ativo gerador de caixa e ativo não gerador de caixa;  

10 000 € 10 000 € 5 000 € 5 000 € 10 000 € 5 000 € 6 500 €

6 500 €

4342-Transportes 
rodoviários

78712 - Rendimentos e 
ganhos -alienções de AFT

2781 - Devedores por 
alienação de ativos fixos

43842-Depreciações 
acumuladas
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 A entidade deve divulgar no anexo às Demonstrações Financeiras os critérios usados ao fazer este 

juízo. 

2.9.1 Imparidade de um ativo não gerador de caixa 

Uma imparidade de um ativo não gerador de caixa reflete uma diminuição na utilidade desse ativo para a 

entidade que o controla. 

Exemplo:  

Uma entidade pode ter um armazém construído para fins militares que deixou de usar. Adicionalmente, por força da 

natureza especializada das instalações e da sua localização, não é provável que possam ser locadas ou vendidas e por 

isso a entidade não é capaz de gerar fluxos de caixa derivados da locação ou alienação do ativo.  

O ativo é visto como estando em imparidade dado que deixou de estar em condições de proporcionar à entidade potencial 

de serviço, isto é, tem pouca ou nenhuma utilidade para a entidade para contribuir para a consecução dos seus objetivos.  

 

Um ativo não gerador de caixa está em imparidade quando a quantia escriturada do ativo excede a 

quantia recuperável do serviço que presta.  

A quantia recuperável do serviço é a maior quantia entre (1) o justo valor de um ativo menos custos de vender 

e (2) o seu valor de uso. Se (1) ou (2) exceder a quantia escriturada, o ativo não está em imparidade e não é 

necessário estimar a outra quantia.  

 Justo valor de um ativo menos custos de vender  

É a quantia a obter da venda de um ativo numa transação entre partes conhecedoras e dispostas a 

negociar e em que não haja relacionamento entre elas, menos os custos de alienação.  

Quando não é possível determinar o justo valor a entidade deve usar o valor de uso como a quantia 

recuperável de serviço. 

 

 Valor de uso  

É o valor presente do potencial de serviço remanescente do ativo, o qual pode ser determinado por três 

abordagens distintas:  

 Abordagem pelo custo de reposição depreciado 
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O custo de substituição depreciado é mensurado como o custo de reprodução ou de substituição do 

ativo, dos dois o mais baixo, menos a depreciação acumulada calculada na base desse custo, para 

refletir o potencial de serviço já consumido ou extinto, determinados numa base otimizada.  

 Abordagem pelo custo de restauro  

É a diferença entre o custo estimado de restauro e o custo de substituição depreciado (que é o custo 

de reprodução ou de substituição depreciado do ativo, dos dois o mais baixo).  

  Abordagem pelas unidades de serviço  

É determinado reduzindo o custo corrente do potencial de serviço remanescente do ativo antes da 

imparidade. O custo corrente para substituir o potencial de serviço remanescente do ativo antes da 

imparidade é geralmente determinado como o custo de reprodução ou de substituição depreciado do 

ativo antes da imparidade, dos dois o mais baixo.  

Aplicação das três abordagens distintas:  

Custo de reposição depreciado  Custo de restauro  Unidades de serviço  

Imparidades identificadas por 

alterações no ambiente tecnológico, na 

legislação ou na política 

governamental são geralmente 

mensuráveis usando uma abordagem 

pelo custo de substituição depreciado 

ou uma abordagem pelas unidades de 

serviço.  

As imparidades identificadas por 

dano físico são geralmente 

mensuráveis usando uma 

abordagem pelo custo de restauro 

ou uma abordagem pelo custo de 

substituição depreciado. 

As imparidades identificadas por uma 

alteração de longo prazo na dimensão ou 

forma de uso, incluindo as identificadas 

por cessação ou quase cessação da 

procura, são geralmente mensuráveis 

usando uma abordagem pelo custo de 

substituição depreciado ou uma 

abordagem pelas unidades de serviço. 

2.9.1.1 Indícios de perda por imparidade 

A NCP 9 dá exemplos de indícios de imparidade 

Fontes externas de informação:  

o Cessação, ou cessação eminente, da procura ou da necessidade dos serviços proporcionados 

pelo ativo;  

o Ocorreram durante o período, ou ocorrerão no futuro próximo, alterações significativas de longo 

prazo com um efeito adverso na entidade, no ambiente tecnológico em que a entidade opera, na 

legislação ou na política governamental.  

 Fontes internas de informação:  

o Evidência de obsolescência ou danos físicos no ativo;  

o Ocorreram durante o período, ou espera-se que ocorrerão no futuro próximo, alterações 

significativas de longo prazo com efeitos adversos na entidade, na extensão ou na forma em que 

um ativo é usado ou se espera que seja usado (ex.: o ativo tornar-se inútil, existir um plano para 
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descontinuar ou reestruturar as operações a que o ativo pertença, ou um plano para alienar um 

ativo antes da data previamente esperada, e a reavaliação da vida útil de um ativo);  

o Uma decisão para suspender a construção do ativo antes de estar concluído ou em condições de 

ser utilizado; e  

o Evidência indicando que o desempenho de serviço de um ativo está a ser, ou será, 

significativamente pior do que esperado.  

Se os mesmos estiverem presentes, a entidade deve testar o ativo quanto à imparidade; caso contrário 

o teste de imparidade não é obrigatório.  

2.9.1.2 O registo da imparidade  

A quantia escriturada de um ativo deve ser reduzida para a sua quantia recuperável de serviço se, e apenas 

se, a quantia recuperável de serviço for menor do que a quantia escriturada. Essa redução é uma perda por 

imparidade que deve ser reconhecida imediatamente nos resultados.  

Quando a quantia estimada de uma perda por imparidade for maior do que a quantia escriturada do ativo:  

 A quantia escriturada do ativo deve ser reduzida para zero;  

 Deve ser reconhecido um passivo se, e apenas se, isso for exigido por uma outra NCP (exemplo: uma 

entidade pode precisar de fazer uma provisão para custos de desmantelamento).  

O encargo da depreciação /amortização deve ser ajustado em períodos futuros em função da quantia 

escriturada revista do ativo.  

Exemplo 1.7- Reconhecimento de uma perda por imparidade 

Um edifício público encontra-se registado ao seu custo de aquisição, o qual ascendeu a 360 mil euros. 

Atualmente as depreciações acumuladas ascendem a 36 mil euros. Nesta data, após a realização de um teste 

de imparidade, apurou-se que o edifício perdeu valor devido à sua localização, estimando-se que o seu justo 

valor seja de 298 mil euros e o seu valor uso seja de 296 mil euros. Assim, a quantia recuperável é a maior 

de dois valores justo valor menos os custos para vender e seu valor uso. Neste caso o valor líquido do ativo 

é de encontra contabilizado 324 mil euros. O valor da imparidade a registar seria: 324-298= 26 mil euros 

                         

  
4321-Habitações e 

edificações para 

serviços 

  
43821-Depreciações 

acumuladas 
  

43921 -Perdas por 

imparidade habitações e 

edificações para 

serviços 

  

655X - Perdas por 

imparidade habitações e 

edificações para 

serviços 

  

  360 000 €       36 000 €     26 000 €   26 000 €     
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2.9.1.3 Indícios da reversão de perda por imparidade:  

A NCP 9 dá exemplos de indícios de reversão de perdas por imparidade:  

Fontes externas de informação:  

 Ressurgimento da procura ou da necessidade dos serviços proporcionados pelo ativo;  

 Ocorreram durante o período, ou ocorrerão no futuro próximo, alterações significativas de longo 

prazo com um efeito favorável na entidade, no ambiente tecnológico em que a entidade opera, na 

legislação ou na política governamental. 

Fontes internas de informação:  

 Ocorreram durante o período, ou ocorrerão no futuro próximo, alterações significativas de longo 

prazo com efeitos favoráveis na entidade, na extensão ou na forma como um ativo é usado ou se 

espera que seja usado (estas alterações incluem os custos suportados durante o período para 

melhorar ou aumentar o desempenho de um ativo ou reestruturar a operação a que o ativo 

pertence);  

 Uma decisão para recomeçar a construção do ativo que anteriormente tenha sido suspensa antes 

de estar concluído ou em condições de ser utilizado; e  

 Evidência indicando que o desempenho de serviço de um ativo é, ou será, significativamente 

melhor do que esperado.  

Outros indícios:  

 Um significativo aumento do valor de mercado de um ativo;  

 Um significativo aumento prolongado na procura ou na necessidade dos serviços proporcionados pelo 

ativo;  

 Um compromisso para descontinuar ou reestruturar uma unidade operacional ou um serviço no futuro 

próximo (pois pode implicar a criação de outras oportunidades para aumentar a utilização do ativo).  

2.9.1.4 O registo da reversão de perda por imparidade  

Uma reversão de uma perda por imparidade tem como consequência um aumento do valor do ativo para a 

quantia recuperável do serviço e deve ser reconhecida imediatamente em resultados.  

No entanto, a quantia escriturada acrescida de um ativo que seja atribuível a uma reversão de uma perda por 

imparidade, não deve exceder a quantia escriturada que teria sido determinada (líquida de depreciação / 

amortização) se não tivesse sido reconhecida perda por imparidade no ativo em períodos anteriores.  

Após o reconhecimento da reversão, o encargo com a depreciação / amortização ou o valor residual deve ser 

revisto e ajustado de acordo com a NCP aplicável ao ativo.  



 

 

Manual de Contabilidade e Relato   Administração direta da APR  Versão 1 

43 

Exemplo 1.8 - Reversão de uma perda por imparidade 

No ano seguinte, o edifício público beneficiou de novos acessos que valorizaram a sua localização. O valor 

de mercado seria agora de 365 mil euros e o seu valor uso manteve-se inalterado. Neste caso a entidade irá 

reverter a imparidade registada, mas até ao limite da quantia escriturada que teria sido determinada se não 

tivesse sido reconhecida qualquer perda por imparidade em períodos anteriores. 

Valor líquido do ativo =298 mil euros -33 mil euros= 265 mil euros (considerando a mesma vida útil a 

depreciação do ano seria de 33 mil euros); 

Valor do ativo se não tivesse sido registada qualquer perda por imparidade= 360 mil euros- 36 mil eurosX2 

anos= 288 mil euros. 

Valor a reverter = 288 mil euros – 265 mil euros = 13 mil euros 

2.9.2  Imparidade de um ativo gerador de caixa  

Uma imparidade de um ativo gerador de caixa reflete uma diminuição nos benefícios económicos futuros ou 

no potencial de serviço incorporado nesse ativo para a entidade que o controla.  

Exemplo:  

Uma entidade municipal pode ter um parque de estacionamento que atualmente está utilizado em apenas 25 por cento da 

sua capacidade. Este parque é detido para fins comerciais e o órgão de gestão estimou que gera uma taxa económica de 

retorno quando a utilização atinge 75 por cento ou mais da capacidade. A redução na utilização não é acompanhada por 

um aumento significativo nas cobranças do parqueamento.  

O ativo é visto como estando em imparidade porque a sua quantia escriturada excede a sua quantia recuperável.  

Um ativo gerador de caixa está em imparidade quando a quantia escriturada do ativo excede a quantia 

recuperável.  

A quantia recuperável é a maior quantia entre (1) o justo valor de um ativo menos custos de vender e (2) o seu 

valor de uso. Se (1) ou (2) exceder a quantia escriturada, o ativo não está em imparidade e não é necessário 

estimar a outra quantia.  

A quantia recuperável é determinada para cada ativo individual, exceto se o ativo não gerar influxos de caixa 

que sejam largamente independentes dos de outros ativos ou grupos de ativos. Neste caso, a quantia 

recuperável deve ser determinada relativamente à unidade geradora de caixa a que o ativo pertence. 

 Justo valor menos custos para vender 

Justo valor de um ativo menos custos de vender é a quantia a obter da venda de um ativo numa transação 

entre partes conhecedoras e dispostas a negociar e em que não haja relacionamento entre elas, menos os 

custos de alienação.  

Quando não é possível determinar o justo valor, a entidade deve usar o valor de uso como a quantia 

recuperável de serviço. 

 Valor de uso  
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É o valor presente dos fluxos de caixa futuros que se espera obter do uso continuado de um ativo e da sua 

alienação no final da sua vida útil.  

Os seguintes elementos que devem ser refletidos no cálculo do valor de uso do ativo:  

 Estimativa dos fluxos de caixa futuros que se espera obter do ativo;  

 Expetativas acerca de possíveis variações na quantia ou momento desses fluxos de caixa futuros;  

 O valor temporal do dinheiro, representado pela taxa de juro corrente sem risco de mercado;  

 O preço de suportar a incerteza inerente ao ativo; e  

 Outros fatores, tais como falta de liquidez que os participantes do mercado reflitam no preço dos fluxos 

de caixa futuros que a entidade espera obter do ativo.  

2.9.2.1 Indícios de perda por imparidade:  

A NCP 9 dá exemplos de indícios de imparidade:  

 Fontes externas de informação:  

 Durante o período, o valor de mercado de um ativo diminuiu significativamente mais do que 

seria esperado como resultado da passagem de tempo ou do seu uso normal;  

 Ocorreram durante o período, ou ocorrerão no futuro próximo, alterações significativas com 

um efeito adverso na entidade, relativas ao ambiente tecnológico, de mercado, económico ou 

legal em que a entidade opera, ou no mercado a que o ativo está afeto;  

 As taxas de juro de mercado ou outras taxas de retorno de investimentos aumentaram durante 

o período, e é provável que esses aumentos afetarão a taxa de desconto usada no cálculo do 

valor de uso do ativo e diminuirão materialmente a sua quantia recuperável.  

 Fontes internas de informação:  

 Existência de obsolescência ou danos físicos no ativo;  

 Ocorreram durante o período, ou espera-se que ocorrerão no futuro próximo, alterações 

significativas de longo prazo com efeitos adversos na entidade, na extensão ou na forma em 

que um ativo é usado ou se espera que seja usado. Estas alterações incluem um ativo tornar-

se inútil, existir um plano para descontinuar ou reestruturar as operações a que o ativo 

pertença, ou um plano para alienar um ativo antes da data previamente esperada, e a 

reavaliação da vida útil de um ativo;  

 Uma decisão para suspender a construção do ativo antes de estar concluído ou em condições 

de ser utilizado; e  

 Evidência indicando que o desempenho económico de um ativo está a ser, ou será, pior do 

que o esperado.  

Se os mesmos estiverem presentes, a entidade deve testar o ativo quanto à imparidade; caso contrário 
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o teste de imparidade não é obrigatório.  

Há, no entanto, uma exceção para um ativo intangível ainda não disponível para uso. A capacidade de um 

ativo intangível gerar benefícios económicos futuros ou potencial de serviço suficientes para recuperar a sua 

quantia escriturada está geralmente sujeita a maior incerteza antes do ativo estar disponível para uso do que 

depois.  

Assim deve ser feito um teste de imparidade pelo menos anualmente, executado em qualquer momento 

durante o período desde que executado no mesmo momento todos os anos. Ativos diferentes podem ser 

testados em momentos diferentes.  

2.9.2.2 O registo da imparidade de um ativo individual  

A quantia escriturada de um ativo deve ser reduzida para a sua quantia recuperável se, e apenas se, a 

sua quantia recuperável for menor do que a quantia escriturada. Essa redução é uma perda por imparidade 

que deve ser reconhecida imediatamente nos resultados.  

Quando a quantia estimada de uma perda por imparidade for maior do que a quantia escriturada do ativo:  

 A quantia escriturada do ativo deve ser reduzida para zero;  

 Deve ser reconhecido um passivo se, e apenas se, isso for exigido por uma outra NCP (exemplo: uma 

entidade pode precisar de fazer uma provisão para custos de desmantelamento).  

O encargo da depreciação /amortização deve ser ajustado em períodos futuros em função da quantia 

escriturada revista do ativo.  

2.9.2.3 O registo da imparidade de uma unidade geradora de caixa  

Quando não for possível estimar a quantia recuperável do ativo individual, deve ser determinada a quantia 

escriturada da unidade geradora de caixa à qual o ativo pertence.  

Uma perda por imparidade de uma unidade geradora de caixa deve ser reconhecida se, e apenas se, a quantia 

recuperável da unidade for menor do que a quantia escriturada. Esta perda deve ser imputada numa base pro 

rata aos ativos geradores de caixa de uma unidade, e tendo em conta a quantia escriturada desses ativos.  

A perda por imparidade que deve ser reconhecida imediatamente nos resultados.  

Ao reconhecer esta perda por imparidade, deve assegurar-se que a quantia escriturada dos ativos relacionados 

não deve ir abaixo da maior das seguintes quantias:  

 O seu justo valor menos os custos de vender (se determinável);  

 O seu valor de uso (se determinável);  

 Zero.  

A quantia que desta forma não possa ser imputada aos ativos, deve ser imputada aos outros ativos da mesma 

unidade também numa base pro rata.  

Qualquer quantia remanescente só deve dar origem ao reconhecimento de um passivo se tal for exigido por 
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uma outra NCP.  

2.9.2.4 Indícios da reversão de perda por imparidade 

A NCP 9 dá exemplos de indícios de reversão de perdas por imparidade:  

 Fontes externas de informação:  

 O valor de mercado do ativo aumentou significativamente durante o período;  

 Ocorreram durante o período, ou ocorrerão no futuro próximo, alterações significativas com 

um efeito favorável na entidade, relativas ao ambiente tecnológico, de mercado, económico ou 

legal em que a entidade opera, ou no mercado a que o ativo está afeto;  

 As taxas de juro de mercado ou outras taxas de retorno de investimentos diminuíram durante 

o período, e é provável que essas diminuições afetarão a taxa de desconto usada no cálculo 

do valor de uso do ativo e aumentarão materialmente a sua quantia recuperável.  

 Fontes internas de informação:  

 Ocorreram durante o período, ou espera-se que ocorrerão no futuro próximo, alterações 

significativas, com efeito favorável na entidade, na extensão em que, ou na forma como, o 

ativo é usado, ou se espera que seja usado. Estas alterações incluem os custos suportados 

durante o período para melhorar ou aumentar o desempenho do ativo ou reestruturar a 

atividade à qual o ativo pertence;  

 Uma decisão de retomar a construção do ativo que anteriormente tenha sido suspensa antes 

de estar concluído ou em condições de ser utilizado; e  

  Exista evidência indicando que o desempenho económico do ativo é, ou será, melhor do que 

o esperado.  

2.9.2.5 O registo da reversão de perda por imparidade de um ativo individual  

Uma reversão de uma perda por imparidade tem como consequência um aumento do valor do ativo para a 

quantia recuperável e deve ser reconhecida imediatamente em resultados.  

No entanto, a quantia escriturada acrescida de um ativo que seja atribuível a uma reversão de uma perda por 

imparidade, não deve exceder a quantia escriturada que teria sido determinada (líquida de depreciação / 

amortização) se não tivesse sido reconhecida perda por imparidade no ativo em períodos anteriores. Qualquer 

aumento da quantia escriturada acima deste valor deve ser tratado como uma revalorização.  

Após o reconhecimento da reversão, o encargo com a depreciação / amortização ou o valor residual deve ser 

revisto e ajustado de acordo com a NCP aplicável ao ativo.  

2.9.2.6 O registo da reversão de perda por imparidade de uma unidade geradora de caixa  

A reversão de uma perda por imparidade de uma unidade geradora de caixa deve ser imputada aos ativos da 

unidade geradora de caixa numa base pro rata. Estes aumentos nas quantias escrituradas devem ser tratados 

como as reversões de perdas por imparidade para ativos individuais (descritas acima).  
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Não deve ser imputada qualquer parte da quantia dessa reversão a uma unidade não geradora de caixa que 

contribua com potencial de serviço para uma unidade geradora de caixa.  

A quantia escriturada de cada ativo não deve aumentada acima do menor entre:  

 A sua quantia recuperável (se for determinável); e  

 A quantia escriturada que teria sido determinada (líquida de amortização ou depreciação) se nenhuma 

perda por imparidade tivesse sido reconhecida no ativo em períodos anteriores.  

A quantia da reversão da perda por imparidade que teria sido imputada ao ativo, deve ser imputada aos outros 

ativos da unidade numa base pro rata.  

2.10 A política contabilística para o subsetor da administração direta da Região 

Os ativos a reconhecer pelos serviços da administração direta são geridos pela DRPI que atua em nome da 

RAM, nomeadamente no respeita ao seu património constituído por terrenos, edifícios, ativos das concessões 

e outros bens do ativo fixo. Os bens do ativo fixo que integram o património e cultural são geridos pela Direção 

Regional da Cultura. 

A natureza dos ativos a reconhecer pelos serviços integrados no subsetor do Governo Regional é a seguinte:  

* Terrenos e edifícios (Incluem os edifícios administrativos onde são prestados serviços públicos);  

* Infraestruturas;  

* Equipamento administrativo;  

* Bens de património histórico e cultural;  

* Equipamento de transporte;  

* Equipamento básico;  

* Outros ativos fixos tangíveis.  

Estes ativos que são utilizados na produção, prestação de serviços ou para uso administrativo, estão 

mensurados ao custo de aquisição ou produção, incluindo as despesas imputáveis à compra, deduzido da 

depreciação acumulada e perdas de imparidade, quando aplicável.  

O custo de aquisição inclui o preço de compra do ativo, as despesas diretamente imputáveis à sua aquisição 

e os encargos suportados com a preparação do ativo para que se encontre na sua condição de utilização. Os 

custos financeiros incorridos com empréstimos obtidos para a construção de ativos fixos tangíveis são 

reconhecidos como custo de aquisição / construção do ativo.  

Quando componentes significativas destes ativos necessitam de ser substituídas em certos intervalos de 

tempo, essas componentes são reconhecidas separadamente com vidas úteis específicas e depreciações em 

conformidade.  
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Relativamente aos bens integrantes do património histórico e cultural, caso não exista avaliação disponível, 

por dificuldade em valorizar com fiabilidade o valor destes ativos, deverá ser efetuada a sua divulgação. 

No entanto, as obras de restauro que se sejam consideradas como grandes reparações são contabilizadas nas 

contas do ativo respetivo. 

O tratamento dos custos subsequentes relacionados com um ativo fixo tangível é o seguinte:  

* Custos de assistência técnica corrente – reconhecer como custos do exercício;  

* Substituições de determinadas componentes em intervalos regulares (i.e., repavimentação) – os respetivos 

custos devem adicionar-se à quantia escriturada do bem e devem ser desreconhecidos os itens substituídos 

(abordagem por componentes);  

* Grandes inspeções regulares (independentemente de partes do bem serem ou não substituídas) – os 

respetivos custos devem adicionar-se à quantia escriturada do bem e deve ser desreconhecida a quantia 

escriturada da anterior inspeção.  

Tratando-se de edifícios, são «grandes reparações» e, consequentemente, classificáveis nas respetivas contas 

de investimento, as obras que impliquem alteração das plantas dos imóveis e que aumentem o seu tempo de 

vida útil.  

Tratando-se de bens móveis, das viaturas automóveis e de outro equipamento de transporte com 

características semelhantes, considera -se «grande reparação» a que implica um aumento da quantia registada 

do bem em mais de 30 %.  

Os gastos de reparação e conservação que não aumentem o período de vida útil nem o valor dos investimentos, 

mas cuja reparação ou gasto de conservação deva ser imputada a vários períodos devem ser registados na 

conta 281 (gastos a reconhecer) pelo princípio da especialização dos exercícios.  

Assim, quando é efetuada uma grande manutenção, o seu custo é reconhecido como ativo se o critério do 

reconhecimento for cumprido (isto é, nos casos em que, comprovadamente, aumentem a vida útil dos ativos 

ou a sua eficiência, traduzindo-se num acréscimo dos benefícios económicos futuros).  

Quando um ativo é adquirido numa transação sem contraprestação, o ativo é inicialmente mensurado ao seu 

justo valor, tratando-se de bens imóveis o Valor Patrimonial Tributário.  

Os ativos são depreciados ao longo da sua vida útil. Cada parte de um ativo tangível cujo custo seja significativo 

em relação ao custo total deve ser depreciada separadamente, podendo agregar-se componentes que tenham 

a mesma vida útil. Os terrenos e edifícios são ativos separáveis que devem ser contabilizados separadamente 

mesmo se adquiridos em conjunto.  
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Desta forma, com exceção dos terrenos que não são depreciáveis, os ativos fixos tangíveis são depreciados 

durante o período de vida económica esperada, pelo método das quotas constantes a partir da data em que 

os mesmos se encontram disponíveis para ser utilizados no uso pretendido, de acordo com as seguintes vidas 

úteis estimadas:  

Ativo Vida útil * 

Edifício e outras construções 10 a 100 anos 

Equipamento básico 4 a 10 anos 

Equipamento de transporte 4 a 20 anos 

Equipamento administrativo 4 a 8 anos 

Equipamentos biológicos 4 a 8 anos 

Outros ativos fixos tangíveis 2 a 8 anos 

 (*) Conforme Classificador complementar 2 — Cadastro e vidas úteis dos ativos fixos tangíveis, intangíveis e propriedades 

de investimento)  

Os valores residuais destes ativos e as suas vidas úteis são revistas a cada data de reporte e ajustadas 

prospectivamente, se apropriado.  

O valor de um ativo é reduzido para o seu valor recuperável, ou valor do potencial de serviço recuperável, 

sempre que o seu valor contabilístico seja superior que o seu valor recuperável, ou valor do potencial de serviço 

recuperável, estimado.  

Os serviços da administração diretadesreconhecem um item de ativo fixo tangível, ou uma componente 

significativa desse ativo, apenas nas seguintes situações: quando da sua venda ou quando não são esperados 

mais benefícios económicos ou potencial de serviço pelo uso continuado do ativo. Qualquer ganho ou perda 

apurado no desreconhecimento do ativo (calculado como a diferença entre o valor de venda e o seu valor 

contabilístico) é reconhecido como resultados do exercício quando o ativo é desreconhecido. 

2.11 . Registo das transações no plano de contas  

As contas do plano de contas que devem ser usadas para registar as transações relacionadas com ativos fixos 

tangíveis encontram-se discriminadas abaixo.  
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2.11.1 Para reconhecimento dos ativos 

Conta Descrição 

43     Ativos fixos tangíveis 

430     Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural 

  4301   Terrenos e recursos naturais 

    43011 Terrenos incluídos em planos de urbanização com capacidade construtiva 

    43012 Terrenos não incluídos em plano de urbanização solo rural 

    43013 Outros terrenos situados dentro do perímetro urbano 

    43014 Recursos naturais 

    43018 Terrenos militares 

    43019 Outros terrenos e outros recursos naturais 

  4302   Edifícios e outras construções 

    43021 Habitações e edificações para serviços 

    43022 Edifícios para fins industriais 

    43023 Edifícios e construções com finalidade sociocultural 

    43024 Parques de estacionamento 

    43025 Piscinas e complexos desportivos 

    43026 Cemitérios 

    43027 Barragens 

    43028 Edifícios e outras construções militares 

    43029 Outros 

  4303   Infraestruturas 

    43031 Rodoviárias 

    43032 Ferroviárias 
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Conta Descrição 

    43033 Portuárias 

    43034 Aeroportuárias 

    43035 Sistemas de esgotos 

    43036 Sistemas de abastecimento de água 

    43037 Rede de comunicações 

    43038 Infraestruturas militares 

    43039 Outras infraestruturas 

  4304   Património histórico, artístico e cultural 

    43041 Espaços arqueológicos 

    43042 Obras de arte, coleção e antiguidades 

    43043 Livros, arquivos e outras publicações de bibliotecas 

    43044 Mobiliário e tapeçarias 

    43045 Joalharias e artigos religiosos 

    … … 

    43049 Outros 

    … … 

  4309   Outros bens de domínio público 

431     Terrenos e recursos naturais 

  4311   Terrenos incluídos em planos de urbanização com capacidade construtiva 

  4312   Terrenos não incluídos em plano de urbanização solo rural 

  4313   Outros terrenos situados dentro do perímetro urbano 

  4314   Recursos naturais 

  …     
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Conta Descrição 

  4319   Outros terrenos e recursos naturais 

432     Edifícios e outras construções 

  4321   Habitações e edificações para serviços 

  4322   Edificações para fins industriais 

  4323   Edifícios e construções com finalidade sociocultural 

  4324   Parques de estacionamento 

  4325   Piscinas e complexos desportivos 

  …     

  4329   Outros 

433     Equipamento básico 

  4331   Equipamento informático e de telecomunicações 

  4332   
Equipamento para investigação e formação, de medida e de utilização 

especial 

  4333   Equipamento e material específico dos serviços de saúde 

  4334   Equipamento e material recreativo, desportivo, de educação e de cultura 

  4335   Equipamento e material para serviços de alimentação, rouparia e lavandaria 

  4336   Equipamento para agricultura, pesca, e jardinagem 

  4337   Equipamento e material de apoio à produção 

  4338 

 

Equipamento militar, de segurança e defesa 

  4339 

 

Outro equipamento básico 

434     Equipamento de transporte 

  4341   Transportes ferroviários 

  4342   Transportes rodoviários 
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Conta Descrição 

  4343   Transportes marítimos e fluviais 

  4344   Transportes aéreos 

  …     

  4348   Viaturas militares 

  4349   Outros 

435     Equipamento administrativo 

  4351   Equipamento informático e de telecomunicações 

  4352   Equipamento de escritório e de reprografia 

  4353   Mobiliário de escritório e arquivo 

  …     

  4359   Outros 

436     Equipamentos biológicos 

  4361   Animais de trabalho 

  4362   Animais de atividades desportivas 

  4363   Plantas 

  …     

  4369   Outros equipamentos biológicos 

437     Outros ativos fixos tangíveis 

  4371   Equipamento de oficina e reparações 

  4372   Equipamento de decoração e conforto, de utilização comum 

  4373   Equipamento individual para fins especiais 

  …   Equipamento para acondicionamento de embalagens 

  4379   Outros 
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Conta Descrição 

450     Bens de domínio público em curso 

453     Ativos fixos tangíveis em curso 

455     Adiantamentos por conta de investimentos 

…       

2.11.2 Para reconhecimento das reservas de revalorização 

Conta Descrição 

58     Excedentes de revalorização de ativos fixos tangíveis e intangíveis 

581     Reavaliações decorrentes de diplomas legais 

    5811 Antes de imposto sobre o rendimento 

    5812 Impostos diferidos 

…     … 

589     Outros excedentes 

2.11.3 Para reconhecimento das depreciações e respetivas reversões 

Conta Descrição 

438     Depreciações acumuladas 

64     Gastos de depreciação e amortização 

642     Ativos fixos tangíveis 

76     Reversões 

761     De depreciações e amortizações 

  7612   Ativos fixos tangíveis 

 (A ser depois detalhada para cada natureza de ativo)  

2.11.4 Para reconhecimento das perdas por imparidade e respetivas reversões 

Conta Descrição 

439     Perdas por imparidade acumuladas 
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Conta Descrição 

459     Perdas por imparidade acumuladas (ativos em curso) 

65     Perdas por imparidade 

655     Em ativos fixos tangíveis 

657     Em investimentos em curso 

76     Reversões 

762     De perdas por imparidade 

  7625   Em investimentos em curso 

  7627   Em investimentos em curso 

 (A ser depois detalhada para cada natureza de ativo)  

2.11.5 Para reconhecimento de trabalhos para a própria entidade em ativos fixos tangíveis 

Conta Descrição 

74     Trabalhos para a própria entidade 

741     Ativos fixos tangíveis 

2.11.6 Para reconhecimento dos ganhos e perdas no desreconhecimento de ativos fixos tangíveis  

Conta Descrição 

27     Outras contas a receber e a pagar 

278     Outros devedores e credores 

  2781   Devedores por alienação de ativos fixos tangíveis 

68     Outros gastos e perdas 

687     Gastos e perdas em ativos não financeiros 

  6871   Alienações 

    68712 Ativos fixos tangíveis 

  6872   Sinistros 
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Conta Descrição 

  6873   Abates   

78     Outros rendimentos e ganhos 

  7871   Alienações 

    78712 Ativos fixos tangíveis 

  7872   Sinistros 

2.12 Exemplo de divulgação  

Os quadros seguintes são exemplos de divulgações a serem incluídas nas demonstrações financeiras 

relacionadas com ativos fixos tangíveis do Governo Regional.  

2.12.1 Divulgações para itens de balanço  

1. Movimentos do ano:  

Coluna1 

Terrenos e 

edifícios 

Infraestrutura

s 

Equipamento

s 

comunitários 

Ativos 

adquiridos 

em locação 

Outros 

Ativos de 

concessõe

s 

Total 

Custo 

       

Em (início do período de N-1)               

Aquisições               

Vendas e abates               

Transferências/ajustamentos        

Em (fim do período de N-1)               

Aquisições               

Vendas e abates               

Transferências/ajustamentos        

Em (fim do período N)               

Depreciações e imparidades 

       

Depreciações          

Vendas e abates         
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Coluna1 

Terrenos e 

edifícios 

Infraestrutura

s 

Equipamento

s 

comunitários 

Ativos 

adquiridos 

em locação 

Outros 

Ativos de 

concessõe

s 

Total 

Imparidades         

Transferências /ajustamentos         

Em (fim do período N-1)         

Depreciações                

Vendas e abates               

Imparidades               

Transferências /ajustamentos               

Em (fim do período N)               

Ativo líquido 

       

Em (fim do período N)               

Em (fim do período N-1)               

Em (início do período de N-

1)               

2. Ativos por tipo de propriedade:  

Coluna1 

Terrenos e 

edifícios 
Infraestruturas 

Equipamentos 

comunitários 

Ativos 

adquiridos 

em locação 

Outros 
Ativos de 

concessões 
Total 

Detalhes por tipo de 

propriedade               

Em (fim do período de N)               

Ativos próprios               

Ativos de contratos de 

concessão               

Ativos adquiridos em 

locação               

Em (fim do período N-1)               
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Coluna1 

Terrenos e 

edifícios 
Infraestruturas 

Equipamentos 

comunitários 

Ativos 

adquiridos 

em locação 

Outros 
Ativos de 

concessões 
Total 

Ativos próprios               

Ativos de contratos de 

concessão               

Ativos adquiridos em 

locação               

3. Valor recuperável  

Valor de uso  

Para a estimativa dos cash flows futuros, foram usados os seguintes pressupostos:  

Coluna1 Período N Período N-1 

        (%) (%) 

Inflação           

Taxa de crescimento           

Taxa de desconto           

Valor de venda menos custos de vender  

O valor de venda menos custos de vender foi baseado no valor de revenda do ativo no mercado aberto. Para 

os carros, terrenos e edifícios em imparidade, existe um mercado ativo específico para a revenda destes ativos. 

Os valores têm em consideração os anos e as condições do ativo e a experiência passada na revenda destes 

ativos.  

Devido à sua natureza, não existe um mercado ativo para as infraestruturas, ativos comunitários, e certos 

equipamentos. Assim, para estes ativos o seu valor recuperável é o respetivo valor de uso.  

Eventos que levaram ao reconhecimento de perdas por imparidade  

Na sequência da avaliação anual dos ativos, verificamos que as condições e a performance de certos ativos 

se deterioraram de tal forma que os mesmos requereram uma manutenção antecipada não prevista.  

2.12.2 Divulgações para itens de resultados  

1. Amortizações e depreciações  

Coluna1 Período N Período N-1 

Ativos fixos tangíveis           
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Coluna1 Período N Período N-1 

Ativos intangíveis           

Propriedades de investimento ao custo         

Total de amortizações e depreciações           

(divulgação pode ser conjunta para todos os tipos de ativos fixos)  

2. Manutenções e reparações  

Coluna1 Período N Período N-1 

Terrenos e edifícios           

Propriedades de investimento            

Equipamentos           

Veículos           

Outros           

Total de manutenções e reparações           

 (divulgação pode ser conjunta para todos os tipos de ativos fixos)  

3. Ganhos / (Perdas) na venda de ativos fixos tangíveis 

Coluna1 Período N Período N-1 

Ganhos           

Terrenos e Edifícios           

Outros Ativos           

Perdas           

Terrenos e Edifícios           

Outros Ativos           

Ganhos/perdas líquidas na venda de ativos fixos tangíveis       

4.Perdas por imparidade 

Coluna1 Período N Período N-1 
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Ativos fixos tangíveis           

Ativos intangíveis           

Contas a receber de transações com contraprestação       

Total de perdas por imparidade           
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3 Propriedades de investimento 

3.1 Guia de utilização 

A norma de contabilização de propriedades de investimento implica 5 grandes momentos: 

 O reconhecimento inicial; 

 A mensuração subsequente; 

 A alteração do uso da propriedade de investimento; 

 O teste de imparidade dos ativos; 

 O desreconhecimento. 

Compete à DRPI, nos termos do artigo 3.º do Decreto Regulamentar Regional n.º 12/2018/M, 24/09, que 

aprovou a sua estrutura orgânica, a valorização dos imóveis da Região nas quais se incluem as propriedades 

detidas pela RAM com o objetivo de obter rendas ou manter para negócio futuro. 

Os temas, ligados à contabilização das propriedades de investimento devem ser consultados da seguinte 

forma: 

Ponto do manual Tema abordado 

3.2. a 3.3. Referências ao normativo: principais conceitos 

3.4. a 3.5 Reconhecimento e mensuração inicial 

3.6. 
Mensuração subsequente Modelo do custo (NCP 5) com a exceção da situação identificada no 

ponto 2.6. 

3.6.2. Modelo do Justo valor 

3.6.3 Modelo do custo 

3.7. Alteração do uso da propriedade de investimento 

3.8. Desreconhecimento (seguir a NCP 5) 

3.9. e 2.9.1. e 

2.9.2.2. 

Imparidade segue a mesma metodologia dos ativos fixos tangíveis com exceção de que o seu 

reconhecimento é feito através de resultados 

3.10. Políticas a seguir na revelação contabilística de Propriedades de Investimento 

3.11. Plano de contas 

3.12.1. Mapas e divulgações para itens de balanço 

3.12.2. Mapas e divulgações para itens de resultados 
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3.2 Objetivo desta secção 

O objetivo desta secção é o de fornecer orientações para a contabilização de itens de propriedades de 

investimentos nas demonstrações financeiras, incluindo as situações em que a Região é locatária de uma 

propriedade de investimento adquirida em locação financeira e as situações em que é locadora de uma 

propriedade de investimento numa locação operacional.  

Estão incluídos nesta categoria as propriedades de investimentos, de domínio público ou privado, excluindo:  

 Ativos biológicos relacionados com a atividade agrícola;  

 Direitos minerais e reservas minerais tais como petróleo, gás natural e recursos não renováveis 

similares.  

3.2.1 Casos particulares 

3.2.1.1 Locações 

Na Secção 7 - Locações encontram-se tratados os seguintes temas, não incluídos nesta secção:  

 A classificação de uma locação como financeira ou operacional;  

 O reconhecimento do rendimento de locação obtido em propriedades de investimento;  

 A mensuração na Entidade como locatária dos interesses em propriedades de investimento detidas 

em locação operacional;  

 A mensuração na Entidade como locadora do seu investimento líquido numa locação financeira; e  

 A contabilização de transações de venda seguidas de locação.  

3.2.2 Referências ao normativo contabilístico  

NCP Descrição 

NCP 5 Ativos fixos tangíveis 

NCP 6 Locações 

NCP 8 Propriedades de Investimento 

NCP 9 Imparidade de Ativos 

NCP 14 Rendimento de Transações sem Contraprestação 
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3.3 Principais definições  

Tema Definição NCP 

Ativos geradores 

de caixa 

Ativos geradores de caixa são ativos detidos com o objetivo principal 

de gerarem um retorno económico.   
NCP 9 

Ativos não 

geradores de 

caixa 

Ativos não geradores de caixa são ativos que não são ativos geradores 

de caixa. NCP 9 

Custos de 

alienação 

Custos de alienação são custos incrementais diretamente atribuíveis à 

alienação de um ativo, excluindo custos de financiamento e gastos de 

impostos sobre o rendimento. 

NCP 9 

Imparidade Imparidade é uma perda de benefícios económicos futuros ou 

potencial de serviço de um ativo, para além do reconhecimento 

sistemático da perda dos benefícios económicos futuros ou potencial 

de serviço desse ativo por via da depreciação. 

NCP 9 

Justo valor menos 

custo para vender 

Justo valor menos custos de vender é a quantia a obter da venda de 

um ativo numa transação entre partes conhecedoras e dispostas a 

negociar e em que não haja relacionamento entre elas, menos os 

custos de alienação. 

NCP 9 

Mercado ativo 
Mercado ativo é um mercado em que existam todas as condições 

seguintes:  

(a) Os itens negociados no mercado são homogéneos;  

(b) Podem ser encontrados a qualquer momento compradores e 

vendedores interessados; e  

(c) Os preços estão disponíveis ao público.  

NCP 9 

Quantia 

recuperável 

Quantia recuperável é a maior quantia entre o justo valor de um ativo 

(ou de uma unidade geradora de caixa) menos custos de vender e o 

seu valor de uso. 

NCP 9 

Quantia 

recuperável de 

serviço 

Quantia recuperável é a maior quantia entre o justo valor de um ativo 

(ou de uma unidade geradora de caixa) menos custos de vender e o 

seu valor de uso. 

NCP 9 

Unidade geradora 

de caixa 

Uma unidade geradora de caixa é o mais pequeno grupo de ativos 

identificáveis, detidos para gerar um retorno económico, que gera 

influxos de caixa a partir do uso continuado e que é largamente 

independente de outros ativos ou grupos de ativos.  

NCP 9 
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Tema Definição NCP 

Valor de uso de 

um ativo gerador 

de caixa 

 Valor de uso de um ativo gerador de caixa é o valor presente dos 

fluxos de caixa futuros que se espera obter do uso continuado de um 

ativo e da sua alienação no final da sua vida útil. 

NCP 9 

Valor de uso de 

um ativo não 

gerador de caixa 

Valor de uso de um ativo não gerador de caixa é o valor presente do 

potencial de serviço remanescente do ativo. NCP 9 

Ativos não 

geradores de 

caixa 

Ativos não geradores de caixa são ativos que não são ativos geradores 

de caixa. NCP 9 

Propriedade de 

investimento 

Propriedade de investimento é um terreno ou um edifício, ou parte de 

um edifício, ou ambos, detidos (pelo proprietário, ou pelo locatário 

segundo uma locação financeira) para obtenção de rendas ou para 

valorização do capital, ou ambos, e que não seja para: 

(a) Usar na produção ou fornecimento de bens ou serviços ou para fins 

administrativos; ou 

(b) Vender no decurso normal das operações. 

NCP 8 

Propriedade 

ocupada pelo 

titular 

Propriedade ocupada pelo titular é a propriedade detida (pelo 

proprietário, ou pelo locatário segundo uma locação financeira) para 

uso na produção ou fornecimento de bens ou serviços ou para fins 

administrativos. 

NCP 8 

Custo Custo é a quantia de caixa ou equivalentes de caixa pagos ou o justo 

valor de outra retribuição dada para adquirir um ativo no momento da 

sua aquisição ou construção. 

NCP 8 

Justo valor das 

propriedades de 

investimento 

É o preço pelo qual tais as propriedades de investimento podem ser 

trocadas numa transação entre partes conhecedoras dispostas a 

negociar e sem relacionamento entre si. 

Exclui especificamente inflacionado ou deflacionado por condições ou 

circunstâncias especiais com financiamento atípico, venda e acordos 

de venda e relocação, considerações ou concessões especiais dadas 

por alguém associado à venda. 

NCP 8 

Locação Uma locação é um acordo pelo qual o locador transfere para o locatário 

o direito de uso de um ativo durante um período de tempo acordado, 

em troca de um pagamento ou uma série de pagamentos. 

NCP 6 
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Tema Definição NCP 

Quantia 

recuperável 

Quantia recuperável é a maior quantia entre o justo valor de um ativo 

(ou de uma unidade geradora de caixa) menos custos de vender e o 

seu valor de uso. 

NCP 6 

Locação 

financeira 

Uma locação financeira é uma locação que transfere substancialmente 

todos os riscos e vantagens inerentes à propriedade de um ativo. O 

título de propriedade pode ou não ser eventualmente transferido. 

NCP 6 

Locação não 

cancelável 

Uma locação não cancelável é uma locação que só pode ser 

cancelada:  

(a) Com a ocorrência de alguma contingência remota;  

(b) Com a permissão do locador;  

(c) Se o locatário celebrar uma nova locação relativa ao mesmo ativo 

ou a um ativo equivalente com o mesmo locador; ou (d) Após o 

pagamento pelo locatário de uma quantia adicional de tal montante 

que, no início da locação, não seja expetável que esta venha a ser 

cancelada. 

NCP 6 

Locação 

operacional 

Uma locação operacional é uma locação que não é uma locação 

financeira. 
NCP 6 

Prazo da locação Prazo de locação é o período não cancelável pelo qual o locatário 

contratou locar o ativo, juntamente com quaisquer condições 

adicionais pelas quais tem a opção de continuar a locar o ativo, com 

ou sem pagamentos adicionais, quando no início da locação for 

razoavelmente certo que o locatário irá exercer a opção. 

NCP 6 

Transações com 

contraprestação 

Transações com contraprestação são transações pelas quais uma 

entidade recebe ativos ou serviços, ou extingue passivos, e dá 

diretamente em troca um valor aproximadamente igual (principalmente 

na forma de dinheiro, bens, serviços, ou uso de ativos) a uma outra 

entidade.  

NCP 14 

Renda 

contingente 

Renda contingente é a parte dos pagamentos da locação cuja quantia 

não é fixa, mas sim baseada na futura quantia de um fator que se altera 

sem ser com a passagem de tempo (por exemplo, percentagem de 

vendas futuras, volume de uso futuro, índices de preços futuros, taxas 

de juro do mercado futuras). 

NCP 6 

Vida económica 
Vida económica é:  

(a) O período durante o qual se espera que um ativo produza 

benefícios económicos ou potencial de serviço para um ou mais 

utilizadores; ou  

NCP 6 
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Tema Definição NCP 

(b) O número de unidades de produção ou unidades similares que um 

ou mais utilizadores espera obter a partir do ativo. 

Vida útil Vida útil é o período estimado, desde o início do prazo da locação e 

não limitado por este, durante o qual se espera que fluirão para a 

entidade benefícios económicos ou potencial de serviço incorporados 

no ativo.  

NCP 6 

3.4 Reconhecimento 

Uma propriedade de investimento deve ser reconhecida como um ativo quando, e apenas quando:  

 For provável que fluirão para a entidade benefícios económicos futuros ou potencial de serviço 

associados à propriedade de investimento;  

 Tem de haver uma garantia de que a entidade irá receber as vantagens e os riscos associados ao 

ativo; e  

  O custo ou o justo valor da propriedade de investimento puder ser mensurado com fiabilidade:  

o  Numa transação com contraprestação temos evidência do custo.  

o  Numa transação sem contraprestação o custo é o justo valor da propriedade na data de 

aquisição.  

Um interesse numa propriedade de investimento detido por um locatário numa locação operacional pode ser 

classificado e contabilizado como propriedade de investimento se, e apenas se:  

 A propriedade satisfizer a definição de propriedade de investimento; e  

 O locatário usar o modelo do justo valor.  

3.5  Mensuração inicial 

Uma propriedade de investimento é inicialmente mensurada ao custo de aquisição. O custo de uma 

propriedade de investimento inclui:  

 Os custos suportados inicialmente para adquirir a propriedade de investimento (preço de compra, 

honorários profissionais, serviços legais, impostos de transferência de propriedade e outros custos 

de transação);  

 Os custos suportados subsequentemente para acrescentar, ou substituir, parte dela, os quais 

devem ser reconhecidos no momento em que o custo é suportado se os critérios de 

reconhecimento forem satisfeitos (as partes substituídas devem ser desreconhecidas).  

O custo de uma propriedade de investimento não inclui:  

 Os custos correntes de serviço da propriedade (mão-de-obra, consumíveis, e o custo de pequenas 

peças de substituição) que devem ser reconhecidos nos resultados quando suportados.  
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Não fazem parte do custo de aquisição inicial:  

 Os custos de arranque (a menos que sejam necessários para colocar a propriedade na condição 

necessária para ser capaz de operar na maneira pretendida pelo órgão de gestão; 

 As perdas operacionais iniciais suportadas antes da propriedade de investimento atingir o nível 

planeado de ocupação; ou  

 As quantias anormais de materiais, mão-de-obra ou de outros custos desperdiçados que tenham 

sido suportadas na construção ou desenvolvimento da propriedade. 

Exemplos de situações particulares do setor público: 

Entidades do setor público podem usar um edifício para fornecer bens e serviços aos utilizadores em troca da recuperação 

total ou parcial do custo desse edifício, mas o edifício é detido para facilitar a produção de bens ou serviços e os fluxos de 

caixa são atribuíveis não só ao edifício, mas também a outros ativos usados no processo de produção ou fornecimento. 

Não são propriedades de investimento e são tratadas pela NCP 5  

Podem existir acordos administrativos em que uma entidade pública controla um ativo legalmente possuído por outra 

entidade pública ou pela RAM. 

Por exemplo, um hospital pode controlar e contabilizar alguns edifícios que sejam legalmente propriedade da RAM. Nestas 

circunstâncias, a referência a propriedade ocupada pelo titular significa propriedade ocupada pela entidade que a 

reconhece nas suas demonstrações financeiras (ou seja, neste caso o hospital).  

Em alguns casos, as entidades do setor público detêm propriedades em que parte que é detida para obtenção de rendas 

ou para valorização de capital e outra parte que é detida para uso na produção ou fornecimento de bens ou serviços ou 

para finalidades administrativas.  

Por exemplo, um hospital pode possuir um edifício, parte do qual é usado para fins administrativos e parte é locado numa 

base comercial. Se estas partes puderem ser vendidas separadamente (ou locadas separadamente numa locação 

financeira), devem ser contabilizadas separadamente. Se não puderem ser vendidas separadamente, será uma 

propriedade de investimento apenas se a parte que é detida para uso na produção ou fornecimento de bens ou serviços 

ou para fins administrativos for insignificante.  

Em alguns casos, podem ser prestados serviços acessórios aos ocupantes da propriedade.  

Se esses serviços forem um componente insignificante, continuamos perante uma propriedade de investimento. Por 

exemplo, quando uma entidade pública possui um edifício de escritórios que é detido exclusivamente para arrendamento 

e está arrendado numa base comercial e também presta acessoriamente serviços de segurança e manutenção aos 

locatários do edifício.  

Se esses serviços forem um componente significativo, a propriedade deve ser classificada como ocupada pelo titular e não 

propriedade de investimento: Por exemplo, quando uma entidade pública que possui e gere uma unidade hoteleira em que 

os serviços proporcionados aos hóspedes são um componente significativo. 

3.5.1 Propriedade adquirida sem contraprestação  

Quando a propriedade é adquirida numa transação sem contraprestação (por cedência ou apropriação), é 

mensurada ao justo valor sendo este considerado o custo de aquisição na data inicial.  
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3.5.2 Diferimento do pagamento  

Quando uma propriedade de investimento é adquirida numa transação em que o respetivo pagamento é 

diferido no tempo, o seu custo é o equivalente ao valor presente. A diferença entre esta quantia e os 

pagamentos totais deve ser reconhecida como gastos de juros durante o período de crédito.  

3.5.3 Troca de ativos 

No reconhecimento inicial de uma propriedade de investimento adquirida numa transação de troca de ativos 

(monetários ou não monetários), o custo da propriedade de investimento adquirida deve ser o seu justo valor, 

exceto se:  

 A transação com contraprestação não tiver substância comercial;  

Uma transação tem substância comercial se:  

  A configuração (risco, momento e quantia) dos fluxos de caixa do ativo recebido diferir da 

configuração do ativo transferido; ou  

 O valor específico das operações afetadas pela transação alterar em consequência da troca; 

e  

 A diferença entre os dois valores acima for significativa relativamente ao justo valor dos ativos 

trocados.  

 O justo valor do ativo recebido e o justo valor do ativo cedido não possam ser mensurados com 

fiabilidade, situação em que o ativo adquirido é mensurado pela quantia escriturada do ativo 

cedido;  

 Ambos puderem ser fiavelmente mensurados, o custo é o justo valor do ativo cedido (a menos que 

o justo valor do ativo adquirido seja claramente mais evidente).  

O justo valor de um ativo relativamente ao qual não existam transações de mercado comparáveis 

é mensurado com fiabilidade se:  

 A variabilidade no intervalo de estimativas razoáveis de justo valor não for significativa para 

esse ativo; ou  

 As probabilidades das várias estimativas dentro do intervalo puderem ser razoavelmente 

avaliadas e usadas ao estimar o justo valor.  

3.6  Mensuração subsequente  

Subsequentemente existe a opção de definir como política contabilística o modelo do justo valor ou o modelo 

do custo, devendo a mesma ser aplicada a todas as propriedades de investimento. Existe apenas uma 

exceção: quando um interesse de propriedade detido por um locatário segundo uma locação operacional for 

classificado como uma propriedade de investimento, a opção pelo modelo do custo ou do justo valor, fica 

prejudicada e deve ser aplicado o modelo de justo valor a todas as propriedades de investimento. 
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3.6.1 Alteração da política contabilística  

Uma alteração voluntária da política contabilística só deve ocorrer se essa alteração resultar numa 

apresentação mais relevante e fiável das demonstrações financeiras. Considera-se que é altamente 

improvável que uma alteração do modelo do justo valor para o modelo do custo cumpra com esta 

disposição.  

Todas as entidades têm de determinar o justo valor das propriedades de investimento para mensuração (se 

usar o modelo do justo valor) ou divulgação (se usar o modelo do custo).  

3.6.2 Modelo de Justo Valor  

Após o reconhecimento inicial, e caso a política escolhida para a mensuração subsequente seja o justo valor, 

todas as suas propriedades de investimento devem ser mensuradas ao justo valor, exceto se o mesmo não 

puder ser mensurado com fiabilidade.  

Na utilização do modelo do justo valor, há que ter em atenção o seguinte:  

 Os ganhos ou perdas por alteração no justo valor deve ser reconhecido nos resultados do período em 

que ocorrem;  

 O justo valor deve ser determinado sem dedução dos custos de transação em que possa incorrer na 

venda;  

 O justo valor deve refletir as condições de mercado à data de relato;  

 A melhor evidência do justo valor é dada através de preços correntes num mercado ativo para 

propriedades similares na mesma localização e condição e sujeita a locação e outros contratos 

similares.  

Na ausência de preços correntes num mercado ativo, devem ser utilizadas informações obtidas de uma 

variedade de fontes, incluindo:  

 Preços correntes num mercado ativo para propriedades de natureza, condição ou localização 

diferentes ajustados para refletir essas diferenças;  

 Preços recentes de propriedades similares em mercados menos ativos, com ajustamentos a esses 

preços para refletir quaisquer alterações nas condições económicas que ocorreram desde a data das 

transações; e  

 Projeções de fluxos de caixa descontados, feitas com base em estimativas fiáveis de fluxos de caixa 

futuros, suportadas pelos termos de qualquer locação existente e outros contratos e, se possível, por 

evidência externa, tais como rendas correntes de mercado para propriedades similares na mesma 

localização e condição, e usando taxas de desconto que reflitam avaliações correntes do mercado da 

incerteza na quantia e momento dos fluxos de caixa.  

A utilização de fontes de informação diferentes pode levar ao apuramento de justos valores diferentes. Nesta 

situação devem ser avaliadas as razões dessas diferenças para chegar à estimativa mais fiável dentro dum 

intervalo de estimativas razoáveis.  
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3.6.2.1 Diferença entre justo valor e valor de uso (NCP 9)  

O justo valor reflete o conhecimento e as estimativas dos compradores e dos vendedores conhecedores e 

dispostos a transacionar. O justo valor não reflete:  

 O valor adicional derivado da constituição de uma carteira de propriedades em diferentes localizações;  

 As sinergias entre a propriedade de investimento e outros ativos da entidade;  

 Os direitos ou as restrições legais que sejam específicos do proprietário; e  

 Os benefícios ou os encargos fiscais que sejam específicos do proprietário.  

O valor de uso reflete o conhecimento e as estimativas da entidade, bem como fatores específicos da entidade 

que não sejam aplicáveis às entidades em geral.  

3.6.2.2 Incapacidade de mensurar o justo valor  

Existe um pressuposto refutável de que uma entidade pode determinar o justo valor de uma propriedade de 

investimento com fiabilidade numa base continuada.  

Em situações excecionais, como quando se adquire pela primeira vez uma propriedade de investimento (ou 

quando se torna pela primeira vez propriedade de investimento após uma alteração no uso), existe uma clara 

evidência de que o justo valor da propriedade de investimento não pode ser determinado com fiabilidade numa 

base continuada.  

Esta situação surge também quando não são frequentes transações de mercado comparáveis e não estão 

disponíveis estimativas alternativas do justo valor (por exemplo, baseadas em projeções de fluxos de caixa 

descontados).  

Nesta situação excecional de incapacidade de mensuração fiável de justo valor, todas as suas outras 

propriedades de investimento devem ser mensuradas pelo justo valor.  

Numa situação em que se conclua que o justo valor de uma propriedade de investimento em construção não 

é fiavelmente determinável, mas se espera que tal o seja após a construção estar completa, então essa 

propriedade deve estar mensurada ao custo até que o seu justo valor possa ser determinado com fiabilidade, 

ou até que a construção esteja completa (o que ocorrer mais cedo).  

Ainda no caso de uma propriedade de investimento que não esteja em construção, se se determinar que o 

justo valor não é fiavelmente determinável numa base continuada, deve a entidade mensurar essa propriedade 

de investimento aplicando o modelo do custo (NCP 5), deve considerar nulo o seu valor residual e deve 

continuar a aplicar a NCP 5 a essa propriedade até à sua alienação.  

É presunção do normativo contabilístico que quando a construção de uma propriedade de investimento está 

concluída, o justo valor pode ser mensurado com fiabilidade.  

Se uma propriedade de investimento está mensurada ao justo valor, deve a mesma continuar a ser mensurada 

ao justo valor até à sua alienação (ou até que a propriedade se torne propriedade ocupada pelo titular - quando 

transita para ativos fixos tangíveis, ou se comecem a desenvolver atividades para a sua venda subsequente 
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no decurso normal das operações – quando transita para inventários) mesmo que haja menos transações de 

mercado comparáveis ou os preços de mercado se tornem menos disponíveis.  

Quando uma entidade concluir a construção ou o desenvolvimento de uma propriedade de investimento 

construída para si própria que vai ser registada ao justo valor, qualquer diferença entre o justo valor da 

propriedade nessa data e a sua quantia escriturada anterior deve ser reconhecida nos resultados.  

3.6.3 Modelo de Custo  

Após o reconhecimento inicial, e caso se opte pelo modelo do custo, todas as propriedades de investimento 

devem ser mensuradas de acordo com os requisitos da NCP 5 (Secção 1 – Ativos fixos tangíveis), isto é, ao 

custo menos depreciação acumulada e perdas por imparidade acumuladas se aplicável.  

3.7 Alteração do uso da propriedade de investimento  

O normativo contabilístico prevê que quando, e apenas quando, existir uma alteração no uso de uma 

propriedade de investimento, que a mesma deve ser reclassificada / transferida para outra rubrica do balanço 

apropriada.  

Uma alteração no uso de uma propriedade de investimento é evidenciada como segue:  

 Com o começo da ocupação pelo proprietário - no caso de uma transferência de propriedade de 

investimento para ativo fixo tangível;  

 Com o começo do desenvolvimento da propriedade com o objetivo de venda - no caso de uma 

transferência de propriedade de investimento para inventários;  

 Fim da ocupação pelo titular - no caso de uma transferência de ativo fixo tangível para propriedade de 

investimento; ou  

 Começo de uma locação operacional (numa base comercial) - no caso de uma transferência de 

inventários para propriedade de investimento.  

Enquanto o uso não for efetivamente alterado, a propriedade deve manter a sua anterior classificação.  

A tabela seguinte resume o tratamento contabilístico que deve ser dado quando existe uma alteração no uso 

da propriedade.  

Transferências Motivo 
Contabilização modelo do 

Justo Valor 

Contabilização 

modelo do custo 

PI-----------» AFT 

O GRM decide ocupar um edifício 

que é uma propriedade de 

investimento para instalação de 

um serviço público. 

Determina-se o justo valor na data de 

alteração do uso e esse valor será o valor 

de custo para aplicação da NCP 5; 

qualquer diferença entre o justo valor e a 

quantia escriturada é reconhecida em 

resultados. 

Não altera a quantia 

escriturada da PI e não 

altera o custo da 

propriedade para efeitos 

de mensuração e 

divulgação. 
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Transferências Motivo 
Contabilização modelo do 

Justo Valor 

Contabilização 

modelo do custo 

AFT-----------» PI 

O GRM decide converter um 

edifício administrativo num hotel e 

alugar esse edifício a uma 

entidade do setor privado. 

Deve aplicar a NCP 5 até à data de 

alteração do uso (continua a depreciar e a 

reconhecer perdas por imparidade) e a 

diferença para o justo valor nessa data é 

tratada de acordo com a NCP 5:  

se aumenta a quantia escriturada tratar 

como uma revalorização do ativo; se 

diminui a quantia escritura reconhecer em 

resultados. 

Não altera a quantia 

escriturada da PI e não 

altera o custo da 

propriedade para efeitos 

de mensuração e 

divulgação. 

PI-----------» Inventários 
O GRM decide alienar uma PI 

sem desenvolvimento. 

Determina-se o justo valor na data de 

alteração do uso e esse valor será o valor 

de custo para aplicação da NCP 10; 

qualquer diferença entre o justo valor e a 

quantia escriturada é reconhecida em 

resultados. 

Não altera a quantia 

escriturada da PI e não 

altera o custo da 

propriedade para efeitos 

de mensuração e 

divulgação. 

Inventários-----------» PI 

O GRM decide não vender e 

manter a propriedade pela sua 

capacidade de gerar rendas ou 

pelo seu potencial de valorização. 

Determina-se o justo valor na data de 

alteração do uso e esse valor será o valor 

de custo para aplicação da NCP 8; 

qualquer diferença entre o justo valor e a 

quantia escriturada é reconhecida em 

resultados. 

Não altera a quantia 

escriturada da PI e não 

altera o custo da 

propriedade para efeitos 

de mensuração e 

divulgação. 

3.8 Desreconhecimento 

Uma propriedade de investimento deve ser desreconhecida: 

 Na data de alienação; ou 

 Quando for permanentemente retirada de uso e da sua alienação não se esperarem benefícios 

económicos futuros ou potencial de serviço. 

A alienação de uma propriedade de investimento pode ocorrer: 

 Por venda:  

  Aplicar a NCP 13 para reconhecimento do rendimento da venda de bens.  

 Por celebração de uma locação financeira:  

  Aplicar a NCP 6 a uma alienação efetuada ao celebrar uma locação financeira ou a uma venda 

seguida de locação.  

Os ganhos ou perdas provenientes do abate ou alienação de propriedades de investimento devem ser 

determinados como a diferença entre os rendimentos líquidos da alienação e a quantia escriturada do ativo e 

devem ser reconhecidos nos resultados (a menos que a NCP 6 exija de forma diferente no caso de uma venda 
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seguida de locação) no período do abate ou alienação.  

Se o pagamento de uma propriedade de investimento for diferido, a retribuição recebida deve ser reconhecida 

inicialmente pelo preço a dinheiro equivalente e a diferença entre a quantia nominal da retribuição e o preço a 

dinheiro equivalente deve ser reconhecida como rendimento de juro segundo a NCP 13 usando o modelo do 

juro efetivo.  

Alienações – substituição de partes  

No modelo do custo quando uma parte de um ativo é substituída, a mesma deve ser desreconhecida. No 

entanto se essa parte não está a ser reconhecida e depreciada separadamente, pode não ser praticável 

determinar a quantia escriturada da parte substituída. Nesta situação pode usar-se o custo da substituição 

como uma indicação de qual seria o custo da parte substituída à data em que foi adquirida ou construída.  

No modelo do justo valor, o justo valor da propriedade de investimento pode já refletir que a parte a ser 

substituída perdeu valor. Noutros casos pode ser difícil apurar que percentagem de justo valor deve ser 

reduzida relativamente à parte a ser substituída, pelo que a alternativa é incluir o custo da substituição na 

quantia escriturada do ativo e em seguida reavaliar o justo valor.  

3.9  Imparidade  

A análise da imparidade das propriedades de investimento segue a mesma metodologia dos ativos fixos 

tangíveis. No entanto os movimentos serão sempre refletidos em resultados para os casos de propriedades de 

investimento ao justo valor (vide ponto 2.9 – Imparidade deste Manual).  

3.10 A política contabilística para o subsetor da administração direta da Região   

As propriedades de investimento a reconhecer são geridas pela DRPI que atua como agente da RAM pelo seu 

património de terrenos, edifícios e ativos das concessões, nos termos do artigo 2.º do Decreto Regulamentar 

Regional n.º 12/2018/M, de 24/09, que aprovou a sua estrutura orgânica. 

As propriedades de investimento são detidas principalmente para obtenção de rendas, para valorização de 

capital ou para ambos. Não incluem as propriedades detidas para fins estratégicos ou para prestar serviços 

sociais, independentemente de essas propriedades gerarem rendas ou terem valorização de capital.  

Exemplos de propriedades de investimento são:  

 Terrenos detidos para valorização de capital a longo prazo (não para venda no curto prazo);  

 Terrenos detidos para uso futuro, ainda não determinado;  

 Edifícios detidos e locados operacionalmente;  

 Edifícios desocupados, mas detidos com a intenção de locar segundo locações operacionais.  

As propriedades de investimento são inicialmente mensuradas ao custo. O seu custo inclui os custos de 

substituição de componentes de propriedades de investimento no momento em que esse custo é incorrido, 

desde que cumpram com o critério de reconhecimento, e exclui os custos de manutenção diária da propriedade.  

As propriedades de investimento adquiridas numa transação sem contraprestação são mensuradas ao justo 
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valor determinado na data de aquisição. O respetivo crédito é reconhecido como ganho no momento da 

aquisição. No entanto, caso existam restrições ao uso da propriedade, o proveito é diferido até a momento em 

que essa restrição deixe de existir.  

Subsequentemente são mensuradas ao custo e depreciadas durante a sua vida útil, com exceção das 

propriedades de investimento detidas pelos locatários em locação operacional, as quais devem ser 

mensuradas ao justo valor. No entanto, ao ser exercida esta opção todas as propriedades de investimento 

deverão ser mensuradas de acordo com o modelo do justo valor. 

As propriedades de investimento são desreconhecidas quando são vendidas ou quando deixam de ser usadas 

e da sua alienação não se esperam benefícios económicos futuros ou potencial de serviço. A diferença entre 

o valor contabilístico na data do desreconhecimento e o valor de venda é reconhecido como ganho ou perda 

no momento do desreconhecimento.  

As transferências / reclassificações de propriedades de investimento só ocorrem quando existe uma alteração 

no seu uso.  

O proveito relativo às rendas obtidas das propriedades de investimento em locação operacional é reconhecido 

de forma linear durante o período do arrendamento e incluído no rendimento.  

3.11 Registo das transações no plano de contas  

As contas do plano de contas que devem ser usadas para registar as transações relacionadas com 

propriedades de investimento encontram-se discriminadas abaixo.  

3.11.1 Para reconhecimento dos ativos:  

Conta Descrição 

42     Propriedades de investimento 

420     Bens de domínio público 

  4201   Terrenos e recursos naturais 

  4202   Edifícios e outras construções 

  …   … 

  4209   Outros 

421     Terrenos e recursos naturais 

422     Edifícios e outras construções 

…     … 

426     Outras propriedades de investimento 
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Conta Descrição 

45     Investimentos em curso 

450     
Bens de domínio público em curso 

  

451     
Investimentos financeiros em curso 

  

452     Propriedades de investimento em curso 

455     Adiantamento por conta de investimentos 

…     … 

3.11.2 Para reconhecimento das depreciações e respetivas reversões 

Conta Descrição 

428     Depreciações acumuladas 

64     Gastos de depreciação e amortização 

641     Propriedades de investimento 

76     Reversões 

761     De depreciações e amortizações 

  7611   Propriedades de investimento 

3.11.3 Para reconhecimento das perdas por imparidade e respetivas reversões 

Conta Descrição 

429     Perdas por imparidade acumuladas 

459     Perdas por imparidade acumuladas (ativos em curso) 

65     Perdas por imparidade 

654     Em propriedades de investimento 

657     Em investimentos em curso 
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Conta Descrição 

76     Reversões 

762     
De perdas de imparidade 

  

  7624   Em propriedades de investimento 

  7627   Em investimentos em curso 

3.11.4 Para reconhecimento das variações de justo valor 

Conta Descrição 

66     Perdas por redução no justo valor 

663     Em propriedades de investimento 

77     Ganhos por aumento no justo valor 

773     Em propriedades de investimento 

3.11.5 Para reconhecimento das rendas obtidas 

Conta Descrição 

78     Outros rendimentos e ganhos 

787     Rendimentos suplementares 

  7873   Rendas em propriedades de investimento 

    78730 Bens de domínio público 

    78731 Terrenos 

    78732 Edifícios e outras construções 

3.11.6 Para reconhecimento de trabalhos para a própria entidade em propriedades de 

investimento  

Conta Descrição 

74     Trabalhos para a própria entidade 
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743     Propriedades de investimento 

3.11.7 Para reconhecimento de ganhos e perdas no desreconhecimento de propriedades de 

investimento 

Conta Descrição 

27     Outras contas a receber e a pagar 

278     Outros devedores e credores 

  2781   Devedores por alienação de propriedades de investimento 

68     Outros gastos e perdas 

687     Gastos e perdas em ativos não financeiros 

  6871   Alienações 

    68711 Propriedades de investimento 

  6872   Sinistros 

  6873   Abates 

  6874   Gastos em propriedades de investimento 

78     Outros rendimentos e ganhos 

787     
Rendimentos e ganhos em investimentos não 

financeiros 

  7871   Alienações 

    78711 Propriedades de investimento 

  7872   Sinistros 

3.12 Exemplos de divulgação 

Os quadros seguintes são exemplos de divulgações a serem incluídas nas demonstrações financeiras 

relacionadas com propriedades de investimento.  

3.12.1 Divulgações para itens de balanço  

1. Movimentos do ano: 
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Coluna1 Período N Período N-1 

Saldo em (início do período N)     

Aquisições     

Vendas      

Depreciações     

Transferências/ajustamentos     

Saldo em (fim do período N)     

Rendimento das propriedades de investimento     

Despesas operacionais diretas (incluindo manutenção e reparação de 

propriedades de investimentos que geraram rendimento no período 
    

Despesas operacionais diretas (incluindo manutenção e reparação de 

propriedades de investimentos que geraram rendimento no período 
    

O justo valor das propriedades de investimento mensuradas ao custo é de xx.xxx euros (2016: xx.xxx euros). 

O justo valor foi determinado com base em avaliações efetuadas pela entidade, um avaliador independente 

acreditado, reportadas a 31 de dezembro de 20XX e 31 de dezembro de 20XX. A Entidade contratada é uma 

entidade especialista em avaliações deste tipo de propriedades de investimento. Os justos valores das 

propriedades foram determinados com base em transações observáveis de mercado.  

3.12.2 Divulgações para itens de resultados 

1. Amortizações e depreciações  

Coluna1 Período N Período N-1 

Ativos fixos tangíveis           

Ativos fixos intangíveis           

Propriedades de investimento ao custo         

Total de amortizações e depreciações           

(divulgação pode ser conjunta para todos os tipos de ativos fixos)  

2. Manutenções e reparações  
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Coluna1 Período N 

Período 

N-1 

Terrenos e edifícios         

Propriedades de investimento            

Equipamentos           

Veículos           

Outros           

Total de manutenções e reparações           

 (divulgação pode ser conjunta para todos os tipos de ativos fixos)  

3. Rendas e locações operacionais (como locadores) 

Rendimentos futuros mínimos dos contratos de locação operacional não canceláveis: 

Coluna1 Período N Período N-1 

Propriedades de investimento     

Devidas em 1 ano     

Devidas em 2 e 5 anos     

Devidas a mais de 5 anos     

Total de perdas por imparidade     
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4 Ativos intangíveis 

4.1 Guia de utilização 

A norma de contabilização dos ativos intangíveis implica 4 grandes momentos: 

 O reconhecimento inicial; 

 A mensuração subsequente; 

 O teste de imparidade dos ativos; 

 O desreconhecimento. 

Compete à DRPI, nos termos do artigo 3.º do Decreto Regulamentar Regional n.º 12/2018/M, que aprovou a 

sua estrutura orgânica, a valorização dos bens do ativo intangível da Região com exceção dos bens de 

interesse histórico e Cultural. Nestes bens incluem-se as licenças de software, patentes e registos de marcas. 

O software operacional é incluído em ativos fixos tangíveis juntamente com os computadores uma vez que não 

pode ser separado do hardware.  

Os intangíveis ligados ao Património Histórico e Cultural deverão ser identificados (ver exemplos ao longo do 

texto) e valorizados e pela Direção Regional da Cultura conforme o n.º 1 artigo 3.º da Portaria n.º 50/2016, de 

19/03, que aprovou a sua organização interna e, respetiva, estrutura nuclear. A estes ativos é atribuída vida 

útil indefinida pelo que não amortizáveis. 

Os temas, ligados à contabilização de ativos intangíveis, devem ser consultados da seguinte forma: 

Ponto do Manual Tema abordado 

4.3. a 4-.5. Referências ao normativo: principais conceitos 

4.6. Reconhecimento e mensuração inicial 

4.7. Mensuração subsequente 

4.8. Desreconhecimento de um ativo 

2.9.1. e 2.9.2.2. 
Imparidade (para os serviços simples do Governo Regional aplicar as imparidades de ativos 

individuais e de ativos não geradores de caixa e ativos individuais) 

4.10. Políticas a utilizar nas demonstrações financeiras 

4.11. Plano de contas 

4.12.1 Mapas e divulgações para itens de balanço 

4.12.2 Mapas e divulgações para itens de resultados 
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4.2 Objetivo desta secção 

O objetivo desta secção é o de fornecer orientações para a contabilização de itens de ativos fixos intangíveis 

nas demonstrações financeiras. Estão incluídos nesta categoria os ativos fixos tangíveis, de domínio público 

ou privado, excluindo: 

 Ativos de exploração e avaliação de recurso minerais;  

 Dispêndios com o desenvolvimento e extração de minérios, petróleo, gás natural e outros recursos 

similares não renováveis;  

 Poderes e direitos conferidos pela legislação, estatuto ou meios equivalentes;  

 Ativos intangíveis detidos para venda no decurso normal das operações;  

 Ativos intangíveis não correntes detidos para venda (estão tratados na Secção 5- Ativos não correntes 

detidos para venda);  

 Ativos intangíveis adquiridos numa contração de negócios, incluindo o Goodwill (ver Manual de 

consolidação a divulgar oportunamente);  

 Ativos decorrentes de benefícios a empregados.  

4.2.1 Casos particulares 

4.2.1.1 Ativos de contratos de concessão 

A determinação se um ativo deve ser inicialmente reconhecido um ativo de contrato de concessão encontra-

se tratada na Secção 7 – Ativos de concessão. Esta secção apenas trata da mensuração subsequente desses 

ativos. 

4.2.1.2 Locações 

A determinação se um contrato de locação deve ser enquadrado contabilisticamente como financeiro ou 

operacional encontra-se tratado na Secção 8 - Locações, deste manual. Esta secção apenas trata da 

mensuração subsequente das locações financeiras. 

4.3 Referências ao normativo contabilístico  

NCP Descrição 

NCP 3 Ativos intangíveis 

NCP 9 Imparidade de Ativos 

NCP 14 Rendimento de Transações sem Contraprestação 
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4.4 Principais definições  

Tema Definição NCP 

Amortização 
Amortização é a imputação sistemática da quantia amortizável de um 

ativo intangível durante a sua vida útil. 
NCP 3 

Ativos intangível 
Um ativo intangível é um ativo não monetário identificável sem 

substância física. 
NCP 3 

Quantia 

escriturada 

Quantia escriturada é a quantia pela qual um ativo é reconhecido 

depois de deduzir qualquer amortização acumulada e perdas por 

imparidade acumuladas. 

NCP 3 

Desenvolvimento 

Desenvolvimento é a aplicação das descobertas derivadas da 

pesquisa ou outros conhecimentos a um plano ou a conceção para a 

produção de materiais, aparelhos, produtos, processos, sistemas ou 

serviços, novos ou substancialmente melhorados, antes do início da 

produção comercial ou do uso. 

NCP 3 

Pesquisa 

Pesquisa é a investigação original e planeada conduzida com a 

perspetiva de obter novos conhecimentos científicos ou técnicos e 

compreendê-los. 

NCP 3 

Ativos geradores 

de caixa 

Ativos geradores de caixa são ativos detidos com o objetivo principal 

de gerarem um retorno económico.   
NCP 9 

Ativos não 

geradores de 

caixa 

Ativos não geradores de caixa são ativos que não são ativos geradores 

de caixa. NCP 9 

Custos de 

alienação 

Custos de alienação são custos incrementais diretamente atribuíveis à 

alienação de um ativo, excluindo custos de financiamento e gastos de 

impostos sobre o rendimento. 

NCP 9 

Imparidade Imparidade é uma perda de benefícios económicos futuros ou 

potencial de serviço de um ativo, para além do reconhecimento 

sistemático da perda dos benefícios económicos futuros ou potencial 

de serviço desse ativo por via da depreciação. 

NCP 9 

Justo valor menos 

custo para vender 

Justo valor menos custos de vender é a quantia a obter da venda de 

um ativo numa transação entre partes conhecedoras e dispostas a 

negociar e em que não haja relacionamento entre elas, menos os 

custos de alienação. 

NCP 9 

Mercado ativo Mercado ativo é um mercado em que existam todas as condições 

seguintes:  

(a) Os itens negociados no mercado são homogéneos;  

(b) Podem ser encontrados a qualquer momento compradores e 

vendedores interessados; e  

(c) Os preços estão disponíveis ao público.  

NCP 9 
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Tema Definição NCP 
Quantia 

recuperável 

Quantia recuperável é a maior quantia entre o justo valor de um ativo 

(ou de uma unidade geradora de caixa) menos custos de vender e o 

seu valor de uso. 

NCP 9 

Quantia 

recuperável de 

serviço 

Quantia recuperável é a maior quantia entre o justo valor de um ativo 

(ou de uma unidade geradora de caixa) menos custos de vender e o 

seu valor de uso. 

NCP 9 

Unidade geradora 

de caixa 

Uma unidade geradora de caixa é o mais pequeno grupo de ativos 

identificáveis, detidos para gerar um retorno económico, que gera 

influxos de caixa a partir do uso continuado e que é largamente 

independente de outros ativos ou grupos de ativos.  

NCP 9 

Valor de uso de 

um ativo gerador 

de caixa 

Valor de uso de um ativo gerador de caixa é o valor presente dos fluxos 

de caixa futuros que se espera obter do uso continuado de um ativo e 

da sua alienação no final da sua vida útil. 

NCP 9 

Valor de uso de 

um ativo não 

gerador de caixa 

Valor de uso de um ativo não gerador de caixa é o valor presente do 

potencial de serviço remanescente do ativo. NCP 9 

Transações com 

contraprestação 

Transações com contraprestação são transações pelas quais uma 

entidade recebe ativos ou serviços, ou extingue passivos, e dá 

diretamente em troca um valor aproximadamente igual (principalmente 

na forma de dinheiro, bens, serviços, ou uso de ativos) a uma outra 

entidade.  

NCP 14 

Transações sem 

contraprestação 

Transações sem contraprestação são transações que não sejam 

transações com contraprestação. Numa transação sem 

contraprestação, uma entidade ou recebe valor de uma outra entidade 

sem dar diretamente em troca valor aproximadamente igual, ou dá 

valor a uma outra entidade sem receber diretamente em troca valor 

aproximadamente igual. 

NCP 14 

4.5 Reconhecimento 

Para satisfazer a definição de ativo intangível é necessário cumprir com os requisitos de identificabilidade, 

controlo sobre um recurso e existência de benefícios económicos futuros ou potencial de serviço. 

 Um ativo é identificável:  

 Se for separável, isto é, capaz de ser separado ou destacado da entidade e vendido, transferido, 

licenciado, alugado ou trocado, quer individualmente quer juntamente com um contrato, ativo ou 

passivo identificável associados, independentemente de a entidade pretender fazê-lo ou não; ou  

 Se decorrer de acordos vinculativos (acordo que confere direitos e obrigações), independentemente 

de esses direitos serem transferíveis ou separáveis da entidade ou de outros direitos e obrigações.  

A entidade controla o ativo se tiver o poder:  

 De obter os benefícios económicos futuros ou potencial de serviço que flui dos recursos subjacentes; 

e  
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 De restringir o acesso de outrem a esses benefícios ou potencial de serviço.  

A capacidade de controlar os benefícios económicos futuros ou potencial de serviço de um ativo 

intangível provém geralmente de direitos legais.  

Os benefícios económicos futuros ou potencial de serviço que fluem de um ativo intangível podem incluir 

rendimentos da venda de produtos ou serviços, poupanças de custos, ou outros benefícios resultantes do uso 

desse ativo.  

Após se identificar se o ativo satisfaz o critério da identificabilidade, controlo e benefícios futuros, necessário 

confirmar se os fluxos fluirão para a entidade e se o custo pode ser mensurado com a fiabilidade. 

Em forma de resumo, o critério definido para o reconhecimento de um ativo intangível encontra-se descrito na 

figura abaixo: 

 

 

4.5.1 Ativos intangíveis incluídos em ativos com substância física  

Quando um ativo intangível (p.ex.: um software) estiver incluído dentro de um ativo de substância física (p.ex.: 

um computador), para avaliar se devemos aplicar a NCP 3 ou outra norma apropriada é necessário avaliar qual 

o elemento mais significativo.  

4.5.2 Dispêndios com publicidade, formação, arranque e atividades de pesquisa e 

desenvolvimento  

Se cumprirem com o critério de reconhecimento descrito na figura acima, são reconhecidos como ativos 

intangíveis.  

As despesas de pesquisa e desenvolvimento destinam-se ao desenvolvimento de conhecimentos e podem por 

fezes resultar num ativo com substância física (por ex.: um protótipo). O elemento físico gerado é considerado 

secundário face à componente intangível.  

Geralmente as seguintes despesas não cumprem com o critério de reconhecimento e são reconhecidas como 
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custos do período:  

 Despesas de arranque;  

 Despesas de pesquisa;  

 Despesas com formação;  

 Despesas de publicidade e atividades promocionais,  

 Despesas com a relocalização ou reorganização de parte ou de toda a entidade.  

4.5.3 Direitos protegidos por acordos de licenciamentos  

Estes direitos incorporam, por exemplo, filmes vídeos, peças de teatro, manuscritos, patentes e direitos de 

autor. Estes direitos seguem o tratamento previsto para os ativos intangíveis (são excluídos na norma das 

locações – NCP 6).  

4.5.4 Goodwill gerado internamente  

O goodwill gerado internamente não deve ser reconhecido como ativo intangível. Isto porque não é um recurso 

identificável, ou seja, não é separável de outros ativos nem decorre de acordos vinculativos.  

Por outro lado, o seu custo não pode ser mensurado com fiabilidade.  

4.5.5 Outros ativos intangíveis gerados internamente  

De uma forma geral um ativo intangível gerado internamente dificilmente se qualifica para ser reconhecido 

como ativo intangível. Isto porque não cumpre com o critério da identificabilidade e o seu custo não pode ser 

estimado fiavelmente.  

Assim, para avaliar se um ativo intangível gerado internamente satisfaz os critérios de reconhecimento é 

necessário separar:  

 A fase de pesquisa; e  

 A fase de desenvolvimento.  

Quando não for possível distinguir as duas fases, deve tratar os custos associados como suportados na fase 

de pesquisa.  

Os gastos com marcas, cabeçalhos, títulos de publicações, listas de utilizadores de um serviço e itens similares 

em substância, não podem ser distinguidos do custo de desenvolver as operações da entidade como um todo. 

Em consequência, não devem ser reconhecidos como ativos intangíveis.  

O custo de um ativo intangível gerado internamente é a soma dos gastos suportados a partir da data em que 

o ativo intangível satisfaz pela primeira vez os critérios de reconhecimento.  

São exemplos de custos diretamente atribuíveis de um ativo intangível gerado internamente:  

 Os custos de materiais e serviços usados ou consumidos para gerarem o ativo intangível;  

 Os custos de benefícios dos empregados decorrentes da geração do ativo intangível;  

 Os custos de registo de um direito legal;  

 A amortização de patentes e licenças que sejam usadas para gerar o ativo intangível.  
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Os elementos seguintes não constituem componentes do custo de um ativo intangível gerado internamente:  

 Os gastos comerciais, administrativos e outros gastos gerais, a menos que possam ser diretamente 

atribuídos à preparação do ativo para uso;  

 As insuficiências identificadas e perdas operacionais iniciais suportadas antes do ativo atingir o 

desempenho planeado;  

 Os gastos com a formação do pessoal para operar o ativo.  

4.5.6 Não reconhecimento de gastos passados como um ativo  

Os gastos com um ativo intangível que tenham sido inicialmente reconhecidos como um gasto segundo a NCP 

3 não devem ser posteriormente reconhecidos como parte do custo de um ativo intangível.  

4.5.7 Património histórico intangível  

O património histórico intangível tem as seguintes características:  

 É improvável que o seu valor cultural, ambiental, educacional e histórico esteja refletido no seu preço 

de mercado;  

 Podem existir proibições ou restrições severas à sua venda;  

 São geralmente insubstituíveis e o seu valor pode aumentar ao longo do tempo, mesmo se a sua 

condição física se deteriorar;  

 Pode ser difícil estimar a sua vida útil;  

 Raramente são detidos pela sua capacidade de gerar influxos.  

Este património histórico deve ser tratado com um ativo intangível desde que cumpra com o critério de 

reconhecimento descrito na figura acima.  

4.6 Mensuração inicial 

Um ativo intangível é inicialmente mensurado ao custo (ou justo valor se for adquirido numa transação sem 

contraprestação) o qual compreende:  

 O preço da compra (que inclui direitos de importação, impostos não dedutíveis ou reembolsáveis, após 

dedução de descontos comerciais);  

 Qualquer custo diretamente atribuível para preparação do ativo para o uso pretendido (que inclui custos 

dos benefícios dos empregados, honorários profissionais, custos para testar o funcionamento).  

Na mensuração inicial do custo do ativo intangível são excluídos os seguintes itens:  

 Os custos para introduzir um novo produto;  

 Os custos para conduzir as operações numa nova localização;  

 Os custos administrativos e outras despesas gerais;  

 Os custos suportados depois do ativo estar apto a operar;  
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 As perdas operacionais iniciais.  

4.6.1 Troca de Ativos  

No reconhecimento inicial de um ativo intangível adquirido numa transação de troca de um ativo não monetário 

por outro, o custo do ativo intangível adquirido deve ser o seu justo valor, exceto se:  

 O justo valor do ativo e o justo valor do ativo cedido não possam ser fiavelmente mensurados, situação 

em que o ativo adquirido é mensurado pela quantia escriturada do ativo cedido;  

 Ambos puderem ser fiavelmente mensurados, o custo é o justo valor do ativo cedido (a menos que o 

justo valor do ativo adquirido seja claramente mais evidente).  

4.7  Mensuração subsequente  

Subsequentemente, um ativo intangível é mensurado pelo seu custo menos a depreciação acumulada e menos 

qualquer perda de imparidade acumulada, se aplicável. 

Estes ativos podem ser revalorizados quando os critérios e parâmetros para a revalorização que vierem a ser 

definidos em dispositivo legal adequado. O valor do ativo revalorizado será o seu justo valor na data de 

revalorização menos a depreciação subsequente acumulada.  

Para o reconhecimento desta revalorização:  

 Movimenta-se a conta de reservas de revalorização se o valor do bem aumentar, exceto se reverter 

uma redução anterior da reserva de revalorização, caso em que se movimenta uma conta de 

resultados;  

 Movimenta-se uma conta de resultados se o valor do bem diminui, exceto se reverter uma 

revalorização anteriormente reconhecida, caso em que se movimenta a reserva de revalorização.  

A mesma política / mensuração subsequente deve ser aplicada a uma classe inteira de ativos.  

4.7.1 Vida útil  

Os ativos intangíveis podem ter vida útil definida ou indefinida. 

A vida útil de um ativo intangível é determinada tendo em conta:  

 O uso esperado do ativo pela entidade e se o ativo pode ser gerido com eficiência por outra equipa de 

gestão;  

 Os ciclos de vida típicos do produto do ativo e informação pública sobre estimativas de vida útil de 

ativos similares que sejam usados de forma semelhante;  

 A obsolescência técnica, tecnológica e comercial;  

 A estabilidade do sector em que o ativo opera, nomeadamente alterações na procura do mercado para 

os produtos ou serviços produzidos pelo ativo;  

 Ações esperadas dos concorrentes;  
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 O nível de gastos de manutenção exigido para obter os benefícios económicos futuros;  

 O período de controlo sobre o ativo e limites legais ou contratuais sobre o uso do ativo;  

 Se a vida útil do ativo está dependente da vida útil de outros ativos da entidade.  

A vida útil de um ativo deve ser revista periodicamente em cada data de reporte. O ativo intangível com vida 

útil definida é amortizado ao longo da sua vida útil. A eventual alteração da vida útil estimada reflete-se na 

amortização do exercício e em amortizações de períodos futuros.  

A amortização de um ativo intangível não cessa quando o ativo deixa de ser usado, a menos que esteja 

totalmente amortizado ou esteja classificado como detido para venda.  

4.7.2 Método de amortização 

O método de amortização deve refletir o padrão pelo qual se espera que os benefícios económicos futuros ou 

o potencial de serviço sejam consumidos pela entidade. Existe três métodos possíveis:  

 Método das quotas constantes;  

 Método das quotas degressivas;  

 Método das unidades de produção.  

A norma preconiza que o método mais adequado às Administrações Públicas é o método das quotas 

constantes. O subsetor do Governo Regional utiliza, por isso, o método das quotas constantes para 

amortização dos ativos intangíveis com vida útil definida. 

4.7.3 Valor residual 

A quantia depreciável de um ativo é calculada após a dedução do seu valor residual. O valor residual de um 

ativo intangível deve assumir-se como sendo zero a menos que:  

 Haja um compromisso de um terceiro para adquirir o ativo no final da sua vida útil; ou  

 Haja um mercado para esse ativo e o valor residual possa ser determinado com referência a esse 

mercado e seja provável que tal mercado existirá no final da vida útil do ativo.  

4.8  Desreconhecimento  

Um ativo intangível deve ser desreconhecido:  

 Na data de alienação (incluindo alienação através de uma transação sem contraprestação); ou  

 Quando for permanentemente retirado do uso e da sua alienação não se esperam benefícios 

económicos futuros ou potencial de serviço.  

A alienação de um ativo intangível pode ocorrer:  

 Por venda (aplicar a NCP 13 para reconhecimento do rendimento da venda de bens).  

 Por celebração de uma locação financeira: (aplicar a NCP 6 a uma alienação efetuada ao celebrar uma 

locação financeira ou a uma venda seguida de locação).  
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Os ganhos ou perdas provenientes do abate ou alienação de ativos intangíveis devem ser determinados como 

a diferença entre os rendimentos líquidos da alienação e a quantia escriturada do ativo e devem ser 

reconhecidos nos resultados (a menos que a NCP 6 exija de forma diferente no caso de uma venda seguida 

de locação) no período do abate ou alienação.  

Se o pagamento de um ativo intangível for diferido, a retribuição recebida deve ser reconhecida inicialmente 

pelo preço a dinheiro equivalente e a diferença entre a quantia nominal da retribuição e o preço a dinheiro 

equivalente deve ser reconhecida como rendimento de juro segundo a NCP 13 usando o modelo do juro efetivo.  

4.8.1 Alienações – substituição de partes  

Se a entidade reconhecer na quantia escriturada de um ativo o custo de substituição de uma parte do ativo 

intangível, então deve desreconhecer a quantia escriturada da parte substituída. Se não for praticável 

determinar a quantia escriturada da parte substituída, pode usar-se o custo de substituição como indicação de 

qual o custo da parte substituída à data em que foi adquirida ou gerada internamente.  

4.9 Imparidade  

A análise da imparidade dos ativos intangíveis segue a mesma metodologia dos ativos fixos tangíveis. Esta 

metodologia está descrita no ponto 2.9 desde Manual.  

4.10 A política contabilística para o subsetor da administração direta da Região  

Estão incluídos nos ativos intangíveis ativos descritos como património histórico, devido ao seu significado 

histórico, artístico, cultural ou ambiental.  

São exemplos destes ativos:  

 Os registos de acontecimentos históricos significativos;  

 Direitos de utilização de imagem de uma pessoa pública importante (p. ex. em selos de correio ou 

moedas de coleção).  

Os ativos intangíveis adquiridos separadamente são inicialmente reconhecidos ao custo. O custo dos ativos 

intangíveis adquiridos numa transação sem contraprestação é o seu justo valor na data da transação. 

Subsequentemente, os ativos intangíveis estão mensurados ao custo menos amortizações acumuladas e 

menos perdas por imparidade, se aplicável.  

Os ativos intangíveis gerados internamente, excluindo as despesas de desenvolvimento capitalizadas, não são 

capitalizados e são reconhecidos em gastos quando incorridos.  

A vida útil dos ativos intangíveis é avaliada em definida ou indefinida. Os ativos intangíveis com vida útil 

indefinida não são amortizados e são testados anualmente por imparidade. Os ativos intangíveis com vida útil 

definida são amortizados ao longo da sua vida útil esperada, a qual se encontra detalhada abaixo.  

Ativo Vida útil * 

Ativos intangíveis de domínio público, património histórico, artístico e cultural - 
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Ativo Vida útil * 

Goodwill 10 anos 

Projetos de Desenvolvimento 3 anos 

Programas de computador e sistemas de informação (a) 

Propriedade industrial e intelectual (a) 

Outros ativos intangíveis (b) 

(*) Conforme classificador complementar 2 – Cadastro e vidas úteis dos ativos fixos tangíveis, intangíveis e propriedades de investimento. 

(a) Determinada em função do período de tempo em que tiver lugar a utilização exclusiva. 
(b) A vida útil deverá ser idêntica à definida para outros bens com características e uso similares 

O período de amortização e o método de amortização, para os ativos intangíveis com vida útil definida, são 

revistos em cada data de reporte. Alterações na vida útil esperada do ativo ou no padrão esperado de consumo 

dos benefícios económicos do ativo impactam o período ou o método de amortização, respetivamente, e são 

contabilisticamente tratados como alterações de estimativas pelo que se refletem ao abrigo da NCP 2- Políticas 

Contabilísticas, Alterações em Estimativas Contabilísticas e Erros, como correções prospetivas. A despesa 

com a amortização de um ativo intangível com vida útil definida é reconhecida na demonstração dos resultados.  

Os ganhos ou perdas decorrentes do desreconhecimento de um ativo intangível são calculados como a 

diferença entre o valor de venda e o valor contabilístico do ativo na data em que é desreconhecido, e são 

reconhecidas nesse momento na demonstração dos resultados.  

Despesas de pesquisa e desenvolvimento  

O Governo Regional reconhece em custos todas as despesas de pesquisa em que incorre. Os custos 

relacionados com o desenvolvimento de projetos são reconhecidos como ativos intangíveis quando se 

consegue demonstrar:  

 A viabilidade técnica de terminar o ativo para que o mesmo fique disponível para o uso ou para a 

venda;  

 A intenção de terminar o ativo e a capacidade de o usar ou vender;  

 Como esse ativo irá gerar benefícios económicos ou potencial de serviço;  

 A disponibilidade de recursos para terminar o ativo;  

 A capacidade de mensurar com fiabilidade os custos incorridos durante o desenvolvimento.  

Após o reconhecimento inicial do ativo, ele é mensurado ao custo menos amortizações acumuladas e menos 

perdas por imparidade, se aplicável. A amortização destes ativos começa quando o desenvolvimento do ativo 

termina e o ativo está disponível para uso.  
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A amortização é efetuada ao longo do período em que são esperados os respetivos benefícios. Durante o 

período de desenvolvimento, o ativo é testado por imparidade anualmente, sendo as eventuais perdas 

reconhecidas na demonstração dos resultados do respetivo período.  

Software  

Para os serviços da administração direta, apenas o software aplicacional é classificado como ativo intangível. 

O software operacional é incluído em ativos fixos tangíveis juntamente com os computadores uma vez que não 

pode ser separado do hardware. Também as licenças (quando relativas a mais do que um período financeiro) 

e que cumpram a definição de ativo são capitalizadas como parte dos ativos intangíveis juntamente com outro 

software.  

4.11 Registo das transações no plano de contas  

As contas do plano de contas que devem ser usadas para registar as transações relacionadas com ativos 

intangíveis encontram-se discriminadas abaixo.  

4.11.1 Para reconhecimento dos ativos 

Conta Descrição 

44     Ativos intangíveis 

440     
Ativos intangíveis de domínio público, património histórico, 
artístico e cultural 

 441    Goodwill 

  442    Projetos de desenvolvimento 

 443    Programas de computador e sistemas de informação 

 444    Propriedade industrial e intelectual 

 …    … 

 446    Outros ativos intangíveis  

454    Ativos intangíveis em curso 

 455    Adiantamentos por conta de investimentos 

4.11.2 Para reconhecimento das reservas de revalorização 

Conta Descrição 
58     Excedentes de revalorização de ativos fixos tangíveis e intangíveis 

581     Reavaliações decorrentes de diplomas legais 

    5811 Antes de impostos sobre o rendimento 

    5812 Impostos diferidos 

…     … 

589     Outros excedentes 

4.11.3 Para reconhecimento das depreciações e respetivas reversões 

Conta Descrição 
448     Amortizações acumuladas 
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64     Gastos de depreciação e amortização 

643     Ativos fixos intangíveis 

76     Reversões 

761     De depreciações e amortizações 

  7613   Ativos intangíveis 

 (A ser depois detalhada para cada natureza de ativo)  

4.11.4 Para reconhecimento das perdas por imparidade e respetivas reversões 

Conta Descrição 
449     Perdas por imparidade acumuladas 

459     Perdas por imparidade acumuladas (ativos em curso) 

65     Perdas por imparidade 

656     Em ativos intangíveis 

657     Em investimentos em curso 

76     Reversões 

762     De perdas por imparidades 

  7626   Em ativos intangíveis 

  7627   Em investimentos em curso 

 (A ser depois detalhada para cada natureza de ativo)  

4.11.5 Para reconhecimento de trabalhos para a própria entidade em ativos intangíveis  

Conta Descrição 
74     Trabalhos para a própria entidade 

742     Ativos intangíveis 

4.11.6 Para reconhecimento dos ganhos e perdas no desreconhecimento de ativos 

intangíveis  

Conta Descrição 
27     Outras contas a receber e a pagar 

278     Outros devedores e credores 

  2781   Devedores por alienação de ativos fixos tangíveis 

68     Outros gastos e perdas 

687     Gastos e perdas em ativos não financeiros 

  6871   Reversões 

    68713 Ativos intangíveis 

  6872   Sinistros 

  6873   Abates   

78     Outros rendimentos e ganhos 

  7871   Alienações 

    78713 Ativos intangíveis 

  7872   Sinistros 

4.12 Exemplo de divulgação  

Os quadros seguintes são exemplos de divulgações a serem incluídas nas demonstrações financeiras relacionadas com 

ativos fixos tangíveis.  

4.12.1 Divulgações para itens de balanço  

1. Movimentos do ano:  
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Coluna1 
Software (…) (…) (…) (…) (…) Total 

Custo        
Em (início do período de N-1)               

Aquisições               

Vendas e abates               

Em (fim do período de N-1)               

Aquisições               

Vendas e abates               

Em (fim do período N)               

Amortizações e imparidades        
Amortizações        

Imparidades        

Em (fim do período N-1)        

Amortizações               

Imparidades               

Em (fim do período N)               

Ativo líquido        
Em (fim do período N)               

Em (fim do período N-1)               

Em (início do período de N-1)               

4.12.2 Divulgações para itens de resultados  

1. Amortizações e depreciações  

Coluna1 Período N Período N-1 

Ativos fixos tangíveis           

Ativos intangíveis           

Propriedades de investimento ao custo         

Total de amortizações e depreciações           

(divulgação pode ser conjunta para todos os tipos de ativos fixos)  

2.Perdas por imparidade 

Coluna1 Período N 
Período 

N-1 

Ativos fixos tangíveis           

Ativos intangíveis           

Contas a receber de transações com contraprestação       

Total de perdas por imparidade           
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5 Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes  

5.1 Guia de utilização 

A norma de contabilização relativa a Provisões, Passivos contingentes e ativos contingentes por principais 

etapas: 

 O reconhecimento inicial de uma Provisão, Passivo contingente e Ativo contingente; 

 A mensuração da Provisão; 

 Alterações na Provisão; 

 Utilização da Provisão; 

Para os serviços simples do Governo Regional compete à Direção Regional do Orçamento e Tesouro nos 

termos da alínea j) do artigo 3.º do Decreto Regulamentar Regional n.º 12/2015/M, de 17/08, na sua redação 

atual, que aprovou a sua estrutura orgânica, em colaboração com todas entidades o reconhecimento das 

Provisões que terão reflexo nas Contas da Entidade, bem como, a divulgação dos Passivos e Ativos 

Contingentes. 

Os temas, ligados à contabilização e divulgação de Provisões, Passivos e Ativos Contingentes, devem ser 

consultados da seguinte forma: 

Ponto do Manual Tema abordado 

5.3. a 5.5. Referências ao normativo: principais conceitos 

5.6. a 5.7. 

Reconhecimento e mensuração inicial (Tipos de Provisões: para garantias (não financeiras), para 

contratos onerosos (ligadas a perdas associadas a contratos de construção e outros), para 

reestruturação (quando existem planos para desativação de serviços que prevejam rescisões de 

contratos de trabalho), para processos judiciais em curso, para matérias ambientas, provisões 

para desmantelamento (ligadas ao reconhecimento de ativos fixos tangíveis que envolvam no 

final a obrigação do desmantelamento de uma estrutura) e outras provisões. 

5.7.2. Alterações da Provisão 

5.7.3. Utilização da Provisão 

5.8. Situações particulares de reconhecimento de provisões 

5.9. Reconhecimento de um Passivo Contingente 

5.10. Reconhecimento de um Ativo Contingente 

5.11. Políticas a utilizar nas demonstrações financeiras 

5.12. Registo das transações no Plano de Contas 
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5.13.1 Mapas e divulgações para itens de balanço 

5.13.2 Mapas e divulgações para itens de resultados 

5.2 Objetivo desta secção  

O objetivo desta secção é o de fornecer orientações para a identificação de situações / transações que devam 

originar o reconhecimento de provisões bem como a forma de as mensurar.  

Adicionalmente fornece orientações sobre as divulgações que são exigidas para ativos e passivos 

contingentes, no sentido de permitir compreender a natureza, a oportunidade e a quantia dos mesmos.  

Esta secção não se aplica ao reconhecimento, mensuração ou divulgação das seguintes provisões, ativos 

contingentes e passivos contingentes:  

 Provisões e passivos contingentes provenientes de benefícios sociais proporcionados por uma 

entidade, pelos quais não receba retribuição que seja aproximadamente igual ao valor de bens e 

serviços que presta como contrapartida direta dos beneficiários desses serviços;  

As obrigações de proporcionar benefícios sociais surgem como uma consequência do compromisso 

do Governo de levar a efeito determinadas atividades numa base continuada durante um longo prazo, 

a fim de fornecer determinados bens e prestar serviços à comunidade.  

A necessidade, a natureza e o fornecimento de bens e serviços para satisfazer obrigações de política 

social dependem muitas vezes de um conjunto de condições sociais e demográficas, e são difíceis de 

prever;  

 Os originados em impostos sobre o rendimento ou equivalentes a impostos sobre o rendimento;  

 Instrumentos financeiros (incluindo garantias) que estejam no âmbito da NCP 18 - Instrumentos 

Financeiros;  

 Os decorrentes de benefícios de empregados, exceto benefícios de cessação de emprego que surjam 

em consequência de uma reestruturação, conforme tratado na presente Norma. Esta Norma aplica-se 

a provisões para reestruturações (incluindo unidades operacionais descontinuadas). Em alguns casos, 

uma reestruturação pode satisfazer a definição de uma unidade operacional descontinuada.  

Todas as provisões são contingentes porque são incertas quanto ao momento ou à quantia. Porém, neste 

âmbito o termo “contingente” é usado para passivos e ativos que não são reconhecidos porque a sua existência 

só será confirmada pela ocorrência ou não de um ou mais acontecimentos futuros incertos, não totalmente 

dentro do controlo da entidade.  

O termo “passivo contingente” é usado para passivos que não satisfaçam os critérios de reconhecimento. 

5.3 Referências ao normativo contabilístico  

NCP Descrição 
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NCP 15 Provisões, Passivo Contingentes e Ativos Contingentes 

5.4 Principais definições  

Tema Definição NCP 

Benefícios Sociais 

Referem-se a bens, serviços e outros benefícios proporcionados no 

prosseguimento de objetivos de política social do Governo. Estes 

benefícios podem incluir:  

(a) A prestação à comunidade de serviços de saúde, educação, 

habitação, transportes e outros serviços sociais. Em muitos casos, não 

se exige aos beneficiários destes serviços qualquer pagamento de 

uma quantia equivalente ao valor destes serviços; e  

(b) Pagamento de benefícios a famílias, idosos, inválidos, 

desempregados, veteranos e outros. Isto é, todos os níveis de governo 

podem proporcionar assistência financeira a indivíduos e grupos da 

comunidade para acederem a serviços que satisfaçam as suas 

necessidades particulares ou para complementar o seu rendimento. 

NCP 15 

Acontecimento 

que cria 

obrigações 

Acontecimento que cria obrigações é um acontecimento que cria uma 

obrigação legal ou construtiva que resulta no facto de uma entidade 

não ter qualquer alternativa realista senão liquidar essa obrigação. 

Ativo contingente é um ativo possível que decorre de acontecimentos 

passados e cuja existência apenas será confirmada pela ocorrência ou 

não de um ou mais acontecimentos futuros incertos que não está 

totalmente sob controlo da entidade. 

NCP 15 

Ativo Contingente 

Ativo contingente é um ativo possível que decorre de acontecimentos 

passados e cuja existência apenas será confirmada pela ocorrência ou 

não de um ou mais acontecimentos futuros incertos que não está 

totalmente sob controlo da entidade. 

NCP 15 

Contratos 

Executórios 

Contratos executórios são contratos segundo os quais nenhuma das 

partes cumpriu qualquer das suas obrigações ou ambas as partes 

cumpriram parcialmente as suas obrigações em igual extensão 

NCP 15 

Contrato oneroso 

Contrato oneroso é um contrato para a troca de ativos ou serviços, em 

que os custos inevitáveis para satisfazer as obrigações excedem os 

benefícios económicos ou potencial de serviço que se espera serem 

recebidos sob tal contrato. 

NCP 15 

Obrigação 

construtiva 

Obrigação construtiva é uma obrigação que deriva das ações de uma 

entidade quando:  

(a) Por via de um padrão estabelecido de práticas passadas, de 

políticas publicadas ou de uma declaração atual suficientemente 

específica, a entidade tenha indicado a outros que aceitará 

determinadas responsabilidades; e  

(b) Por isso, a entidade criou uma expetativa válida por parte desses 

outros de que aceitará essas responsabilidades. 

NCP 15 

 Obrigação legal é uma obrigação que deriva de:  NCP 15 
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Tema Definição NCP 
Obrigação Legal (a) Um contrato (através dos seus termos explícitos ou implícitos);  

(b) Legislação; ou  

(c) Outras disposições legais. 

 

 

 

 

 

Passivo 

contingente 

Passivo contingente é:  

(a) Uma obrigação possível que decorre de acontecimentos passados 

e cuja existência apenas será confirmada pela ocorrência ou não de 

um ou mais acontecimentos futuros incertos, que não está totalmente 

sob controlo da entidade; ou  

(b) Uma obrigação presente que decorre de acontecimentos passados, 

mas não é reconhecida porque:  

(i) Não é provável que seja exigido um exfluxo de recursos 

incorporando benefícios económicos ou potencial de serviço 

para liquidar essa obrigação; ou  

(ii) A quantia da obrigação não pode ser mensurada com 

suficiente fiabilidade. 

NCP 15 

Provisão Provisão é um passivo de momento ou quantia incertos.  
NCP 15 

 

Reestruturação 

Reestruturação é um programa que é planeado e controlado pelo 

órgão de gestão e que altera materialmente:  

(a) O âmbito das atividades de uma entidade; ou  

(b) A forma como essas atividades são conduzidas. 

NCP 15 

5.5 O enquadramento do normativo contabilístico 

Antes de entender os critérios de reconhecimento e mensuração de uma provisão, importa esclarecer os 

seguintes termos.  

5.5.1 Relação entre provisões e outros passivos 

As provisões podem ser distinguidas de outros passivos, tais como contas a pagar e acréscimos, porque há 

incerteza acerca do momento ou da quantia dos dispêndios futuros exigidos na sua liquidação. 

Provisões Contas a pagar Acréscimos 

São passivos de momento 

ou quantia incerta 

São responsabilidades para pagar 

bens ou serviços que tenham sido 

recebidos ou fornecidos e tenham 

sido faturados ou formalmente 

acordados com o fornecedor. 

São responsabilidades para pagar bens ou serviços 

que tenham sido recebidos ou fornecidos, mas não 

tenham sido pagos, faturados ou formalmente 

acordados com o fornecedor. Ainda que, algumas 

vezes, seja necessário estimar a quantia ou momento 

dos acréscimos, a incerteza é muito menor do que 

nas provisões. 

Todas as provisões são contingentes porque são incertas quanto ao momento ou à quantia. Porém, neste 

âmbito o termo “contingente” é usado para passivos e ativos que não são reconhecidos porque a sua existência 

só será confirmada pela ocorrência ou não de um ou mais acontecimentos futuros incertos, não totalmente 

dentro do controlo da entidade.  
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O termo “passivo contingente” é usado para passivos que não satisfaçam os critérios de reconhecimento.  

Provisões Passivos Contingentes 

São reconhecidas como passivos (presumindo que 

a respetiva quantia poder fiavelmente estimada) 

porque são obrigações presentes e é provável (mais 

provável do que não) que seja exigido um exfluxo 

de recursos incorporando benefícios económicos ou 

potencial de serviço para assumir essas obrigações. 

Não são reconhecidas como passivos porque são:  

i) Obrigações possíveis que carecem de confirmação se a 

entidade tem ou não uma obrigação presente que possa conduzir 

a um exfluxo de recursos incorporando benefícios económicos ou 

potencial de serviço; ou  

ii) Obrigações presentes que não satisfazem os critérios de 

reconhecimento, quer porque não é provável que seja exigido um 

exfluxo de recursos incorporando benefício económicos ou 

potencial de serviço para liquidar a obrigação, quer porque não 

pode ser feita uma estimativa suficientemente fiável da quantia da 

obrigação. 

5.6 Reconhecimento de uma provisão  

Uma provisão deve ser reconhecida quando, cumulativamente:  

 Uma entidade tem uma obrigação presente (legal ou construtiva) como resultado de um 

acontecimento passado;  

 É provável que seja exigido um exfluxo de recursos incorporando benefícios económicos ou 

potencial de serviço para pagar essa obrigação;  

 Pode ser feita uma estimativa fiável da quantia dessa obrigação.  

5.6.1 Obrigação presente  

Presume-se que um acontecimento passado deu origem a uma obrigação presente se, tomando em 

consideração toda a evidência disponível, for provável que tal obrigação exista à data de relato.  

Para determinar se existe uma obrigação presente à data de relato, deve ter-se em conta toda a evidência 

disponível, incluindo, por exemplo, a opinião de peritos. Caso a evidência disponível não permita concluir que 

é provável que tal obrigação exista à data de relato, a Entidade deve divulgar o passivo contingente.  

5.6.2 Acontecimento passado  

Um acontecimento passado que cria uma obrigação presente é designado de “acontecimento que cria 

obrigações”. Para tal é necessário que a Entidade não tenha qualquer alternativa realista senão liquidar a 

obrigação criada pelo mesmo, o que apenas ocorre:  

 Quando a liquidação da obrigação possa ser imposta por lei; ou  

 No caso de uma obrigação construtiva, quando o acontecimento (que pode ser uma ação da Entidade) 

crie, em terceiros, expetativas válidas de que a entidade cumprirá a obrigação.  

Uma obrigação envolve sempre uma outra parte a quem tal obrigação é devida. Porém, não é necessário saber 

a identidade da parte a quem a obrigação é devida pois, na verdade, a obrigação pode existir perante o público 

em geral.  
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5.6.3 Provável exfluxo de recursos incorporando benefícios económicos ou potencial de serviço  

Para que um passivo se qualifique para reconhecimento é necessário que exista não só uma obrigação 

presente, mas também a probabilidade de ocorrer um exfluxo de recursos incorporando benefícios económicos 

ou potencial de serviço para liquidar essa obrigação. Um exfluxo de recursos ou outro acontecimento é tido 

como provável se a probabilidade de o acontecimento ocorrer for maior do que a probabilidade de não ocorrer.  

Quando não for provável que exista uma obrigação presente, a Entidade deve divulgar um passivo contingente, 

a menos que a possibilidade de um exfluxo de recursos incorporando benefícios económicos ou potencial de 

serviço seja remota, situação em que não existe passivo contingente pelo que não é necessário sequer 

efetuar qualquer divulgação nas demonstrações financeiras.  

5.6.4 Estimativa fiável da obrigação  

Considera o normativo contabilístico que na maioria das situações uma entidade é capaz de determinar um 

conjunto de possíveis desfechos e pode, por isso, fazer uma estimativa da obrigação que seja suficientemente 

fiável para reconhecer uma provisão.  

No entanto, e apenas nos casos excecionais, quando não é possível efetuar uma estimativa fiável, existe um 

passivo que não pode ser reconhecido e, nesse caso, esse passivo é divulgado como um passivo contingente.  

5.6.5 Exemplos 

Exemplo 1 

A 30/04/2018, a entidade Y processou o GRM por incumprimento contratual. A entidade visada alegou não lhe ter sido 

prestada a informação necessária para poder prestar a assistência pela qual foi contratada. Segundo opinião do advogado 

do GRM é provável (mais provável do que não) que o Governo venho a perder esta batalha judicial. 

No entanto, após novos acontecimentos, a 30/04/2019 o advogado do GRM acredita que esta situação poderá ser revertida 

e o GRM não venha a pagar nenhuma indemnização. 

Data de relato a 31/12/2018 

Deverá ser refletida nas contas a respetiva provisão se for possível estimar de forma fiável a quantia a pagar. Nos raros 

cados em que tal acontece dever ser divulgado nos anexos às Demonstrações Financeiras da RAM um Passivo 

Contingente. 

Data de relato a 31/12/2019 

A provisão deverá ser revertida. 

Exemplo 2 

Segundo nova legislação, é exigido ao GRM que instale extintores em todos os seus edifícios públicos em 30 julho de 2019. 

O GRM ainda não instalou os extintores. 

Na data de relato a 31/12/2018 

Não há qualquer obrigação porque não há acontecimento que crie obrigações para os custos de instalar extintores nem 

para multas segundo a legislação em vigor, não sendo reconhecida qualquer provisão para o efeito. 
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5.7 Mensuração de uma provisão  

Uma provisão deve ser mensurada pela melhor estimativa do dispêndio exigido para liquidar a obrigação 

presente à data de relato. A melhor estimativa corresponde à quantia que a Entidade racionalmente pagaria 

para liquidar a obrigação à data de relato ou para a transferir para um terceiro nessa data.  

As estimativas do desfecho e do efeito financeiro são determinadas pelo julgamento do órgão de gestão, tendo 

em consideração a experiência de transações similares e, em alguns casos, os relatórios de peritos 

independentes.  

Para efetuar a estimativa, a Entidade determina o “valor esperado”, que é um método estatístico que tem em 

conta todos os possíveis desfechos e as respetivas probabilidades associadas. Alternativamente, quando 

existe um conjunto de desfechos possíveis num intervalo, e cada um dos pontos desse intervalo é tão provável 

como qualquer outro, é usado o ponto médio do intervalo.  

Para além do mencionado anteriormente, ao efetuar uma estimativa a Entidade deve ter em conta:  

Os riscos e incertezas que inevitavelmente envolvem muitos acontecimentos e circunstâncias:  

 É necessária prudência ao fazer julgamentos em condições de incerteza para que os rendimentos ou 

os ativos não sejam sobreavaliados e os gastos ou os passivos não sejam subavaliados;  

 Porém, a incerteza não justifica a criação de provisões excessivas ou uma deliberada sobreavaliação 

de passivos;  

 Estas incertezas que envolvem estimativas devem ser divulgadas nas demonstrações financeiras;  

O valor presente dessa estimativa:  

 Quando o efeito do valor temporal do dinheiro é materialmente relevante, a quantia de uma provisão 

deve ser o valor presente dos dispêndios que se esperam sejam necessários para liquidar a obrigação;  

 Quando uma provisão for descontada para o seu valor presente, o valor da provisão irá aumentará em 

cada ano à medida que a provisão mais se aproximar do momento esperado de liquidação;  

 A taxa de desconto a utilizar deve ser uma taxa antes de impostos que reflita simultaneamente 

avaliações correntes de mercado do valor temporal do dinheiro e os riscos específicos do passivo em 

questão.  

  Este aumento no valor da provisão é reconhecido como um encargo financeiro na demonstração dos 

resultados;  

 Os acontecimentos futuros que possam afetar a quantia exigida para liquidar uma obrigação:  

 É apropriado incluir, por exemplo, reduções esperadas de custos associados ao aumento da 

experiência associados à satisfação dessa obrigação.  

Os ganhos da alienação esperada de ativos não devem ser tomados em consideração ao mensurar uma 

provisão, mesmo que a alienação esperada esteja associada ao acontecimento que deu origem à provisão. A 
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Entidade deve sim reconhecer os ganhos em alienações esperadas de ativos no momento especificado pela 

NCP que trata dos respetivos ativos.  

5.7.1 Reembolsos  

Quando se espera que uma parte ou a totalidade dos dispêndios exigidos para liquidar uma provisão sejam 

reembolsados por uma outra parte (por exemplo, através de contratos de seguros, de cláusulas de 

indemnização ou de garantias de fornecedores), o reembolso deve ser reconhecido quando, e somente 

quando, for praticamente certo que o mesmo será recebido se a entidade liquidar a obrigação.  

Tal reembolso deve ser tratado como um ativo separado. A quantia reconhecida do reembolso não deve 

exceder a quantia da provisão:  

 Se a entidade é responsável pela quantia total em questão, isto é, se tiver de regularizar toda a quantia 

se o terceiro por qualquer razão não pagar, deve ser reconhecida uma provisão para o total da quantia 

da obrigação, sendo reconhecido um ativo separado pela quantia do reembolso esperado quando seja 

quase certo que tal será recebido se a entidade regularizar o passivo;  

 Se a entidade não é responsável pelos custos em questão se o terceiro não pagar então estes custos 

não são incluídos na provisão.  

Na demonstração dos resultados, o gasto relacionado com a provisão pode ser apresentado líquido da quantia 

reconhecida do reembolso.  

5.7.2 Alterações das provisões  

As provisões devem ser revistas em cada data de relato e ajustadas para refletirem a melhor estimativa 

corrente. Se deixar de ser provável que é necessário um exfluxo de recursos incorporando benefícios 

económicos ou potencial de serviço para liquidar a obrigação, a provisão deve ser revertida.  

Exemplo 3 

O GRM reconheceu uma provisão para uma batalha judicial para o qual o seu advogado indicou uma probabilidade alta de 

terem de vir pagar uma quantia de cerca de 1 milhão de euros. Nas contas reconheceu uma provisão nesse valor. No ano 

seguinte, dado novos desenvolvimentos, o advogado prevê que existe uma alta probabilidade de só ter de pagar metade 

desse valor.  

Neste caso, e tratando-se de uma estimativa, no ano de 2019, deverá ser revertida parcialmente esse valor sendo esta 

alteração levada a resultados, numa abordagem prospetiva. 

5.7.3 Utilização das provisões  

Uma provisão apenas deve ser utilizada para dispêndios relativamente aos quais foi originalmente reconhecida.  

5.8 Situações particulares de reconhecimento de provisões  

5.8.1 Resultados líquidos operacionais futuros  

Não devem ser reconhecidas provisões para prejuízos provenientes de atividades operacionais futuras. Isto 

porque as demonstrações financeiras tratam da posição financeira de uma entidade no fim de um período de 
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relato e não da sua posição financeira no futuro. Por isso, nenhuma provisão é reconhecida para cobrir os 

gastos que sejam necessários suportar para uma entidade prosseguir, no futuro, atividades já em curso.  

5.8.2 Contratos onerosos  

Se uma entidade tiver um contrato oneroso, a obrigação presente (líquida de recuperações) decorrente do 

contrato deve ser reconhecida e mensurada como uma provisão.  

Este requisito só se aplica a contratos que sejam onerosos. São assim excluídos os contratos que 

proporcionem benefícios sociais, celebrados na expetativa de que a entidade não recebe, como contrapartida 

direta dos beneficiários desses serviços, retribuição que seja aproximadamente igual ao valor dos bens e 

serviços prestados.  

5.8.3 Reestruturações  

São exemplos de restruturações as seguintes situações:  

 Cessação ou alienação de uma atividade ou entidade pública;  

 Encerramento de uma unidade administrativa ou cessação de atividades de uma entidade pública num 

local específico ou região ou a deslocalização de atividades de uma região para outra;  

 Alterações na estrutura do órgão de gestão, por exemplo, eliminar um nível de administração ou serviço 

executivo; e  

 Reorganizações fundamentais que tenham um efeito material na natureza e âmbito das operações da 

entidade.  

Uma provisão para gastos de reestruturação apenas é reconhecida quando são satisfeitos os critérios de 

reconhecimento geral de provisões, como segue.  

Obrigação construtiva  

Surge apenas quando uma entidade:  

 Tem um plano formal detalhado para a reestruturação que identifique pelo menos:  

 A respetiva unidade operacional / atividade ou a parte de uma unidade operacional/atividade;  

 As principais localizações afetadas;  

 A localização, função e número aproximado de empregados que serão compensados pela 

cessação dos seus serviços;  

 Os dispêndios que serão assumidos; e  

 Quando será implementado o plano;  

 Criou uma expetativa válida nos afetados de que levará a efeito a reestruturação, começando a 

implementar esse plano ou anunciando as suas principais características aos afetados pelo mesmo. 

Para a Entidade, a prova de que começou a implementar um plano de reestruturação é evidenciada, 

por exemplo, por:  
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 O anúncio público das principais características do plano;  

 A venda ou transferência de ativos;  

 A notificação da intenção de cancelar locações, ou  

 O estabelecimento de contratos alternativos para clientes de serviços.  

Se a Entidade iniciar a implementação de um plano de reestruturação, ou anunciar as suas principais 

características aos afetados, somente após a data de relato, pode ser necessária divulgação se a 

reestruturação for de tal importância que a sua não divulgação afetaria a capacidade dos utilizadores das 

demonstrações financeiras de fazerem avaliações apropriadas e tomarem decisões económicas. No entanto, 

dado se tratarem apenas de planos iniciais, nenhuma provisão deve ser constituída nesta situação, apesar do 

passivo contingente ter de ser divulgado nas notas ao anexo às Demonstrações Financeiras da RAM. 

No caso, por exemplo, de uma venda de ativos ou transferência de operações, mesmo quando a Entidade 

tenha tomado uma decisão de vender uma unidade operacional e tenha anunciado essa decisão publicamente, 

não está comprometida com a venda até que tenha sido identificado um comprador e haja um acordo de venda 

vinculativo, só nesta altura deverá ser reconhecida a respetiva provisão.  

O valor da provisão deve incluir apenas os dispêndios diretos provenientes da reestruturação, que são os que, 

simultaneamente:  

 Estão necessariamente associados à reestruturação;  

 Não estão associados às atividades em curso.  

Não deve incluir os seguintes gastos:  

 Gastos de relocalizar ou voltar a formar pessoal que continua;  

 Gastos comerciais;  

 Investimentos em novos sistemas e redes de distribuição.  

5.9 Reconhecimento de um passivo contingente  

Um passivo contingente não deve ser reconhecido. Deve sim ser divulgado, exceto se for remota a 

possibilidade de um exfluxo de recursos incorporando benefícios económicos ou potencial de serviço. Quando 

a Entidade for conjunta e solidariamente responsável por uma obrigação, como por exemplo no caso de uma 

dívida de um empreendimento conjunto, a parte da obrigação que se espera que seja satisfeita por outras 

partes deve ser tratada como um passivo contingente.  

A Entidade deve reconhecer uma provisão relativa à parte da obrigação em que seja provável um exfluxo de 

recursos incorporando benefícios económicos ou potencial de serviço.  

Os passivos contingentes devem ser continuamente avaliados para determinar se um exfluxo de recursos 

incorporando benefícios económicos ou potencial de serviço se tornou provável. Quando se torna provável, 

deve ser reconhecida uma provisão nas demonstrações financeiras desse período.  

5.10 Reconhecimento de um ativo contingente  

Tal como um passivo contingente, também um ativo contingente não deve ser reconhecido, isto porque isso 
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poderia resultar no reconhecimento de rendimentos que poderão nunca ser realizados.  

No entanto, e ao invés de um passivo contingente que deve ser sempre divulgado nas demonstrações 

financeiras exceto se a probabilidade de exfluxos for remota, um ativo contingente só deve ser divulgado 

quando seja provável um influxo de benefícios económicos ou potencial de serviço.  

Os ativos contingentes devem ser continuamente avaliados para determinar se um influxo de benefícios 

económicos ou potencial de serviço ocorrerá e o valor do ativo pode ser mensurado com fiabilidade. Quando 

tal alteração ocorre, a, Entidade deve reconhecer o ativo e o rendimento relacionado nas demonstrações 

financeiras desse período. 

Nessa avaliação contínua, se se determinar que se tornar provável um influxo de benefícios económicos ou 

potencial de serviço, então o ativo contingente que até aqui não era divulgado, passa a ser deve ser divulgado 

nas demonstrações financeiras desse período.  

5.11 A política contabilística para o subsetor da administração direta da Região  

A entidade reconhece uma provisão quando tem uma obrigação (legal ou construtiva) em resultado de um 

evento passado, é provável que exista um exfluxo de recursos incorporando benefícios económicos ou 

potencial de serviço para pagar essa obrigação e a esta pode ser estimada com fiabilidade.  

A entidade poderá reconhecer provisões para contratos onerosos, reestruturações, garantias prestadas 

(avales) quando não se enquadrarem na NCP 18, custos de desmantelamento, garantias a clientes, matérias 

ambientais e provisões para acidentes de trabalho e doenças profissionais.  

Quando se espera que uma provisão possa ser reembolsada, no todo ou em parte, o reembolso é reconhecido 

como um ativo separado apenas quando o reembolso é quase certo (eventos cobertos por seguros).  

O gasto relativo a uma provisão é apresentado na demonstração dos resultados, líquido dos respetivos 

reembolsos.  

5.11.1 Provisão para reabilitação / desmantelamento  

Para os gastos estimados para cumprir com as obrigações relacionadas com reabilitações ou 

desmantelamento de ativos, a entidade apresenta estes passivos ao seu valor presente usando os cash-flows 

estimados sendo reconhecidos como parte dos custos de aquisição do ativo subjacente. O efeito temporal do 

dinheiro é reconhecido como gasto de juros.  

A estimativa de cash-flows é revista a cada data de relato e a provisão é ajustada em conformidade. A variação 

na provisão decorrente de um aumento ou de uma redução dos gastos estimados, ou uma alteração na taxa 

de desconto usada, aumenta ou reduz o custo de aquisição do ativo subjacente. 

5.11.2 Contratos onerosos  

A entidade reconhece uma provisão para contratos onerosos quando os custos inevitáveis de satisfazer as 

obrigações ao abrigo de um contrato (construção, arrendamento) são superiores aos benefícios económicos 

que se espera que sejam recebidos ao abrigo do mesmo.  
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5.11.3 Acidentes de trabalho e doenças profissionais 

Ao abrigo do Decreto-Lei n.º 503/99, de 20/11, na sua redação atual, foi aprovado regime jurídico dos acidentes 

de trabalho e das doenças profissionais ocorridos ao serviço de entidades empregadoras públicas. Ao abrigo 

do artigo 4.º «Os trabalhadores têm direito, independentemente do respectivo tempo de serviço, à reparação, 

em espécie e em dinheiro, dos danos resultantes de acidentes em serviço e de doenças profissionais, nos 

termos previstos neste diploma.», nestes termos é legítimo que se provisione o valor esperado com a reparação 

dos trabalhadores com base numa estimativa fiável. 

5.11.4 Reestruturações  

A entidade apenas reconhece uma provisão para gastos de reestruturação quando são satisfeitos os critérios 

de reconhecimento geral de provisões, se tiver criado uma obrigação construtiva o que implica que tenha um 

plano formal detalhado para a reestruturação que identifique pelo menos:  

 A respetiva unidade operacional / atividade ou a parte de uma unidade operacional/atividade;  

 As principais localizações afetadas;  

 A localização, função e número aproximado de trabalhadores que serão compensados pela 

cessação dos seus serviços;  

 Os dispêndios que serão assumidos; e  

 Quando será implementado o plano. 

Criou uma expetativa válida nos afetados de que levará a efeito a reestruturação, começando a implementar 

esse plano ou anunciando as suas principais características aos afetados pelo mesmo. Para a entidade, a 

prova de que começou a implementar um plano de reestruturação é evidenciada, por exemplo, por:  

 O anúncio público das principais características do plano;  

 A venda ou transferência de ativos;  

 A notificação da intenção de cancelar locações, ou  

 O estabelecimento de contratos alternativos para clientes de serviços.  

Se a entidade iniciar a implementação de um plano de reestruturação, ou anunciar as suas principais 

características aos afetados, somente após a data de relato, pode ser necessária divulgação se a 

reestruturação for de tal importância que a sua não divulgação afetaria a capacidade dos utilizadores das 

demonstrações financeiras de fazerem avaliações apropriadas e tomarem decisões económicas. No entanto, 

dado se tratarem apenas de planos iniciais, nenhuma provisão deve ser constituída nesta situação, apesar do 

passivo contingente ter de ser divulgado nas notas ao anexo às Demonstrações Financeiras da RAM. 

5.11.1 Processos judiciais em curso 

A entidade reconhece uma provisão para processos judiciais em curso pelo valor estimado que terá de 

despender, e cuja probabilidade de acontecimento é mais certa do que não para indemnizar um terceiro, com 

base na opinião de um perito independente. 
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5.11.2 Passivos contingentes  

A entidade não reconhece os passivos contingentes, mas os mesmos são divulgados nas demonstrações 

financeiras a não ser que seja remota a probabilidade de exfluxo.  

5.11.3 Ativos contingentes  

A entidade não reconhece um ativo contingente, mas divulga nas demonstrações financeiras os detalhes do 

possível ativo cuja existência está dependente da ocorrência ou não de um ou vários eventos futuros os quais 

não estão sob controlo da entidade.  

Os ativos contingentes são continuamente revistos para garantir que qualquer evolução sobre o desfecho 

previsto está adequadamente refletida nas demonstrações financeiras. Quando se torna quase certo que um 

influxo irá ocorrer e o valor do ativo consegue ser fiavelmente mensurado, o ativo e o rendimento 

associado são reconhecidos nas demonstrações financeiras no período em que essa alteração ocorre.  

5.11.4 Julgamentos associados às provisões  

As provisões são constituídas com base numa estimativa efetuada que tem em conta toda a informação 

disponível. As provisões são mensuradas pela melhor estimativa dos gastos necessários para satisfazer a 

obrigação à data de reporte, e são descontadas para o seu valor presente sempre que o efeito temporal do 

dinheiro é significativo (mais de um ano após a data de balanço).  

As provisões para reabilitação / desmantelamento são reconhecidas pela estimativa do custo a incorrer para o 

cumprimento de obrigações ambientais de longo prazo, tendo em conta a opinião e o julgamento de 

engenheiros especialistas no tema.  

Os gastos estimados são descontados usando uma taxa de desconto antes de imposto que reflete a avaliação 

atual do mercado do valor temporal do dinheiro.  

5.12 Registo das transações no plano de contas  

1. Para registo da Provisão no Balanço 

Conta Descrição 

29     Provisões 

291     Impostos, contribuições e juros de mora 

 2911   Impostos 

    2912  Contribuições 

   2913  Juros de mora 

 292    Garantias a clientes 

 293    Processos judiciais em curso 

 294    Acidentes de trabalho e doenças profissionais  

295   Matérias ambientais 
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Conta Descrição 

296   Contratos onerosos 

297   Reestruturação e reorganização 

 298    Outras provisões 

2. Para registo da Provisão na Demonstração de Resultados 

Conta Descrição 

67     Provisões do período 

671     Impostos, contribuições e juros de mora 

 6711   Impostos 

    6712  Contribuições 

   6713  Juros de mora 

 672    Garantias a clientes 

 673    Processos judiciais em curso 

 674    Acidentes de trabalho e doenças profissionais  

675   Matérias ambientais 

676   Contratos onerosos 

677   Reestruturação e reorganização 

 678    Outras provisões 

3. Para registo do desconto da Provisão 

Conta Descrição 

69     Gastos e perdas por juros e outros encargos 

691     Juros suportados 

 6911   Juros de financiamentos obtidos 

5.13 Exemplo de divulgação  

Os quadros seguintes são exemplos de divulgações a serem incluídas nas demonstrações financeiras 

relacionadas com Provisões, Passivos contingentes e Ativos Contingentes.  

5.13.1 Divulgações para itens de balanço 

1. Detalhe das provisões constituídas 

Coluna1 Período N Período N-1 

Provisões     

Garantias a clientes     

Processos judiciais em curso     
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Acidentes de trabalho e doenças profissionais    

Matérias ambientais   

Contratos onerosos   

Reestruturação e reorganização     

Outras provisões     

Em 31/12     

De curto prazo     

De médio e longo prazo     

5.13.2 Divulgações para itens de resultados 

1. Detalhe do movimento ocorrido em Provisões 

Coluna1 
Para contratos 

onerosos 
Para 

reestruturação 

 
Para reabilitação e 

desmantelamento de ativos 

 
Para riscos e outros 

encargos 

Em N         

Saldo inicial         

Reforços         

Utilizações     

Reversões         

Efeito temporal         

Em (fim do período N)         

Em N-1         

Saldo inicial         

Reforços         

Utilizações     

Reversões         

Efeito temporal         

Em (fim do período N-1)         

 

  



 

 

Manual de Contabilidade e Relato   Administração direta da APR  Versão 1 

109 

6 Ativos não correntes detidos para venda  

6.1 Guia de utilização 

A norma de contabilização relativa a ativos não correntes detidos para venda tem por principais etapas: 

 Reconhecimento de um ativo não corrente detido para venda; 

 Divulgação destes ativos. 

Para o Governo Regional compete à DRPI, nos termos do artigo 3.º do Decreto Regulamentar Regional n.º 

12/2018/M, de 24/09, que aprovou a sua estrutura orgânica, a sua valorização e divulgação. Esta publicitação 

é feita no sítio da internet: https://imoveis.madeira.gov.pt/. 

Os temas, ligados à divulgação e apresentação de ativos não correntes detidos para venda devem ser 

consultados da seguinte forma: 

Ponto do Manual Tema abordado 

6.3. a 6.4. Referências ao normativo: principais conceitos 

6.5. a 6.6. Reconhecimento e mensuração inicial 

6.5.2 Exclusões do reconhecimento 

6.7. Apresentação 

6.8. Políticas a utilizar nas demonstrações financeiras 

6.9. Registo das transações no Plano de Contas 

6.10.1. Mapas e divulgações para itens de balanço 

6.10.2. Mapas e divulgações para itens de resultados 

6.2 Objetivo desta secção  

O objetivo desta secção é o de estabelecer os critérios para a contabilização dos ativos não correntes detidos 

para venda, e a apresentação e divulgação das unidades operacionais em descontinuação.  

Uma vez que não existe nenhuma NCP ou IPSAS que tratem deste tema, aplica-se supletivamente a NCRF 8 

para a classificação e mensuração dos ativos não correntes detidos para venda.  

Esta Norma exige que os ativos que satisfaçam os critérios de classificação como detidos para venda:  

a) Sejam mensurados pelo menor valor entre a quantia escriturada e o justo valor menos os custos de 

alienação, devendo a sua depreciação cessar; e  

b) Sejam apresentados separadamente no balanço, sendo os resultados das unidades operacionais 
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descontinuadas apresentados separadamente na demonstração dos resultados.  

6.3 Referências ao normativo contabilístico  

Referências ao normativo contabilístico  

NCP Descrição 

NCRF 8 Ativos não correntes detidos para venda e Unidades Operacionais descontinuadas 

6.4 Principais definições  

Tema Definição NCP 

Ativo corrente 

Ativo corrente: é um ativo que satisfaça qualquer dos seguintes 

critérios:  

a) Se espera que seja realizado, ou se pretende que seja vendido ou 

consumido, no decurso normal do ciclo operacional da entidade;  

b) Esteja detido essencialmente para a finalidade de ser negociado;  

c) Se espere que seja realizado num período até doze meses após a 

data do balanço; ou  

d) Seja caixa ou equivalente de caixa a menos que lhe seja limitada a 

troca ou sejam usados para liquidar um passivo durante pelo menos 

doze meses após a data do balanço.  

NCRF 8 

Ativos não 

correntes 

Ativos não correntes: são ativos que não satisfaçam a definição de 

ativo corrente. 
NCRF 8 

Altamente 

provável 

Altamente provável: é um acontecimento cuja possibilidade de 

ocorrência é significativamente mais do que provável. NCRF 8 

Componente de 

uma entidade 

Componente de uma entidade: são unidades operacionais e fluxos de 

caixa que possam ser claramente distinguidos, operacionalmente e 

para finalidades de relato financeiro, do resto de uma entidade. Custos 

de alienação: são custos incrementais diretamente atribuíveis à 

alienação de um ativo, grupo para alienação ou unidade geradora de 

caixa, excluindo gastos de financiamento e gastos de impostos sobre 

o rendimento. 

NCRF 8 

Compromisso 

firme de compra 

Compromisso firme de compra: é um acordo com uma parte não 

relacionada, vinculando ambas as partes e normalmente legalmente 

imponível, que:  

a) Especifique todos os termos significativos, incluindo o preço e a 

tempestividade das transações; e  

b) Inclua um desincentivo por não desempenho que seja 

suficientemente grande para tornar o desempenho altamente provável. 

NCRF 8 

Custos de 

alienação 

Custos de alienação: são custos incrementais diretamente atribuíveis 

à alienação de um ativo, grupo para alienação ou unidade geradora de 
NCRF 8 



 

 

Manual de Contabilidade e Relato   Administração direta da APR  Versão 1 

111 

Tema Definição NCP 
caixa, excluindo gastos de financiamento e gastos de impostos sobre 

o rendimento. 

Grupo de 

alienação 

Grupo para alienação: é um grupo de ativos a alienar, por venda ou de 

outra forma, em conjunto com um grupo numa só transação, e passivos 

diretamente associados a esses ativos que serão transferidos na 

transação. O grupo inclui goodwill adquirido numa concentração de 

atividades empresariais se o grupo for uma unidade geradora de caixa 

à qual tenha sido imputado goodwill. 

NCRF 8 

Justo valor Justo valor: é a quantia pela qual um ativo pode ser trocado ou um 

passivo liquidado, entre partes conhecedoras e dispostas a isso, numa 

transação em que não exista relacionamento entre elas. 

NCRF 8 

Provável Provável: um acontecimento é provável quando a possibilidade da sua 

ocorrência for superior à possibilidade da não ocorrência. NCRF 8 

Quantia 

recuperável 

Quantia recuperável: é a quantia mais alta entre o justo valor de um 

ativo ou unidade geradora de caixa menos os custos de alienação e o 

seu valor de uso. 
NCRF 8 

Unidade geradora 

de caixa 

Unidade geradora de caixa: é o mais pequeno grupo identificável de 

ativos que seja gerador de influxos de caixa e que seja em larga 

medida independente dos influxos de caixa de outros ativos ou grupos 

de ativos. 

NCRF 8 

Unidade 

operacional 

descontinuada 

Unidade operacional descontinuada: é um componente de uma 

entidade que seja alienado ou esteja classificado como detido para 

venda e:  

a) Represente uma importante linha de negócios separada ou uma 

área geográfica operacional;  

b) Seja parte integrante de um único plano coordenado para alienar 

uma importante linha de negócios separada ou área geográfica 

operacional; ou  

c) Seja uma subsidiária adquirida exclusivamente com vista à revenda. 

NCRF 8 

Valor de uso Valor de uso: é o valor presente dos fluxos de caixa futuros estimados, 

que se espera obter do uso continuado de um ativo ou unidade 

geradora de caixa e da sua alienação no fim da sua vida útil. 
NCRF 8 

6.5 Reconhecimento 

Um ativo não corrente (ou um grupo para alienação) deve ser reconhecido como disponível para venda quando 

a sua quantia escriturada é recuperada principalmente através de uma transação de venda e não pelo seu uso 

continuado e o prazo de venda espera-se que seja realizado durante os próximos 12 meses. Assim:  

 O mesmo deve estar disponível para venda imediata na sua condição atual; e  

 A venda seja altamente provável, que é evidenciado:  
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 Se tiver sido iniciado um plano de venda para encontrar comprador;  

 Se o preço de venda é razoável em comparação com o justo valor;  

 Se se prevê a conclusão da venda no prazo de um ano.  

Se estas condições apenas forem satisfeitas após a data do balanço, o ativo só deve ser reconhecido como 

disponível para venda no exercício seguinte.  

6.5.1 Extensão do período para completar a venda 

Uma extensão do período durante o qual se exige que a venda seja concluída não exclui que um ativo (ou 

grupo para alienação) seja classificado como detido para venda se o atraso for causado por acontecimentos 

ou circunstâncias fora do controlo da entidade e se houver prova suficiente de que a entidade continua 

comprometida com o seu plano de vender o ativo (ou grupo para alienação).  

Uma exceção ao requisito de um ano referido no parágrafo 8 da NCRF 8 deve, portanto, aplicar -se nas 

seguintes situações em que esses acontecimentos ou circunstâncias ocorram: 

a) À data em que uma entidade se compromete a planear a venda de um ativo não corrente (ou grupo 

para alienação), ela espera razoavelmente que outros (não compradores) imponham condições à 

transferência do ativo (ou grupo para alienação) que prolonguem o período exigido para que a venda 

seja concluída; 

i) As ações necessárias para responder a essas condições não podem ser iniciadas antes 

de ser obtido um compromisso firme de compra; e 

ii) Um compromisso firme de compra é altamente provável dentro de um ano. 

b) Uma entidade obtém um compromisso firme de compra e, como resultado, um comprador ou outros 

impõem inesperadamente condições à transferência de um ativo não corrente (ou grupo para 

alienação), anteriormente classificado como detido por venda, que irão prolongar o período exigido 

para que a venda seja concluída; 

 i) Foram tomadas as ações tempestivas necessárias para responder às condições; e 

 ii) Se espere uma resolução favorável dos factos que condicionam o atraso. 

c)  Durante o período inicial de um ano, ocorrem circunstâncias que foram anteriormente consideradas 

improváveis e, como resultado, um ativo não corrente (ou grupo para alienação) anteriormente 

classificado como detido para venda não é vendido até ao final desse período; e 

 i) Durante o período inicial de um ano, a entidade envidou as ações necessárias para responder 

à alteração nas circunstâncias;  

ii) O ativo não corrente (ou grupo para alienação) está a ser amplamente publicitado a um preço 

que é razoável, dada a alteração nas circunstâncias; e  

iii) Foi satisfeito o critério do parágrafo 8 da NCRF 8. 

Assim, se a venda não estiver concluída no prazo de um ano, ainda assim o ativo pode ser classificado como 
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detido para venda nas condições descritas anteriormente.  

Se for provável que a venda ocorra num prazo superior a 12 meses os custos de venda devem ser atualizados 

para o seu valor presente, utilizando para o efeito a respetiva taxa de desconto. 

6.5.2 Exclusões do reconhecimento 

 Não devem ser reconhecidos como ativos não correntes disponíveis para venda:  

 Ativos abandonados - por se esperar que o seu custo venha a ser recuperado pelo uso;  

 Ativos temporariamente inativos.  

6.6 Mensuração  

Antes da classificação como disponível para venda, um ativo deve ser mensurado de acordo com a norma que 

lhe seja aplicável.  

Após a classificação como disponível para venda, o ativo deve ser mensurado ao menor valor entre:  

 A quantia escriturada de acordo com o critério do ativo a que este pertence antes da reclassificação; e  

 Justo valor menos custos de vender.  

Nesse momento devem cessar as amortizações do ativo e este passa a estar sujeito a testes de 

imparidade.  

6.6.1 Alteração no plano de venda  

Quando o ativo não corrente deixar de satisfazer as condições para ser considerado como disponível para 

venda, o mesmo deve ser valorizado ao menor entre:  

 A quantia registada antes do ativo ter sido classificado como disponível para venda, ajustada de 

qualquer depreciação, amortização ou da reavaliação a que teria sido sujeito se não tivesse sido 

classificado como detido para venda; e  

 O valor recuperável (maior entre o valor em uso e o justo valor menos os custos da sua venda) à data 

da decisão de não alienação.  

O ativo deverá assim ser reclassificado, como se o ativo não tivesse sido classificado como ativo não corrente 

detido para venda, aplicando-se um procedimento retrospetivo. 

6.7 Apresentação  

 Ativos não correntes detidos para venda:  

 No Balanço este ativo deve ser apresentado em separado dos restantes ativos;  

 Na Demonstração de resultados deve ser apresentada uma linha de carácter informativo 

suplementar.  
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 Unidades operacionais descontinuadas:  

 Na demonstração de resultados deve ser apresentado o detalhe do resultado do período obtido 

de operações descontinuadas;  

 Na demonstração de fluxos de caixa devem ser apresentados os fluxos de caixa líquidos das 

unidades operacionais descontinuadas atribuíveis às atividades de exploração, de 

investimento e de financiamento.  

6.8 A política contabilística para o subsetor da administração direta da Região  

A Entidade classifica ativos não correntes como disponíveis para venda quando a sua quantia escriturada é 

recuperada principalmente através de uma transação de venda e não pelo seu uso continuado. Estes ativos 

são mensurados ao mais baixo entre o valor contabilístico e o seu justo valor menos os custos relacionados 

com a venda.  

Os custos relacionados com a venda são aqueles custos incrementais diretamente relacionados com a venda, 

os quais não seriam incorridos se a venda não se realizasse, excluindo os custos financeiros e o respetivo 

imposto sobre o rendimento.  

O critério para ser classificado como disponível para venda é considerado cumprido quando a venda é 

altamente provável e o ativo está disponível para venda na sua condição atual. As ações necessárias 

para a venda devem indicar que não é provável que sejam efetuadas alterações significativas ao processo de 

venda tal como acordado, ou que a decisão de venda possa ser revertida.  

Os ativos fixos tangíveis e as propriedades de investimento deixam de ser depreciados quando são 

classificadas como detidos para venda. Os ativos e passivos classificados como detidos para venda são 

apresentados separadamente numa linha do Balanço.  

Se houver alterações no plano de venda que implique o desreconhecimento do ativo como detido para venda, 

a entidade reclassifica o ativo mensurando-o como se o ativo não sido classificado como Ativo não corrente 

detido para venda ao menor dos dois valores; a) A sua quantia escriturada antes de o ativo (ou grupo para 

alienação) ser classificado como detido para venda, ajustada por qualquer depreciação, amortização ou 

revalorização que teria sido reconhecida se o ativo (ou grupo para alienação) não estivesse classificado como 

detido para venda; e b) A sua quantia recuperável à data da decisão posterior de não vender. 

Uma operação descontinuada é considerada como tal quando é uma componente da entidade que ou foi 

vendida ou que foi classificada como detida para venda, e:  

 Representa uma linha significativa da atividade; ou  

 É uma subsidiária adquirida com o objetivo de revenda.  

Os resultados das operações descontinuadas são excluídos dos resultados das operações em continuidade e 

são apresentados na demonstração de resultados separadamente com um valor único relativo a resultado do 

período de operações descontinuadas.  
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6.9 Registo das transações no plano de contas  

Este tema tem apenas reflexo em termos de divulgação nas notas do anexo às demonstrações financeiras da 

entidade e não é efetuada qualquer reclassificação a nível de plano de contas. Os ativos e passivos mantêm-

se nas contas onde inicialmente foram registados, até à sua venda, seguindo depois os critérios de 

desreconhecimento previstos nas normas que lhes são aplicáveis.  

6.10 Exemplo de divulgação  

Uma entidade deve apresentar e divulgar informação que permita aos utentes das demonstrações financeiras 

avaliar os efeitos financeiros das unidades operacionais descontinuadas e das alienações de ativos não 

correntes (ou grupos para alienação). 

6.10.1  Divulgações para itens de balanço  

1. Detalhe dos ativos e passivos das operações descontinuadas 

  
Coluna1 Período N Período N-1 

Ativos     

Ativos fixos tangíveis     

Contas a receber     

Caixa e depósitos     

(…)     

Total     

Passivos     

Outras contas a pagar     

Empréstimos obtidos     

(…)     

Total     
Ativos líquidos relacionados com operações 
descontinuadas     

Valores acumulados em capital próprio     

Reservas de justo valor     

Impostos diferidos relativos à reserva de justo valor     

(…)     
Reserva de justo valor classificada como detida para 
venda     

2. Divulgações para itens de resultados 

 

Coluna1 Período N Período N-1 

Fluxos de caixa relativos a atividades     

Operacionais     

De investimento     

De financiamento     

(…)     

Fluxos de caixa líquidos     
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6.10.2 Divulgações para itens de resultados 

1. Detalhe dos resultados das operações descontinuadas 

Coluna1 Período N Período N-1 

Receita     

Despesa     

Resultado operacional     

Custos financeiros     

Imparidades reconhecidas na mensuração para o justo valor menos custos para 
vender     

Resultado antes de imposto das operações descontinuadas     

Benefício fiscal     

Relacionado com o resultado antes de imposto das atividades ordinárias   

Relacionado com o remensuração para o justo valor menos custos de venda   

Resultado do período de operações descontinuadas     
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7 Ativos de concessão 

7.1 Guia de utilização 

A norma de contabilização dos ativos de concessão implica 4 grandes momentos: 

 O reconhecimento inicial; 

 A atribuição do modelo de mensuração; 

 A mensuração subsequente; 

 O desreconhecimento. 

Os ativos de concessão devem ser reconhecidos pela Unidade Técnica, a quem compete o acompanhamento 

geral e global das Parcerias Público Privadas, verificando o cumprimento das condições de Concessões e 

PPP´s da RAM. A mensuração subsequente e a gestão desses ativos é feita de acordo com a NCP 15 ou NCP 

18, conforme aplicável. 

Os temas, ligados à contabilização de ativos de concessão na perspetiva do concedente, devem ser 

consultados da seguinte forma: 

Ponto do Manual Tema abordado 

7.3. a 7.5. Referências ao normativo: principais conceitos 

7.5.1. Modelo do Passivo Financeiro 

7.5.2. Modelo de atribuição de um direito ao Concessionário 

7.5.2. Modelo Misto 

7.6. Mensuração subsequente 

7.8. Políticas a utilizar nas demonstrações financeiras 

7.9. Registo das transações no Plano de Contas 

7.10.1 Mapas e divulgações para itens de balanço 
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7.10.2 Mapas e divulgações para itens de resultados 

7.2 Objetivo desta secção 

O objetivo desta secção é o de fornecer orientações para a contabilização de itens de ativos de concessão nas 

demonstrações financeiras. Estão incluídos nesta categoria os ativos de concessão, de domínio público ou 

privado.  

Os acordos de concessão envolvem o concessionário que proporciona serviços públicos relacionados com um 

ativo de concessão de serviços em nome do concedente.  

Um ativo relacionado com um acordo que não envolve a prestação de um serviço público, ou com um acordo 

que envolve a componente de gestão e de serviço, em que o ativo não é controlado pelo concedente (p.ex.: 

outsourcing, contratos de serviços, privatizações), não é tratado de acordo com o descrito nesta secção.  

7.3 Referências ao normativo contabilístico  

NCP Descrição 

NCP 4 Acordos de concessão  

ESA 2010 European System of Accounts 2010 

7.4 Principais definições  

Tema Definição NCP 

Acordos de 
concessão de 
serviços 

Acordo de concessão de serviços é um acordo vinculativo entre um 

concedente e um concessionário em que:  

(a) O concessionário usa o ativo da concessão de serviços para prestar 

um serviço público em nome do concedente por um período de tempo 

especificado; e  

(b) O concessionário é remunerado pelos seus serviços durante o 

período de tempo do acordo de concessão de serviços. 

NCP 4 

Acordo vinculativo 

Acordo vinculativo é um acordo que confere direitos executórios e 

obrigações às partes, incluindo direitos derivados de contratos e outros 

direitos legais. 

NCP 4 

Ativo de 

concessão de 

serviços 

Ativo de concessão de serviços é um ativo usado para prestar serviços 

públicos num acordo de concessão de serviços que:  

(a) É fornecido pelo concessionário e que este já detém, ou constrói, 

desenvolve ou adquire de um terceiro; ou  

(b) É fornecido pelo concedente e que este já detém ou é uma melhoria 

de um seu ativo já existente. 

NCP 4 

Concedente 
Concedente é a entidade pública que concede ao concessionário o 

direito de usar o ativo da concessão de serviços.  NCP 4 
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Tema Definição NCP 

Concessionário 

Concessionário é a entidade que usa o ativo de concessão de serviços 

para prestar serviços públicos sujeitos ao controlo do ativo pelo 

concedente. 

NCP 4 

7.5 Reconhecimento 

O concedente deve reconhecer o ativo que é proporcionado pelo concessionário, e/ou a melhoria num ativo 

existente do concedente, como um ativo de concessão de serviços se:  

 É um contrato de concessão em que o concedente é a RAM (ou quem a represente como tal) e o 

concessionário é uma entidade privada;  

 O concedente controlar quais os serviços a prestar com o ativo, a quem os prestar e a que preço;  

 O concedente controlar, através da propriedade, o direito aos benefícios, ou qualquer interesse residual 

no ativo no final do termo do acordo;  

 A infraestrutura é construída ou adquirida para os fins estabelecidos no contrato;  

 O concessionário tem um contrato com o concedente ao abrigo do qual tem o direito de receber 

dinheiro ou outro ativo financeiro do concedente (ou de alguém indicado por este) ou um direito de 

cobrar os utilizadores dos serviços.  

Um ativo usado num acordo de concessão por toda a sua vida útil (“ativo para toda a vida”) também é 

reconhecido de acordo com o estipulado nesta secção se cumprir com este critério acima.  

Quando o concedente reconhecer um ativo de concessão de serviços de acordo com a NCP 4, deve igualmente 

reconhecer um passivo pela mesma quantia que o ativo de concessão, ajustado de qualquer outra 

remuneração (p.ex.: dinheiro) proporcionada pelo concedente ao concessionário ou pelo concessionário ao 

concedente.  

No entanto, se se tratar de uma reclassificação de um ativo já existente, nenhum passivo deve ser reconhecido, 

a menos que esteja prevista uma remuneração adicional referida acima.  

A natureza do passivo a reconhecer irá depender da natureza da remuneração trocada com o concessionário 

e é determinada por referência aos termos do acordo vinculativo e, quando relevante, a lei do contrato. Ou 

seja, em troca do ativo de concessão de serviços, o concedente pode compensar o concessionário pelo ativo 

de concessão de serviços por qualquer combinação dos modelos abaixo descritos.  

7.5.1 Modelo do “Passivo Financeiro”  

Este modelo é usado quando o concedente tiver uma obrigação incondicional de pagar dinheiro ou outro ativo 

financeiro ao concessionário pela construção do ativo. Essa obrigação é incondicional quando:  

 Está previsto o pagamento de uma quantia específica ou determinável de dinheiro, ou;  

 Está previsto o pagamento da diferença entre o valor recebido pelo concessionário dos utilizadores e 
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a quantia específica ou determinável de dinheiro referida acima.  

Este modelo aplica-se mesmo nos casos em que o pagamento é contingente ao cumprimento, pelo 

concessionário, dos requisitos de qualidade ou de eficiência do ativo, especificados no contrato.  

Exemplo  

Num acordo de concessão de autoestradas, o concessionário recebe dos utilizadores o valor das portagens, mas por conta 

do concedente (o valor das portagens é entregue ao concedente), e o concedente irá remunerar o concessionário pelo 

valor estipulado como receita da concessão (seja pela construção, desenvolvimento, aquisição ou melhoria do ativo, seja 

pelos serviços prestados).  

7.5.2 Modelo da “Atribuição de um Direito ao Concessionário”, (Proveito Diferido)  

Este modelo é usado quando o concedente não tem uma obrigação incondicional de pagar dinheiro ou de 

entregar outro ativo financeiro ao concessionário pela construção, desenvolvimento, aquisição ou melhoria do 

ativo. Antes, o concessionário irá ter:  

 O direito a obter rendimento dos utilizadores do serviço;  

 O acesso a um outro ativo gerador de rendimento para uso do concessionário; ou  

 Um misto destas duas situações.  

O passivo a reconhecer é o que resultar da troca de ativos, ou seja, é a parte não ganha do rendimento 

decorrente da troca.  

Exemplo 

Num acordo de concessão de autoestradas, o concessionário recebe dos utilizadores o valor das portagens e é esse o 

valor que o irá compensar pela construção, desenvolvimento, aquisição ou melhoria do ativo e pelos serviços prestados. O 

concedente não faz qualquer pagamento adicional.  

7.6  Mensuração  

7.6.1 Mensuração inicial do ativo e do passivo  

O concedente deve inicialmente mensurar o ativo de concessão de serviços pelo justo valor. Caso o ativo já 

exista no Concedente, deve apenas proceder-se à sua reclassificação para Ativos de concessão de serviços.  

7.6.2 Mensuração subsequente do ativo  

O ativo de concessão de serviços reclassificado deve ser contabilizado subsequentemente de acordo com a 

NCP 5 ou NCP 3.  

7.6.2.1 No modelo de passivo financeiro  

O passivo financeiro reconhecido relacionado com o ativo de concessão deve ser contabilizado 

subsequentemente ao custo amortizado, de acordo com a NCP 18, sendo a sua quantia reduzida à medida 

que os pagamentos ocorrem.  

Nos pagamentos que o concedente efetua ao concessionário, devem ser segregadas as seguintes 

componentes:  
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 O pagamento relativo à remuneração pela construção do ativo (ou pela sua melhoria);  

 O encargo financeiro (juro efetivo);  

 O pagamento relativo à remuneração dos serviços prestados pelo concessionário.  

O encargo financeiro e a remuneração dos serviços prestados são contabilizados como gastos do período. 

Esta segregação deve ser efetuada tendo por base os justos valores relativos do ativo da concessão e dos 

serviços prestados. Se tal segregação não puder ser efetuada, devem ser usadas técnicas de estimação. 

Exemplo 6.1-Registos contabilísticos relacionados com o modelo do passivo financeiro 

                    

  
453- Ativos fixos tangíveis em curso 

  

2702 - Credores por contratos de 
concessão 

  

43X -Conforme a natureza do 
ativo 

  

  

1) Pelo valor 
acordado para a 
construção 

2) Transferência 
do valor quando 
terminado 

    

1) Pelo valor 
acordado para a 
construção 

  

2) 
Transferência 
do valor 
quando 
terminado 

    
                    

Após a construção ter sido terminada o ativo registado na conta 43X deve começar a ser depreciado. 

O passivo financeiro vai ainda ser acrescido/reduzido por: (1) retribuições pelo serviço prestado ao 

concessionário (2) O efeito temporal do dinheiro, (3) pagamento das rendas, sendo os movimentos a efetuar 

os seguintes: 

                          

  
1x- Meios financeiros 

líquidos 
  

2702 - Credores por 
contratos de concessão 

  

621 -Subcontratos e 
concessões de serviços 

  
691 -Juros 
suportados   

  

  3) Renda paga 

  

3) Renda 
paga 

1) Custo do 
serviço 
prestado             
2) 
Componente 
do juro   

1) Custo 
do serviço 
prestado 

    

2) 
Compone
nte do 
juro 

    
                          

A Entidade vai reconhecendo os proveitos na conta 7205 numa base de acréscimo à medida que o serviço é 

prestado, sendo o valor do serviço recebido diretamente dos utentes ou do concessionário (se este for o 

responsável pela cobrança junto dos utentes).  

7.6.2.2 No modelo da atribuição de um direito ao concessionário  

O passivo reconhecido é considerado um rendimento da troca (não um passivo financeiro, mas sim um proveito 

diferido). Este rendimento não deve ser reconhecido de imediato.  

O passivo é subsequentemente reduzido à medida que o rendimento é reconhecido de acordo com a 

substância económica do acordo de concessão de serviços (geralmente pelo período da concessão). 

Exemplo 6.2- Registos contabilísticos relacionados com o modelo da atribuição de um direito ao 

concessionário 
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453- Ativos fixos tangíveis em curso 

  

2804 – Acordos de concessão de 
serviços 

  

43X -Conforme a natureza do 
ativo 

  

  

1) Pelo valor 
acordado para a 
construção 

2) Transferência 
do valor quando 
terminado 

    

1) Pelo valor 
acordado para a 
construção 

  

2) 
Transferência 
do valor 
quando 
terminado 

    
                    

 Após a construção ter sido terminada o ativo registado na conta 43X deve começar a ser depreciado. 

O rendimento associado à prestação dos serviços vai acrescendo a este rendimento diferido registado na conta 

284- Acordos de concessão de serviços, o qual vai depois sendo reconhecido em resultados ao longo do 

período do contrato, como se segue: 

 

                    

  
7205- Concessões 

  

2824 – Acordos de concessão de 
serviços 

  

621 -Subcontratos e concessões 
de serviços 

  

  

 
2) Rendimento 
do período 

  
2) Rendimento do 
período 

1) Custo dos 
serviços 
prestados 

  

1) Custos dos 
serviços 
prestados 

    
                    

7.6.3 Outros passivos, compromissos, passivos e ativos contingentes 

Devem ser mensurados de acordo com a NCP 15 e NCP 18. 

7.6.4 Rendimentos provenientes de um acordo de concessão de serviços 

Devem ser reconhecidos de acordo com a NCP 13 – Ver secção 10 – Rendimento. 

Exemplo 6.3- Registo dos valores a receber num contato de concessão 

                    

  
2701- Devedores por contratos de 

concessão 
  

2824 – Acordos de concessão de 
serviços 

  

7205 -Concessões 
  

  

1)Pelo valor das 
rendas a receber 

 

  

2) 
Reconhecimento 
anual do 
rendimento 

1) Pelo valor das 
rendas a 
receber 

  

 

 2) 
Reconhecimento 
anual do 
rendimento   

                    

O movimento na conta 7205 deverá ser feito com base anual, para reconhecimento dos proveitos do ano e 

cumprimento do princípio da especialização dos exercícios. 

7.7 O enquadramento do Eurostat para efeitos de contas nacionais 

O Eurostat distingue um contrato de Concessão (CC) de uma Parceria Público-Privada (PPP), como se segue: 
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Definições contratuais CC PPP 

Duração Prevista 
Médio e longo prazo (por 
convenção superior a 3 
anos) 

Médio e longo prazo (por convenção 
superior a 3 anos) 

Definição especifica dos ativos a afetar e os 
serviços a prestar com esses ativos (e os 
respetivos níveis de qualidade de serviços 
mínimos) 

Sim Sim 

A RAM é a principal adquirente dos serviços 
prestados (o parceiro privado é remunerado 
maioritariamente pela RAM). 

Não Sim 

Os ativos a afetar devem ser construídos pelo 
parceiro privado ou, caso já existam, devem sofrer 
uma renovação significativa 

Não Sim 

A principal questão prende-se com o reconhecimento do ativo relacionado com as PPPs, já que é o 

concessionário que constrói ou melhora significativamente o ativo subjacente à concessão: se o mesmo deve 

ser reconhecido pelo concedente ou pelo concessionário.  

Para tal, o Eurostat dá orientação no sentido de esclarecer que é necessário determinar quem assume a 

propriedade económica do bem, através de uma análise do risco. Esta análise do risco deverá centralizar-se 

nos seguintes três tipos de riscos: 

 Risco de construção  

Respeita a eventos relacionados com o estado inicial da infraestrutura. Considera-se que a RAM 

assume o risco de construção se tiver a obrigação de começar a fazer pagamentos regulares pela 

infraestrutura em construção, independentemente do estado em que a mesma se encontra.  

 Risco de disponibilidade  

Respeita a eventos relacionados com a fase operacional da infraestrutura, associados à performance 

na prestação do serviço. Considera-se que a RAM assume o risco de disponibilidade se não ocorrer 

uma diminuição ou a cessação dos pagamentos em caso de certos critérios de performance não 

estarem cumpridos (disponibilidade da infraestrutura, qualidade do serviço, insatisfação dos 

utilizadores), ou se não estiverem previstas penalizações em caso da indisponibilidade da 

infraestrutura.  

 Risco de procura  

Respeita a eventos relacionados com a variabilidade da procura do serviço, independentes da 

performance do parceiro Privado. Considera-se que a RAM assume o risco de procura quando está 

contratualmente obrigado a assegurar um determinado nível de pagamentos independente do nível de 

procura pelos utilizadores. 

O Regulamento (UE) N.º 549/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de maio de 2013, instituiu o 

Sistema Europeu de Contas 2010 (ESA 2010). De acordo com o ESA 2010, as infraestruturas devem ser 



 

 

Manual de Contabilidade e Relato   Administração direta da APR  Versão 1 

124 

classificadas fora de balanço (“Off-balance sheet”) nas Contas Nacionais se ambas as seguintes condições 

estiverem satisfeitas:  

 O parceiro Privado assume o risco de construção; e  

 O parceiro Privado assume pelo menos um dos restantes dois riscos: de procura ou de disponibilidade.  

Sem prejuízo das condições acima, a infraestrutura afeta a uma PPP deve ser classificada como ativo do 

Estado (“on-balance sheet”) sempre que os custos que RAM tem com a PPP (pelo serviço que o 

concessionário prestou) sejam compensados, em mais de 50%, pelas receitas do serviço prestado 

recebidas pela RAM (critério definido na ESA 2010) – é o chamado critério da mercantilidade.  

7.8 A política contabilística para o subsetor da administração direta da Região  

Uma parceria público-privada (também conhecida como contratos de concessão) é um acordo entre a RAM 

(concedente) e um privado (concessionário) no qual o privado utiliza os ativos específicos para prestar um 

serviço público por conta da RAM, por um determinado período de tempo, sendo compensado pelos serviços 

que presta ao longo do contrato.  

O custo dos ativos específicos é financiado pelo privado, exceto se algum ativo da RAM (normalmente um 

terreno) for alocado ao contrato. Os pagamentos feitos pela RAM ao privado durante o período da concessão 

cobrem o custo que o privado tem com a prestação dos serviços, juros e o pagamento do passivo relacionado 

com a compra / construção do ativo.  

Os ativos dos contratos de concessão são reconhecidos como ativos da entidade quando, e só quando, ela 

controla ou regula o serviço que o concessionário irá prestar com esse ativo, a quem esse serviço é prestado 

e a que preço. No caso dos ativos que não os “ativos para toda a vida”, o controlo é exercido através da 

propriedade, do direito aos benefícios ou de outra forma – qualquer interesse residual significativo no ativo no 

final da concessão.  

Para reconhecer nas Demonstrações Financeiras os ativos relativos a Concessões a entidade utiliza o Modelo 

do Passivo Financeiro, o Modelo de atribuição de um direito ou modelo misto, conforme o caso. 

Quando o concedente reconhecer um ativo de concessão de serviços de acordo com a NCP 4, deve igualmente 

reconhecer um passivo pela mesma quantia que o ativo de concessão, ajustado de qualquer outra 

remuneração (p.ex.: dinheiro) proporcionada pelo concedente ao concessionário ou pelo concessionário ao 

concedente.  

No entanto, se se tratar de uma reclassificação de um ativo já existente, nenhum passivo deve ser reconhecido, 

a menos que esteja prevista uma remuneração adicional referida acima.  

Modelo do Passivo Financeiro 

À medida que os ativos são contruídos, a entidade reconhece um ativo em construção ao custo, e como 

contrapartida reconhece um passivo pelo mesmo montante.  

Quando o ativo está totalmente construído, o valor de custo do ativo e o correspondente valor (igual) do passivo 

reflete o valor da compensação que deverá ser paga ao privado pelo ativo.  
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A mensuração subsequente será feita nos termos da NCP 18. 

Modelo de atribuição de um direito 

Quando a entidade não tem uma obrigação incondicional de pagar dinheiro ou de entregar outro ativo financeiro 

ao concessionário pela construção, desenvolvimento, aquisição ou melhoria do ativo. Antes, o concessionário 

irá ter:  

 O direito a obter rendimento dos utilizadores do serviço;  

 O acesso a um outro ativo gerador de rendimento para uso do concessionário; ou  

 Um misto destas duas situações.  

O passivo a reconhecer é o que resultar da troca de ativos, ou seja, é a parte não ganha do rendimento 

decorrente da troca.  

A mensuração subsequente far-se-á nos termos na NCP 13. 

7.9 Registo das transações no plano de contas  

As contas do plano de contas que devem ser usadas para registar as transações relacionadas com os ativos 

de concessão encontram-se discriminadas abaixo. 

7.9.1 Para reconhecimento dos ativos:  

Conta 
 

Descrição 

 27   
 

Outras contas a receber e a pagar 

 270   
 

Devedores e credores por contratos de concessão 

 2701 
 

Devedores por contratos de concessão 

 2702 
 

Credores por contratos de concessão 

 28   
Diferimentos 

 282   
Rendimentos a reconhecer 

  2824 
 

Acordos de concessão de serviços 

   282401 
Serviços de Saúde 

   282402 Infraestruturas de transporte e parques de estacionamento 

   282403 Serviços de transporte 

   282404 Serviços de alojamento e de restauração 

   282405 Espaços de desportos, cultura e lazer 

   282406 Serviço de fornecimento de água 

   282407 Serviço de recolha e tratamento de resíduos sólidos e urbanos 

   282408 Tecnologias de informação e comunicação 

  282409 Ativos do subsolo 

  ….  

  282499 Outros subcontratos ou concessões 
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7.9.2 Para reconhecimento das depreciações 

Os ativos são reconhecidos nas contas específicas apropriadas à natureza do ativo.  

7.9.3 Para reconhecimento de outros ganhos e perdas 

Os ganhos e perdas obtidos relacionados com ativos em contratos de locação seguem o tratamento previsto 

na norma aplicável à natureza do ativo. 

7.10 Exemplos de divulgação 

7.10.1 Divulgações para itens de balanço 

1. Discriminação dos ativos e passivos da concessão (no modelo da atribuição de um direito ao 

concessionário) 

Coluna1 
Período N Período N-1 

Ativos de concessão reconhecidos em AFT   

Depreciação acumulada     

Valor líquido     

Passivo de concessão saldo inicial     

Rendimento reconhecido da concessão   

Passivo da concessão saldo final     

2. Decomposição do valor do ativo 

Coluna1 
Período N Período N-1 

Valor bruto     

Saldo inicial     

Ativo fornecido pelo concessionário     

Ativo já existente do concedente     

Saldo final   
Depreciação acumulada e imparidade     

Saldo inicial     

Depreciação do exercício     

Imparidade do exercício     

Saldo final   

Valor líquido do ativo   

3. Movimentos do ano dos ativos de concessão 

Coluna1 

Terrenos 
e edifícios 

Infraestruturas 

Equipament
os 

comunitário
s 

Ativos 
adquiridos 

em 
locação 

Outros 
Ativos de 

concessões 
Total 

Custo        
Em (início do período de N-1)               
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Aquisições               

Vendas e abates               

Transferências/ajustamentos        

Em (fim do período de N-1)               

Aquisições               

Vendas e abates               

Transferências/ajustamentos        

Em (fim do período N)               
Depreciações e 
imparidades        
Depreciações                

Vendas e abates               

Imparidades               

Transferências /ajustamentos               

Em (fim do período N-1)               

Depreciações         

Vendas e abates        

Imparidades        

Transferências /ajustamentos        

Em (fim do período N)        

Ativo líquido        
Em (fim do período N)               

Em (fim do período N-1)               

Em (início do período de N-1)               

7.10.2 Divulgações para itens de resultados 

1. Rendimento da concessão (no modelo da atribuição de um direito ao concessionário) 

Coluna1 Período N Período N-1 

Indemnizações recebidas de seguros     

Rendimentos de contratos de concessão de serviços   

Outros rendimentos     

Saldo final     
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8 Locações 

8.1 Guia de utilização 

A norma de contabilização das locações implica 4 grandes momentos: 

 O enquadramento do tipo locação; 

 A atribuição do modelo de mensuração; 

 A mensuração subsequente; 

 O desreconhecimento. 

Para a administração direta compete à DRPI, nos termos do artigo 3.º do Decreto Regulamentar Regional n.º 

12/2018/M, que aprovou a sua estrutura orgânica, a gestão dos contratos celebrados pela RAM como locadora 

em locações operacionais e financeiras, bem como da RAM como locatária em locações operacionais e, a 

existirem, locações financeiras. 

Os temas, ligados à contabilização de Locações devem ser consultados da seguinte forma: 

Ponto do Manual Tema abordado 

8.3. a 8.5. Referências ao normativo: principais conceitos 

8.5.1 Locação financeira 

8.5.2. Locação operacional 

8.8. Reconhecimento de uma locação operacional nas demonstrações financeiras do locatário 

8.9. Reconhecimento de uma locação financeira nas demonstrações financeiras do locador 

8.10. Reconhecimento de uma locação operacional nas demonstrações financeiras do locador 

8.11. Venda seguida de Locação 

8.12. Políticas a utilizar nas demonstrações financeiras 

8.13. Registo das transações no Plano de Contas 

8.14.1 Mapas e divulgações para itens de balanço 

8.14.2 Mapas e divulgações para itens de resultados 

8.2 Objetivo desta secção 

O objetivo desta secção é o de fornecer orientações para apurar a correta classificação das locações nas 

demonstrações financeiras do Governo Regional, quer como entidade locadora quer como locatária. 
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8.2.1 Exceções  

Estão incluídos nesta categoria todas as locações, exceto:  

 As locações para explorar ou usar minerais, petróleo, gás natural e recursos similares não renováveis; 

e  

 Os acordos de licenciamento relativos a filmes cinematográficos, gravações de vídeo, peças de teatro, 

manuscritos, patentes e direitos de autor.  

Nesta secção não trata da mensuração:  

 De propriedades detidas por locatários que sejam contabilizadas como propriedades de investimento 

(ver Secção 2 - Propriedades de investimento);  

 Propriedades de investimento cedidas por locadores em locações operacionais (ver Secção 2 - 

Propriedades de investimento);  

 Ativos biológicos detidos por locatários em locações financeiras;  

 Ativos biológicos cedidos por locadores em locações operacionais.  

Um contrato de locação deve transferir o direito de uso do ativo, mesmo que o locador preste serviços 

substanciais relacionados com a operação ou manutenção do ativo subjacente (caso o direito de uso do ativo 

não seja transferido, o tratamento a seguir está evidenciado no ponto 8.9 abaixo).  

A mensuração subsequente dos ativos relativos a contratos de locação é a prevista na Secção 2 - Ativos fixos 

tangíveis, ou Secção 4 - Ativos intangíveis, ou Secção 3 - Propriedades de investimento, conforme aplicável.  

8.3 Referências ao normativo contabilístico  

NCP Descrição 

NCP 6 Locações 

8.4 Principais definições  

Tema Definição NCP 

Custos diretos 
iniciais 

Custos diretos iniciais são os custos incrementais diretamente 

atribuíveis à negociação e contratação de uma locação, com exceção 

dos custos suportados por locadores industriais e comerciais. 

NCP 6 

Início de Locação 

O início da locação é a data mais antiga entre a data do contrato de 

locação e a data do compromisso estabelecido entre as partes para as 

principais disposições da locação. Nesta data:  

(a) Uma locação deve ser classificada como uma locação operacional 

ou como uma locação financeira; e  

(b) No caso de ser uma locação financeira, devem ser determinadas 

as quantias a reconhecer no início do prazo da locação. 

NCP 6 
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Tema Definição NCP 

Início do prazo 

O início do prazo de locação é a data a partir da qual o locatário pode 

exercer o direito de uso do ativo locado. É a data do reconhecimento 

inicial da locação (i.e., o reconhecimento dos ativos, passivos, 

rendimentos ou gastos resultantes da locação, conforme apropriado). 

Investimento bruto na locação é o conjunto: (a) Dos pagamentos 

mínimos da locação a receber pelo locador numa locação financeira; e 

(b) De qualquer valor residual não garantido que acresça para o 

locador. 

NCP 6 

Investimento 
Líquido na locação 

Investimento líquido na locação é o investimento bruto na locação 

descontado à taxa de juro implícita na locação. Prazo de locação é o 

período não cancelável pelo qual o locatário contratou locar o ativo, 

juntamente com quaisquer condições adicionais pelas quais tem a 

opção de continuar a locar o ativo, com ou sem pagamentos adicionais, 

quando no início da locação for razoavelmente certo que o locatário irá 

exercer a opção.  

NCP 6 

Locação 

Uma locação é um acordo pelo qual o locador transfere para o locatário 

o direito de uso de um ativo durante um período de tempo acordado, 

em troca de um pagamento ou uma série de pagamentos. 

NCP 6 

Locação 
financeira 

Uma locação financeira é uma locação que transfere substancialmente 

todos os riscos e vantagens inerentes à propriedade de um ativo. O 

título de propriedade pode ou não ser eventualmente transferido. 

NCP 6 

Locação não 
cancelável 

Uma locação não cancelável é uma locação que só pode ser 

cancelada:  

(a) Com a ocorrência de alguma contingência remota;  

(b) Com a permissão do locador;  

(c) Se o locatário celebrar uma nova locação relativa ao mesmo ativo 

ou a um ativo equivalente com o mesmo locador; ou  

(d) Após o pagamento pelo locatário de uma quantia adicional de tal 

montante que, no início da locação, não seja expetável que esta venha 

a ser cancelada. 

NCP 6 

Locação 
operacional 

Uma locação operacional é uma locação que não é uma locação 

financeira. 
NCP 6 

Pagamentos 
mínimos de 
locação 

Pagamentos mínimos da locação são os pagamentos que o locatário 

vai fazer durante o prazo da locação, ou que lhe possam ser exigidos 

(excluindo renda contingente, custos relativos a serviços e, quando 

apropriado, impostos a pagar pelo, e reembolsados ao locador) 

juntamente com:  

(a) No caso do locatário, quaisquer quantias garantidas por si ou por 

uma parte consigo relacionada; ou  

(b) No caso do locador, qualquer valor residual que lhe seja garantido 

por:  

NCP 6 



 

 

Manual de Contabilidade e Relato   Administração direta da APR  Versão 1 

131 

Tema Definição NCP 
(i) O locatário;  

(ii) Uma parte relacionada com o locatário; ou  

(iii) Uma parte terceira independente, não relacionada com o 

locador, financeiramente capaz de satisfazer as obrigações 

sob garantia.  

Porém, se o locatário tiver uma opção de comprar o ativo por um preço 

que se espera que seja suficientemente inferior ao justo valor à data 

em que a opção se torna exercível, de forma que no início da locação, 

a opção seja razoavelmente certa de ser exercida, os pagamentos 

mínimos da locação compreendem as quantias mínimas a pagar 

durante o prazo da locação até à data esperada desta opção de 

compra e o pagamento necessário para a exercer. 

Prazo da locação 

Prazo de locação é o período não cancelável pelo qual o locatário 

contratou locar o ativo, juntamente com quaisquer condições 

adicionais pelas quais tem a opção de continuar a locar o ativo, com 

ou sem pagamentos adicionais, quando no início da locação for 

razoavelmente certo que o locatário irá exercer a opção. 

NCP 6 

Renda 
contingente 

Renda contingente é a parte dos pagamentos da locação cuja quantia 

não é fixa, mas sim baseada na futura quantia de um fator que se altera 

sem ser com a passagem de tempo (por exemplo, percentagem de 

vendas futuras, volume de uso futuro, índices de preços futuros, taxas 

de juro do mercado futuras). 

NCP 6 

Rendimento 
financeiro não 
obtido 

Rendimento financeiro não obtido é a diferença entre o investimento 

bruto e o investimento líquido na locação. 
NCP 6 

Taxa de juro 
implícita na 
locação 

A taxa de juro implícita na locação é a taxa de desconto que, no início 

da locação, faz com que o valor presente agregado:  

(a) Dos pagamentos mínimos da locação; e  

(b) Do valor residual não garantido seja igual à soma do justo valor do 

ativo locado e de quaisquer custos diretos iniciais do locador. 

NCP 6 

Taxa de juro 
incremental de 
financiamento do 
locatário 

Taxa de juro incremental de financiamento do locatário é a taxa de juro 

que o locatário teria de pagar numa locação similar ou, se tal não for 

determinável, a taxa que, no início da locação, o locatário teria de 

suportar com um empréstimo, durante um período similar e com uma 

garantia similar, para obter os fundos necessários para comprar o 

ativo. 

NCP 6 

Valor residual 
garantido 

Valor residual garantido é:  

(a) Para um locatário, a parte do valor residual que seja por si garantida 

ou por uma parte consigo relacionada (sendo a quantia garantida a 

quantia máxima que possa, em qualquer caso, tornar-se pagável);  

(b) Para um locador, a parte do valor residual que é garantida pelo 

locatário ou por um terceiro não relacionado com o locador que seja 

NCP 6 
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Tema Definição NCP 
financeiramente capaz de satisfazer as obrigações cobertas pela 

garantia. 

Valor residual não 
garantido 

Valor residual não garantido é a parte do valor residual do ativo locado, 

cuja realização pelo locador não está assegurada ou é exclusivamente 

garantida por uma parte relacionada com o locador. 

NCP 6 

Vida económica 

Vida económica é:  

(a) O período durante o qual se espera que um ativo produza 

benefícios económicos ou potencial de serviço para um ou mais 

utilizadores; ou  

(b) O número de unidades de produção ou unidades similares que um 

ou mais utilizadores espera obter a partir do ativo. 

NCP 6 

Vida útil 

Vida útil é o período estimado, desde o início do prazo da locação e 

não limitado por este, durante o qual se espera que fluirão para a 

entidade benefícios económicos ou potencial de serviço incorporados 

no ativo. 

NCP 6 

8.5 Classificação das locações 

A NCP 6 trata do reconhecimento, mensuração e divulgação das locações quer estas sejam financeiras ou 

operacionais. A classificação de uma locação numa ou noutra categoria depende do modo e da extensão dos 

riscos e vantagens inerentes à propriedade do ativo ficarem na posse do locador ou do locatário. Esses riscos 

e vantagens podem incluir: 

Riscos Vantagens 

 Possibilidade da ocorrência de perdas 
derivadas de capacidade ociosa e 
obsolescência tecnológica; 

 Possibilidade de alterações no valor devido 
a mudanças nas condições económicas. 

 Expetativa de potencial de serviço ou de 
funcionamento lucrativo durante a vida económica do 
ativo; 

 Ganhos derivados de aumentos de valor; 
 Realização de um valor residual. 

8.5.1 Locação financeira 

Uma locação é classificada como locação financeira se transferir substancialmente todos os riscos e vantagens 

inerentes à propriedade. Indícios de situações que geralmente conduzem à classificação como financeira (não 

tem de cumprir com todos os critérios): 

 A locação transfere a propriedade do ativo para o locatário no final do prazo da locação; 

 O locatário tem a opção de comprar o ativo por um preço que se espera que seja suficientemente mais 

baixo que o seu justo valor à data em que a opção se torna exercível, desde que no início da locação 

seja razoavelmente certo que a opção será exercida;  

 O prazo da locação abrange a maior parte da vida económica do ativo, mesmo que o seu título de 

propriedade não seja transferido;  

 No início da locação o valor presente dos pagamentos mínimos da locação ascende a uma parte 

substancial do justo valor do ativo locado;  
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  Os ativos locados são de uma natureza tão especializada que apenas o locatário os pode usar sem 

modificações importantes;  

 Os ativos locados não podem ser facilmente substituídos por um outro ativo.  

Outros indicadores que podem também conduzir a que uma locação seja classificada como financeira:  

 As perdas do locador associadas ao cancelamento serem suportadas pelo locatário, quando o locatário 

puder cancelar a locação;   

 Os ganhos ou perdas derivadas da flutuação no justo valor do valor residual serem do locatário (por 

exemplo, na forma de um abatimento na renda que iguale a maior parte do rendimento da venda no 

final da locação);  

 O locatário ter a capacidade de continuar a locação durante um período suplementar, por uma renda 

que seja substancialmente inferior à renda de mercado. 

8.5.2 Locação operacional  

Uma locação é classificada como locação operacional se não transferir substancialmente todos os riscos e 

vantagens inerentes à propriedade. Uma vez que a transação entre um locador e um locatário se baseia num 

acordo comum a ambas as partes, é apropriado que usem definições similares.  

8.6 Momento do reconhecimento de uma locação 

A classificação da locação é feita no início da locação. No entanto, existem alterações que podem originar uma 

classificação diferente da locação: 

8.6.1 Alterações ao clausulado dos contratos 

Se o locatário e o locador concordarem em alterar as cláusulas da locação, exceto as que respeitem à sua 

renovação, de tal maneira que daí resultaria uma classificação diferente, o acordo revisto é considerado como 

um novo acordo durante o seu prazo.  

8.6.2 Alterações em estimativas 

Se ocorrerem alterações de estimativas (por exemplo, alterações da vida económica ou do valor residual da 

propriedade locada) ou alterações em determinadas circunstâncias (por exemplo, incumprimento do locatário), 

não dão origem a uma nova classificação de uma locação para efeitos contabilísticos.  

8.6.3 Locações em terrenos e de edifícios 

Um contrato de locação que envolva a locação de um terreno e de um edifício, seque a mesma lógica de 

classificação que de outros ativos. No entanto, o terreno e o edifício devem ser considerados separadamente 

para efeitos de classificação exceto se:  

 O valor do terreno for imaterial, caso em o bem é todo tratado como edifício;  

 For uma propriedade de investimento e for adotado o modelo do justo valor (a separação não é 

exigida).  
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No caso da locação de um terreno, e dado que os terrenos têm vida útil indefinida, se o terreno não passar 

para a posse do locatário no final da locação, considera-se que não foram transferidos todos os riscos e 

vantagens pelo que a locação é tratada como uma locação operacional. 

 No caso do edifício, a classificação será financeira ou operacional conforme resultar da análise dos 

indicadores anteriormente enumerados.  

Os pagamentos mínimos da locação (incluindo quaisquer pagamentos globais iniciais) são imputados aos 

elementos, terreno e edifício, na proporção dos seus justos valores determinados no início da 

locação.  

Se o contrato não imputar os pagamentos mínimos da locação entre esses dois elementos, toda a locação 

é classificada como uma locação financeira, salvo se for claro que ambos os elementos são locações 

operacionais, caso em que toda a locação é classificada como uma locação operacional.  

8.6.4 Locações de Propriedades de Investimento  

Um locatário pode classificar um interesse de propriedade detido mediante uma locação operacional como 

propriedade de investimento. Nesse caso esse interesse é contabilizado com se fosse uma locação financeira 

e, adicionalmente, o modelo do justo valor deve ser usado. O locatário deve continuar a contabilizar a locação 

como locação financeira, mesmo que um evento posterior altere a natureza do seu interesse de propriedade, 

como por exemplo:  

 Passar a ocupar a propriedade - deve ser transferida para ativos tangíveis a um custo considerado 

igual ao seu justo valor à data da alteração do uso, ou 

 Conceder uma sublocação que transfere substancialmente todos os riscos e vantagens para um 

terceiro não relacionado - deve ser contabilizada pelo locatário como uma locação financeira ao 

terceiro. 

8.6.5 Locações e outros contratos – acordos de concessão de serviços  

Por vezes as entidades do setor público celebram acordos dentro dos quais está inserido um contrato de 

locação. Essas locações estão relacionadas com ativos físicos de longa duração e com infraestruturas e 

envolvem entidades do setor privado. Deve neste caso apurar-se se se trata de um acordo de concessão de 

serviços, conforme definido na NCP 4 (ver Secção 7 - Ativos de concessão).  

Caso não se enquadre num contrato de concessão nos termos da NCP 4, e se o acordo contiver uma locação 

operacional ou financeira, devem ser aplicadas as disposições da NCP 5 à componente de locação presente 

no acordo.  

8.7 Reconhecimento de uma locação financeira nas demonstrações financeiras do 

locatário 

No início do prazo de locação, o locatário deve reconhecer como ativos os bens adquiridos através de contratos 

de locação financeira e como passivo as respetivas rendas futuras da locação. O ativo e o passivo devem ter 

o mesmo valor, exceto se existem custos diretos iniciais suportados pelo locatário os quais são adicionados ao 
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valor do ativo. O valor do ativo e do passivo a reconhecer inicialmente será o menor entre: 

 O justo valor do bem locado, e 

  O valor presente dos pagamentos mínimos da locação, determinados a taxa implícita do contrato se 

possível determinar ou a taxa de juro incremental (valor presente das rendas que o locatário vai pagar 

durante o contrato e que normalmente estão discriminados neste documento legal). 

Há que ter em conta que, normalmente o valor presente das rendas é quase sempre inferior ao justo valor do 

bem. 

Os pagamentos mínimos da locação devem ser repartidos entre:  

 Capital - a componente de capital é reduzida diretamente ao passivo à medida que é pago;  

 Juro - a componente de juro deve ser imputada a cada um dos períodos durante o prazo de locação. 

As rendas contingentes devem ser reconhecidas como gastos no período em que são suportadas.  

O ativo reconhecido deve ser depreciado de acordo com a NCP 5 ou NCP 3. Na determinação da vida útil do 

ativo para imputação do encargo com a depreciação, há que considerar: 

  Se há certeza que o bem passa para o locatário no final – a depreciação deve ocorrer durante a vida 

útil do bem.  

 Se não há essa certeza – a depreciação deve ocorrer no período mais curto entre (i) vida útil do bem 

e (ii) o prazo da locação. 

Exemplo 7.1- Registos contabilísticos relacionados com reconhecimento de uma locação 

financeira nas demonstrações financeiras do locador 

A RAM adquiriu uma viatura com recurso a uma locação financeira. O preço de compra foi de 100 000 euros. 

O contrato de locação previa o pagamento de rendas, por um período de 3 anos com base mensal. 

No momento da locação e rendas pagas, iria registar os seguintes movimentos: 

4- Equipamento de 
transporte 

  

25135- Financiamentos 
obtidos (viaturas e outro 
material de transporte)   

69215- Juros da locação 
financeira 

  12x- Depósitos à 
ordem   

 1)100 000 
 

  

 
1) 100 000 

  

2) Pelos 
juros do 
contrato 
com base 
mensal     

 
 2) Pelos 
juros do 
contrato 
com base 
mensal   

Pelo reconhecimento da depreciação da viatura adquirida, iria proceder aos seguintes registos contabilísticos: 

              

  642- Depreciações  
  

438- Depreciações acumuladas 
  

  

1) Pela 
depreciação do 
ativo utilizando 
o método das 
constantes 

 

    

1) Pela depreciação do 
ativo utilizando o 
método das quotas 
constantes 
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8.8 Reconhecimento de uma locação operacional nas demonstrações financeiras 

do locatário 

Os pagamentos de locação operacional (excluindo custos de serviços tais como seguro e manutenção) são 

reconhecidos como um gasto numa base linear, a menos que outra base sistemática seja representativa do 

modelo de benefícios do utilizador.  

8.9 Reconhecimento de uma locação financeira nas demonstrações financeiras do 

locador 

As entidades públicas podem realizar locações financeiras como:  

 “Locador industrial ou comercial” – entidades públicas que fabricam ou negoceiam ativos e atuam 

como locadores desses ativos;  

  “Outros locadores” – situações por exemplo, de entidades públicas que são centrais de compras, 

compram ativos e transferem depois por meio de venda ou locação financeira. 

A locadora deve reconhecer no seu ativo o valor a receber relativo às rendas da locação pelo valor do 

investimento líquido no ativo da locação. As rendas posteriormente recebidas são tratadas como reembolso de 

capital e como rendimento financeiro para compensar o locado pelo seu investimento no ativo. Este rendimento 

financeiro é reconhecido ao longo do prazo da locação numa base sistemática e racional.  

Para as locações financeiras que envolvem locadores industriais ou comerciais, os custos iniciais (comissões, 

honorários legais, custos internos incrementais – excluem-se os gastos gerais, por exemplo, suportados pela 

equipa de vendas) são incluídos na mensuração inicial do valor a receber e reduzem o valor do rendimento 

que é reconhecido ao longo do prazo da locação. Os gastos gerais são reconhecidos como gastos no momento 

em que se reconhece o ganho ou a perda relativa à venda (que na locação financeira é no momento inicial do 

contrato).  

As estimativas dos valores residuais não garantidos usadas no cálculo do investimento bruto devem ser 

revistas periodicamente. Se tiver existido uma redução na estimativa do valor residual não garantido, a 

imputação do rendimento durante o prazo da locação é revista e quaisquer reduções a respeito de quantias já 

acrescidas é reconhecida imediatamente.  

8.9.1 Situações específicas dos “locadores industriais ou comerciais” 

Os ganhos ou perdas na venda de ativos no período devem ser reconhecidos de acordo com a política seguida 

para vendas firmes e incondicionais. Quando oferecem aos clientes taxas de juro mais baixas do que as taxas 

normais de financiamento, o que resultaria em excesso do rendimento total a reconhecer no momento da 

venda, quaisquer ganhos ou perdas na venda de ativos a reconhecer devem ser limitados aos que resultariam 

usando uma taxa de juro de mercado. 

Quando oferecem a potenciais compradores a opção de compra ou locação, tal situação dá origem a dois tipos 

de rendimentos:  

 O ganho ou perda relativo à venda firme e incondicional do ativo a preços de venda normais (deduzido 
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de descontos); e  

  O rendimento financeiro durante o prazo da locação. 

O ganho ou perda relativo à venda firme e incondicional do ativo é calculado da seguinte forma: 

 Rendimento da venda = justo valor do ativo ou, se inferior, valor presente dos pagamentos mínimos 

da locação usando taxa de juro de mercado;  

 Custo da venda = é o custo ou a quantia escriturada, se diferente, menos valor presente do valor 

residual não garantido.  

8.10 Reconhecimento de uma locação operacional nas demonstrações financeiras 

do locador  

Os locadores devem apresentar os ativos sujeitos a locações operacionais nos seus balanços de acordo com 

a natureza do ativo. Os custos iniciais diretos suportados pelos locadores devem ser adicionados à quantia 

escriturada do ativo. Os custos, incluindo depreciações, suportados para obter o rendimento de locação, são 

reconhecidos como um gasto. Os rendimentos de locações operacionais (excluindo serviços prestados tais 

como seguros e manutenção) devem ser reconhecidos numa base linear durante o prazo de locação (ou outra 

base sistemática mais apropriada). Os “locadores industriais ou comerciais” não reconhecem qualquer ganho 

de venda (a operação não é equivalente a venda).  

Neste caso, o ativo continua a constar das demonstrações financeiras do locador. 

8.11 Venda seguida de Locação  

Uma venda seguida de locação envolve a venda de um ativo e a posterior locação desse mesmo ativo. O 

pagamento da locação e o preço de venda são geralmente interdependentes, pois são negociados 

conjuntamente. O tratamento contabilístico de uma venda seguida de locação depende do tipo de locação 

envolvido. A figura abaixo detalha as várias situações de reconhecimento de uma venda seguida de uma 

locação.  
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8.12 A política contabilística para o subsetor da administração direta da Região 

8.12.1 A Entidade Governo Regional como locatária  

8.12.1.1  Locações financeiras  

As locações financeiras são locações onde são transferidos substancialmente todos os riscos e benefícios 

inerentes à propriedade do ativo locado. Os ativos detidos em contratos de locação financeira são capitalizados 

no início do contrato ao justo valor do bem ou, se inferior, ao valor presente dos pagamentos mínimos 

futuros da locação. A Entidade também reconhece em simultâneo a respetiva responsabilidade, a qual é 

mensurada ao valor presente dos pagamentos mínimos futuros da locação.  

Subsequentemente os pagamentos da locação são alocados entre a componente de reembolso do capital em 

dívida, que vai reduzindo o valor do passivo, e a componente de custo financeiro que é reconhecida em 

resultados.  

Os ativos detidos em contratos de locação financeira são depreciados durante a vida útil do ativo. No entanto, 

se não existe uma certeza razoável de que a Entidade irá obter a propriedade do ativo no final do contrato de 

locação, o ativo é depreciado pelo menor período entre (i) a sua vida útil estimada e (ii) o período do contrato.  

8.12.1.2 Locações operacionais  

As locações operacionais são locações que não transferem substancialmente todos os riscos e benefícios 

inerentes à propriedade do ativo locado. Os pagamentos relativos a contratos de locação operacional são 

reconhecidos como custos operacionais numa base sistemática ao longo do período da locação. 

Os custos relacionados com as melhorias efetuadas nos respetivos ativos são capitalizados e depreciados 

durante o menor entre (i) o período remanescente do contrato e (ii) a vida útil estimada dessa melhoria. 

Os incentivos recebidos relacionados com essas locações são reconhecidos uniformemente ao longo do 

período da locação como redução ao valor da respetiva despesa.  

São considerados compromissos com contratos de locação, as relativas a locações não canceláveis com um 

período superior a um ano. 

 Quando existe um compromisso de manter o ativo detido num contrato de locação operacional em 

determinadas condições estabelecidas no contrato, é registada uma provisão durante o período da locação 

para fazer face às despesas relacionadas com a devolução do ativo. A provisão é baseada na experiência 

histórica, em conselhos dos fabricantes e, quando apropriado, nas obrigações contratuais.  

8.12.2 A Entidade Governo Regional como locadora  

As locações em que o grupo não transfere substancialmente todos os riscos e benefícios inerentes à 

propriedade do ativo locado são classificados como locações operacionais. Os custos diretos iniciais 

relacionados com a negociação de contrato são adicionados ao valor do ativo e são reconhecidos em 

resultados ao longo do período da locação (por via da depreciação).  

As rendas recebidas relativas às locações operacionais são reconhecidas como proveitos numa base 

sistemática e constante ao longo do período da locação. As rendas contingentes são reconhecidas em 
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resultados no período em que são recebidas.  

8.12.2.1 Julgamentos profissionais relacionados com os compromissos relativos a locações – 

Entidade Governo Regional como locadora  

A entidade Governo Regional tem contratos de locação operacional de certas propriedades. A entidade 

determinou, baseada na sua análise dos termos e condições dos respetivos contratos (tais como contratos 

cujo período da locação não cobre uma parte substancial da vida económica do ativo subjacente), que retém 

todos os riscos e benefícios significativos da propriedade desses bens e contabiliza esses contratos como 

locações operacionais.  

8.13 Registo das transações no plano de contas  

As contas do plano de contas que devem ser usadas para registar as transações relacionadas com locações 

encontram-se discriminadas abaixo.  

8.13.1 Para reconhecimento dos ativos 

Os ativos adquiridos em locações financeiras são reconhecidos nas contas específicas apropriadas à natureza 

do ativo.  

8.13.2 Para o reconhecimento dos passivos 

Conta 
 

Descrição 

 25   
 

Financiamentos obtidos 

 251   
 

Instituições de crédito e sociedades financeiras 

 2513 
 

Locações financeiras 

  25131 
Terrenos 

  
25132 

Habitações 

  25133 
Edifícios  

   25134 
Construções diversas 

   25135 
Viaturas e outro material de transporte 

   25136 
Material de informática 

   25137 Maquinaria e equipamento 

   25138 Recursos militares 

   25139 Outros investimentos 

8.13.3 Para o registo dos juros suportados 

Conta 
 

Descrição 

 69   
 

Gastos e perdas por juros e outros encargos 

 691   
 

Juros suportados 
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Conta 
 

Descrição 

 6912 
 

Juros de locação financeira 

  69121 
Terrenos 

  
69122 

Habitações 

  69123 
Edifícios  

   69124 
Construções diversas 

   69125 
Viaturas e outro material de transporte 

   69126 
Material de informática 

   69127 Maquinaria e equipamento 

   69128 Recursos militares 

   69129 Outros investimentos  

8.13.4 Para reconhecimento das depreciações 

As depreciações são reconhecidas nas contas específicas apropriadas à natureza do ativo.  

8.13.5 Para reconhecimento de outros ganhos e perdas 

Os ganhos e perdas obtidos relacionados com ativos em contratos de locação seguem o tratamento previsto 

na norma aplicável à natureza do ativo. 

8.14 Exemplo de divulgação  

Os quadros seguintes são exemplos de divulgações a serem incluídas nas demonstrações financeiras 

relacionadas com ativos em locação financeira no anexo às demonstrações financeiras. 

8.14.1 Para itens de balanço 

1. Movimentos do ano dos ativos adquiridos em locação financeira 

Coluna1 

Terrenos 
e edifícios 

Infraestrutu
ras 

Equipamentos 
comunitários 

Ativos 
adquiridos em 

locação 
financeira 

Outros 
Ativos de 

concessões 
Total 

Custo        
Em (início do período de N-1)               

Aquisições               

Vendas e abates               

Transferências/ajustamentos        

Em (fim do período de N-1)               

Aquisições               

Vendas e abates               

Transferências/ajustamentos        

Em (fim do período N)               
Depreciações e 
imparidades        
Depreciações         

Vendas e abates        

Imparidades        
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Coluna1 

Terrenos 
e edifícios 

Infraestrutu
ras 

Equipamentos 
comunitários 

Ativos 
adquiridos em 

locação 
financeira 

Outros 
Ativos de 

concessões 
Total 

Transferências /ajustamentos        

Em (fim do período N-1)        

Depreciações                

Vendas e abates               

Imparidades               

Transferências /ajustamentos               

Em (fim do período N)               

Ativo líquido        
Em (fim do período N)               

Em (fim do período N-1)               

Em (início do período de N-1)               

2. Detalhes do passivo financeiro 

Coluna1 Período N Período N-1 

Empréstimos     

Responsabilidades com locações financeiras   

Contas pagar relativas a transações cambiais     

Saldo final     

3. Compromissos relativos a locações financeiras 

Coluna1 
Pagamentos mínimos de 

locação 
Rendas futuras de locação 

 
Valor presente dos pagamentos 

mínimos de locação 

Até a 1 ano   
 

  

Entre 2 a cinco anos 
 

  

Mais de 5 anos   
 

  

Saldo final   
 

  

O prazo médio das locações é de X anos e a taxa de juro efetiva média é de x, xx%. A taxa de juro é variável. 

Não existem contratos com rendas contingentes. Os ativos locados foram dados como garantia para as 

obrigações com locações financeiras. Não existem valores a pagar relativos a locações financeiras no final do 

período N. 

4. Compromissos relativos a locações operacionais da Entidade como locatário 

Coluna1 Período N Período N-1 

Terrenos e edifícios     

Até a 1 ano   

Entre 2 a cinco anos    

Mais de 5 anos   

Outros equipamentos   

Até a 1 ano   

Entre 2 a cinco anos   

Mais de 5 anos     
Total dos compromissos com rendas relativas a 
locações operacionais     

O montante de pagamentos mínimos de locações reconhecidas como gastos no período ascendeu a xxx.xxx 
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Euros (N-1 xxx.xxx Euros). Os locais arrendados estão contratualizados por mais X anos com opções de 

renovação disponíveis em algumas situações. 

5. Compromissos relativos a locações operacionais da Entidade como locador 

Coluna1 Período N Período N-1 

Terrenos e edifícios     

Até a 1 ano   

Entre 2 a cinco anos    

Mais de 5 anos   

Outros equipamentos   

Até a 1 ano   

Entre 2 a cinco anos   

Mais de 5 anos     
Total dos pagamentos mínimos futuros relativos a 
locações operacionais não canceláveis     

O proveito com rendas reconhecido no período ascendeu a xx.xxx Euros (2018: xx.xxx Euros). Os ativos são 

mantidos pelos locatários a custo zero para a Entidade.  

8.14.2 Divulgações para itens de resultados 

1. Rendimento relativo a contratos de locação de instalações e equipamentos 

Coluna1 Período N Período N-1 

Reconhecimento relativo a contratos de locação de 
instalações e equipamentos     

Rendas contingentes    

Total das rendas       

2.   Custos financeiros 

Coluna1 Período N Período N-1 

Juros de empréstimos ao custo amortizado     

Juros de locações financeiras ao custo amortizado  

Efeitos do desconto  

Juros de descobertos bancários    

Total dos custos financeiros     
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9 Devedores e credores por transferências e subsídios concedidos  

9.1 Guia de utilização 

A norma de contabilização de subsídios implica dois grandes momentos subdivididos conforme se tratem de 

subsídios recebidos ou concedidos. Nos subsídios recebidos a contabilização varia conforme, diga respeito, a 

subsídios ao investimento ou ao funcionamento. Há ainda que ter em consideração se se tratam de subsídios 

reembolsáveis ou não. 

Para os subsídios concedidos o principal a ter em consideração é o reconhecimento do Passivo associado. 

Dado que muitos contratos celebrados entre privados e a RAM, dependem do cumprimento de certas 

condições o Passivo associado a estes contratos só deve ser contabilizado quando houver certeza que o 

terceiro irá cumprir. Para a Entidade a despesa associada a um subsídio concedido é reconhecida quando as 

condições para atribuição do subsídio são cumpridas pela contraparte e essa situação foi comunicada 

à Entidade.  

Os subsídios recebidos e concedidos são da responsabilidade de cada departamento do Governo Regional, 

de acordo com explicitado na presente norma, em colaboração com a DROT. 

Os temas, ligados à contabilização de subsídios, devem ser consultados da seguinte forma: 

Ponto do Manual Tema abordado 

9.3. a 9.5. Referências ao normativo: principais conceitos 

9.6.1 Reconhecimento e mensuração inicial de subsídios recebidos (Ativo) 

9.6.2. Reconhecimento e mensuração inicial de subsídios concedidos (Passivo) 

9.7. Políticas a utilizar nas demonstrações financeiras 

9.8. Plano de contas 

9.9.1 Mapas e divulgações para itens de balanço 

9.9.2. Mapas e divulgações para itens de resultados 

9.2 Objetivo desta secção  

O objetivo desta secção é o de orientar quais os ativos e passivos financeiros que devem ser apresentados 

nas rubricas de devedores e credores por transferências e subsídios concedidos, que são rubricas específicas 

do Balanço da Entidade, e os critérios para o seu reconhecimento. Os ativos e passivos relativos a 

transferências efetuadas ou recebidas e a subsídios concedidos são instrumentos financeiros cujo critério de 

reconhecimento e de mensuração está refletido na Secção 11 – Instrumentos financeiros. A contrapartida a 

reconhecer relativa às transferências e subsídios recebidos tem o tratamento contabilístico previsto na Secção 

10 – Rendimento.  
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Nesta secção são dadas orientações sobre o reconhecimento do ativo correspondente. A contrapartida a 

reconhecer relativa às transferências e subsídios atribuídos estão tratadas nesta secção. O modelo de balanço 

aprovado pelo normativo contabilístico em vigor tem duas linhas específicas, uma no ativo e outra no passivo, 

nas quais devem ser apresentados os ativos e os passivos relacionados com as transferências e subsídios 

recebidos.  

9.3 Referências ao normativo contabilístico 

NCP Descrição 

NCP 13 Rendimento de transações sem contraprestação 

NCP 14 Rendimento de transações com contraprestação 

NCRF 22 Contabilizações dos subsídios do Governo e divulgações de apoios do Governo 

9.4 Principais definições 

Tema Definição NCP 

Transações com 
contraprestação 

Transações com contraprestação são transações pelas quais uma 

entidade recebe ativos ou serviços, ou extingue passivos, e dá 

diretamente em troca um valor aproximadamente igual (principalmente 

na forma de dinheiro, bens, serviços, ou uso de ativos) a uma outra 

entidade. 

NCP 13 

Transações sem 
contraprestação 

Transações sem contraprestação são transações que não sejam 

transações com contraprestação. Numa transação sem 

contraprestação, uma entidade ou recebe valor de uma outra entidade 

sem dar diretamente em troca valor aproximadamente igual, ou dá 

valor a uma outra entidade sem receber diretamente em troca valor 

aproximadamente igual. 

NCP 13 

Apoio das entidades 

públicas 

São auxílios das entidades públicas na forma de transferência de 

recursos para uma entidade em troca do cumprimento passado ou 

futuro de certas condições relacionadas com as atividades 

operacionais da entidade. Excluem as formas de apoio das entidades 

públicas às quais não possa razoavelmente ser-lhes dado um valor e 

transações com as entidades públicas que não se possam distinguir 

das transações comerciais normais da entidade. 

NCRF 22 

Subsídios não 
reembolsáveis 

São apoios das entidades públicas em que existe um acordo 

individualizado da sua concessão a favor da entidade, se tenham 

cumprido as condições estabelecidas para a sua concessão e não 

existam dúvidas de que os subsídios serão recebidos. 

NCRF 22 

Subsídios 
relacionados com 
ativos 

São subsídios das entidades públicas cuja condição primordial é a de 

que a entidade que a eles se propõe deve comprar, construir ou por 

qualquer forma adquirir ativos a longo prazo. Podem também estar 

ligadas a condições subsidiárias restringindo o tipo ou a localização 

NCRF 22 
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Tema Definição NCP 
dos ativos ou dos períodos durante os quais devem ser adquiridos ou 

detidos. 

Subsídios 
relacionados com 
rendimentos 

São subsídios das entidades públicas que não sejam os que estão 

relacionados com ativos. 
NCRF 22 

9.5 O enquadramento no normativo contabilístico  

As contrapartidas das transferências ou subsídios têm o seu tratamento previsto nas NCP 13 e NCP 14. Para 

alguns assuntos específicos relacionados com os subsídios, o enquadramento aqui descrito está de acordo 

com o preconizado na NCRF 22 do SNC a qual se aplica subsidariamente. 

9.5.1 Transferências e subsídios  

9.5.1.1 Transferências 

 As transferências são influxos de benefícios económicos futuros ou potencial de serviço provenientes de 

transações sem contraprestação que não sejam impostos. Destinam-se à cobertura de gastos correntes, quer 

sejam específicos (transferências consignadas), quer não tenham afetação preestabelecida (transferências 

não consignadas).  

9.5.1.2 Subsídios  

Um subsídio é um auxílio de uma entidade pública sem contraprestação que assume a forma de transferência 

de recursos para uma entidade em troca do cumprimento, passado ou futuro, de certas condições relacionadas 

com as atividades operacionais dessa entidade. Estas transferências são realizadas para unidades produtivas 

com o objetivo de influenciar níveis de produção, preços ou remunerações dos fatores de produção. Não são 

considerados subsídios, outras formas de apoio das entidades públicas às quais não possa razoavelmente ser-

lhes dado um valor (por exemplo, os conselhos técnicos e de comercialização gratuitos e a concessão de 

garantias).  

Também as transferências relacionadas com transações entre entidades públicas regionais e uma entidade 

que não se possam ser distinguidas das transações comerciais normais dessa entidade, não são consideradas 

subsídios. 

9.5.1.3 Empréstimos bonificados  

O benefício de um empréstimo de uma entidade pública com uma taxa de juro inferior à do mercado é tratado 

como um subsídio de entidade pública. O empréstimo deve ser reconhecido como um passivo financeiro tal 

como previsto na Secção 12 – Instrumentos financeiros. O benefício a reconhecer relativo à obtenção de um 

empréstimo a uma taxa de juro inferior à do mercado deve ser determinado como a diferença entre a quantia 
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escriturada inicial do empréstimo determinada conforme mencionado no parágrafo anterior e a quantia 

efetivamente recebida. O benefício é contabilizado como se de um subsídio se tratasse.  

9.5.1.4 Subsídios não monetários  

Um subsídio das entidades públicas pode tomar a forma de transferência de um ativo não monetário, tal como 

terrenos ou outros recursos, para uso da entidade. Nestas circunstâncias é usual avaliar o justo valor do ativo 

não monetário e contabilizar quer o subsídio quer o ativo por esse justo valor. Caso este não possa ser 

determinado com fiabilidade, tanto o ativo como o subsídio serão de registar por uma quantia nominal.  

9.6 Reconhecimento 

9.6.1 Transferências e subsídios recebidos  

 Um subsídio (ou uma transferência) só deve ser reconhecido após existir segurança de que: 

a) A entidade cumprirá as condições a ele associada; e  

b) O mesmo será recebido. 

Um subsídio não é reconhecido até que haja segurança razoável de que a entidade cumprirá as condições a 

ele associadas, e que o subsídio será recebido. No entanto, o facto de um subsídio ter sido recebido, não é 

por si só prova conclusiva de que as condições associadas ao mesmo tenham sido ou serão cumpridas. A 

maneira pela qual um subsídio é recebido não afeta a forma como o mesmo será reconhecido 

contabilisticamente, isto é, um subsídio é contabilizado da mesma maneira quer ele seja tenha prevista a 

atribuição de dinheiro ou a redução de um passivo para com uma entidade pública.  

9.6.1.1 Subsídios não reembolsáveis  

Os subsídios não reembolsáveis relacionados com ativos fixos tangíveis e intangíveis devem ser inicialmente 

reconhecidos nos capitais próprios e, subsequentemente:  

a) Os que respeitam a ativos fixos tangíveis depreciáveis e intangíveis amortizáveis devem ser 

imputados numa base sistemática como rendimentos de forma que sejam balanceados com os gastos 

relacionados que se pretende que eles compensem;  

b) Os que respeitem a ativos fixos tangíveis não depreciáveis devem ser mantidos nos capitais 

próprios, exceto se a respetiva quantia for necessária para compensar qualquer perda por imparidade. 

De uma forma geral, os subsídios relacionados com ativos depreciáveis são geralmente reconhecidos como 

rendimento durante os períodos e na proporção em que a depreciação ou amortização desses ativos é 

reconhecida. 

No caso dos subsídios relacionados com ativos não depreciáveis, estes podem requerer o cumprimento de 

certas obrigações e serão então reconhecidos como rendimento durante os períodos que suportam o custo de 

satisfazer essas obrigações. É o caso, por exemplo, de um subsídio atribuído pela transferência de um terreno, 

o qual pode estar condicionado pela construção de um edifício no local, caso em que poderá ser apropriado 

reconhecê-lo como rendimento durante a vida útil do edifício.  



 

 

Manual de Contabilidade e Relato   Administração direta da APR  Versão 1 

147 

Quando estamos perante um subsídio que se torne recebível como compensação por gastos já incorridos, ou 

para dar suporte financeiro imediato à entidade sem qualquer futuro gasto relacionado, deve ser reconhecido 

como rendimento do período em que se tornar recebível. 

Exemplo 8.1 Reconhecimento de um subsídio não reembolsável ao investimento 

Registo de um subsídio recebido no valor de 10 000 euros, o qual não é reembolsável e se destina à aquisição de um ativo 

fixo o qual se espera que venha a ser depreciado por um período de 10 anos e cujo valor ascende a 20 000. 

Pelo reconhecimento do direito ao subsídio: 

          
201- Devedores por transferência e 

subsídios não reembolsáveis 
5931- Transferência e subsídio para aquisição de 

imóveis   
10 000 € 

 

  

10 000 €  

  

          

Pelo reconhecimento anual do subsídio em resultados: 

Na mesma proporção que o ativo é depreciado. 100 000/10= 1000 

            
5931- Transferência e subsídio para 

aquisição de imóveis 
  7883- Imputação de subsídio e transferência para 

investimentos   
1 000 € 

 
  

  

1 000 €  

  

Pela depreciação do ativo: 

          
64x- Depreciações 483- Depreciações acumuladas 

  
 2 000 € 

 

  

2  000 €  

  

Exemplo 8.2- Reconhecimento de um subsídio não reembolsável à exploração 

Registo de um subsídio recebido pela Entidade no valor de 10 000 euros, que se destina a compensar gastos incorridos. 

           
201- Devedores por transferência e 

subsídios não reembolsáveis 
 

75- Transferência e subsídio correntes obtidos 
  

10 000 € 
 

 

  

10 000 €  

  

           

Nota: A parte do subsídio relativa a gastos não incorridos deverá ser contabilizada na conta 282 rendimentos a reconhecer sendo imputado 

a resultados conforme vão sendo incorridos os gastos que o subsídio visa cobrir. 

Em ambas as situações, a conta 201 será creditada quando o subsídio for recebido.  
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9.6.1.2 Subsídios reembolsáveis 

Os subsídios reembolsáveis são contabilizados como passivos. Trata-se de um passivo financeiro tal como 

previsto na Secção 12 – Instrumentos financeiros. A componente do juro implícita deve ser reconhecida como 

subsídio. 

Um subsídio que inicialmente se tenha considerado não reembolsável e se torne reembolsável deve ser 

contabilizado como uma revisão de uma estimativa contabilística, isto é, prospetivamente. O reembolso de 

um subsídio relacionado com rendimentos ou relacionado com ativos deve ser lançado como contrapartida de 

qualquer crédito diferido não amortizado registado relativamente a esse subsídio. Caso o reembolso exceda a 

quantia do crédito diferido, ou quando não exista crédito diferido, o mesmo deve ser reconhecido 

imediatamente como um gasto. 

Exemplo 8.3 - Reconhecimento de um subsídio recebido reembolsável 

Registo de um subsídio recebido pela Entidade no valor de 15 000 euros, o qual deverá ser reembolsado da seguinte forma: 

15 mil euros no final de N+1. Este subsídio não vence juros. A taxa de mercado para operações similares é de 6%. 

Valor presente no momento inicial = 15000/ (1,06)2
=13 350 

122- DO 

 

2032- Devedores empréstimos 
bonificados e subsídios reembolsáveis 

  
593-x- Transferência e subsídios   

 1)15 000 
 

  

 
1) 13 350 

  

 

1) 1650   

9.6.1.3 Subsídios com condições  

Conforme referido anteriormente, um subsídio não é reconhecido até que haja segurança razoável de que a 

entidade cumprirá as condições a ele associadas, e que o subsídio será recebido. O exemplo abaixo evidencia 

os registos contabilísticos a efetuar durante o período em que as condições para o seu reconhecimento ainda 

não estão satisfeitas.  

Exemplo 8.4 - Reconhecimento de um subsídio recebido reembolsável 

Registo de um subsídio recebido pela Entidade no valor de 15 000 euros, o qual apenas será recebido se determinados 

investimentos forem concluídos. 

No momento inicial: 

201- Devedores subsídios não reembolsáveis 
 

2822- Transferências e subsídios de capital obtidos com 
condições 

  
 1)15 000 

 

  

 
1) 15 000 

  

Caso se tratasse de um subsídio à exploração, a conta a creditar seria a conta 2821- Transferências e subsídios 

correntes obtidos com condições. 

No momento em que as condições para a sua atribuição estão cumpridas: 
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5931- Transferência e subsídios para aquisição de ativos 
depreciáveis  

2822- Transferências e subsídios obtidos com condições 
 

 1)15 000 

  

1) 15 000 
 

Caso se tratasse de um subsídio à exploração, a conta a creditar seria a 75 - Transferências e subsídios 

correntes obtidos. A conta 5931 seria subsequentemente movimentada de acordo com o exemplo 8.3 acima.  

No momento que se determina que as condições não vão ser cumpridas (caso aconteça): 

206- Credores por devoluções de transferências  
 

2822- Transferências e subsídios obtidos com condições 
  

  1)15 000 

  

1) 15 000 
 

  

Caso o subsídio já tivesse sido registado, nesse exercício, na conta 593 ou na conta 75, seria essa a conta 

debitada (em vez da 2822). Caso o valor já tivesse sido registado, em exercícios anteriores:  

 Na conta 75, a conta a debitar seria a 68814 - Devolução de transferências e subsídios obtidos;  

 Na conta 593, a conta a debitar seria igualmente esta. 

9.6.2 Transferências e subsídios concedidos  

O tratamento das transferências e dos subsídios concedidos tem um tratamento em tudo semelhante aos 

recebidos. Abaixo vamos encontrar os exemplos de contabilização dos subsídios concedidos.  

9.6.2.1 Reconhecimento 

O valor a pagar por atribuição de um subsídio é reconhecido como um passivo financeiro. Tal como 

mencionado na Secção 12 – Instrumentos financeiros, um passivo financeiro só deve ser reconhecido quando 

a Entidade se torne numa parte contratual do instrumento, isto é, quando tem a obrigação de pagar esse 

passivo. Quando o passivo tiver de ser reconhecido, os registos contabilísticos a efetuar serão os seguintes, 

dependendo das situações específicas enumeradas.  

9.6.2.2 Subsídios não reembolsáveis  

Exemplo 8.5 - Reconhecimento de um subsídio atribuído não reembolsável 

Registo de um subsídio atribuído pela Entidade no valor de 15 000 euros, o qual não é reembolsável e se destina ao reforço 

de liquidez da contraparte. 

202- Credores por transf. E subsídios não reembolsáveis 
 

607- Transferências e subsídios para reforço da liquidez 
  

  1) 15 000 

  

1) 15 000 
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9.6.2.3 Subsídios reembolsáveis  

Registo de um subsídio atribuído pela Entidade no valor de 15 000 euros, o qual será reembolsado 10 000 euros no final 

do primeiro ano e 5 mil euros no final do ano N+1. 

Exemplo 8.6 - Reconhecimento de um subsídio atribuído reembolsável 

122- DO 

 

2031- Credores empréstimos bonificados 
e subsídios reembolsável (C/P) 

  

2032- Credores empréstimos 
bonificados e subsídios reembolsável 

(M/L)   
1) 15 000 

  

1) 10 
000 

 

 

1) 5 000  

 
 
  

9.6.2.4 Subsídios com condições 

Registo de um subsídio à exploração atribuído pela Entidade no valor de 15 000 euros, o qual apenas será atribuído se 

determinados gastos forem incorridos pela contraparte. 

Exemplo 8.7 - Reconhecimento de um subsídio atribuído com condições 

No momento inicial: 

202- Credores por transf. E subsídios não reembolsáveis 
concedidos 

 
2811- Transferências e subsídios concedidos com condições 

  1) 15 000 

  

2) 15 000 
 

No momento em que a contraparte satisfaz as condições para receber o subsídio: 

602- Subsídios correntes concedidos 
 

2811- Transferências e subsídios concedidos com condições 

1) 15 000 
 

  

 
1) 15 000 

No momento em que se determina que as condições não irão ser cumpridas pela contraparte: 

205- Devedores por devolução de transferências 
 

2811- Transferências e subsídios concedidos com condições 

1) 15 000 
 

  

 
1) 15 000  

Caso o subsídio já tivesse sido registado, nesse exercício, na conta 602, seria essa a conta creditada (em vez 

da 2811). Caso o valor já tivesse sido registado na conta 602 em exercícios anteriores, a conta a creditar seria 

a 78814 - Devolução de transferências concedidas por incumprimento.  
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9.7 A política contabilística para o subsetor da administração direta da Região  

9.7.1 Subsídios recebidos  

Os subsídios atribuídos ao subsetor da administração direta da Região são reconhecidos quando existe uma 

segurança razoável que o subsídio irá ser recebido e que todas as condições que lhe estão associadas serão 

cumpridas. Quando o subsídio está relacionado com um item de despesa, o mesmo é reconhecido como 

receita numa base sistemática ao longo do período em que essa mesma despesa é reconhecida.  

Quando o subsídio está relacionado com um ativo é reconhecido em receita em montantes iguais ao longo da 

vida útil desse ativo. Quando a administração direta da Região recebe subsídios em ativos não monetários, o 

ativo e o subsídio são reconhecidos ao valor nominal e são relevados para a demonstração dos resultados ao 

longo da vida útil esperada desse ativo, baseado no padrão de consumo dos benefícios desse ativo por 

prestações anuais iguais.  

9.7.2 Subsídios atribuídos  

Quando os subsídios são atribuídos estão à discricionariedade da administração direta da Região até ao seu 

recebimento, a despesa é reconhecida apenas quando é paga. Caso contrário a despesa é reconhecida 

quando as condições para atribuição do subsídio são cumpridas pela contraparte e essa situação foi 

comunicada à Entidade.  

9.8 Registo das transações no plano de contas  

9.8.1 Para registo do ativo ou passivo relativo a transferências ou subsídios a receber 

ou a pagar não reembolsáveis 

Conta 
 

Descrição 

 20   
 

Devedores e credores por transferências e empréstimos bonificados  

 201   
 

Devedores por transferências e subsídios não reembolsáveis obtidos  

202   
Credores por transferências e subsídios não reembolsáveis concedidos 

9.8.2 Para registo do ativo ou passivo relativo a transferências ou subsídios a receber 

ou a pagar reembolsáveis 

Conta 
 

Descrição 

 20   
 

Devedores e credores por transferências e empréstimos bonificados  

203  
 

Devedores e credores por transferências e subsídios reembolsáveis  

 2031 
 

De curto prazo 

 2032 
 

De longo prazo 

  
20321 

Realizável a curto prazo 

   
20322 

Realizável a longo prazo  
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Conta 
 

Descrição 

204  
 

Credores por empréstimos bonificados e subsídios reembolsáveis 

 2041 
 

De curto prazo 

 2042 
 

De longo prazo 

  
20421 

Exigível a curto prazo 

9.8.3 Para registo do ativo ou passivo relativo a transferências ou subsídios a devolver 

(devedores e credores por incumprimento de condições)  

Conta 
 

Descrição 

 20   
 

Devedores e credores por transferências e empréstimos bonificados  

205  
 

Devedores por devolução de transferências  

206  
 

Credores por devolução de transferências  

…  
 

… 

209   
 

Outros devedores e credores por transferências  

9.8.4 Para registo inicial do ativo ou passivo relativo a transferências ou subsídios a 

receber ou a pagar com condições 

Conta 
 

Descrição 

 28   
 

Diferimentos 

282  
 

Rendimentos a reconhecer 

 2821  Transferências e subsídios correntes obtidos com condições 

 2822 
 

Transferências e subsídios de capital obtidos com condições 

28  
 

Diferimentos 

281  
 

Gastos a reconhecer 

 2811 
 

Transferências e subsídios correntes concedidos com condições 

9.8.5 Para registo de transferência ou subsídio recebido ao investimento 

Conta 
 

Descrição 

 593   
 

Transferências e subsídios de capital 

 5931 
 

Transferências e subsídios para aquisição de ativos depreciáveis 

 5932  Transferências e subsídios para aquisição de ativos não depreciáveis 

 … 
 

… 

 5939 
 

Outras transferências e subsídios de capital 
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9.8.6 Para posterior imputação a resultados do subsídio recebido ao investimento 

Conta 
 

Descrição 

78   
 

Outros rendimentos e ganhos 

788  
 

Outros 

 7883  Imputação de subsídios e transferência para investimentos 

 

9.8.7 Para registo de transferência ou subsídio recebido à exploração 

Conta 
 

Descrição 

75   
 

Transferências e subsídios correntes obtidos 

9.8.8 Para registo da devolução de transferências ou subsídio recebido, em anos 

anteriores à exploração 

Conta 
 

Descrição 

 68   
 

Outros gastos e perdas 

688  
 

Outros 

 6881  Correções relativas a anos anteriores 

  
68814 

Devolução de transferências e subsídios obtidos 

9.8.9 Para registo da devolução de transferências ou subsídio concedido sem 

condições 

Conta 
 

Descrição 

60   
 

Transferências e subsídios concedidos 

601  
 

Transferências correntes concedidas 

602  
 

Subsídios correntes concedidos 

603  
 

Prestações sociais concedidas 

604  
 

Transferências de capital concedidas 

605   
 

Subsídios de capital concedidos 

606  
 

Transferências para cobertura de prejuízos 

607  
 

Transferências e subsídios para reforço de liquidez 

608  
 

Transferências e subsídios para amortização de dívida 

609  
 

Outros subsídios e transferências de capital 
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9.8.10 Para registo da devolução de transferências ou subsídio recebido, em anos 

anteriores à exploração 

Conta 
 

Descrição 

 78   
 

Outros rendimentos e ganhos 

788  
 

Outros 

 7881  Correções relativas a anos anteriores 

  78814 Devolução de transferências e subsídios concedidos por incumprimento 

9.9 Exemplo de divulgação  

9.9.1 Divulgações para itens de balanço  

1. Credores por transferências e subsídios concedidos 

Coluna1 Período N Período N-1 

Em (início do período)     

Recebidos no exercício   

    Corrente      

   De capital   

Reembolsados no exercício   

Em (fim do período)   

De curto prazo   

De longo prazo     

2. Registo de subsídios de capital e outros variações no património líquido 

Coluna1 Período N Período N-1 

Outras variações do património líquido     

Diferenças de conversão de demonstrações financeiras  

Ajustamentos por impostos diferidos   

Transferências e subsídios de capital     

Doações obtidas   

Cauções e depósitos de garantia executadas   

Valores apreendidos a favor da RAM   

Transferência de ativos   

Saldos de gerência   

Outras variações no património líquido   

Total   

Transferências e subsídios de capital   

Em (início do período)   

Recebidas no exercício   

Transferidas para resultados   

Devolvidas por incumprimento   

Em (fim do período)   
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9.9.2 Divulgações para itens de resultados 

1. Reconhecimento em resultados de subsídios correntes 

Coluna1 Período N Período N-1 

Transferências correntes e subsídios à exploração 
obtidos     

Valores recebidos no exercício   

2. Reconhecimento em resultados de subsídios de capital 

Coluna1 Período N Período N-1 

Outros rendimentos e ganhos     

Outros rendimentos e ganhos da RAM   

Rendimentos suplementares     

Desconto de pronto pagamento obtido   

Recuperação de contas a receber   
Rendimentos e ganhos em entidades controladas, 
associadas e empreendimentos conjuntos   

Rendimentos e ganhos nos restantes ativos financeiros   

Rendimentos e ganhos em investimentos não financeiros   

Outros   
Imputação de subsídios e transferência para 
investimentos   

Total   
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10 Rendimento 

10.1 Guia de utilização 

A norma de contabilização do rendimento exige, para além dos critérios de mensuração que lhes está 

associada, a reflexão se o rendimento diz respeito a rendimentos provenientes de atividades com 

contraprestação ou sem contraprestação. 

Para o primeiro tipo há ainda que fazer a divisão se o rendimento é proveniente de bens (neste caso o rédito 

é reconhecido quando os rendimentos e riscos do ativo são transferidos para um terceiro, normalmente 

associado a um contrato escrito) ou de serviços (normalmente o rédito relativo a um serviço é reconhecido à 

medida que vai sendo prestado, independentemente do recebimento do valor associado a esse rendimento 

pelo método a que se designa percentagem de acabamento). No caso de um ativo vendido que associe as 

duas componentes (por um lado o bem e, por outro, o serviço associado), estes devem ser reconhecidos 

separadamente. 

No entanto há casos em que numa transação o Governo Regional apenas proporciona alguma retribuição 

diretamente como contrapartida dos serviços recebidos, mas essa retribuição não se aproxima do justo valor 

dos recursos recebidos. Nestes casos é necessário avaliar se existe uma combinação de transações com 

contraprestação e sem contraprestação, e cada componente da transação deve ser reconhecida 

separadamente. 

Outros casos existem, em que não estando perante um rédito, mas sim uma redução do Passivo (caso de um 

perdão de dívida, por exemplo, concedido à administração direta da Região). 

Compete a cada departamento da administração direta da Região o reconhecimento do rédito associado a 

prestações com ou sem contraprestação associada. 

Os temas, ligados à contabilização de subsídios, devem ser consultados da seguinte forma: 

Ponto do Manual Tema abordado 

10.3. a 10.4. Referências ao normativo: principais conceitos 

10.5. Transações com contraprestação 

10.6. Transações sem contraprestação 

10.7. Políticas a utilizar nas demonstrações financeiras 

10.8. Plano de contas 

10.9.1 Mapas e divulgações para itens de balanço 

10.9.2. Mapas e divulgações para itens de resultados 
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10.2 Objetivo desta secção  

O objetivo desta secção é o de fornecer orientações para a contabilização do rendimento, quer ele seja 

proveniente de transações sem contraprestação ou de transações com contraprestação. Os tipos de 

rendimento mais comuns auferidos pela administração direta da Região incluem, em outros, os seguintes:  

 Rendimento de transações sem contraprestação:  

 O Imposto sobre propriedades;  

 Contribuições e donativos;  

 Impostos e taxas;  

 Multas e coimas;  

 Licenças e autorizações;  

 Transferências da Administração Central  

 Rendimento de transações com contraprestação:  

 Venda de bens (publicações, ativos fixos tangíveis, etc.);  

 Prestação de serviços;  

 Rendas de aluguer de equipamento e instalações;  

 Rendimento financeiro – juros e dividendos;  

 Outros rendimentos.  

Não está incluído nesta secção o tratamento contabilístico dos seguintes rendimentos:  

 Provenientes de contratos de locação financeira – ver Secção 8 – Locações;  

 Dividendos obtidos de investimentos financeiros contabilizados pelo método da equivalência 

patrimonial – ver Secção 11– Participações financeiras;  

 Ganhos na alienação de ativos fixos tangíveis – ver Secção 2 – Ativos fixos tangíveis;  

 Alterações de justo valor de ativos e passivos financeiros – ver Secção 12 – Instrumentos financeiros.  

10.3 Referências ao normativo contabilístico  

NCP Descrição 

NCP 1 Estrutura e conteúdo das demonstrações financeiras 

NCP 12 Contratos de Construção 

NCP 13 Rendimento de transações sem contraprestação 

NCP 14 Rendimento de transações com contraprestação 
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10.4 Principais definições  

Tema Definição NCP 

Transações com 
contraprestação 

Transações com contraprestação são transações pelas quais uma 

entidade recebe ativos ou serviços, ou extingue passivos, e dá 

diretamente em troca um valor aproximadamente igual (principalmente 

na forma de dinheiro, bens, serviços, ou uso de ativos) a uma outra 

entidade. 

NCP 13 

Transações sem 
contraprestação 

Transações sem contraprestação são transações que não sejam 

transações com contraprestação. Numa transação sem 

contraprestação, uma entidade ou recebe valor de uma outra entidade 

sem dar diretamente em troca valor aproximadamente igual, ou dá 

valor a uma outra entidade sem receber diretamente em troca valor 

aproximadamente igual. 

NCP 14 

Condições sobre 

ativos transferidos 

Condições sobre ativos transferidos são especificações que indicam 

que os benefícios económicos futuros ou o potencial de serviço 

incorporados no ativo devem ser consumidos pelo recetor conforme 

estabelecido, ou que os futuros benefícios económicos ou potencial de 

serviço têm de ser devolvidos ao cedente. 

NCP 14 

Controlo de um 
ativo 

O controlo de um ativo surge quando uma entidade pode usar ou 

beneficiar desse ativo para a consecução dos seus objetivos e pode 

excluir ou regular o acesso de outros a esse benefício. 

NCP 14 

Especificações 
sobre ativos 
transferidos 

Especificações sobre ativos transferidos são os termos impostos, por 

lei, regulamento ou um acordo vinculativo, sobre o uso de um ativo 

transferido por entidades externas à entidade que relata. 

NCP 14 

Transferências 

Transferências são influxos de benefícios económicos futuros ou 

potencial de serviço provenientes de transações sem contraprestação 

que não sejam impostos. 

NCP 14 

Restrições sobre 
ativos transferidos 

Restrições sobre ativos transferidos são especificações que limitam ou 

orientam os fins para que pode ser usado um ativo transferido, mas 

não especificam que benefícios económicos futuros ou potencial de 

serviço são necessários devolver a quem transfere, se tal ativo não for 

empregue conforme especificado. 

NCP 14 

10.5 Transações com contraprestação  

Uma transação com contraprestação é uma transação na qual a entidade presta um serviço ou entrega um 

bem e em troca recebe um valor aproximadamente igual ao bem que entregou ou ao serviço que prestou, O 

rendimento inclui apenas os influxos brutos de benefícios económicos ou potencial de serviços recebidos, e 

deve ser mensurado pelo justo valor da retribuição recebida ou a receber.  

10.5.1 Mensuração do rendimento  

Se a retribuição for recebida em forma de caixa ou equivalentes, o justo valor corresponde à quantia de 

caixa ou equivalentes de caixa a receber. Se esta retribuição for diferida no tempo, o justo valor será menor 
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que o valor nominal, pois terá o efeito da passagem do tempo (desconto). A diferença entre o valor nominal e 

este justo valor é reconhecida como rendimento de juros de forma proporcional ao tempo. 

Se a retribuição for recebida em forma de ativos, a mesma deve ser valorizada ao justo valor do ativo recebido. 

Se uma transação envolve a troca de ativos, há que avaliar se a mesma tem substância comercial:  

 Uma transação tem substância comercial quando o ativo recebido tem natureza e valor dissemelhantes 

ao ativo entregue; 

 Uma transação não tem substância comercial quando o ativo recebido tem natureza e valor 

semelhantes ao ativo entregue. 

Uma transação com substância económica é considerada uma transação que gera rendimento. Este 

rendimento é mensurado da seguinte forma:  

 Ao justo valor do bem recebido;  

 Se este não puder ser fiavelmente mensurado, ao justo valor do bem entregue; e  

  Ajustado em qualquer dos casos por eventuais quantias de caixa ou equivalentes de caixa trocados.  

10.5.2 Reconhecimento do rendimento  

10.5.2.1  Prestações de serviços  

O rendimento de uma prestação de serviços é reconhecido quando o desfecho da transação poder ser 

estimado com fiabilidade, sendo o mesmo reconhecido de acordo com a percentagem de acabamento – 

método da percentagem de acabamento. O desfecho de uma transação pode ser estimado fiavelmente quando 

estão satisfeitas as seguintes condições:  

a) A quantia de rendimento pode ser mensurada com fiabilidade: Isto envolve quer o rendimento quer 

os gastos associados;  

b) É provável que os benefícios económicos ou potencial de serviço associados à transação fluirão 

para a entidade;  

Quando existe incertezas acerca da cobrabilidade de um rendimento já reconhecido, esta 

incobrabilidade é refletida na demonstração dos resultados como um custo (perda por imparidade) e 

não como uma diminuição do rendimento já reconhecido. Para se fazer uma estimativa fiável é 

necessário que estejam acordados: os direitos e obrigações de cada uma das partes, a retribuição a 

ser trocada e o modo e os termos da liquidação;  

c) A fase de acabamento da transação à data de relato pode ser mensurada com fiabilidade: Pode ser 

determinada por vários métodos, como medições do trabalho executado, serviços executados até à 

data face à totalidade dos serviços a executar, proporção dos custos suportados até à data face aos 

custos totais estimados da transação, entre outros; e 

 d) Os custos suportados com a transação e os custos para completar a transação podem ser 

mensurados com fiabilidade.  
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Tipos de rendimentos relativos a serviços prestados pelo Governo Regional que poderão vir a ser 

reconhecidos:  

 Rendimentos resultados da cedência, a título oneroso, de instalações de caracter social, recreativo, 

cultural e desportivo para a realização de eventos, manifestações de caracter desportivo, social cultural 

e recreativo;  

  Rendimentos provenientes de contratos de concessão nos casos em que o modelo de concessão é o 

“modelo de atribuição de um direito ao concessionário – ver Secção 7 – Ativos de concessão.  

10.5.2.2 Contratos de construção  

Conforme previsto na NCP 12, o reconhecimento do rendimento relacionado com contratos de construção 

segue as orientações definidas acima relativas à percentagem de acabamento.  

10.5.2.3 Vendas de bens 

O rendimento da venda de bens deve ser reconhecido quando tiverem sido satisfeitas todas as condições 

seguintes:  

a) A entidade tiver transferido para o comprador os riscos e vantagens significativos da propriedade dos 

bens; na maioria dos casos, a transferência dos riscos e vantagens da propriedade coincide com 

a transferência do título legal ou com a passagem da posse do ativo para o comprador; 

b)  A entidade não mantiver envolvimento continuado na gestão a um nível usualmente associado à 

propriedade, nem o controlo efetivo sobre os bens vendidos;  

Uma entidade pode reter um risco de propriedade significativo sob diversas formas como por exemplo: 

 Quando a entidade retiver uma obrigação relativa ao desempenho insatisfatório do bem, 

não coberto por cláusulas normais de garantia;  

 Quando o recebimento do rendimento de uma determinada venda estiver dependente da 

obtenção de rendimento pelo comprador a partir da subsequente venda desses mesmos 

bens (por exemplo, quando uma entidade pública distribui publicações ou material de 

formação a escolas num regime de venda à consignação);  

 Quando os bens são expedidos sujeitos a instalação e a instalação for uma parte 

significativa do contrato que ainda não tenha sido concluído pela entidade; e  

 Quando o comprador tiver o direito de anular a compra por uma razão especificada no 

contrato e a entidade não estiver segura quanto à probabilidade de devolução.  

c) A quantia do rendimento puder ser mensurada com fiabilidade;  

d) For provável que os benefícios económicos ou potencial de serviço associados à transação fluirão para 

a entidade; e  

e)  Os gastos suportados ou a suportar relativos à transação puderem ser mensurados com fiabilidade. 

Tipos de rendimentos relativos à venda de bens que poderão vir a ser reconhecidos:  

 Rendimentos resultados da venda de ativos fixos tangíveis;  

 Rendimentos resultados da venda de ativos intangíveis;  

 Rendimentos resultados da venda de propriedades de investimento.  
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Nos casos da venda de ativos fixos tangíveis em que parte do rendimento esteja consignado por lei a outra 

entidade, o Governo Regional deve reconhecer o rendimento da venda pela sua totalidade e reconhecer como 

custo o valor que for consignado a outra entidade, de acordo com a natureza do serviço que for prestado por 

essa entidade (como intermediadora na venda do bem ou outro).  

10.5.2.4  Juros, royalties e dividendos  

O rendimento proveniente do uso por terceiros de ativos da entidade que geram juros, royalties, e dividendos 

ou distribuições similares, deve ser reconhecido quando:  

 For provável que os benefícios económicos ou potencial de serviço associado à transação fluirão para 

a entidade;  

 A quantia do rendimento puder ser mensurada com fiabilidade.  

Estes rendimentos devem ser reconhecidos como segue:  

 Juros 

Devem ser reconhecidos numa base proporcional ao tempo do rendimento real do ativo. Inclui a 

quantia da amortização de qualquer desconto, prémio ou outra diferença entre a quantia inicialmente 

registada de um título de dívida e a sua quantia na maturidade. 

Quando houver juros acrescidos, mas por pagar antes da aquisição de um investimento que gera juros, 

o recebimento subsequente dos juros é repartido entre os períodos antes e após aquisição e apenas 

a parcela pós aquisição é reconhecida como rendimento (a outra parcela será considerada um 

desconto ao valor de compra); 

 Royalties 

Devem ser reconhecidos à medida que são obtidos de acordo com a substância dos acordos 

relevantes. Os royalties são acrescidos de acordo com os termos do contrato relevante e são 

usualmente reconhecidos nessa base, a menos que, tendo em consideração a substância do contrato, 

seja mais apropriado reconhecer o rendimento noutra base sistemática e racional;   

 Dividendos ou distribuições similares  

Devem ser reconhecidos quando o direito do acionista ou da entidade de os receber for estabelecido. 

Quando os dividendos ou distribuições similares de títulos de capital próprio forem declarados a partir 

do resultado líquido antes da aquisição, esses dividendos são deduzidos ao custo dos títulos.  

10.5.2.5 Transações que envolvam mais do que uma componente  

Os critérios de reconhecimento do rendimento aplicam-se a cada transação.  

No entanto, se uma transação tiver várias componentes que são entregues em momentos diferentes do tempo, 

os critérios aplicam-se separadamente a cada componente. 

É o caso, por exemplo, de uma transação que envolva a venda de um bem (que é entregue num momento) e 

a prestação subsequente de um serviço, o rendimento de ambas as componentes deve ser separado e 

reconhecido em momentos diferentes no tempo: o rendimento da venda do bem, no momento em que o bem 
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é entregue; o rendimento da prestação do serviço, no momento em que o serviço é prestado, que pode ser ao 

longo de um certo período de tempo.  

10.5.2.6  Agentes da RAM 

Algumas entidades atuam como agentes ou em representação da RAM. As quantias recebidas por estas 

entidades não são rendimentos delas próprias, mas sim rendimentos da RAM os quais devem ser reconhecidos 

nas demonstrações financeiras do Governo Regional.  

Para determinar se a Entidade atua por conta de outro Estado, ou se, de uma forma geral, uma entidade atua 

como agente da RAM, é necessário que a entidade avalie se tem o controlo vantajoso sobre a atividade que 

desenvolve no âmbito do acordo vinculativo a que está sujeita. Se tem esse controlo, a entidade é o Principal 

e não um Agente.  

Acordo vinculativo  

Os acordos principal-agente são regulados por um acordo vinculativo entre as duas partes. Neste contexto, um 

acordo vinculativo é um acordo que define direitos e obrigações exigíveis (“enforceable rights”) às partes, que 

podem surgir: 

(a) De um contrato entre ambas as partes; 

(b) De leis, regulamentos ou meios similares (políticas, decisões tomadas por autoridades com poderes para 

tal tais como Gabinetes, Comités Executivos, Despachos ou Portarias; ou 

(c)  De disposições legais.  

Na ausência de (a) ou (c), um acordo que estabeleça direitos e obrigações para as partes, através de ações 

passadas que, ao longo do tempo, levam a que nenhuma das partes tenha uma alternativa realista a atuar de 

uma forma não consistente com essa prática, é também considerado um acordo vinculativo. 

Controlo vantajoso  

A definição de controlo vantajoso requer que a entidade consiga demonstrar os seguintes três critérios:  

1) Tem o poder de dirigir as atividades especificadas no acordo vinculativo: 

 É importante que sejam identificadas as atividades que estão previstas no acordo vinculativo, para que 

a entidade consiga provar que tem o controlo sobre essas atividades e não sobre outras. A entidade 

tem o poder de dirigir essas atividades quando consegue tomar decisões que afetam significativamente 

os resultados dessa atividade (consegue definir o âmbito dessa atividade, como deve a mesma ser 

desenvolvida, incluindo como devem os respetivos recursos ser utilizados, e o output que é gerado);  

2) Tem a capacidade de usar todos, ou quase todos, os recursos relacionados com a atividade na 

persecução das atividades especificadas no acordo vinculativo: Os recursos relacionados com a 

atividade incluem os inputs (mão-de-obra, materiais), processos e outputs (trabalho desenvolvido, 

produtos ou serviços) associados a essa atividade mas que não se limitam ao dinheiro ou a outras 

considerações recebidas geradas por essa atividade. A entidade tem capacidade de os usar quando 

tem acesso ilimitado (não apenas posse física) a esses recursos e os pode usar em benefício próprio 

no desenvolvimento das atividades previstas no acordo; e 
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3) Está exposta à variabilidade dos resultados dessas atividades: A exposição aos resultados não está 

relacionada apenas com o recebimento ou o sacrifício de benefícios económicos futuros ou potencial 

de serviço. Está relacionada também com os resultados obtidos por realizar essas atividades, 

resultados esses que podem ser outputs dessa atividade, mas também a exposição a consequências 

mais abrangentes relacionadas com a atividade. Esta exposição pode assim ser positiva ou negativa. 

Um exemplo comum de uma relação principal-agente são os contratos de concessão (por exemplo, 

concessão de águas), em que uma das partes (o operador que é normalmente um privado) desenvolve 

certas atividades por conta de outra (o concedente que é normalmente uma entidade pública) em 

relação a uma terceira parte (o público).  

10.6 Transações sem contraprestação  

Existem vários tipos de transações sem contraprestação:  

 Uma transação em que o Governo Regional recebe recursos, mas não dá, em retorno, qualquer 

retribuição ou dá apenas uma retribuição simbólica. Por exemplo, no caso dos impostos; embora o 

Governo proporcione um conjunto de serviços públicos aos contribuintes, isso não é feito como 

contrapartida pelo pagamento de impostos; 

 Uma transação em que o Governo Regional pode proporcionar alguma retribuição diretamente como 

contrapartida dos serviços recebidos, mas essa retribuição não se aproxima do justo valor dos recursos 

recebidos. Nestes casos é necessário avaliar se existe uma combinação de transações com 

contraprestação e sem contraprestação, e cada componente da transação deve ser reconhecida 

separadamente;  

 Uma transação em que apenas a substância da transação define se é uma transação com 

contraprestação ou sem contraprestação. Por exemplo, a venda de bens é geralmente classificada 

como uma transação com contraprestação. Se, contudo, a transação é realizada por um preço 

subsidiado, isto é, um preço que não é aproximadamente igual ao justo valor dos bens vendidos, essa 

transação cai dentro da definição de transação sem contraprestação.  

10.6.1 Reconhecimento do ativo 

O Governo Regional deverá reconhecer um ativo proveniente de uma transação sem contraprestação quando 

obtiver o controlo de recursos que satisfaçam a definição de um ativo e satisfaça os critérios de 

reconhecimento. Em vez de um ativo, poderá ser reconhecida uma diminuição do passivo (quando, por 

exemplo, o credor perdoa um passivo).  

Um influxo de recursos de uma transação sem contraprestação, que não sejam serviços em espécie, que 

satisfaça a definição de ativo deve ser reconhecido como tal quando, e somente, quando: 

 For provável que os benefícios económicos futuros ou potencial de serviço associado ao ativo fluam 

para a entidade;  

 Um influxo de recursos é provável quando existir maior probabilidade de ele ocorrer do que não ocorrer. 

Esta determinação tem por base a experiência passada com fluxos de recursos similares e as 

expetativas relativamente ao contribuinte ou ao cedente. E 
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 O justo valor do ativo possa ser mensurado com fiabilidade.  

A capacidade de excluir ou de regular o acesso de terceiros aos benefícios de um ativo é um elemento 

essencial do controlo que distingue os ativos de uma entidade dos bens públicos a que todas as 

entidades têm acesso e de que beneficiam.  

Um acontecimento passado que dá origem ao controlo de um ativo pode ser uma compra, um acontecimento 

tributável ou uma transferência. As transações ou acontecimentos que se esperam que ocorram no futuro não 

dão origem por si mesmo a ativos.  

10.6.2 Mensuração inicial do ativo  

Um ativo adquirido através de uma transação sem contraprestação deve ser inicialmente mensurado pelo seu 

justo valor à data de aquisição (que corresponde à melhor estimativa do influxo de recursos para a entidade).  

10.6.3 Especificações sobre ativos  

As especificações relativas a um ativo transferido podem ser ou condições ou restrições. As condições e as 

restrições podem exigir que o Governo Regional use ou consuma os benefícios económicos futuros ou 

potencial de serviço incorporado no ativo para um determinado fim (obrigação de desempenho).  

No momento do reconhecimento inicial, só as condições exigem que os benefícios económicos futuros ou 

potencial de serviço sejam devolvidos ao cedente no caso de as especificações serem violadas (obrigação de 

retorno).  

As condições sobre ativos transferidos exigem que o Governo Regional ou consuma os benefícios económicos 

futuros ou potencial de serviço do ativo conforme especificado, ou restitua esses benefícios económicos futuros 

ou potencial de serviço ao cedente, no caso de as condições serem violadas. Quando o Governo Regional 

reconhece inicialmente um ativo que está sujeito a uma condição também tem de assumir um passivo.  

As restrições não incluem requisito de que o ativo transferido, ou outros benefícios económicos futuros ou 

potencial de serviço, seja devolvido ao cedente caso o ativo não seja utilizado conforme especificado. Assim, 

o Governo Regional não assume uma obrigação presente de transferir benefícios económicos futuros ou 

potencial de serviço para terceiros. As restrições poderão dar origem a uma penalidade futura, a qual não 

decorre da aquisição do ativo, mas da violação da restrição, pelo que nenhum passivo deve ser registado no 

momento inicial.  

10.6.4 Reconhecimento do rendimento  

O rendimento compreende influxos brutos de benefícios económicos ou potencial de serviço recebidos e a 

receber pelo Governo Regional, o qual representa um aumento no património líquido, que não sejam aumentos 

de contribuições de proprietários. 

Um influxo de recursos provenientes de uma transação sem contraprestação reconhecido como um ativo deve 

ser reconhecido como rendimento, exceto até ao ponto em que for também reconhecido um passivo relativo 

ao mesmo influxo. Quando a obrigação que deu origem ao reconhecimento do passivo for satisfeita, deve ser 

reduzida a quantia do passivo reconhecido e reconhecer uma quantia de rendimento igual a essa redução. 
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Para determinar se um influxo de recursos dá origem a um rendimento, deve ser seguido o seguinte 

fluxograma.  

 

As quantias que o Governo Regional recebe enquanto Agente de outra entidade não dão origem a um aumento 

no património líquido ou rendimento do Agente. Isto porque o Governo Regional não pode controlar o uso dos 

ativos cobrados, nem deles beneficiar, na consecução dos seus objetivos. Quando o Governo Regional suporta 

algum custo em relação a um rendimento proveniente de uma transação sem contraprestação, este rendimento 

é o influxo bruto de benefícios económicos futuros ou potencial de serviço, e qualquer exfluxo de recursos é 

reconhecido como um custo da transação. É o caso, por exemplo, de valores que estão consignados a outra 

entidade. O Governo Regional deve reconhecer o rendimento bruto e a consignação de parte do rendimento a 

terceira entidade deverá ser reconhecida como custo.  

10.6.5 Mensuração do rendimento  

O rendimento de transações sem contraprestação deve ser mensurado pela quantia do aumento no ativo 

líquido, isto é, o valor do ativo reconhecido inicialmente pelo Governo Regional deduzido de qualquer passivo 

que venha a ser reconhecido conforme descrito a seguir em “Reconhecimento de um passivo por uma 

obrigação presente”.  

10.6.5.1 Reconhecimento de um passivo por uma obrigação presente  

Uma obrigação presente resultante de uma transação sem contraprestação que satisfaça a definição de 

passivo deve ser reconhecida como tal quando, e somente, quando:  

 For provável que seja exigido um exfluxo de recursos que incorporem benefícios económicos futuros 

ou potencial de serviço para liquidar a obrigação; e  

 Possa ser feita uma estimativa fiável da quantia da obrigação. 

Conforme descrito anteriormente em “Reconhecimento do ativo”, podem existir certas condições sobre ativos 

que podem dar origem ao reconhecimento de um passivo (se satisfizerem o descrito no parágrafo anterior). O 
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reconhecimento deste passivo está descrito na Secção 5 - Provisões, Passivos contingentes e Ativos 

contingentes.  

10.6.5.2  Contribuições dos proprietários para o património líquido  

Uma contribuição dos proprietários para o património líquido pode ser evidenciada designadamente por:  

(a) Uma designação formal de transferência (ou uma categoria da mesma) pela entidade que contribui ou por 

uma entidade controlada por esta, como fazendo parte do património líquido realizado do recetor, quer antes 

de ocorrer a contribuição, quer no momento da contribuição; 

 (b) Um acordo formal, em relação à contribuição, estabelecendo ou aumentando um interesse financeiro já 

reconhecido no património líquido do recetor que possa ser vendido, transferido ou remido; ou  

(c) A emissão, em relação à contribuição, de instrumentos de capital próprio que possam ser vendidos, 

transferidos ou remidos.  

As contribuições dos proprietários, assim como as distribuições aos mesmos, incluem transferências entre 

duas entidades dentro de um grupo público. 

 As contribuições dos proprietários, agindo enquanto tal, a entidades controladas só são reconhecidas como 

um ajustamento direto ao património líquido da entidade controlada quando essas contribuições derem 

explicitamente origem a interesses residuais nessa entidade, na forma de direitos sobre o património líquido.  

10.6.5.3 Impostos  

Os impostos satisfazem a definição de transação sem contraprestação porque o contribuinte transfere recursos 

para o Governo, sem receber diretamente valor igual ou aproximado pela troca. Embora o contribuinte possa 

beneficiar de um conjunto de políticas sociais estabelecidas pelo Governo, estas não são proporcionadas 

diretamente como uma retribuição pelo pagamento de impostos. Os impostos não satisfazem a definição de 

contribuições dos proprietários para o património líquido porque o pagamento de impostos não dá aos 

contribuintes o direito de receber distribuições de benefícios económicos futuros ou potencial de serviço da 

entidade durante a sua vida, nem o pagamento de impostos proporciona aos contribuintes um direito de 

propriedade sobre o Governo Regional que possa ser vendido, trocado, transferido ou remido.  

Os impostos podem ser diretos ou indiretos.  

Os impostos diretos são aqueles que incidem geralmente sobre o rendimento ou sobre o património. Estes 

impostos são periódicos e incidem sobre o rendimento obtido num determinado período ou sobre o património 

detido. Os impostos indiretos são aqueles que incidem sobre transações, consumo e produção: 

 Os impostos sobre transações são devidos quando a transação ocorre (por exemplo, IVA);  

  Os impostos sobre o consumo são devidos pelo produtor ou importador no momento em que colocam 

os bens à disponibilidade dos consumidores (por exemplo, imposto sobre bebidas alcoólicas);  

  Os impostos sobre a produção são devidos pelo exercício de uma determinada atividade num 

determinado período de tempo (por exemplo, contribuição sobre o setor bancário).  
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Por outro lado, quando o Governo central lança um imposto cujos recebimentos passam para um Governo 

regional ou local com base numa apropriação continuada, a ECE reconhece ativos e rendimentos relativos ao 

imposto, e reconhece uma diminuição em ativos e um gasto pela transferência desse imposto para o Governo 

regional ou local.  

Por sua vez, o Governo Regional ou locais (outra entidade) reconhecerá ativos e rendimentos com as 

transferências da ECE.  

10.6.5.4 Transferências e subsídios recebidos  

As transferências satisfazem a definição de transações sem contraprestação porque o cedente proporciona 

recursos à entidade recetora sem que esta proporcione valor aproximadamente igual em troca.  

As transferências de recursos que satisfaçam a definição de contribuições dos proprietários para o património 

líquido não dão origem a rendimento.  

Os serviços da administração diretadevem reconhecer um ativo relativo a transferências quando os recursos 

transferidos satisfizerem a definição de ativo e os respetivos critérios de reconhecimento. As transferências 

incluem:  

 Transferências financeiras;  

 Subsídios; 

 Perdões de dívidas;  

 Multas e outras penalidades;  

 Ofertas; 

 Doações; e  

 Bens em espécie.  

Todos estes itens têm como característica comum o facto de transferirem recursos de uma entidade para outra 

sem haver como troca um valor aproximadamente igual, e não são impostos.  

Os serviços devem reconhecer um ativo relativo a uma transferência quando controlam os recursos em 

consequência de um acontecimento passado (a transferência) e espera receber desses recursos benefícios 

económicos futuros ou potencial de serviço. Uma transferência satisfaz o critério de reconhecimento de um 

ativo quando for provável que o influxo de recursos ocorra e o seu justo valor possa ser mensurado com 

fiabilidade. 

Em determinadas circunstâncias, tal como quando um credor perdoa um passivo, pode surgir uma diminuição 

na quantia escriturada de um passivo anteriormente reconhecido. Nestes casos, em vez de reconhecer um 

ativo em consequência da transferência, reconhece-se uma diminuição da quantia escriturada do passivo.  

Os serviços da administração direta têm controlo sobre os recursos, quer quando os recursos são transferidos 

para si, quer quando detém um direito vinculativo perante o cedente.  

Os ativos transferidos são mensurados pelo seu justo valor à data de aquisição. Os inventários, os ativos fixos 

tangíveis ou as propriedades de investimento adquiridos por meio de transações sem contraprestação, devem 
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ser inicialmente mensurados pelo seu justo valor à data de aquisição, de acordo os requisitos das normas que 

lhes são aplicáveis.  

10.6.5.5 Perdões de dívida e assunção de passivos  

As entidades reconhecem um rendimento relativamente a um perdão de dívida quando a dívida antiga deixa 

de satisfazer a definição de um passivo ou os critérios para reconhecimento como um passivo, desde que o 

perdão de dívida não satisfaça a definição de uma contribuição dos proprietários para o património líquido.  

Quando uma entidade que controla perdoa uma dívida devida por uma entidade totalmente controlada, ou 

assume os seus passivos, a transação pode ser uma contribuição dos proprietários no património líquido (ver 

ponto anterior sobre “Contribuições dos proprietários para o património líquido”).  

O rendimento proveniente de um perdão de dívida é mensurado pela quantia escriturada da dívida perdoada.  

10.6.5.6 Multas e outras penalidades  

As multas e outras penalidades são benefícios económicos ou potencial de serviço recebido ou a receber por 

uma entidade pública, de pessoas singulares ou coletivas, conforme determinado por um tribunal ou outro 

organismo com poderes legais, em consequência dessas pessoas terem violado requisitos legais ou 

regulamentares em vigor.  

As multas e outras penalidades são reconhecidas como rendimento quando a quantia a receber satisfizer a 

definição de ativo e os respetivos critérios para reconhecimento.  

10.6.5.7 Ofertas e doações, incluindo bens em espécie  

As ofertas e doações são transferências voluntárias de ativos, incluindo dinheiro ou outros ativos monetários, 

ou bens e serviços em espécie, que uma entidade põe à disposição de outra, livre de especificações.  

Relativamente a ofertas e doações de dinheiro e outros ativos monetários e bens em espécie, o acontecimento 

passado que dá origem ao controlo de recursos que incorporam benefícios económicos futuros ou potencial 

de serviço é geralmente o recebimento da oferta ou da doação. 

As ofertas e doações são reconhecidas como ativos e património líquido quando for provável que os benefícios 

económicos futuros ou potencial de serviço fluam para a entidade e o justo valor dos ativos possa ser 

mensurado com fiabilidade.   

Os bens em espécie são ativos tangíveis transferidos para uma entidade numa transação sem contraprestação, 

sem encargo, mas podem estar sujeitos a especificações. Os bens em espécie são reconhecidos como ativos 

quando são recebidos, ou quando existe um acordo vinculativo para os receber. Se os bens em espécie são 

recebidos sem imposição de condições, o ganho deve ser reconhecido imediatamente no património líquido.  

Se existir imposição de condições, é reconhecido um passivo que é reduzido à medida que as condições são 

satisfeitas ao mesmo tempo que é reconhecido o ganho. No reconhecimento inicial, as ofertas e doações, 

incluindo bens em espécie, são mensurados pelo seu justo valor à data de aquisição que pode ser certificado 

por referência a um mercado ativo ou por avaliação.  
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10.6.5.8 Garantias  

Garantias são compromissos não obrigatórios para transferir ativos para a entidade recetora. As entidades não 

devem reconhecer itens garantidos como ativos ou ganhos porque não controlam o acesso do cedente aos 

benefícios económicos futuros ou potencial de serviço incorporados.  

Se o item garantido for subsequentemente transferido para a entidade recetora, deve ser reconhecido como 

oferta ou doação.  

10.6.5.9 Empréstimos bonificados  

Empréstimos bonificados são empréstimos recebidos por uma entidade em condições mais favoráveis que as 

praticadas no mercado. A parte do empréstimo que seja pagável, juntamente com o pagamento de juros, é 

uma transação com contraprestação que dá origem a um ativo financeiro cujo respetivo tratamento 

contabilístico está descrito na Secção 12 – Instrumentos financeiros.  

Se a diferença entre o preço da transação e o justo valor do empréstimo no reconhecimento for um rendimento 

sem contraprestação, o Governo Regional deve reconhecer essa diferença como um rendimento, exceto se 

existir uma obrigação presente (por exemplo, quando existem condições específicas impostas sobre o ativo 

transferido pelo recetor), caso em que é reconhecida como um passivo.  

À medida que a entidade satisfaça a obrigação presente, o passivo é reduzido e uma quantia igual é 

reconhecida como rendimento. O movimento em contas de balanço relacionadas com transferências e 

subsídios está tratado na Secção 9 – Devedores e credores por transferências e subsídios concedidos.  

10.7 A política contabilística para o subsetor da administração direta da Região 

10.7.1 Rendimentos de transações sem contraprestação  

Os serviços da administração direta apenas reconhecem um ativo proveniente de uma transação sem 

contraprestação quando obtiver o controlo de recursos que satisfaçam a definição de um ativo e satisfaça os 

critérios de reconhecimento. Em vez de um ativo, poderá ser reconhecida uma diminuição do passivo (quando, 

por exemplo, o credor perdoa um passivo).  

Um influxo de recursos de uma transação sem contraprestação, que não sejam serviços em espécie, que 

satisfaça a definição de ativo só é reconhecido como tal quando, e somente, quando: 

 For provável que os benefícios económicos futuros ou potencial de serviço associado ao ativo fluam 

para a entidade;  

 Um influxo de recursos é provável quando existir maior probabilidade de ele ocorrer do que não ocorrer. 

Esta determinação tem por base a experiência passada com fluxos de recursos similares e as 

expetativas relativamente ao contribuinte ou ao cedente; e 

 O justo valor do ativo possa ser mensurado com fiabilidade.  

10.7.1.1 Impostos, taxas e multas  

O Governo Regional reconhece o rendimento de impostos aquando da transferência por parte da ECE ou da 

Autoridade Tributária.  
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Se existirem condições relacionadas, o proveito é diferido até que essas condições estejam satisfeitas.  

Outros rendimentos de transações sem contraprestação são reconhecidos quando é provável que benefícios 

económicos futuros ou potencial de serviço incorporado associados ao ativo fluam para o Governo Regional e 

o seu justo valor possa ser fiavelmente mensurado.  

10.7.1.2 Transferências de outros governos  

O rendimento de transações sem contraprestação de outros Governos é mensurado ao justo valor e é 

reconhecido quando o Governo Regional obtém o controlo do respetivo ativo (seja dinheiro, inventários, 

serviços ou ativos fixos tangíveis), se a transferência não tiver condições associadas e é provável que 

benefícios económicos futuros ou potencial de serviço incorporado associados ao ativo fluam para a o Governo 

Regional e o seu justo valor possa ser fiavelmente mensurado. 

10.7.1.1 Perdões de dívida e assunção de passivos  

É reconhecido um rendimento relativamente a um perdão de dívida quando a dívida antiga deixa de satisfazer 

a definição de um passivo ou os critérios para reconhecimento como um passivo, desde que o perdão de dívida 

não satisfaça a definição de uma contribuição dos proprietários para o património líquido.  

O rendimento proveniente de um perdão de dívida é mensurado pela quantia escriturada da dívida perdoada.  

10.7.1.2 Multas e outras penalidades  

As multas e outras penalidades são reconhecidas como rendimento quando a quantia a receber satisfizer a 

definição de ativo e os respetivos critérios para reconhecimento.  

10.7.1.3 Ofertas e doações, incluindo bens em espécie  

As ofertas e doações são transferências voluntárias de ativos, incluindo dinheiro ou outros ativos monetários, 

ou bens e serviços em espécie, que uma entidade põe à disposição de outra, livre de especificações.  

As ofertas e doações são reconhecidas como ativos e património líquido quando for provável que os benefícios 

económicos futuros ou potencial de serviço fluam para a entidade e o justo valor dos ativos possa ser 

mensurado com fiabilidade.  

Os bens em espécie são ativos tangíveis transferidos para uma entidade numa transação sem contraprestação, 

sem encargo, mas podem estar sujeitos a especificações. Os bens em espécie são reconhecidos como ativos 

quando são recebidos, ou quando existe um acordo vinculativo para os receber. Se os bens em espécie são 

recebidos sem imposição de condições, o ganho deve ser reconhecido imediatamente no património líquido.  

Se existir imposição de condições, os serviços da administração direta reconhecem um passivo que é reduzido 

à medida que as condições são satisfeitas ao mesmo tempo que é reconhecido o ganho. No reconhecimento 

inicial, as ofertas e doações, incluindo bens em espécie, são mensurados pelo seu justo valor à data de 

aquisição que pode ser certificado por referência a um mercado ativo ou por avaliação.  
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10.7.1.4 Garantias  

Garantias são compromissos não obrigatórios para transferir ativos para a entidade recetora. Os serviços da 

administração direta não reconhecem itens garantidos como ativos ou ganhos porque não controla o acesso 

do cedente aos benefícios económicos futuros ou potencial de serviço incorporados.  

Se o item garantido for subsequentemente transferido para a entidade recetora, deve ser reconhecido como 

oferta ou doação.  

10.7.1.5 Empréstimos bonificados  

Empréstimos bonificados são empréstimos recebidos por uma entidade em condições mais favoráveis que as 

praticadas no mercado. A parte do empréstimo que seja pagável, juntamente com o pagamento de juros, é 

uma transação com contraprestação que dá origem a um ativo financeiro cujo respetivo tratamento 

contabilístico está descrito na Secção 12 – Instrumentos financeiros.  

Se a diferença entre o preço da transação e o justo valor do empréstimo no reconhecimento for um rendimento 

sem contraprestação, o Governo Regional deve reconhecer essa diferença como um rendimento, exceto se 

existir uma obrigação presente (por exemplo, quando existem condições específicas impostas sobre o ativo 

transferido pelo recetor), caso em que é reconhecida como um passivo.  

À medida que a entidade satisfaça a obrigação presente, o passivo é reduzido e uma quantia igual é 

reconhecida como rendimento. O movimento em contas de balanço relacionadas com transferências e 

subsídios está tratado na Secção 9 – Devedores e credores por transferências e subsídios concedidos.  

10.7.2 Rendimentos de transações com contraprestação  

10.7.2.1 Venda de bens  

O rendimento da venda de bens é reconhecido com os principais riscos e benefícios relacionados com a posse 

do bem são transferidos para o comprador, o que acontece geralmente quando o bem é entregue ao 

comprador, e o valor do rendimento pode ser fiavelmente mensurado e é provável que benefícios económicos 

futuros ou potencial de serviço incorporado associados ao ativo fluam para o Governo Regional. 

10.7.2.2 Juros  

O rendimento de juros é reconhecido de acordo com o método do juro efetivo, o qual desconta os cash-flows 

a receber estimados para o seu valor presente.  

10.7.2.3 Dividendos 

 Os dividendos ou contribuições similares são reconhecidos quando é estabelecido o direito ao recebimento.  

10.7.2.4 Prestações de serviços 

É reconhecido um rendimento de uma prestação de serviços quando o desfecho da transação poder ser 

estimado com fiabilidade, sendo o mesmo reconhecido de acordo o método da percentagem de acabamento. 

O Governo Regional considera que o desfecho de uma transação pode ser estimado fiavelmente quando estão 

satisfeitas as seguintes condições:  
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a) A quantia de rendimento pode ser mensurada com fiabilidade: Isto envolve quer o rendimento quer 

os gastos associados;  

b) É provável que os benefícios económicos ou potencial de serviço associados à transação fluirão 

para a entidade;  

Quando existir incertezas acerca da cobrabilidade de um rendimento já reconhecido, esta 

incobrabilidade é refletida na demonstração dos resultados como um custo (perda por imparidade) e 

não como uma diminuição do rendimento já reconhecido. Para se fazer uma estimativa fiável é 

necessário que estejam acordados: os direitos e obrigações de cada uma das partes, a retribuição a 

ser trocada e o modo e os termos da liquidação;  

c) A fase de acabamento da transação à data de relato pode mensurada com fiabilidade; 

 d) Os custos suportados com a transação e os custos para completar a transação podem ser 

mensurados com fiabilidade.  

10.8  Registo das transações no plano de contas 

10.8.1 Para registo do rendimento relativo a Impostos 

Conta Descrição 
70     Impostos, contribuições e taxas 

701     Impostos diretos 
   70101 Imposto sobre o rendimento das pessoas singulares 
   70102 Imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas 
   70104 Imposto do selo sobre sucessões e doações 
   70106 Empresas 
   701061 Famílias 
   701062 Imposto do uso, porte e detenção de armas 

   … … 
   70199 Outros 

702     Impostos indiretos 
   70201 Imposto sobre os produtos petrolíferos 
   70202 Imposto sobre o valor acrescentado 
   70203 Imposto sobre veículos 
   70204 Imposto sobre o consumo de tabaco 
   70205 Imposto sobre o álcool e bebidas alcoólicas 
   70206 Lotarias, apostas mútuas e imposto do jogo 
   70207 Imposto do selo 
   70211 Contribuição do serviço rodoviário 
   70212 Contribuição do audiovisual 
   70213 Contribuições sobre o setor bancário 
   70214 Contribuições sobre o setor energético 
   … … 
   70299 Outros 

10.8.2 Para registo do rendimento relativo a Taxas 

Conta Descrição 
70     Impostos, contribuições e taxas 

704     Taxas, multas e outras penalidades 
  704101   Taxas de justiça 
  704102   Taxas de registo e notariado 
  704103   Taxas do registo predial 
  704404   Taxas do registo civil 
  704405   Taxas do registo comercial 
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Conta Descrição 
  704406   Taxas florestais e ambientais 

        704407   Taxas vinícolas 
 704408  Taxas moderadoras 
  704409   Taxas sobre espetáculos e divertimentos 

       704410   Taxas sobre a energia 
 704411  Taxas sobre geologia e minas 
  704412   Taxas sobre a comercialização e abate de gado 
  704413   Taxas dos portos 
  704114   Taxas sobre as operações de bolsa 
  704115   Taxas sob controlo metrológico e de quantidade 
  704116   Taxas sobre fiscalização de atividades comerciais e industriais 
  704117   Taxas sobre o valor da adjudicação de obras públicas 
 704118  Taxas sobre o valor de adjudicação de obras públicas 
  704119   Adicionais 
  704120   Emolumentos 
  704121   Portagens 
  704122   Propinas 
  704123   Taxas de supervisão e regulação 

  …   … 
  70299   Outros 

10.8.3 Para registo do rendimento relativo a multas e outras penalidades 

Conta Descrição 
70     Impostos, contribuições e taxas 

704     Multas e outras penalidades 
  704441   Juros de mora 
  704442   Juros compensatórios 
  704443   Multas e coimas por infração ao Código da estrada e legislação afim 
  704444   Coimas e multas por contraordenações 
  704449   Outras multas e penalidades 

10.8.4 Para registo dos reembolsos e restituições de impostos diretos 

Conta Descrição 
68     Impostos, contribuições e taxas 

688     Impostos diretos 
  6881  Correções relativas a períodos anteriores 
     68811 Reembolso restituição de impostos diretos 
   688111 Imposto sobre o rendimento das pessoas singulares 
   688112 Imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas 
   688114 Imposto do selo sobre sucessões e doações 
   688116 Imposto único de circulação 

   688117 Imposto do uso, porte e detenção de arma 
   688118 Impostos abolidos 

    688119 Outros 
    68812 Reembolso/restituição de impostos indiretos 
   688121 Imposto sobre os produtos petrolíferos 
   688122 Imposto sobre o valor acrescentado 
    688123 Imposto sobre veículos 
    688124 Imposto sobre o consumo de tabaco 
    688125 Imposto sobre o álcool e bebidas alcoólicas 
    688126 Lotarias, apostas mútuas e imposto do jogo 
    688127 Imposto do selo 
    688129 Outros 
    68813 Outras restituições 
    688131 Taxas 
    688139 Outras 
   68814 Devolução de transferências e subsídios obtidos 
   68815 Regularizações a contribuições declaradas/restituições 
   68816 Regularizações a prestações sociais 
   … … 
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Conta Descrição 
   68819 Outras 

10.8.5 Para registo de cobranças adicionais de impostos 

Conta Descrição 

 78   Outros rendimentos e ganhos 
   788 Outros 

 7881 Correções relativas a períodos anteriores 
                         78811 Cobrança adicional de impostos diretos 
 788111 Imposto sobre o rendimento das pessoas singulares 

 788112 Imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas 
 788114 Imposto do selo sobre sucessões e doações 
 788116 Imposto único de circulação 

 788117 Imposto do uso, porte e detenção de arma 
 788118 Impostos abolidos 

   788119 Outros 
   78812 Cobrança adicional de impostos indiretos 
 7881201 Imposto sobre o valor acrescentado 

 7881202 Imposto sobre os produtos petrolíferos 
  7881203 Imposto sobre veículos 
  7881204 Imposto sobre o consumo de tabaco 

  7881205 Imposto sobre o álcool e bebidas alcoólicas 
  7881206 Lotarias, apostas mútuas e imposto do jogo 
  7881207 Imposto do selo 
 7881208 Contribuição do serviço rodoviário 
  7881209 Contribuição do audiovisual 
  7881299 Outros 
  78813 Cobrança adicional de taxas 
  78814 Devolução de transferências concedidas por incumprimento 
 … … 
 78818 Correções relativas a outros rendimentos e ganhos 
 78819 Outras 

10.8.6 Para registo do acréscimo de rendimentos 

Conta Descrição 

 27   Outras contas a receber e a pagar 
 272   Devedores por acréscimos (periodização económica) 

2720  Impostos e taxas imputados ao período 
                                     2721   78811 Devedores por acréscimo de rendimentos 

10.8.7 Para registo das dívidas a receber de contribuintes 

Conta Descrição 

21   Clientes, contribuintes e utentes 
213   Contribuintes 

2131  Impostos diretos 
                                     2132  Impostos indiretos 
                                     2134  Juros, multas e outras penalidades 

2139  Outros 
214  Utentes 

2141  Taxas 
2142  Multas e outras penalidades 
2149  Outros 

…  … 
218   Adiantamentos de Clientes, contribuintes e utentes 

2181   Clientes 
2182  Contribuintes  
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Conta Descrição 

2183  Utentes 
219 

 
Perdas por imparidade acumulada 

2192 
 

Contribuintes 
2193   Utentes 

10.8.8 Para registo do rendimento relativo a venda de bens (ativos) 

As contas a usar para a venda destes bens estão já evidenciadas na Secção 2- Ativos fixos tangíveis. Secção 

3- Propriedades de Investimento ou Secção 4- Ativos intangíveis, conforme o tipo de bem vendido. 

10.8.9 Para registo do rendimento relativo a prestações de serviços  

Conta Descrição 

72   Prestações de serviços e concessões 
7205   Concessões 

 720501 Serviços de saúde 
 720502 Infraestruturas de transportes e parques de estacionamento 
                                     720503 Serviços de transporte 

 720504 Serviços de alojamento e de restauração 
 720505 Espaços de desporto, cultura e lazer 

 720506 Serviço de fornecimento de água 
 720507 Serviço de recolha e tratamento de resíduos sólidos e urbanos 
 720508 Tecnologias de informação e comunicação 
 720509 Ativos no subsolo 

 …   

 720599 Outros subcontratos ou concessões 
7208   Serviços sociais, recreativos, culturais e desporto 

 72081 Alimentação e alojamento 
 72082 Piscinas 
 72083 Recintos desportivos 

 72084 Museus e bibliotecas 
7211 

 
Aluguer de equipamentos 

7222   Arrendamento 

10.8.10 Para registo do rendimento relativo a transferências e subsídios  

Ver Secção 9- Devedores e credores por transferências e subsídios concedidos.  

10.8.11  Para registo do rendimento relativo a doações 

Conta Descrição 

59   Outras variações do património líquido 
594   Doações obtidas 

 5941 Em numerário 
 5942 Em outros ativos 

10.9 Exemplo de divulgação  

10.9.1 Divulgações para itens de balanço  

1. Detalhe dos saldos a receber  

Coluna1  Período N Período N-1 

Contas a receber      

Devedores por transferência de subsídios    
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Coluna1  Período N Período N-1 

Devedores por empréstimos bonificados 
 

    

Clientes, contribuintes e utentes    

     Impostos diretos a receber    

     Impostos indiretos a receber    

    Taxas a receber    

     Multas a receber    

Total    

De curto prazo    

De longo prazo    

2. Detalhe das dívidas a receber 

Coluna1 
Valor bruto Imparidade Valor líquido 

Em (início do período de N)    
Devedores por transferências e subsídios       

Devedores por empréstimos bonificados       

Clientes, contribuintes e utentes       

Impostos diretos a receber       

Impostos indiretos a receber       

Taxas a receber       

Multas a receber    

Em (fim do período N)       

Devedores por transferências e subsídios        

Devedores por empréstimos bonificados       

Clientes, contribuintes e utentes       

Impostos diretos a receber       

Impostos indiretos a receber    

Taxas a receber    

Multas a receber    

10.9.2 Divulgações para itens de resultados  

1. Detalhe dos rendimentos sem contraprestação 

Coluna1 Período N Período N-1 

Rendimento de transações sem contraprestação     

Contribuições e donativos  

Impostos, taxas, multas e coimas  

Impostos sobre o rendimento individual  

Deduções na fonte  

Reembolsos  

Impostos sobre remunerações acessórias  

Impostos sobre o rendimento coletivo  

Imposto sobre o rendimento das empresas   

Reembolsos     

Retenções na fonte a não residentes   

Retenções na fonte a residentes sobre dividendos   

Impostos indiretos    
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Coluna1 Período N Período N-1 

Iva sobre bens e serviços   

Reembolsos   

Outros impostos indiretos   

Impostos sobre produtos petrolíferos   

Imposto sobre o tabaco   

Imposto sobre o álcool   

Portagens    

Outros   

Licenças e autorizações   
Transferências de outros Governos – Ofertas e 
serviços em espécie   

Outros rendimentos sem contraprestação   

2. Detalhe dos rendimentos com contraprestação 

Coluna1 Período N Período N-1 

Rendimento de transações com contraprestação     

Prestação de serviços  

Rendas de aluguer de equipamento e instalações  

Rendimento financeiro- investimentos externos  

Rendimento financeiro- dívida a receber  

Comissões de Agente  

Outros rendimentos com contraprestação  
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11 Participações Financeiras 

11.1 Guia de utilização 

A norma de contabilização relativa a Participações Financeiras tem com ponto de partida a identificação se a 

RAM tem ou não tem controlo sobre a participada. E se tem, a identificação do tipo de controlo exercido. As 

participações terão de ser divididas em três categorias, conforme abaixo discriminado para poder ser definido 

o seu critério de reconhecimento e mensuração: 

 Subsidiárias; 

 Empreendimento conjunto; 

 Associada. 

Assim, para cada tipo de participação o reflexo nas contas do Governo Regional tem um método de 

reconhecimento e mensuração diferente, como nos pontos seguintes se explica. 

Para os serviços simples do Governo Regional compete à DROT o reconhecimento, mensuração e controlo 

das participações financeiras detidas pela RAM, com a colaboração de todos os Departamentos do Governo 

Regional. 

Os temas, ligados à contabilização de participações financeiras devem ser consultados da seguinte forma: 

Ponto do Manual Tema abordado 

11.3. a 11.5. Referências ao normativo: principais conceitos (ver com atenção o conceito de controlo, controlo 

conjunto e influência significativa). 

11.5.4. 
Mensuração dos investimentos financeiros em empreendimentos conjuntos e associadas em 

contas que não as separadas 

11.5.5. 
Mensuração dos interesses detidos pelas partes envolvidas em acordos conjuntos nas suas 

demonstrações financeiras  

11.5.6. 
Mensuração dos interesses detidos por operadores conjuntos ou empreendedores conjuntos nas 

suas demonstrações financeiras separadas 

11.5.7. O método do custo 

11.5.8. O método do justo valor 

11.5.9. O método da equivalência patrimonial 

11.5.12 Perdas por imparidade 

11.6. Políticas a utilizar nas demonstrações financeiras 
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11.7. Plano de contas 

11.8.1. Mapas e divulgações para itens de balanço 

11.8.2. Mapas e divulgações para itens de resultados 

11.2 Objetivo desta secção  

Como o Governo Regional representa contabilisticamente a Região enquanto detentora de partes de capital 

(e.g., quotas, ações), o objetivo desta secção é o de fornecer orientações para a contabilização das 

participações financeiras (investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas) detidas 

pela RAM e que como tal devam ser apresentadas nas demonstrações financeiras separadas da Entidade 

Governo Regional. Trata igualmente da contabilização de investimentos financeiros em empreendimentos 

conjuntos e associadas nas demonstrações financeiras de uma entidade, que não as demonstrações 

financeiras separadas.  

Esta secção trata também da contabilização dos interesses detidos por partes envolvidas em acordos conjuntos 

(operações conjuntas e empreendimentos conjuntos).  

Nesta secção estão igualmente definidos os requisitos para a aplicação do método da equivalência patrimonial 

e as orientações para a sua aplicação.  

Esta secção não irá tratar sobre o tema da consolidação nem como estas participações são reconhecidas em 

consolidação. O tema da consolidação será objeto de uma análise separada no Manual de Consolidação a ser 

divulgado oportunamente. 

11.3 Referências ao normativo contabilístico  

NCP Descrição 

NCP 18 
 
Instrumentos financeiros  
 

NCP 21 
 
Demonstrações financeiras separadas  
 

NCP 22 Demonstrações financeiras consolidadas  

NCP 23 Rendimento de transações com contraprestação 

NCP 24 
 
Investimentos em associadas e empreendimentos conjuntos  
 

IFRS 13 
 
Mensuração ao justo valor  
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11.4 Principais definições  

Tema Definição NCP 

Demonstrações 

financeiras 

consolidadas  
 

São as demonstrações financeiras de um grupo público em que os 

ativos, passivos, patrimónios líquidos, rendimentos, gastos e fluxos de 

caixa da entidade que controlada e das suas controladas são 

apresentados como respeitantes a uma única entidade.  
 

NCP 21 

Demonstrações 

financeiras 

separadas  
 

São as que são apresentadas por uma entidade, em que a mesma 

pode escolher a contabilização dos seus investimentos em entidades 

controladas, associadas e empreendimentos conjuntos ao custo, de 

acordo com a NCP 18 ou segundo o método da equivalência 

patrimonial, nos termos da NCP 23.  

São as apresentadas adicionalmente às demonstrações financeiras 

consolidadas.  

São as apresentadas adicionalmente às demonstrações financeiras de 

um investidor que não tem entidades controladas, mas tem interesses 

em associadas ou empreendimentos conjuntos que são contabilizados 

pelo método de equivalência patrimonial.  

As demonstrações financeiras de uma entidade que não controla outra 

entidade, nem tem interesses em associadas ou em empreendimentos 

conjuntos, não são demonstrações financeiras separadas. 

Uma entidade dispensada de consolidação em conformidade com o 

parágrafo 4 da NCP 22, ou dispensada da aplicação do método de 

equivalência patrimonial em conformidade com o parágrafo 18 da NCP 

23 pode apresentar demonstrações financeiras separadas como as 

suas únicas demonstrações financeiras.  

Uma entidade de investimento que seja obrigada, ao longo do período 

em curso e de todos os períodos comparativos apresentados, 

mensurar o seu investimento em todas as suas controladas ao justo 

valor através de resultados de acordo com o parágrafo 39 da NCP 22, 

deverá apresentar demonstrações financeiras separadas como as 

suas únicas demonstrações financeiras.   

NCP 21 

Acordo conjunto  
 

É um acordo em relação ao qual duas ou mais partes exercem controlo 

conjunto.  
 

NCP 23 

Acordo vinculativo  

 

É um acordo que confere direitos executórios e obrigações às partes, 

incluindo direitos derivados de contratos e outros direitos legais.  

 

NCP 23 

Associada  

 

É uma entidade sobre a qual a investidora exerce influência 

significativa.  

 

NCP 23 
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Tema Definição NCP 

Controlo conjunto  

 

É a partilha contratualmente acordada do controlo sobre um acordo 

vinculativo, que apenas existe quando as decisões relativas às 

atividades relevantes exigem o consentimento unânime das partes que 

partilham o controlo.  

 

NCP 23  
 

Empreendedor 

conjunto  

É uma parte num empreendimento conjunto que exerce controlo 

conjunto sobre esse empreendimento conjunto.  NCP 23 

Empreendimento 

conjunto  

É um acordo conjunto em relação ao qual as partes que exercem o 

controlo conjunto têm de direitos sobre os ativos líquidos do acordo.  
NCP 23 

Influência 

significativa  

É o poder de participar nas decisões de políticas financeiras e 

operacionais da participada, sem, todavia, exercer controlo ou controlo 

conjunto sobre essas políticas.  

NCP 23 

 

 

Método da 

equivalência 

patrimonial  

É um método contabilístico nos termos do qual o investimento é 

inicialmente reconhecido pelo custo e é ajustado posteriormente em 

função da evolução pós-aquisição da quota-parte dos ativos líquidos 

da associada ou empreendimento conjunto detidos pela investidora. 

Os resultados da investidora incluem a sua quota-parte nos resultados 

da participada e os ativos líquidos da investidora incluem a quota-parte 

nas alterações nos ativos líquidos da participada que não foram 

reconhecidas através dos resultados.  

NCP 23 

 

Operação 

conjunta  

É um acordo conjunto pelo qual as partes que exercem controlo 

conjunto do acordo têm direitos sobre os ativos e obrigações pelos 

passivos relacionados com esse acordo.  
NCP 23 

Operador conjunto  É uma parte numa operação que exerce controlo conjunto sobre essa 

operação conjunta.  NCP 23 

Parte num acordo 

conjunto  

É uma entidade que participa num acordo conjunto, 

independentemente de deter ou não o controlo conjunto sobre esse 

acordo.  

 

NCP 23 

 

Veículo separado  

É uma estrutura financeira identificável separadamente, incluindo 

entidades jurídicas separadas ou entidades reconhecidas por estatuto, 

independentemente de essas entidades terem ou não personalidade 

jurídica.  

NCP 23 



 

 

Manual de Contabilidade e Relato   Administração direta da APR  Versão 1 

182 

11.5 O enquadramento no normativo contabilístico  

11.5.1 Classificação dos investimentos financeiros  

Para efeitos desta secção, as participações financeiras podem ser classificadas em uma das três categorias 

seguintes:  

 Subsidiária – A RAM detém o controlo da entidade participada;  

 Empreendimento conjunto – O controlo da entidade participada é detido conjuntamente pela RAM e 

por um ou mais investidores;  

 Associada – A RAM tem influência significativa na entidade participada.  

O enquadramento da participação financeira numa entidade participada pode mudar em função de transações 

subsequentes nas quais a RAM aumente ou diminua a sua participação. Estas alterações são efetuadas 

prospectivamente desde a data em que a classificação é alterada.  

11.5.1.1 Controlo  

A RAM tem controlo sobre uma participada quando tem direitos a benefícios variáveis decorrentes do seu 

envolvimento com a participada e tem a capacidade de afetar a natureza e a quantia desses benefícios através 

do poder que exerce sobre a participada.  

O controlo sobre uma entidade requer a verificação de três elementos essenciais:  

 Existência de poder sobre a participada;  

 Exposição ou direito a benefícios variáveis decorrentes do seu envolvimento com a participada;  

 Capacidade de usar o seu poder para afetar a natureza e a quantia desses benefícios.  

A figura abaixo ilustra como deve ser avaliado o controlo: 

 

11.5.1.2 Controlo conjunto  

O controlo conjunto consiste na partilha contratualmente acordada (acordo vinculativo) do controlo sobre um 

acordo (acordo conjunto), que só existe quando as decisões sobre as atividades relevantes requerem o 

consentimento unânime das partes que partilham o controlo.  

Os acordos vinculativos podem ser evidenciados de várias formas: 

 Pode ser, mas nem sempre o é, reduzido a escrito;  

 Tem a forma de um contrato ou de documentação que revela os direitos e obrigações criados;  
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 Outros mecanismos, como a legislação ou normas administrativas que também criam obrigações entre 

as partes, semelhantes a acordos contratualizados, por si só, ou em conjugação com contratos 

celebrados entre as partes.  

Os acordos conjuntos têm as seguintes características:  

 As partes estão vinculadas por um acordo vinculativo;  

 O acordo vinculativo confere a duas ou mais dessas partes o controlo conjunto do acordo;  

 Uma parte que detenha o controlo conjunto de um acordo pode impedir que qualquer uma das outras 

partes ou grupo de partes controlem o acordo.  

Um acordo pode ser um acordo conjunto ainda que nem todas as partes do mesmo detenham o controlo 

conjunto:  

 As partes que detêm o controlo conjunto, de um acordo conjunto, são os operadores conjuntos ou 

empreendedores conjuntos; e  

 As partes que participam num acordo conjunto, mas não detêm o controlo conjunto do mesmo são 

investidores.  

Existindo um acordo vinculativo sob a forma de acordo conjunto, só existe controlo conjunto se as decisões 

acerca das atividades relevantes requerem o consentimento unânime das partes que controlam coletivamente 

o acordo.  

Existem dois tipos de acordos conjuntos. A figura abaixo ajuda a entender os tipos de acordos existentes: 

 

11.5.1.3 Influência significativa  

A determinação se RAM tem influência significativa sobre uma entidade participada é matéria de julgamento 

baseado no relacionamento entre RAM (enquanto investidora) e a participada: 

 A RAM possui direta ou indiretamente 20% ou mais do direito de votos => Presume-se que tem 

influência significativa, a menos que o contrário possa ser claramente demonstrado;  

 A RAM possui direta ou indiretamente 20% ou menos do direito de votos => Presume-se que não tem 

influência significativa, a menos que o contrário possa ser claramente demonstrado.  
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A existência de uma entidade que detenha uma participação maioritária ou substancial não impede outra 

entidade de exercer influência significativa.  

Factos que evidenciam a existência de influência significativa:  

 Representação no conselho de administração ou órgão de gestão equivalente da participada;  

 Participação em processos de decisão de políticas, incluindo a participação em decisões sobre 

dividendos ou outras distribuições similares;  

 Transações materiais entre o investidor e a participada;  

 Intercâmbio de pessoal de gestão; ou  

 Prestação de informação técnica essencial.  

11.5.1.4 Direitos de voto potenciais  

A RAM pode deter warrants de ações, opções de compra de ações, instrumentos de dívida ou de capital próprio 

que sejam convertíveis em ações ordinárias ou outros instrumentos semelhantes.  

Esses instrumentos podem, se exercidos ou convertidos, ter o potencial de conferir à RAM direitos de voto 

adicionais ou reduzir os direitos de voto de outra parte relativamente às políticas financeiras e operacionais de 

participada (ou seja, direitos de voto potenciais).  

Assim, a existência e o efeito de direitos de voto potenciais exercíveis ou convertíveis no momento, incluindo 

direitos de voto potenciais detidos por outras entidades, devem ser considerados ao avaliar se a RAM exerce 

influência significativa.  

Os direitos de voto potenciais não são exercíveis ou convertíveis no momento quando, por exemplo, não 

puderem ser exercidos ou convertidos antes de uma data futura ou da ocorrência de um acontecimento futuro. 

11.5.2 Mensuração dos investimentos financeiros em contas separadas  

Nas demonstrações financeiras separadas, os investimentos financeiros em subsidiárias, empreendimentos 

conjuntos e associadas podem ser mensurados:  

 Ao custo;  

 Em conformidade com a NCP 18;  

 Ao método da equivalência patrimonial conforme previsto na NCP 23.  

O Governo Regional seguirá o método da equivalência patrimonial para valorização dos investimentos 

financeiros em associadas e empreendimentos conjuntos em contas separadas, conforme preconizado nas 

Notas de Enquadramento ao Plano de Contas Multidimensional, aprovadas pela Portaria n.º 189/2016, de 14 

de julho. 

11.5.2.1 Situações particulares  

Em algumas situações particulares, não estão disponíveis estas três opções para a mensuração dos 

investimentos financeiros, conforme a seguir se especifica.   
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Entidade detentora Entidade detida 
Mensuração em contas 

separadas 
Referencial 

contabilístico 

Entidade de investimento  Subsidiária  Justo valor através dos 
resultados  

(obrigatório com uma exceção)  

NCP 21 § 12  

NCP 22 § 39  

 Empreendimentos 
conjuntos e associadas  

 

Justo valor através dos 
resultados (obrigatório) 

 

NCP 21 §11  

NCP 23 §19 

Sociedades de capital de risco, 
fundo mútuo, trust ou uma entidade 
semelhante, incluindo os fundos de 
seguros ligados a investimentos 

Empreendimentos 
conjuntos e associadas  

(detidas direta ou 
indiretamente por estas 
sociedades 

Justo valor através dos 
resultados quando esta for a 
opção nas contas 
consolidadas  

(se opção nas consolidadas, 
obrigatório nas separadas) 

NCP 21 §11  

NCP 23 §19 

 

11.5.3 Entidades de investimento  

Quando uma entidade de investimento deixa de ser ou se torna numa entidade de investimento, deve 

contabilizar essa alteração a partir da data em que ocorreu a alteração de estatuto, da seguinte forma:  

 Quando uma entidade deixa de ser uma entidade de investimento  

O investimento na subsidiária passa a ser mensurado de acordo com uma das três alternativas 

disponíveis e mencionadas acima. O justo valor da subsidiária à data da alteração do estatuto deve 

ser usado como o custo considerado nessa data.  

 Quando uma entidade passa a ser uma entidade de investimento  
 

O investimento na subsidiária passa a ser mensurado ao justo valor através de resultados de acordo 

com a NCP 18 e:  

  A diferença entre o valor contabilístico e o justo valor nessa data deve ser reconhecida nos 

resultados como ganho ou perda;  

 Os ganhos ou perdas acumuladas de justo valor reconhecidos no património líquido 

relativamente a essa subsidiária devem ser tratados como se de uma venda se tratasse nessa 

data.  

11.5.4 Mensuração dos investimentos financeiros em empreendimentos conjuntos e 

associadas em contas que não as separadas  

Os investimentos numa associada ou num empreendimento conjunto devem ser contabilizados nas 

demonstrações financeiras individuais, que não as suas contas separadas, usando o método da equivalência 

patrimonial.  

11.5.4.1 Dispensa de aplicação do método da equivalência patrimonial  

O Governo Regional está dispensado de aplicar o método da equivalência patrimonial quando ele próprio é 

uma entidade que controla (ou seja, detém participações financeiras em subsidiárias) e se encontra dispensada 

de preparar contas consolidadas (conforme previsto no Manual de Consolidação a ser divulgado 

oportunamente).  
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Estará igualmente dispensado de aplicar o método da equivalência patrimonial se estiverem satisfeitas 

cumulativamente as seguintes condições:  

 A entidade é uma entidade controlada e as necessidades de informação dos utilizadores são satisfeitas 

pelas demonstrações financeiras consolidadas da entidade que controla e, sendo parcialmente 

controlada, todos os restantes proprietários, incluindo os que não têm direito de voto, foram informados, 

e não se opuseram, à não aplicação pela entidade do método;  

 Os instrumentos de dívida ou de capital próprio da Entidade não são negociados num mercado público; 

 A entidade não depositou nem está em vias de depositar as suas demonstrações financeiras junto de 

uma comissão de valores mobiliários ou de outro organismo regulador com a finalidade de emitir 

qualquer categoria de instrumentos num mercado público;  

 As entidades que controlam, quer a entidade consolidante final ou consolidante intermédia, elaboram 

demonstrações financeiras consolidadas disponíveis para uso público que cumpram as NCP, em que 

as entidades controladas são consolidadas ou mensuradas ao justo valor, nos termos da NCP 22.  

Existe ainda dispensa de aplicação do método da equivalência patrimonial para a mensuração dos 

investimentos empreendimentos conjuntos e associadas, nas situações descritas em “Situações particulares” 

no ponto 11.5.2.1. acima, ou seja:  

 Para uma sociedade de capital de risco, um fundo mútuo, um trust ou uma entidade semelhante, 

incluindo fundos de seguros ligados a investimentos, ou indiretamente detido através de uma entidade 

desse tipo;  

 Para as entidades de investimento.  

11.5.5 Mensuração dos interesses detidos pelas partes envolvidas em acordos 

conjuntos (operações conjuntas e empreendimentos conjuntos) nas suas 

demonstrações financeiras 

As partes envolvidas em acordos conjuntos enquadram-se como segue:  

 Em operações conjuntas:  

 Operadores conjuntos;  

 Outras partes que não detêm o controlo conjunto, mas têm direitos aos ativos e obrigações 

pelos passivos relativamente a essa operação conjunta;  

 Outra parte que não detém o controlo conjunto e não tem direitos aos ativos e obrigações pelos 

passivos relativamente a essa operação conjunta;  

 Em empreendimentos conjuntos:  

 Empreendedores conjuntos;  

 Outras partes que não detêm o controlo conjunto.  

A tabela abaixo resume a forma de contabilização, nas demonstrações financeiras das partes do acordo 

conjunto, dos interesses detidos nestes acordos. 

Operações conjuntas 
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Demonstrações financeiras das partes em operações conjuntas 

Operador conjunto Outra parte que não detém o controlo conjunto, 
mas tem direitos aos ativos e obrigações pelos 
passivos relativamente a essa operação 
conjunta 

Outra parte que não detém o 
controlo conjunto e não tem 
direitos aos ativos e 
obrigações pelos passivos 
relativamente a essa 
operação conjunta 

A entidade deve reconhecer nas suas demonstrações financeiras (e de acordo com 
as NCP que lhes sejam aplicáveis): Os seus ativos, incluindo a sua parte de qualquer 
ativo detido conjuntamente; 
· Os seus passivos, incluindo a sua parte em quaisquer passivos assumidos 
conjuntamente; 
· O seu rendimento proveniente da venda da sua parte da produção decorrente da 
operação conjunta; 
· A sua parte dos rendimentos decorrentes da venda da produção por parte da 
operação conjunta; e 
· Os seus gastos, incluindo a sua parte de quaisquer gastos suportados em conjunto. 

Contabiliza o seu interesse na 
operação conjunta de acordo 
com as NCP aplicáveis a esse 
interesse. 

Empreendimentos conjuntos 

Demonstrações financeiras das partes em empreendimentos conjuntos 

Empreendedor conjunto Outra parte que não detém o controlo conjunto 

Método da equivalência patrimonial. Conforme previsto na NCP 18 a menos que tenha influência 
significativa sobre o empreendimento conjunto, caso em que 
aplica o método da equivalência patrimonial.   

11.5.6 Mensuração dos interesses detidos por operadores conjuntos ou empreendedores 

conjuntos, nas suas demonstrações financeiras separadas  

Uma entidade que seja ela própria um operador conjunto ou um empreendedor conjunto, os seus interesses 

em operações conjuntas ou empreendimentos conjuntos podem ser:  

 Como entidade que tem o controlo conjunto;  

 Como parte que participa na operação conjunta ou empreendimento conjunto, mas que não detém o 

controlo.  

A tabela abaixo resume a forma de contabilização, nas demonstrações financeiras separadas dos operadores 

e empreendedores conjuntos, dos interesses detidos nestes acordos. 

 

Demonstrações financeiras separadas da entidade que tem o controlo conjunto 

Em operação conjunta Em empreendimento conjunto 

A entidade deve reconhecer nas suas demonstrações 
financeiras (e de acordo com as NCP que lhes sejam 
aplicáveis): Os seus ativos, incluindo a sua parte de 
qualquer ativo detido conjuntamente; 
· Os seus passivos, incluindo a sua parte em quaisquer 
passivos assumidos conjuntamente; 

A entidade deve reconhecer o seu interesse, nas suas 
demonstrações financeiras separadas:  

 Ao custo;  

 Em conformidade com a NCP 18;  
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Demonstrações financeiras separadas da entidade que tem o controlo conjunto 

Em operação conjunta Em empreendimento conjunto 

· O seu rendimento proveniente da venda da sua parte da 
produção decorrente da operação conjunta; 
· A sua parte dos rendimentos decorrentes da venda da 
produção por parte da operação conjunta; e 
· Os seus gastos, incluindo a sua parte de quaisquer 
gastos suportados em conjunto. 

 Ao método da equivalência patrimonial conforme 
previsto na NCP 23.   

 

Demonstrações financeiras da parte que participa na operação conjunta ou empreendimento conjunto ou 
empreendimento conjunto, mas não detém o controlo 

 
              Em operação conjunta 

 
Em empreendimento conjunto 

A entidade contabiliza o seu interesse na operação 

conjunta de acordo com as NCP aplicáveis a esse 

interesse.  
 

Conforme previsto na NCP 18 a menos que tenha influência 
significativa sobre o empreendimento conjunto, caso em que 
aplica o método da equivalência patrimonial.   

11.5.7 O método do custo  

Pelo método do custo, o investimento é reconhecido inicialmente pelo seu custo de aquisição, sendo 

subsequentemente ajustado de quaisquer perdas por imparidade.  

11.5.8 O método do justo valor  

Pelo método do justo valor, o investimento vais sendo ajustado, pelo menos em cada data de reporte, para o 

seu justo valor nessa data. As variações de justo valor são reconhecidas em resultados do período em que 

ocorrem.  

A opção de mensuração das participações financeiras ao justo valor só está disponível para as participadas 

cujos instrumentos de capital próprio sejam negociados publicamente ou, não o sendo, cujo seu justo 

valor possa ser obtido de forma fiável.  

A NCP 18 determina que o justo valor é apurado com base na cotação de mercado do instrumento, quando 

ele existe, ou com base em técnica de avaliação. No entanto não são dadas quaisquer orientações para a 

aplicação destas técnicas de avaliação. Assim, e uma vez que não existe nenhuma IPSAS ou NCRF que 

tratem deste tema, aplica-se supletivamente a IFRS 13 para a determinação do justo valor.  

Esta norma estabelece como técnicas de avaliação, por exemplo:  

 Transações recentes de mercado, entre entidades não relacionadas, para instrumentos com 

características semelhantes;  

 O justo valor de um instrumento similar;  

 Os cash-flows futuros esperados para esse investimento, descontados para o seu valor presente;  

 Modelos de opções de preços.  

A norma estabelece igualmente que a técnica de avaliação deve: 

 Incorporar todos os fatores que os participantes de mercado considerariam ao estabelecer um preço; 

e  
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 Ser consistente com metodologias económicas aceites no mercado para definir preços de instrumentos 

financeiros.  

Uma entidade deve usar técnicas de avaliação apropriadas às circunstâncias e para as quais esteja disponível 

informação suficiente para calcular o justo valor, maximizando uso de inputs que sejam observáveis no 

mercado e minimizando o uso de inputs não observáveis.  

11.5.9  O método da equivalência patrimonial  

Pelo método da equivalência patrimonial, a quantia escriturada é aumentada ou diminuída para reconhecer a 

evolução da quota-parte da investidora nos resultados da participada depois da data da aquisição.  

A quota-parte da investidora nos resultados da participada é reconhecida nos resultados da investidora. As 

distribuições recebidas reduzem a quantia escriturada do investimento.  

O valor final da participação financeira irá incluir o valor determinado pela aplicação do método da equivalência 

patrimonial juntamente com quaisquer interesses de longo prazo que, em substância, façam parte do 

investimento líquido da investidora na participada.  

Aplicação do método da equivalência patrimonial 

A aplicação do método da equivalência patrimonial (“MEP”) prevê os seguintes passos:  

 

1. Identificação da percentagem de interesse detida na participada  

A percentagem de interesse detida por uma entidade pública numa participada é igual à soma das 

participações detidas nessa participada por ela própria e as detidas por outras participadas que sejam 

por si controladas.  

2. Uniformização das políticas contabilísticas  

As participadas sobre as quais a entidade irá aplicar o método têm de usar políticas contabilísticas 

uniformes com as da entidade pública. Isto significa que, para efeitos da aplicação do MEP, terão de 

ser efetuados os ajustamentos necessários às demonstrações financeiras da participada para garantir 

a uniformidade das políticas contabilísticas. Estes ajustamentos são apenas efetuados para a 

aplicação do MEP, não sendo por isso registados nas demonstrações financeiras da participada.  

3. Eliminação dos ganhos e perdas resultantes de transações “ascendentes” e “descendentes” 
Os ganhos e perdas resultantes de transações “ascendentes” e “descendentes” apenas são 

reconhecidos para efeitos de aplicação do MEP, na medida em que correspondam aos interesses de 

investidores não relacionados na participada. O esquema abaixo evidencia estas transações e o 

tratamento contabilístico. 

4. Apuramento do Goodwill ou Ganho na Compra  
Na data de aquisição do investimento, qualquer diferença entre o custo do investimento e a quota-parte 

da investidora no justo valor dos ativos líquidos identificáveis da participada é contabilizada do seguinte 

modo:  

 O Goodwill relativo à participada deve ser incluído na quantia escriturada do investimento;  
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 Qualquer valor em excesso da quota-parte da investidora no justo valor dos ativos líquidos 

identificáveis da participada relativamente ao custo do investimento deve ser incluído como 

rendimento na determinação da quota-parte da investidora nos resultados da participada no 

período em que o investimento é adquirido.  

5.  Ajustamentos em resultado de existirem períodos contabilísticos diferentes  

Na aplicação do MEP devem ser usadas as demonstrações financeiras disponíveis mais recentes da 

participada. Caso o período contabilístico da participada não coincida com o da investidora, devem ser 

efetuados ajustamentos relativos aos efeitos de transações ou eventos mais significativos que tenham ocorrido 

entre a data dessas demonstrações financeiras e a data das demonstrações financeiras da investidora.  

6. Perdas que excedem o valor contabilístico do investimento  

Quando a quota-parte numa perda do exercício exceder o valor do investimento, a investidora deixa de 

reconhecer a sua quota-parte de perdas adicionais. As perdas adicionais apenas devem ser consideradas se 

a investidora tiver assumido obrigações legais ou construtivas ou feito pagamentos por conta da participada.  

Se posteriormente a participada registar lucros, a investidora retoma o reconhecimento da sua quota-parte 

nesses lucros apenas após essa quota-parte igualar a parte das perdas não reconhecidas. 

 

 

11.5.10 Reorganizações societárias  

A figura abaixo representa uma reorganização societária usual, que envolve a criação de uma nova empresa 

e a sua integração na estrutura como a entidade que a passa a controlar. 
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Numa reorganização societária deste tipo, e caso a nova empresa pública 2 mensurar as suas participações 

financeiras ao custo, este corresponde à quantia escriturada da sua parte nos itens de património líquido 

apresentada nas demonstrações financeiras separadas da entidade pública 1 à data da reorganização.  

Nesta situação, a empresa pública 1 controla as suas subsidiárias e passou a ser controlada por uma nova 

empresa, a empresa pública 2.  

No entanto, o tratamento acima descrito também é aplicável a uma restruturação em que a empresa pública 1 

não tem controlo sobre as suas participadas (são, portanto, empreendimentos conjuntos e/ou empresas 

associadas), e em que uma nova empresa pública 2 é criada e passa a controla a empresa pública 1. 

11.5.11 Reconhecimento dos dividendos  

Os dividendos ou distribuições similares por uma entidade controlada, empreendimento conjunto ou associada 

são reconhecidos nas demonstrações financeiras separadas da entidade quando se verifica o direito de receber 

os dividendos ou distribuições similares.  

O reconhecimento dos dividendos é efetuado da seguinte forma:  

 Nas entidades mensuradas ao custo ou ao justo valor - são reconhecidos em resultados no período 

em que se verifica o direito aos mesmos;  

 Nas entidades mensuradas pelo método da equivalência patrimonial - são reconhecidos como uma 

redução na quantia escriturada do investimento.  

11.5.12 Perdas por imparidade  

Uma entidade deve aplicar os requisitos da NCP 18 para determinar se existem indícios de que um 

investimento financeiro possa estar em imparidade. Deve depois aplicar a NCP 9 para determinar o valor de 

uso do ativo gerador de caixa, nomeadamente: 

 A sua quota-parte no valor presente dos fluxos de caixa futuros que se estimam que sejam gerados 

pela participada, incluindo os fluxos de caixa das operações da participada e os recebimentos da 

alienação final do investimento; ou  
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 O valor presente dos fluxos de caixa futuros que se estima provenham de dividendos ou distribuições 

similares a receber do investimento, e da sua alienação final.  

11.6 A política contabilística para o subsetor da administração direta da Região 

11.6.1 Empreendimentos conjuntos  

O Governo Regional tem um interesse num empreendimento conjunto que é uma entidade conjuntamente 

controlada. Existe um acordo assinado pelos empreendedores que estabelece o controlo conjunto sobre as 

atividades económicas do empreendimento.  

Nas suas contas, o Governo Regional reconhece estes investimentos ao método do custo.  

11.6.2 Associadas  

O Governo Regional reconhece os investimentos em associadas ao método da equivalência patrimonial. Uma 

associada é uma entidade na qual o Governo Regional tem influência significativa.  

Na aplicação do método da equivalência patrimonial, o investimento é inicialmente registado ao custo e 

posteriormente ajustado, na quota-parte detida pelo Governo Regional, das alterações nos capitais próprios da 

associada.  

O Goodwill relacionado com a associada é incluído no valor do investimento financeiro. Ganhos ou perdas não 

realizados em transações realizadas entre o Governo Regional e a associada são eliminadas na quota-parte 

relativa ao Governo Regional.  

As demonstrações financeiras da associada devem ser preparadas em referência à mesma data que as 

demonstrações financeiras do Governo Regional. Devem ser efetuados os ajustamentos necessários para 

uniformizar políticas contabilísticas. 

11.6.3 Subsidiárias 

O Governo Regional reconhece o investimento em subsidiárias pelo método do custo. 

11.7 Registo das transações no plano de contas  

11.7.1 Para o registo dos investimentos detidos 

Conta Descrição 

4   Investimentos  
41   Investimentos financeiros 
411  Investimentos em entidades controladas 
                                     4111  Participações de capital método da equivalência patrimonial 
                                     4112  Participações de capital – outros métodos 

4113  Empréstimos concedidos 
412  Investimentos em associadas 

4121  Participações de capital método da equivalência patrimonial 
4122  Participações de capital – outros métodos 
4123  Empréstimos concedidos 

…  … 
413   Investimentos em empreendimentos conjuntos 

4131   Participações de capital método da equivalência patrimonial 
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Conta Descrição 

4132  Participações de capital – outros métodos 
4133  Empréstimos concedidos 

414 
 

Investimentos noutras entidades 
4141 

 
Participações de capital 

4142   Empréstimos concedidos 
415  Outros investimentos financeiros 

4151  Detidos até à maturidade 
 41511 Títulos de dívida pública a médio e longo prazo 
 41512 Fundos 
  … 
 41519 Outros títulos a médio e longo prazo 

4159  Outros investimentos financeiros 
 41591 Artigos e objetos de valor 
 … … 
 41599 Outros 

45  Investimentos em curso 
451  Investimentos financeiros ao custo 

11.7.2 Para o registo de movimentos relacionados com o MEP 

Conta Descrição 

57   Ajustamentos em ativos financeiros  
571  Relacionados com o MEP 

5711  Ajustamentos de transição 
                                     5712  Lucros não atribuídos 

5713  Decorrentes de outras variações de capital próprio 
579  Outros 
68  Outros gastos e perdas 

685  Gastos e perdas em entidades controladas, associadas e 
empreendimentos conjuntos 

6852  Aplicação do MEP 
78  Outros rendimentos e ganhos 

785   
Rendimentos e ganhos em entidades controladas, 
associadas e empreendimentos conjuntos 

7851   Aplicação do MEP 

11.7.3 Para transações relacionadas com dividendos 

Conta Descrição 

26 Acionistas/Sócios/associados 
263 Adiantamentos por conta de lucros 
264 Resultados atribuídos 
264 Lucros disponíveis 

11.7.4 Para reconhecimento das perdas por imparidade e respetivas reversões 

Conta Descrição 

419   Perdas por imparidade acumuladas 
459  Perdas por imparidade acumuladas (ativos em curso) 
65  Perdas por imparidade 
653  Em investimentos financeiros 
657  Em investimentos financeiros em curso 
76  Reversões 
762  De perdas por imparidade 
7623  Em investimentos financeiros 
7627   Em investimentos financeiros em curso 
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11.7.5 Para reconhecimento das variações de justo valor 

Conta Descrição 

66 Perdas por reduções de justo valor 
662  Em investimentos financeiros 
77 Ganhos por aumentos de justo valor 
772 Em investimentos financeiros 

11.7.6 Para reconhecimento de outros ganhos e perdas 

Conta Descrição 

68   Outros ganhos e perdas 

685   
Gastos e perdas em entidades controladas, associadas e 
empreendimentos conjuntos 

                                     6851  Cobertura de prejuízos 
                                     6853  Alienações 

…  … 
        6858  Outros gastos e perdas 

686  Gastos e perdas nos restantes investimentos financeiros 
6861  Cobertura de prejuízos 
6862  Alienações 

6863  Diferenças de câmbio desfavoráveis na atividade de 
investimento 

…   … 
6868   Outros gastos e perdas 

78  Outros rendimentos e ganhos 

785  Rendimentos e ganhos em entidades controladas, 
associadas e empreendimentos conjuntos 

7852 
 

Alienações 
…  … 

7858 
 

Outros rendimentos e ganhos 
786  Rendimentos e ganhos nos restantes ativos financeiros 

7861  Diferenças de câmbio favoráveis na atividade de investimento 
7862  Alienações 
7868   Outros rendimentos e ganhos 

11.8 Exemplos de divulgação 

11.8.1 Divulgações para itens de balanço  

1. Detalhe dos investimentos financeiros por tipo 

Coluna1 Sede % Efetiva 
% de 

controlo 
Ativo Passivo CP QE N-1 

QE N-

1 

Subsidiárias 

       
 

Subsidiária A         

Subsidiária B                

Subsidiária C                

Associadas                

Associada A                
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Coluna1 Sede % Efetiva 
% de 

controlo 
Ativo Passivo CP QE N-1 

QE N-

1 

Associada B                

Associada C                

Empreendimentos 

conjuntos               

 

Empreendimento 

conjunto A               

 

Empreendimento 

conjunto B               

 

Empreendimento 

conjunto C               

 

Outras empresas                

Empresa A                

Empresa B                

Empresa C                

2. Detalhe dos investimentos financeiros por método de valorização 

Coluna1 Período N Período N-1 

Investimentos ao custo     

Subsidiárias  

Associadas  

Empreendimentos conjuntos  

Outras empresas  

Subtotal  

Investimentos ao justo valor através de resultados  

Subsidiárias  

Associadas  

Empreendimentos conjuntos  

Outras empresas  

Subtotal  

Investimentos ao método da equivalência patrimonial   

Subsidiárias     

Associadas   

Empreendimentos conjuntos   

Outras empresas   

Subtotal   
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Coluna1 Período N Período N-1 

Total   

3. Reconciliação dos investimentos financeiros ao custo 

Coluna1 Valor Contabilístico 

Investimentos financeiros ao custo   

Em (Início do período N-1) 

Investimentos adicionais realizados 

Imparidades do exercício 

Em (Fim do período N-1) 

Investimentos adicionais realizados 

Imparidades do exercício 

4. Reconciliação dos investimentos financeiros ao justo valor através de resultados 

Coluna1 Valor contabilístico Justo valor 

Investimentos financeiros ao justo valor através de 
resultados     

Em (início do período N-1)  

Investimentos adicionais realizados  

Variações por justo valor  

Imparidades do exercício  

Em (fim do período N-1)  

Variações por justo valor  

Imparidades do exercício  

Em (fim do período N)  

5. Reconciliação dos investimentos financeiros ao método da equivalência patrimonial 

Coluna1 Valor contabilístico MEP 

Investimentos financeiros ao MEP     

Em (início do período N-1)  

Quota parte nos resultados do período  

Quota parte em outras variações em capital próprio  

Dividendos recebidos  

Movimento em prestações suplementares  

Imparidades do exercício  

Em (fim do período N-1)  

Quota parte nos resultados do período  

Quota parte em outras variações em capital próprio  

Dividendos recebidos  

Movimento em prestações suplementares  

Imparidades do exercício  

Em (fim do período N)  

11.8.2 Divulgações para itens de resultados 

1. Imparidades registadas em investimentos financeiros 
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Coluna1 Período N Período N-1 

Em investimentos ao custo     

Em investimentos ao justo valor  

Em investimentos ao método da equivalência patrimonial  

Total dos movimentos em imparidades  

2. Ganhos/perdas de justo valor não realizados em investimentos financeiros 

 Período N Período N-1 

Ganhos/perdas em investimentos ao justo valor     

Total do ganho/perda não realizado  
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12 Instrumentos financeiros  

12.1 Guia de utilização 

A norma de contabilização relativa a Instrumentos Financeiros tem por base a definição do que constituem 

Ativos e Passivo financeiros e outros instrumentos de capital próprio (embora a RAM de momento não os 

emita) e como estes devem ser reconhecidos e mensurados na Demonstrações Financeiras da RAM. 

Este mapa resume de forma sintética como os Ativos e Passivos devem reconhecidos nas Demonstrações 

Financeiras da RAM: 

Instrumento Mensuração  

Clientes e contas a receber Custo amortizado 

Fornecedores e contas a pagar Custo amortizado 

Contas a receber ou a pagar em moeda estrangeira 

Custo amortizado (as alterações no valor do instrumento 

por variações cambiais são reconhecidas em resultados 

do período em que ocorrem) 

Empréstimos bancários Custo amortizado 

Ativos financeiros detidos para negociação (ou se fizerem 

parte, no reconhecimento inicial, de uma carteira de outros 

instrumentos geridos em conjunto e para os quais há 

evidência de terem recentemente proporcionado lucros reais, 

ou derivados (exceto instrumento de cobertura eficaz)  

Justo valor através de resultados 

Obrigações não convertíveis Custo amortizado 

Empréstimos a subsidiárias ou associadas Custo amortizado 

Instrumento de dívida que seja imediatamente exigível se o 

emitente incumprir o pagamento do juro ou amortização da 

dívida 

Custo amortizado 

Garantias e avales concedidos pela RAM 

Não sendo possível atribuir com razoável um valor ao 

justo valor o Governo Regional faz as divulgações 

previstas na IPSAS 32 Financial Disclosures e 

reconhece uma Provisão se estiver presente risco de 

crédito através da NCP 15. 

O registo e relevação contabilística de Ativos e Passivos Financeiros poder-se-á dividir nas seguintes etapas: 

 O reconhecimento inicial; 
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 A mensuração subsequente (vide quadro acima) 

 Imparidade; 

 Desreconhecimento. 

Para o Governo Regional compete à DROT o reconhecimento, mensuração e controlo dos instrumentos 

financeiros emitidos/detidos pela RAM, sem prejuízo da colaboração de todos os Departamentos do Governo 

Regional, nos termos do Decreto Regulamentar Regional n.º 12/2015/M, de 17/08, na sua redação atual, 

designadamente no âmbito das competências elencadas no artigo 3.º do supracitado diploma: 

«o) Conceder e controlar os apoios financeiros e os empréstimos concedidos, nos termos da lei, e 

administrar os ativos financeiros da Região; 

p) Coordenar as operações relativas à emissão e gestão da dívida pública regional direta e prestar apoio na 

emissão e gestão da dívida de entidades participadas;  

r) Instruir e acompanhar os processos de concessão de avales da Região e fiscalizar as entidades 

beneficiárias, nos termos da lei;  

s) Assegurar a aquisição de ativos e a assunção e regularização de passivos e responsabilidades 

financeiras da Região;  

t) Recuperar créditos decorrentes de operações de intervenção financeira.»3 

Os temas, ligados à contabilização de Instrumentos Financeiros, devem ser consultados da seguinte forma: 

Ponto do Manual Tema abordado 

12.3. a 12.5. Referências ao normativo: principais conceitos  

12.6 a 12.7. O reconhecimento inicial 

12.8. A mensuração subsequente 

12.8.1 Ativos e Passivos financeiros 

12.8.2. Instrumentos de Capital Próprio 

12.8.3. Diferença entre Passivo Financeiro e Instrumento de Capital Próprio 

12.9. Desreconhecimento 

12.12 Perdas por imparidade 

12.13. Políticas a utilizar nas demonstrações financeiras 

12.14. Plano de contas 

                                                           
3 Sublinhado nosso. 



 

 

Manual de Contabilidade e Relato   Administração direta da APR  Versão 1 

200 

Ponto do Manual Tema abordado 

12.15.1. Mapas e divulgações para itens de balanço 

12.15.2 Mapas e divulgações para itens de resultados 

12.2 Objetivo desta secção  

O objetivo desta secção é estabelecer os critérios para o reconhecimento, a classificação, a mensuração e a 

apresentação dos instrumentos financeiros, assim como para os instrumentos relacionados com a gestão do 

risco no contexto dos instrumentos financeiros.  

Nesta secção estão tratados todos instrumentos financeiros, com exceção daqueles já tratados em outras 

secções deste manual, como sejam:  

 Investimentos financeiros em subsidiárias, associadas ou empreendimentos conjuntos, exceto se for 

aplicável o método de valorização pelo justo valor de acordo com a NCP 18, os quais estão tratados 

na Secção 11 - Participações financeiras; no entanto esta secção aplica-se a todos os instrumentos 

financeiros derivados ligados a investimentos em subsidiárias, associadas ou empreendimentos 

conjuntos;  

 Direitos e obrigações segundo locações, os quais estão tratados na Secção 8 - Locações; no entanto 

esta secção aplica-se às contas a receber de locações reconhecidas por um locador, no que respeita 

aos critérios para desreconhecimento e análise de imparidades, assim como às contas a pagar de 

locações financeiras reconhecidas por um locatário no que respeita aos critérios de 

desreconhecimento;  

 Direitos e obrigações dos empregadores segundo planos de benefícios dos empregados;  

 Compromissos de empréstimos que estejam tratados na Secção 5 –Provisões, Passivos contingentes 

e Ativos contingentes; 

 Direitos a pagamentos para reembolsar a entidade dos dispêndios relacionados com a liquidação de 

um passivo reconhecido como uma provisão de acordo com a NCP 15, ou relativamente ao qual, num 

período anterior, se reconheceu uma provisão de acordo com a NCP 15;  

 Direitos e obrigações segundo acordos de concessão de serviços que estejam tratados na Secção 7 – 

Ativos de concessão. No entanto, os passivos financeiros reconhecidos pelo concedente segundo o 

modelo de passivo financeiro seguem as orientações desta secção.  

12.3 Referências ao normativo contabilístico  

NCP Descrição 

NCP 18 
 
Instrumentos financeiros  
 

NCP 14 Rendimentos de transações sem contraprestação 

NCP 16 Efeitos de Alterações em Taxas de Câmbio 



 

 

Manual de Contabilidade e Relato   Administração direta da APR  Versão 1 

201 

IFRS 13 
 
Mensuração ao justo valor  
 

12.4 Principais definições  

Tema Definição NCP 

Instrumentos de 

capital próprio 
 

É qualquer contrato que evidencie um interesse residual nos ativos de 

uma entidade depois de deduzir todos os seus passivos Instrumento 

de capital próprio é qualquer contrato que evidencie um interesse 

residual nos ativos de uma entidade depois de deduzir todos os seus 

passivos.  

NCP 18 

Instrumento 

financeiro 
 

É qualquer contrato que dá origem a um ativo financeiro de uma 

entidade e a um passivo financeiro ou instrumento de capital próprio 

de uma outra entidade. 

NCP 18 

Ativo financeiro 

É qualquer ativo que seja:  

(a) Dinheiro;  

(b) Um instrumento de capital próprio de uma outra entidade;  

(c) Um direito contratual:  

(i) De receber dinheiro ou outro ativo financeiro de uma outra 

entidade;  

(ii) De trocar ativos financeiros ou passivos financeiros com 

outra entidade segundo condições que são potencialmente 

favoráveis para a entidade; ou  

(d) Um contrato que será ou poderá ser liquidado em instrumentos de 

capital próprio da entidade e que é:  

(i) Um não derivado relativamente ao qual a entidade está ou 

pode estar obrigada a receber um número variável dos seus 

próprios instrumentos de capital próprio; ou  

(ii) Um derivado que será ou poderá ser liquidado por uma 

forma que não seja pela troca de uma quantia fixa de dinheiro 

ou de outro ativo financeiro por um número fixo dos seus 

próprios instrumentos de capital próprio. Para esta 

finalidade, os instrumentos de capital próprio da própria 

entidade não incluem instrumentos que sejam eles próprios 

contratos para futuro recebimento ou entrega dos 

instrumentos de capital próprio da própria entidade. 

NCP 18 

Passivo financeiro 

 

É qualquer passivo que seja:  

(a) Uma obrigação contratual:  

(i) Para entregar dinheiro ou outro ativo financeiro a uma 

outra entidade; ou  

(ii) Para trocar ativos financeiros ou passivos financeiros com 

outra entidade segundo condições que são potencialmente 

desfavoráveis; ou  

NCP 18 
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Tema Definição NCP 
(b) Um contrato que seja ou possa ser liquidado em instrumentos de 

capital próprio da própria entidade e que seja:  

(i) Um não derivado para o qual a entidade esteja ou possa 

estar obrigada a entregar um número variável de 

instrumentos de capital próprio da própria entidade; ou  

(ii) Um derivado que seja ou possa ser liquidado de forma 

diferente da troca de uma quantia fixa em dinheiro ou outro 

ativo financeiro por um número fixo dos instrumentos de 

capital próprio da própria entidade. 

Derivado 

 

É um instrumento financeiro ou outro contrato com as três 

características seguintes:  

(a) O seu valor altera-se em resposta à alteração numa taxa de juro 

especificada, preço de instrumento financeiro, preço de mercadoria, 

taxa de câmbio, índice de preços ou de taxas, notação de crédito ou 

índice de crédito, ou outra variável, desde que, no caso de uma 

variável não financeira, a variável não seja específica de uma das 

partes do contrato (por vezes denominada “subjacente”);  

(b) Não requer qualquer investimento líquido inicial ou requer um 

investimento inicial líquido inferior ao que seria exigido para outros 

tipos de contratos que se esperaria que tivessem uma resposta 

semelhante às alterações nos fatores de mercado; e  

(c) É liquidado numa data futura.  

NCP 18 

Contrato de 

garantia financeira 

É um contrato que exige que o emitente faça pagamentos 

especificados para reembolsar o detentor por uma perda que suporta 

em virtude de um devedor específico deixar de fazer um pagamento, 

quando devido, de acordo com os termos originais ou modificados de 

um instrumento de dívida. 

NCP 18 

Definições relativas ao reconhecimento e mensuração 

Custo amortizado 

de um ativo 

financeiro ou um 

passivo financeiro 

É a quantia pela qual o ativo financeiro ou o passivo financeiro é 

mensurado no reconhecimento inicial menos reembolsos de capital, 

mais ou menos a amortização acumulada, usando o método do juro 

efetivo, de qualquer diferença entre a quantia inicial e a quantia na 

maturidade, e menos qualquer redução através do uso de uma conta 

de ajustamento para imparidade ou incobrabilidade. 

NCP 18 

Método do juro 

efetivo 

É o método de calcular o custo amortizado de um ativo financeiro ou 

um passivo financeiro (ou grupo de ativos financeiros ou passivos 

financeiros) e de imputar o rédito do juro ou o gasto do juro durante o 

período relevante.  

NCP 18 
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Tema Definição NCP 

Taxa de juro efetiva 

É a taxa que desconta exatamente os pagamentos ou recebimentos 

futuros de caixa estimados durante a vida esperada de um 

instrumento financeiro ou, quando apropriado, um período mais curto, 

relativamente à quantia escriturada do ativo financeiro ou do passivo 

financeiro. 

NCP 18 

Desreconhecimento 
É a remoção de um ativo financeiro ou de um passivo financeiro 

anteriormente reconhecido no balanço de uma entidade. 
NCP 18 

Justo valor 

É a quantia pela qual um ativo pode ser trocado, ou um passivo 

liquidado, entre partes conhecedoras dispostas a negociar, numa 

transação em que não há relacionamento entre elas 

NCP 18 

Compra ou venda 

regular 

É uma compra ou venda de um ativo financeiro segundo um contrato 

cujos termos exigem a entrega do ativo dentro do prazo de tempo 

geralmente estabelecido por regulamento ou convenção no respetivo 

mercado. 

NCP 18 

Custos de 

transação 

São custos incrementais diretamente atribuíveis à aquisição, emissão 

ou alienação de um ativo financeiro ou de um passivo financeiro. Um 

custo incremental é aquele que não teria sido suportado se a entidade 

não tivesse adquirido, emitido ou alienado o instrumento financeiro. 

NCP 18 

Definições relativas à contabilidade de cobertura 

Compromisso firme 

É um acordo vinculativo para a troca de uma quantidade especificada 

de recursos a um preço definido numa data ou datas especificadas 

futuras. 

NCP 18 

Transação prevista  É uma transação futura antecipada, mas não comprometida. NCP 18 

Instrumento de 

cobertura 

  

É um derivado designado ou (apenas no caso de uma cobertura do 

risco de alterações de taxas de câmbio) um ativo financeiro não 

derivado ou um passivo financeiro não derivado cujo justo valor ou 

fluxos de caixa se espera compensem alterações no justo valor ou 

fluxos de caixa de um item coberto designado.  

 

NCP 18 

Item coberto 

É um ativo, passivo, compromisso firme, transação prevista altamente 

provável ou um investimento líquido numa unidade operacional 

estrangeira que expõe a entidade ao risco de alterações no justo valor 

ou nos fluxos de caixa futuros e é designado como estando coberto. 

NCP 18 
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Tema Definição NCP 

Eficácia de 
cobertura 

É o grau pelo qual as alterações no justo valor ou fluxos de caixa do 

item coberto que sejam atribuíveis a um risco coberto são 

compensadas por alterações no justo valor ou fluxos de caixa do 

instrumento de cobertura. 

NCP 18 

Risco de crédito 

É o risco de uma das partes de um instrumento financeiro poder 

causar uma perda financeira a outra parte por deixar de cumprir uma 

obrigação.  

NCP 18 

Risco de mercado 

É o risco de o justo valor ou os fluxos de caixa futuros de um 

instrumento financeiro variarem devido a alterações nos preços de 

mercado. O risco de mercado compreende três tipos de risco: o risco 

de câmbio, o risco de taxa de juro, e o risco de preço. 

NCP 18 

Risco de câmbio 

É o risco de o justo valor ou os fluxos de caixa futuros de um 

instrumento financeiro variarem devido a alterações nas taxas de 

câmbio. 

NCP 18 

Risco de taxa de 
juro 

É o risco de o justo valor ou os fluxos de caixa futuros de um 

instrumento financeiro variarem devido a alterações nas taxas de juro 

do mercado 

NCP 18 

Risco de preço 

É o risco de o justo valor ou os fluxos de caixa futuros de um 

instrumento financeiro variarem devido a alterações nos preços de 

mercado (que não sejam as alterações decorrentes do risco de taxa 

de juro ou do risco de câmbio) quer sejam causadas por fatores 

específicos do instrumento financeiro ou do seu emitente, quer por 

fatores que afetem todos os instrumentos financeiros similares 

negociados no mercado. 

NCP 18 

Risco de liquidez 

É o risco de uma entidade vir a encontrar dificuldades no cumprimento 

de obrigações associadas a passivos financeiros que sejam 

liquidadas por entrega de dinheiro ou outro ativo financeiro. Ativo 

financeiro está em mora quando uma contraparte deixou de fazer um 

pagamento contratualmente devido.  

NCP 18 

Transações com 

contraprestação 

São transações pelas quais uma entidade recebe ativos ou serviços, 

ou extingue passivos, e dá diretamente em troca um valor 

aproximadamente igual (principalmente na forma de dinheiro, bens, 

serviços, ou uso de ativos) a uma outra entidade.  

NCP 14 

Transações sem 

contraprestação 

São transações que não sejam transações com contraprestação. 

Numa transação sem contraprestação, uma entidade ou recebe valor 

de uma outra entidade sem dar diretamente em troca valor 

aproximadamente igual, ou dá valor a uma outra entidade sem 

receber diretamente em troca valor aproximadamente igual. 

NCP 14 
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Tema Definição NCP 

Definições relativas a atualizações cambiais 

Diferença de 

câmbio 

  

É a diferença que resulta da conversão de um determinado número 

de unidades de uma moeda para outra, a diferentes taxas de câmbio. 

NCP 16 

Itens monetários 
São valores monetários detidos, e ativos e passivos a receber ou a 

pagar num número fixado ou determinável de unidades de moeda. 
NCP 16 

Moeda de 

apresentação 

É a moeda em que as demonstrações financeiras da entidade que 

relata são apresentadas. 
NCP 16 

Moeda estrangeira É uma moeda que não seja a moeda funcional da entidade. NCP 16 

Moeda funcional  
É a moeda do ambiente económico principal em que a entidade 

opera. 
NCP 16 

Taxa de câmbio  É o rácio de troca entre duas moedas. NCP 16 

Taxa de câmbio à 

vista 

 

É a taxa de câmbio para transação imediata 
NCP 16 

Taxa de fecho  É a taxa de câmbio à vista na data de relato NCP 16 

12.5 O enquadramento no normativo contabilístico  

No momento do reconhecimento inicial de um instrumento financeiro é fundamental entender a natureza do 

instrumento que se está a reconhecer. Assim, a forma de reconhecimento e mensuração de um instrumento 

financeiro segue a tipologia do próprio instrumento.  

12.6 O reconhecimento inicial 

Um ativo financeiro, um passivo financeiro ou um instrumento de capital só devem ser reconhecidos quando a 

entidade se torne numa parte contratual do instrumento. No caso dos ativos e passivos financeiros, uma 

entidade torna-se parte do contrato quando tem o direito a receber ou a obrigação de pagar, respetivamente, 

esse ativo ou passivo. No caso dos instrumentos de capital próprio, a entidade torna-se parte quando emite os 

instrumentos e os subscritores fiquem obrigados a pagar dinheiro ou a entregar outro ativo em troca desses 

instrumentos. Se os instrumentos de capital forem emitidos, mas os subscritores não entregarem dinheiro ou 

outro ativo, deve ser registado um saldo a receber no Ativo.  

Ações / quotas próprias  

Se uma entidade adquirir ou readquirir os seus próprios instrumentos de capital, ou seja, se adquirir ações ou 

quotas próprias, esses instrumentos são reconhecidos no Património líquido como uma dedução. Se parte do 

valor a pagar ficar em dívida, a entidade deve reconhecer um passivo como contrapartida dessas ações ou 

quotas próprias (no futuro se essa obrigação não se concretizar anula-se o passivo por contrapartida do 

património líquido).  
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A entidade não deve reconhecer qualquer ganho ou perda na demonstração dos resultados decorrente da 

compra, venda, emissão ou cancelamento de ações ou quotas próprias.  

Adiantamentos  

Os adiantamentos efetuados ou recebidos cujo preço não esteja previamente ficado são registados, 

respetivamente, nas contas 228 e 218, contribuintes e utentes. Caso o preço já esteja fixado, os adiantamentos 

devem ser registados, respetivamente, nas contas 39, 2713 ou 455, conforme apropriado, e 276. 

12.7  A mensuração no reconhecimento inicial  

No momento do reconhecimento inicial, os ativos e os passivos financeiros são mensurados ao justo valor. Os 

instrumentos de capital próprio são inicialmente reconhecidos pela quantia de dinheiro recebido ou pelo justo 

valor dos recursos recebidos ou a receber em troca. Se o pagamento for diferido e o valor temporal do dinheiro 

for significativo, a mensuração deverá ser ao valor presente da quantia a receber. 

Os custos de transação dos ativos e passivos financeiros são incluídos no custo de aquisição se esse ativo ou 

passivo não for subsequentemente mensurado pelo justo valor, caso em que são imediatamente reconhecidas 

em resultados do período. Os custos associados à emissão de capital próprio devem ser deduzidos à quantia 

inscrita de capital próprio.  

12.8 A mensuração subsequente  

12.8.1 Ativos e passivos financeiros  

Todos os ativos financeiros são subsequentemente reconhecidos ao justo valor com as alterações de justo 

valor a serem reconhecidas na demonstração dos resultados (“justo valor através de resultados”), com as 

seguintes exceções.  

 Instrumentos de capital próprio de outras empresas não cotadas ou cujo justo valor não possa ser 

estimado com fiabilidade, bem como os derivados associados, os quais são mensurados ao custo 

menos perdas por imparidade; 

 Contratos para conceder ou contrair empréstimos que não possam ser liquidados numa base líquida e 

que se espera que reúnam as condições para serem reconhecidos ao custo ou ao custo amortizados 

menos perdas por imparidade e que a entidade designe, no momento inicial, para serem mensurados 

ao custo menos perdas por imparidade; 

 Ativos financeiros que a entidade designe, no momento do seu reconhecimento inicial, para serem 

mensurados ao custo amortizado usando o método do juro efetivo, menos perdas por imparidade; 

 Ativos financeiros não derivados para serem detidos até à maturidade, os quais devem ser mensurados 

ao custo amortizado.  

Um ativo financeiro pode ser mensurado ao custo amortizado se satisfazer todas as condições:  

 Tem uma maturidade definida;  

 Os retornos para o detentor são em montante fixo, de taxa de juro fixa durante o investimento ou taxa 

variável que seja um indexante típico de mercado ou que inclua spread sobre esse indexante;  
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 Não têm nenhuma cláusula que possa implicar perda do valor nominal e do juro acumulado (excluindo 

o risco de crédito).  

Todos os passivos financeiros são subsequentemente reconhecidos ao custo amortizado usando o método do 

juro efetivo (“custo amortizado”), com a seguinte exceção:  

 Passivos financeiros classificados como detidos para negociação, os quais devem ser mensurados ao 

justo valor através de resultados.  

Um passivo financeiro é classificado como detido para negociação se:  

 For suportado principalmente para a finalidade de o recomprar num prazo muito próximo;  

 Fizer parte, aquando do reconhecimento inicial, de uma carteira de instrumentos financeiros 

identificados, que são geridos em conjunto e para os quais exista evidência de terem recentemente 

proporcionado lucros reais; ou  

 For um derivado (exceto se for um instrumento de cobertura designado e eficaz).  

A tabela seguinte resume a mensuração inicial e subsequente dos ativos e passivos financeiros. 

Assunto Mensuração  

Reconhecimento inicial Justo valor 

Custos de transação 

Incluídos no custo de aquisição se esse ativo ou passivo não for subsequentemente 

mensurado pelo justo valor, caso em que são imediatamente reconhecidas em 

resultados do período. 

Categorias disponíveis para a 

mensuração subsequente 

A mensuração prevista é a seguinte:  

 Justo valor através de resultados – regra geral para ativos com exceção:  

o Instrumentos de capital próprio de outras empresas não cotadas ou 

cujo justo valor não possa ser estimado com fiabilidade;  

o Contratos para conceder ou contrair empréstimos;  

o Ativos financeiros designados para serem mensurados ao custo 

amortizado; 

o  Ativos financeiros não derivados para serem detidos até à 

maturidade.  

 Custo amortizado – regra geral para passivos, com exceção: o Passivos 

financeiros detidos para negociação. 

A política de mensuração subsequente de um ativo ou passivo financeiro não deve ser alterada enquanto tal 

instrumento for detido, seja para passar a usar o modelo do justo valor, seja para deixar de usar esse modelo.  

Existe, no entanto, uma exceção para os investimentos financeiros detidos pela entidade, que é quando deixa 

estar disponível uma mensuração fiável do justo valor para um investimento financeiro mensurado ao 

justo valor ou quando passar a estar disponível uma mensuração fiável do justo valor para esse 

investimento financeiro que está mensurado ao custo.  



 

 

Manual de Contabilidade e Relato   Administração direta da APR  Versão 1 

208 

Quando se passa do justo valor para o custo, o justo valor na data da alteração é o custo considerado desse 

investimento para efeitos de mensuração ao custo. Quando se passa do custo para o justo valor, as variações 

de justo valor são reconhecidas na demonstração dos resultados.  

A forma de mensuração de certo tipo de ativos e passivos financeiros mais comuns é a seguinte: 

Instrumento Mensuração  

Clientes e contas a receber Custo amortizado 

Fornecedores e contas a pagar Custo amortizado 

Contas a receber ou a pagar em moeda estrangeira 

Custo amortizado (as alterações no valor do instrumento por 

variações cambiais são reconhecidas em resultados do período 

em que ocorrem) 

Empréstimos bancários Custo amortizado. 

Ações cotadas Justo valor através de resultados 

Instrumentos de capital próprio de outras empresas 

não cotadas ou cujo justo valor não possa ser 

estimado com fiabilidade, bem como os derivados 

associados 

Custo menos perdas de imparidade 

Dívida perpétua ou obrigações convertíveis Justo valor através de resultados 

Ativos financeiros detidos para negociação (ou se 

fizerem parte, no reconhecimento inicial, de uma 

carteira de outros instrumentos geridos em conjunto e 

para os quais há evidência de terem recentemente 

proporcionado lucros reais, ou derivados (exceto 

instrumento de cobertura eficaz)  

Justo valor através de resultados 

Obrigações não convertíveis Custo amortizado 

Empréstimos a subsidiárias ou associadas Custo amortizado 

Instrumento de dívida que seja imediatamente exigível 

se o emitente incumprir o pagamento do juro ou 

amortização da dívida 

Custo amortizado 

Garantias e avales concedidos pela RAM Justo valor através de resultados 
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12.8.2 Instrumentos de capital próprio  

A tabela seguinte resume a mensuração inicial e subsequente dos instrumentos de capital próprio. 

Assunto Mensuração  

Reconhecimento inicial Pelo dinheiro recebido ou pelo justo valor dos recursos recebidos ou a receber;  

Se o pagamento for diferido e o valor temporal do dinheiro for significativo, a mensuração 

deverá ser ao valor presente da quantia a receber. 

Custos com a transação 
Os custos associados à emissão do instrumento são deduzidos à quantia inscrita no 

respetivo capital próprio. 

 

12.8.3 Passivo financeiro VS instrumento de capital próprio  

Na emissão de instrumentos compostos, como sejam instrumentos de dívida com opção de conversão ou 

obrigações com warrant ou qualquer outro instrumento que combine instrumentos de capital próprio com 

passivos financeiros, deve ser imputada a quantia recebida entre as respetivas componentes de capital próprio 

e de passivo.  

No reconhecimento inicial, a entidade deve primeiro determinar a quantia da componente do passivo financeiro 

como sendo o justo valor do passivo financeiro similar que não tenha associado nenhuma componente de 

capital próprio. A quantia residual deve ser imputada à componente de capital próprio. A quantia imputada a 

capital próprio não deve ser revertida subsequentemente. 

 

Subsequentemente à emissão, a diferença entre a componente de passivo e a quantia nominal a pagar, à data 

da maturidade, deve ser reconhecida sistematicamente como gastos de juro utilizando o método do juro efetivo. 

12.9 Desreconhecimento 

12.9.1 Ativos financeiros  

Um ativo financeiro deve ser desreconhecido apenas quando:  

 Os direitos contratuais aos fluxos de caixa resultantes do ativo financeiro expiram;  
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 A entidade transfere para outra parte todos os riscos e benefícios significativos relacionados com o 

ativo financeiro; ou  

 A entidade transfere para outra entidade parte dos riscos e benefícios significativos relacionados com 

o ativo financeiro. Quando há transferência de apenas parte dos riscos e benefícios, duas situações 

podem ocorrer:  

o A entidade reteve significativamente os riscos e benefícios de posse do ativo transferido. Se 

tal for o caso a entidade deve:  

 Não desreconhecer o ativo, deve continuar a reconhecê-lo de forma integral e deverá 

reconhecer um passivo financeiro pela retribuição recebida. Nos períodos 

subsequentes, a entidade deve reconhecer qualquer rendimento no ativo transferido 

e qualquer gasto suportado no passivo financeiro.  

o A entidade, apesar de reter alguns riscos e benefícios significativos relacionados com o ativo 

financeiro, tenha transferido o controlo do ativo para um terceiro e este tenha a capacidade 

prática de vender o ativo na sua totalidade a outro terceiro não relacionado e a possibilidade 

de exercer essa capacidade unilateralmente, sem necessidade de impor restrições adicionais 

à transferência. Se tal for o caso a entidade deve: 

  Desreconhecer o ativo e reconhecer separadamente qualquer direito e obrigação 

criada ou retida na transferência como segue: 

 A quantia escriturada do ativo transferido deve ser imputada entre os direitos 

e obrigações retidos e aqueles que foram transferidos, tendo por base os seus 

justos valores relativos à data da transferência;  

 Os direitos e obrigações criados de novo devem ser mensurados ao justo valor 

àquela data;  

 Qualquer diferença entre a retribuição recebida e a quantia reconhecida e 

desreconhecida deve ser incluída na demonstração dos resultados do período 

da transferência.  

12.9.2 Passivos financeiros  

Um passivo financeiro (ou parte de um passivo financeiro) deve ser desreconhecido apenas quando este se 

extinguir, isto é, quando a obrigação estabelecida no contrato seja liquidada, cancelada ou tenha expirado. 

12.10 Ativos e passivos financeiros denominados em moeda estrangeira  

A moeda funcional da Região é o euro. Todas as transações realizadas numa moeda estrangeira, isto é, noutra 

moeda que não o euro, são inicialmente registadas aplicando à quantia em moeda estrangeira a taxa de câmbio 

à vista entre a moeda funcional e a moeda estrangeira na data da transação.  

No final de cada exercício, ou à data de cada relato:  

 Os itens monetários em moeda estrangeira devem ser transpostos usando a taxa de fecho;  

  Os itens não monetários que estejam mensurados ao custo histórico numa moeda estrangeira devem 

ser transpostos usando a taxa de câmbio da data da transação; e  
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  Os itens não monetários que estejam mensurados ao justo valor numa moeda estrangeira devem ser 

transpostos usando as taxas de câmbio da data em que o justo valor foi determinado.  

A figura abaixo resume o processo de atualização cambial: 

 

As diferenças de câmbio resultantes (da regularização (pagamento ou recebimento) de itens monetários ou da 

conversão de itens monetários a taxas diferentes daquelas a que foram inicialmente transpostos durante o 

período ou em demonstrações financeiras anteriores, devem ser reconhecidas nos resultados do período em 

que ocorrem. 

12.11 Contabilidade de cobertura  

A contabilidade de cobertura apenas é permitida para a cobertura dos seguintes riscos:  

 Risco de taxa de juro de um instrumento de dívida mensurado ao custo amortizado; 

 Risco de câmbio num compromisso firme ou numa transação futura altamente provável;  

 Exposição a risco de preço em ativos que sejam detidos ou abrangidos por um compromisso firme ou 

por uma transação futura altamente provável de compra ou de venda de ativos que tenham preços de 

mercado determináveis; ou  

 Exposição de risco cambial no investimento líquido numa unidade operacional estrangeira. 

A opção por aplicação da contabilidade de cobertura só é possível se estiverem cumpridos os seguintes 

requisitos:  

 Designe e documente a relação de cobertura de tal forma que o risco coberto, o item de cobertura e o 

item coberto estejam claramente identificados e que o risco do item coberto seja o risco para que esteja 

a ser efetuada a cobertura com o instrumento de cobertura;  

 O risco a cobrir seja um dos riscos estabelecidos acima;  

 A entidade espera que as alterações no justo valor ou fluxos de caixa do item coberto, atribuíveis ao 

risco que estava a ser coberto, irão compensar praticamente as alterações de justo valor ou fluxos de 

caixa do instrumento de cobertura (o normativo internacional tem mais orientações para os testes de 

efetividade); e  

 A transação futura que seja o objeto da cobertura seja altamente provável.  

O resumo dos tipos de cobertura e a forma de tratamento contabilístico é a seguinte: 

Cobertura de justo valor 
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Assunto 
Variação dos instrumentos de 

cobertura 
Variação do instrumento coberto 

Cobertura de risco de taxa de juro 

fixa de um instrumento de dívida 

mensurado ao custo amortizado ou 

de risco de preços de ativos detidos 

ou abrangidos por um compromisso 

firme.  

 

Alterações no justo valor do instrumento de 

cobertura reconhecidas em resultados 

Alteração no justo valor do item 

coberto reconhecidas em 

resultados.  

 

Cobertura de risco de taxa de juro 

fixa de um ativo ou passivo 

mensurado ao custo amortizado.  

 

Reconhecer as liquidações periódicas, em 

base líquida, no instrumento de cobertura, 

na demonstração dos resultados do 

período a que as liquidações respeitem.  

 

Alteração no justo valor do item 

coberto reconhecidas em 

resultados.  

 

A contabilidade de cobertura deve ser descontinuada se ocorrer alguma das seguintes situações: 

(a) O instrumento de cobertura expirar, for vendido ou terminar;  

(b) A cobertura deixe de satisfazer as condições para a contabilização da cobertura; 

(c) A entidade revogue a designação. Se a contabilidade da cobertura for descontinuada e o instrumento 

coberto for um ativo ou passivo mensurado ao custo amortizado que não seja desreconhecido, qualquer ganho 

ou perda reconhecido como ajustamento à quantia escriturada do ativo coberto deverá ser amortizado na 

demonstração dos resultados durante a vida remanescente do instrumento coberto, utilizando a taxa de juro 

efetiva original. 

Cobertura de cash-flow 

Assunto 
Variação dos instrumentos de 

cobertura 
Variação do instrumento coberto 

Cobertura relativa:  

a) Risco de câmbio de uma 

transação futura altamente 

provável;  

b) Risco de preço de uma transação 

futura altamente provável 

 Reconhecer as alterações no justo valor 

do instrumento de cobertura diretamente 

no capital próprio. Subsequentemente, 

deverá reconhecer as liquidações 

periódicas em base líquida na 

demonstração de resultados no período 

em que as liquidações em base líquida 

ocorram.  

 

N/A 

 

A relação de cobertura termina quando a transação coberta ocorrer. O ganho ou perda reconhecida no capital 

próprio deve ser reclassificado para a demonstração de resultados quando o item coberto seja reconhecido na 

demonstração de resultados. A contabilidade de cobertura deve ser descontinuada se ocorrer alguma das 

seguintes situações:  

(a) O instrumento de cobertura expirar, for vendido ou terminar;  
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(b) A cobertura deixar de satisfazer as condições para a contabilização da cobertura;  

(c) Na cobertura de uma transação futura, a transação deixar de ser altamente provável;  

(d) A entidade revogar a designação. Se não for mais expetável que a transação futura venha a ocorrer ou se 

o instrumento de dívida coberto mensurado ao custo amortizado for desreconhecido, qualquer ganho ou perda 

no instrumento de cobertura que tenha sido previamente reconhecido no capital próprio deverá ser 

reclassificado do capital próprio para a demonstração dos resultados.  

Cobertura de investimento líquido numa unidade operacional estrangeira 

Assunto 
Variação dos instrumentos de 

cobertura 
Variação do instrumento coberto 

Cobertura relativa ao risco de 

câmbio no investimento líquido 

numa unidade operacional 

estrangeira. 

 

Reconhecer as alterações no justo valor do 

instrumento de cobertura diretamente no 

capital próprio. Subsequentemente, 

deverá reconhecer as liquidações 

periódicas em base líquida na 

demonstração de resultados no período 

em que as liquidações em base líquida 

ocorram.  

N/A 

 

A relação de cobertura termina quando o investimento líquido numa unidade operacional estrangeira for 

vendido. O ganho ou perda reconhecida no capital próprio deve ser reclassificado para a demonstração de 

resultados quando o item coberto seja reconhecido na demonstração de resultados. A contabilidade de 

cobertura deve ser descontinuada se ocorrer alguma das seguintes situações:  

(a) O instrumento de cobertura expirar, for vendido ou terminar;  

(b) A cobertura deixar de satisfazer as condições para a contabilização da cobertura;  

(c) Na cobertura de uma transação futura, a transação deixar de ser altamente provável;  

(d) A entidade revogar a designação. 

12.12 Imparidade 

12.12.1 Reconhecimento  

Para os ativos financeiros, a imparidade deve ser testada quando existem indícios de que um determinado 

ativo possa estar em imparidade. Este teste deve ser efetuado individualmente para os ativos financeiros que 

sejam individualmente significativos e para todos os instrumentos de capital próprio. 

No que respeita aos outros ativos financeiros os mesmos devem ser avaliados quanto a imparidade ou 

individualmente ou agrupados com base em características de risco de crédito similares. De acordo com as 
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orientações da NCP 18, existe evidência de que um ativo possa estar em imparidade quando os seguintes 

eventos sejam observáveis:  

 Significativa dificuldade financeira do emitente ou devedor;  

 Quebra contratual, tal como não pagamento ou incumprimento no pagamento do juro ou amortização 

da dívida; 

 O credor, por razões económicas ou legais relacionados com a dificuldade financeira do devedor, 

oferece ao devedor concessões que o credor de outro modo não consideraria;  

 Torne-se provável que o devedor irá entrar em falência ou fará qualquer reorganização financeira; e. 

O desaparecimento de um mercado ativo para o ativo financeiro devido a dificuldades financeiras do 

devedor;  

  Informação observável indicando que existe uma diminuição na mensuração da estimativa dos fluxos 

de caixa futuros de um grupo de ativos financeiros desde o seu reconhecimento inicial, embora a 

diminuição não possa ser ainda identificada para um dado ativo financeiro individual do grupo, tal como 

sejam condições económicas nacionais, locais ou setoriais adversas.  

Também outros fatores poderão igualmente evidenciar imparidade, como por exemplo a existência de 

alterações significativas com efeitos adversos que tenham ocorrido no ambiente tecnológico, de mercado, 

económico ou legal em que o emitente opera.  

O montante a reconhecer de perda por imparidade deverá ser mensurado da seguinte forma: 

 Para ativos financeiros mensurados ao custo amortizado, a perda por imparidade é a diferença entre 

a quantia registada e o valor presente (atual) dos fluxos de caixa estimados, os quais devem ser 

descontados com base na taxa de juro efetiva original do ativo financeiro; e  

 Para ativos financeiros mensurados ao custo, a perda por imparidade é a diferença entre a quantia 

registada e o valor presente dos fluxos de caixa futuros estimados, descontados a uma taxa de retorno 

de mercado corrente para um ativo financeiro semelhante. 

12.12.2 Reversão  

Ativos financeiros mensurados ao custo amortizado 

Se subsequentemente o valor reconhecido como perda por imparidade diminuir e tal diminuição possa estar 

objetivamente relacionada com um evento ocorrido após o reconhecimento da imparidade (como, por exemplo, 

uma melhoria na notação de risco do devedor), essa perda por imparidade deve ser revertida. A reversão da 

perda por imparidade é reconhecida na demonstração dos resultados. A reversão não poderá resultar num 

aumento do valor que o respetivo ativo tinha antes de ter sido registada a perda por imparidade. 

Investimentos financeiros em participadas cujas ações não sejam negociados publicamente e cujo 

justo valor não possa ser obtido de forma fiável, bem como derivados que estejam associados.  

Neste caso, é proibida a reversão das perdas por imparidade.  
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12.12.3 Utilização  

Quando se verificarem as condições de incobrabilidade que permitam o desreconhecimento dos ativos a que 

respeitem as imparidades, as contas de imparidade são debitadas por contrapartida das correspondentes 

contas da Classe 2. 

12.13 A política contabilística para o subsetor da administração direta da Região 

Os principais instrumentos financeiros a reconhecer pelo Governo Regional são os seguintes:  

 Ativos financeiros da RAM geridos pela UT e pela DROT (no que respeita á contabilização) 

o Empréstimos da RAM a entidades públicas;  

o Investimentos financeiros onde não existe controlo nem influência significativa (são simples 

participações);  

 Divida direta da RAM gerida pela DROT 

o Financiamentos obtidos pelo RAM (empréstimos obrigacionistas ou outros empréstimos); 

 Financiamentos através de locações financeiras;  

 Avales e garantias prestadas pela RAM; 

 Passivos relacionados com as PPPs geridos pela UT; 

 Outros ativos e passivos financeiros:  

o Meios líquidos, como Caixa e Depósitos bancários; 

o Clientes; 

o Fornecedores. 

O quadro abaixo resume a valorização dos instrumentos financeiros acima referidos: 

Instrumento financeiro Valorização Norma 

Empréstimos concedidos pela RAM Custo amortizado NCP 18 

 

Investimentos financeiros onde não 

existe controlo nem influência 

significativa (são simples 

participações) 

Custo menos perdas por imparidade para 

empresas não cotadas ou cujo justo valor 

não possa ser estimado com fiabilidade, 

bem como os derivados associados;  

Justo valor para os restantes casos 

NCP 18 

Financiamentos obtidos pela RAM 

(empréstimos obrigacionistas ou 

outros empréstimos)  

 

Custo amortizado NCP 18 

Passivos relacionados com as 

PPPs 
Custo amortizado NCP 18 
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Instrumento financeiro Valorização Norma 

Financiamentos através de 

locações financeiras 

Mais baixo entre o justo valor do bem 

locado, e o valor presente dos pagamentos 

mínimos da locação 

NCP 6 

Caixa e Depósitos bancários Valor nominal da quantia detida NCP 18 

Clientes Custo amortizado NCP 18 

Derivados  Justo valor ou equivalente NCP 18 

Fornecedores Custo amortizado NCP 18 

Garantias e avales concedidos 

Justo valor ou equivalente ou não sendo 

possível atribuir com razoável um valor ao 

justo valor o Governo Regional faz as 

divulgações previstas na IPSAS 32 

Financial Disclosures e reconhece uma 

Provisão se estiver presente risco de 

crédito. 

NCP 15/NCP 18 e IPSAS 32 

Instrumentos financeiros detidos 

para negociação  

 

Justo valor através de resultados NCP 18 

12.14 Registo das transações no plano de contas 

Conta Descrição 

20   
Devedores e credores por transferências e empréstimos 
bonificados 

201   
Devedores por transferências e subsídios não reembolsáveis 
obtidos 

202  Credores por transferências e subsídios não reembolsáveis 
concedidos 

203  Devedores por empréstimos bonificados e subsídios 
reembolsáveis 

2031  De curto prazo 
2032  De médio e longo prazo 

 20321 Realizável a curto prazo 
 20322 Realizável a médio longo prazo 

204  Credores por empréstimos bonificados e subsídios 
reembolsáveis 

2041  De curto prazo 
2042  De médio e longo prazo 

 20421  Realizável a curto prazo 
 20422  Realizável a médio longo prazo 

205  Devedores por devolução de transferências 
206  Credores por devoluções de transferências 
… 

 
… 
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Conta Descrição 

209 
 

Outros devedores e credores por transferências 
21  Clientes contribuintes e utentes  
211  Clientes c/c  

212  Clientes títulos a receber 

213  Contribuintes 

 
2131 Impostos diretos  

 
 2132 Impostos indiretos 

 
2133 Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de 

saúde 
 2134 Juros, multas e outras penalidades 
 2139 Outros 
214  Utentes 
 2141 Taxas 

 
2142 

Multas e outras penalidades 

 2149 Outros 
… …  
218  Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes 
 2181 Clientes 
 2182 Contribuintes 
 2183 Utentes 
219  Perdas por imparidade 
 2191 Clientes 
 2192 Contribuintes 
 2193 Utentes 
26     Acionistas/sócios/associados 
261    Acionistas c/subscrição 

262   Sócios/Associados quotas não liberadas 

266    Empréstimos concedidos à entidade mãe 
…    … 
268  Outras operações 
  Monetárias 
  Não monetárias 
269   Perdas por imparidade acumuladas 

12.14.1 Para transações relacionadas com investimentos financeiros onde não existe 

controlo nem influência significativa 

Conta Descrição 

41   Investimentos financeiros 
414   Investimentos noutras entidades 
 4141 Participações de capital 
 4142 Empréstimos concedidos 

… …  

415  Outros investimentos financeiros 
4151  Detidos até à maturidade 

 41511 Títulos da dívida pública a médio e longo prazo 
 41512 Fundos 

 … … 
 41519 Outros títulos a médio e longo prazo 

4159   Outros investimentos financeiros 
 41591 Artigos e objetos de valor 

… … … 
419  Perdas por imparidade acumuladas 
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12.14.2 Para transações relacionadas com financiamentos obtidos pela RAM 

(empréstimos obrigacionistas ou outros empréstimos) 

Conta Descrição 

25   Financiamentos obtidos 
251   Instituições de crédito e sociedades financeiras 
 2511 Empréstimos bancários 
 2512 Descobertos bancários 
252  Empréstimos por obrigações 
253  Participações de capital 

 2531 Entidade mãe suprimentos e outros mútuos 
 2532 Outros participantes, suprimentos e outros mútuos 

254  Entidades controladas, associadas e empreendimentos 
conjuntos 

255  Particulares 
 2551 Depósitos, certificados de depósitos e poupança 
 2559  Outros 

… … … 
259  Outros financiadores 

12.14.3 Para transações relacionadas com locações financeiras 

As contas a usar encontram-se detalhadas na Secção 8 – Locações.  
 

12.14.4 Para transações relacionadas com passivos relacionados com as PPPs:  

As contas a usar encontram-se detalhadas na Secção 7 – Ativos de concessão.  
 

12.14.5 Para transações relacionadas com meios financeiros líquidos 

Conta Descrição 

11   Caixa 
111   Caixa A 
117  Valores a entregar a terceiros 
118  Fundo fixo 
12  Depósitos à ordem 
121  Depósitos à ordem no Tesouro 
122  Depósitos bancários à Ordem 

1221  Banco A 
…  … 

13  Outros depósitos 
131  Depósitos a prazo 
 1311  Depósitos a prazo no Tesouro 

 1312  Depósitos bancários a prazo 
132  Depósitos consignados 
 1321 Depósitos no Tesouro  
… 1322 Depósitos Bancários 
133 

 
Depósitos de garantias e cauções 

 1331 Depósitos no Tesouro  
 1332 Depósitos bancários  

12.14.6 Para transações relacionadas com derivados 

Conta Descrição 

14   Outros instrumentos financeiros a curto prazo 
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Conta Descrição 

141   Derivados 
1411  Potencialmente favoráveis 
1412  Potencialmente desfavoráveis 

12.14.7 Para transações relacionadas com instrumentos financeiros detidos para 

negociação 

Conta Descrição 

14   Outros instrumentos financeiros a curto prazo 

142   
Instrumentos financeiros detidos para negociação (ativos e 
passivos) 

1421  Títulos de dívida pública negociáveis 
1422  Fundos 
1423  Ações e unidades de participação 
1424  Certificados Especiais de Dívida de Curto Prazo 
1429  Outros 

12.14.8 Para transações relacionadas com outros instrumentos financeiros a curto 

prazo 

Conta Descrição 

14   Outros instrumentos financeiros a curto prazo 
143   Outros ativos e passivos financeiros 

1431  Outros ativos financeiros 
1432  Outros passivos financeiros 

12.14.9 Para reconhecimento das variações de justo valor 

Conta Descrição 

66   Perdas por reduções de justo valor 
661   Em instrumentos financeiros 
77  Ganho por aumentos de justo valor 
771  Em instrumentos financeiros 

12.14.10 Para transações relacionadas com o reconhecimento de juros suportados e 

obtidos 

Conta Descrição 

69   Gastos e perdas por juros e outros encargos 
691   Juros suportados 
6910  Juros e encargos correntes de dívida pública 
 69101 Juros 
 69102 Encargos correntes da dívida pública 
6911  Juros de financiamentos obtidos 
6918  Outros juros 

 69181 Remuneração de depósitos no Tesouro 
 69182 Outros 

791  Juros obtidos 
7911  Residentes 
7912   Não residentes 
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12.15 Exemplos de divulgação 

12.15.1 Divulgações para itens de balanço 

1. Detalhe dos ativos financeiros 

Coluna1 Período N Período N-1 

Investimentos financeiros ao custo amortizado     

Devedores por transferência e subsídios  

Devedores por empréstimos bonificados  

Clientes, contribuintes e utentes  

Outras contas a receber  

Outros ativos a receber  

Respetivas imparidades  

Ativos financeiros ao custo  

Investimentos financeiros  

Respetivas imparidades  

Ativos financeiros ao justo valor  

Ativos financeiros detidos para negociação  

Instrumentos financeiros derivados   

Total dos Ativos financeiros     

Correntes   

Não correntes   

2. Detalhe dos financiamentos obtidos 

Coluna1 Taxa de juro efetiva Maturidade Período N Período N-1 

Financiamentos obtidos       

Correntes    

Fornecedores de investimentos (inclui responsabilidades por 
contratos de locações) 
  

  

Obrigações    

Descobertos bancários    

Não correntes    

Fornecedores de investimentos (inclui responsabilidades por 
contratos de locações) 
  

  

Obrigações    

Empréstimos bancários garantidos    

Total dos financiamentos obtidos     

3. Detalhe de outros passivos financeiros 

Coluna1 Período N Período N-1 

Outros passivos financeiros ao custo amortizado     

Credores por transferência e subsídios concedidos  

Fornecedores  

Adiantamentos de Clientes, contribuintes e utentes  

Outros passivos financeiros  

Outras contas a pagar  
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Coluna1 Período N Período N-1 

Outros Passivos financeiros ao justo valor  

Passivos financeiros detidos para negociação  

Instrumentos financeiros derivados   

Total dos Ativos financeiros     

Correntes   

Não correntes   

4. Detalhe do justo valor 

Coluna1 Quantia escriturada Justo valor 

 Período N-1              Período N      Período N-1              Período N 

Ativos financeiros ao justo valor     

Ativos financeiros detidos para negociação  

Instrumentos financeiros derivados  

Passivos financeiros ao justo valor  

Passivos financeiros detidos para negociação  

Instrumentos financeiros derivados  

12.15.2 Divulgações para itens de resultados 

1.   Detalhe dos custos financeiros 

Coluna1 Período N Período N-1 

Juros de empréstimos (custo amortizado)     

Juros de locações financeiras (custo amortizado)  

Efeito do desconto  

Juros de descobertos bancários  

Total dos custos financeiros  

2. Detalhe das variações de justo valor no exercício 

Coluna1 Período N Período N-1 

Ganhos em instrumentos financeiros ao justo valor 
através de resultados     

Ativos financeiros detidos para negociação  

Instrumentos financeiros derivados ativos  

Passivos financeiro detidos para negociação  

Instrumentos financeiros derivados passivos  

Perdas em instrumentos financeiros ao justo valor através de resultados  

Ativos financeiros detidos para negociação  

Instrumentos financeiros derivados ativos  

Passivos financeiro detidos para negociação  

Instrumentos financeiros derivados passivos  

Total das variações de justo valor reconhecidas nos resultados  
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13 Inventários 

13.1 Guia de utilização 

A norma de contabilização de inventários  

 O reconhecimento inicial; 

 A mensuração subsequente; 

 A alteração do uso da propriedade de investimento; 

 O teste de imparidade dos ativos; 

 O desreconhecimento. 

Para o Governo Regional compete à DRPI, nos termos da alínea d) artigo 3.º do Decreto Regulamentar 

Regional n.º 12/2018/M, que aprovou a sua estrutura orgânica: «Promover a racionalização do 

aprovisionamento dos bens e serviços necessários ao funcionamento dos serviços da administração direta do 

Governo Regional;». 

Os temas, ligados à contabilização do inventário devem ser consultados da seguinte forma: 

Ponto do manual Tema abordado 

13.2. a 13.3. Referências ao normativo: principais conceitos 

13.4. a 13.5. Reconhecimento e mensuração inicial 

13.6. Formas de custeio 

13.7. Imparidade  

13.8. Políticas do Governo Regional  

13.9. Plano de contas 

13.10.1. Mapas e divulgações para itens de balanço 

13.10.2. Mapas e divulgações para itens de resultados 

13.2 Objetivo desta secção 

O objetivo desta secção é o de fornecer orientações para a contabilização de bens inventário excluindo:  

a) Trabalhos em curso de contratos de construção, incluindo contratos de serviços diretamente 

relacionados que são tratados na NCP 12;  

b) Instrumentos financeiros NCP 18- Secção 12; 

c) Ativos biológicos relativos à atividade agrícola e à produção agrícola no ponto de colheita; e 

d) Trabalhos em curso de serviços a prestar sem retribuição direta dos destinatários, ou com uma 
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retribuição simbólica que devem ser analisados à luz da NCP  

13.2.1 Casos particulares 

Esta Norma não se aplica à mensuração de inventários detidos por:  

a) Produtores de produtos agrícolas e florestais, da produção agrícola após a colheita, de minérios e 

produtos minerais, até ao ponto em que sejam mensurados pelo valor realizável líquido. Quando tais 

inventários são mensurados pelo valor realizável líquido, as alterações nesse valor são reconhecidas 

nos resultados do período em que se tenha verificado a alteração;  

b) Corretores de mercadorias que mensurem os seus inventários pelo justo valor menos os custos de 

vender. Quando tais inventários forem mensurados pelo justo valor menos custos de vender, as 

alterações no justo valor menos custos de vender devem ser reconhecidas nos resultados do período 

da alteração. 

13.2.2 Referências ao normativo contabilístico  

NCP Descrição 

NCP 10 Inventários 

NCP 7 Custo dos empréstimos obtidos 

NCP 15 Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes 

13.3 Principais definições  

Tema Definição NCP 

Custo de 

reposição corrente 

Custo de reposição corrente é o custo que a entidade suportaria para 

adquirir o ativo à data de relato. 
NCP 10 

Inventários Inventários são ativos:  

(a) Na forma de materiais ou consumíveis a aplicar no processo de 

produção;  

(b) Na forma de materiais ou consumíveis a aplicar ou distribuir na 

prestação de serviços;  

(c) Detidos para venda ou distribuição no decurso normal das 

operações; ou  

(d) No processo de produção para venda ou distribuição. 

NCP 10 

Valor realizável 

líquido 

Valor realizável líquido é o preço de venda estimado no decurso normal 

da atividade da entidade, menos os custos estimados de acabamento 

e os custos estimados necessários para realizar a venda, troca ou 

distribuição 

NCP 10 
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13.4 Reconhecimento 

Os inventários englobam bens comprados e detidos para revenda incluindo, por exemplo, mercadoria 

comprada por uma entidade e detida para revenda, ou terrenos e outras propriedades detidas para venda 

desde que a entidade tenha por objeto a atividade imobiliária.  

Os inventários englobam igualmente produtos acabados ou trabalhos em curso que estejam a ser produzidos 

pela entidade. Os inventários também incluem materiais e consumíveis aguardando o seu uso no processo de 

produção e bens comprados ou produzidos por uma entidade, para distribuir a terceiros gratuitamente ou por 

um valor simbólico, por exemplo, manuais escolares adquiridos por uma autarquia local para distribuir a famílias 

carenciadas.  

Em muitas entidades do setor público, os inventários relacionam-se com a prestação de serviços e não com 

bens comprados e detidos para revenda ou bens. 

Os inventários nas entidades públicas podem incluir: 

a) Artigos consumíveis;  

b)  Materiais de manutenção;  

c) Peças de reserva para equipamentos que não sejam as tratadas em normas sobre ativos fixos 

tangíveis;  

d) Munições; 

e) Reservas estratégicos (por exemplo, reservas de energia);  

f) Reservas de moeda não colocada em circulação;  

g) Produtos de serviços postais detidos para venda (por exemplo, selos);  

h) (h) Trabalhos em curso, incluindo: (i) Materiais para cursos de formação/educação; e (ii) Prestações 

de serviços em curso. (i) Terrenos e edifícios detidos para venda desde que a entidade tenha por objeto 

a atividade imobiliária.  

13.5 Mensuração inicial 

Os inventários devem ser mensurados pela quantia mais baixa entre o custo e o valor realizável líquido, exceto 

nos quando os inventários forem adquiridos através de uma transação sem contraprestação, em que devem 

ser mensurados pelo justo valor à data de aquisição ou quando os inventários forem detidos para distribuir sem 

contrapartida ou com uma contrapartida simbólica, ou para consumir no processo de produção de bens para 

subsequentemente distribuir sem contrapartida ou por uma contrapartida simbólica, devem ser mensurados 

pela quantia mais baixa entre o custo e o custo de reposição corrente.  

O custo de inventários inclui:  

 Os custos de compra de inventários incluem o preço de compra, direitos de importação e impostos 

não recuperáveis pela entidade, e custos de transporte, manuseamento e outros custos 

diretamente atribuíveis à aquisição de produtos acabados, de materiais e de consumíveis. Os 
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descontos comerciais, abatimentos e outros itens semelhantes devem ser deduzidos para 

determinar o custo de compra. 

 Os custos suportados subsequentemente para acrescentar, ou substituir, parte dela, os quais 

devem ser reconhecidos no momento em que o custo é suportado se os critérios de 

reconhecimento forem satisfeitos (as partes substituídas devem ser desreconhecidas).  

 Os custos de transformação de inventários de trabalhos em curso em produtos acabados são 

principalmente suportados num contexto industrial. Tais custos de transformação incluem os 

custos diretamente relacionados com as unidades de produção, tais como mão-de-obra direta. 

Incluem também uma imputação sistemática de gastos gerais de produção fixos e variáveis que 

sejam suportados para converter matérias-primas em produtos acabados. Os gastos gerais de 

produção fixos são os custos indiretos de produção que permanecem relativamente constantes 

independentemente do volume de produção, tais como a depreciação e manutenção de edifícios 

e de equipamentos fabris, e dos custos de gestão e administração da fábrica. Os gastos gerais de 

produção variáveis são os custos indiretos de produção que variam diretamente, ou quase 

diretamente, com o volume de produção, tais como materiais indiretos e mão-de-obra indireta. 

O custo indireto de produção deve ter por base a capacidade normal de produção, pelo que gastos 

anormalmente baixos ou elevados devem ser reconhecidos em proveitos ou custos, conforme o 

caso. 

O custo de inventários não inclui:  

 Quantias anormais de materiais desperdiçados, mão-de-obra ou outros custos de produção;  

 Custos de armazenamento, a menos que esses custos sejam necessários no processo de produção 

antes de uma nova fase de produção;  

 Custos gerais administrativos que não contribuam para colocar os inventários no seu local e condição 

atuais; e  

  Custos de venda. 

13.5.1 Transferência de inventários através de uma transação sem contraprestação 

Podem ser transferidos inventários para uma entidade através de uma transação sem contraprestação. Por 

exemplo, uma agência internacional de ajuda pode doar produtos médicos a um hospital público na sequência 

de um desastre natural. Nestas circunstâncias, o custo do inventário é o seu justo valor à data em que é feita 

a transação. 

13.5.2 Diferimento do pagamento  

Uma entidade pode comprar inventários com condições de pagamento diferido. Se o pagamento for diferido 

para além das condições normais de crédito, a diferença entre o equivalente ao preço a dinheiro e o pagamento 

total deve ser reconhecida como um juro durante o período de crédito, a menos que esse juro seja reconhecido 

na quantia escriturada do bem de acordo com a NCP 7. 
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13.6 Formas de custeio 

O custo dos inventários, que não sejam os inventários de bens que não sejam geralmente intermutáveis e de 

bens ou serviços produzidos e segregados para projetos específicos, deve ser apurado através da identificação 

específica dos respetivos custos individuais, usando por regra a fórmula do custo médio ponderado. 

Excecionalmente, e desde que devidamente fundamentado, poderão ser utilizadas outras fórmulas de custeio 

dependendo das circunstâncias específicas da entidade. Deve utilizar-se a mesma fórmula de custeio para 

todos os inventários que tenham natureza e uso semelhante. Para os inventários que tenham natureza ou uso 

diferentes, poderão justificar-se diferentes fórmulas de custeio.  

O Governo Regional apura o custo dos inventários pela fórmula do custo médio ponderado, sendo que o custo 

de cada item é determinado a partir da média ponderada do custo de itens semelhantes no começo de um 

período de relato e do custo de itens semelhantes comprados ou produzidos durante esse período. A média é 

determinada à medida que cada entrega adicional seja recebida. 

13.7 Imparidade  

O custo dos inventários pode não ser recuperável se esses inventários estiverem danificados, se se tornarem 

total ou parcialmente obsoletos, ou se os seus preços de venda tiverem diminuído. O custo dos inventários 

pode também não ser recuperável se os custos estimados de acabamento ou os custos estimados a suportar 

com a venda, troca ou distribuição tiverem aumentado. A prática de reduzir o custo dos inventários para o valor 

realizável líquido é consistente com a perspetiva de que os ativos não devem ser registados por quantias 

superiores aos benefícios económicos futuros ou potencial de serviço esperados da sua venda, troca, 

distribuição ou uso.  

O Governo Regional por norma reduz o valor dos inventários para o seu valor realizável líquido item a item.  

Em algumas circunstâncias, porém, pode ser apropriado agrupar itens similares ou relacionados. Pode ser o 

caso de itens de inventário que tenham propósitos ou usos finais similares e não possam de forma prática ser 

avaliados separadamente de outros itens dessa linha de produto.  

Não é apropriado reduzir inventários com base numa classificação de inventário, por exemplo, produtos 

acabados, ou em todos os inventários de uma unidade operacional ou segmento geográfico. Os prestadores 

de serviços geralmente acumulam custos relativos a cada serviço para o qual pode ser cobrado um preço de 

venda individual. Por isso, cada um destes serviços deve ser tratado como um item separado.  

As estimativas de valor realizável líquido também consideram a finalidade para que o inventário seja detido. 

Por exemplo, o valor realizável líquido da quantidade de inventário detida para satisfazer vendas de bens ou 

prestações de serviços já contratualizadas é baseado no preço do contrato. Se os contratos de venda 

respeitarem a quantidades inferiores às quantidades de inventários tidas, o valor realizável líquido do excesso 

basear-se-á em preços gerais de venda. Caso existam contratos firmes de venda com quantidades superiores 

às quantidades de inventários detidas ou contratos firmes de compra, a NCP15—Provisões, Passivos 

Contingentes e Ativos Contingentes proporciona orientação sobre o tratamento de provisões ou passivos 

contingentes. 
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13.7.1 Reversão da imparidade 

Se posteriormente as circunstâncias que determinaram a redução do valor dos inventários deixarem de ser 

verificar, e houver evidência de que o valor realizável líquido aumento, a imparidade deverá ser revertida. No 

entanto, e seja qual for o aumento verificado no valor realizável líquido a reversão fica limitada à quantia 

reconhecida como perda e qualquer excesso de quantia não deve ser considerado. 

13.8 A política contabilística para o subsetor da administração direta da Região  

Os inventários reconhecer pelo Governo Regional são geridos pela DRPI que atua como entidade responsável 

pela racionalização do aprovisionamento dos bens e serviços necessários ao funcionamento dos serviços da 

administração direta do Governo Regional. 

Os inventários são constituídos pelos materiais ou consumíveis utilizados nas atividades internas dos serviços 

da administração direta do Governo Regional.  

O Governo Regional reconhece os inventários ao custo de aquisição, o qual inclui todas as despesas 

suportadas com a compra, transportes e impostos não dedutíveis.  

Os consumos de materiais são determinados com base no método do custo médio ponderado.  

Os inventários estão registados ao menor de entre o custo de aquisição e o valor realizável líquido. O valor 

realizável líquido representa o preço de venda estimado deduzido de todos os custos estimados necessários 

para a concluir os inventários e proceder à sua venda. Sempre que o valor de custo é superior ao valor 

realizável líquido, a diferença é registada como uma perda por imparidade.  

O Governo Regional utiliza como método de custeio dos inventários o custo médio ponderado.  

Os Inventários que não sejam geralmente intermutáveis deve ser atribuído custos individuais através do uso 

de identificação específica.  

13.9 Registo das transações no plano de contas  

As contas do plano de contas que devem ser usadas para registar as transações relacionadas com 

propriedades de investimento encontram-se discriminadas abaixo.  

13.9.1 Para reconhecimento dos ativos  

Conta Descrição 

31     Compras 

310     Inventários estratégicos 

  311    Mercadorias 
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Conta Descrição 

  3111   Restauração 

   3112   Livraria, papelaria e artigos institucionais para venda 

  3113   Terrenos e propriedades 

  …   

 

  3117   Água 

 

 …   … 

  3119   Outras mercadorias 

312     Matérias-primas, subsidiárias e de consumo 

  3121   Matérias-primas  

  3122   Matérias subsidiárias  

  3123   Embalagens 

  3124   Peças e outros materiais de manutenção  

… 3125   Alimentação – géneros para confecionar 

 3126  Matérias de consumo clínico  

 3129  Outros materiais diversos de consumo 

32   Mercadorias 

 321  Restauração 

 322  Livraria, papelaria e artigos institucionais para venda 

 323  
Medicamentos e outros produtos de higiene e saúde para 

venda 

 324  Terrenos e propriedades 

 325  Mercadorias em trânsito 

 326  Mercadorias em poder de terceiros 
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Conta Descrição 

 327  Água 

 328  Outras mercadorias 

 329  Perdas por imparidade acumuladas 

13.9.2 Para reconhecimento das perdas por imparidade e respetivas reversões 

Conta Descrição 

329     Perdas por imparidade acumuladas 

65     Perdas por imparidade 

652     Em inventários 

76    
Reversões 

  

762     
De perdas de imparidade 

  

  7622   
Em inventários 

  

  7627   Em investimentos em curso 

13.10 Exemplos de divulgação 

Os quadros seguintes são exemplos de divulgações a serem incluídas nas demonstrações financeiras 

relacionadas com propriedades de investimento do Governo Regional.  

13.10.1 Divulgações para itens de balanço  

1. Movimentos do ano: 

Coluna1 Mercadorias 
Matérias 

primas 

Produtos 

acabados 

Desperdícios 

e refugos 

Produtos e 

Trabalhos em curso 
Total 

Custo 

      

Em (início do período de N)             

Compras             
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Coluna1 Mercadorias 
Matérias 

primas 

Produtos 

acabados 

Desperdícios 

e refugos 

Produtos e 

Trabalhos em curso 
Total 

Consumos             

Variações no inventário de 

produção             

Aquisições             

Vendas e abates             

Em (fim do período N)             

Depreciações e 

imparidades 

      

Imparidades             

Reduções/Aumentos de 

Inventários             

Em (fim do período N)             

Ativo líquido 

      

Em (fim do período N)             

13.10.2 Divulgações para itens de resultados 

1. Imparidades 

Coluna1 Quantia bruta 
Imparidade 

acumulada 

Quantia 

recuperável 

Mercadorias      

Matérias primas, subsidiárias e de consumo      

Produtos acabados e intermédios       

Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos      

Produtos e trabalhos em curso      
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