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Por incrível que possa parecer a frase acima transcrita é mesmo verdadeira e
deixou-nos em estado de choque. A frase é despropositada, revela um desconheci-
mento total e ainda uma falta de respeito para com a APOTEC.

Não vamos responder à grosseria, muito menos a fantasmas. A APOTEC segue
o seu caminho com ética e abnegação, representando os milhares de consócios – são
cada vez mais – que se reconhecem nesta nobre Instituição com 30 anos de vida.

Contrapomos apenas que a APOTEC é a Maior, a Mais Activa e a Mais
Representativa Associação de inscrição facultativa de profissionais de contabilida-
de. Reconhecida como Instituição de Utilidade Pública desde 1996, pelas entidades
oficiais competentes fundamentada principalmente na formação ministrada aos
técnicos de contas, hoje técnicos oficiais de contas, e ainda a outros técnicos de
contabilidade.

Consideramos que seria fastidioso esclarecer o autor de tão infeliz afirmação o
quanto a nossa associação fez, e continua a fazer, em prol dos profissionais de
contabilidade, pelo que apenas lhe aconselhamos a consultar o livro “APOTEC – 25
anos de uma História da Contabilidade”, onde o colega Manuel Benavente Rodrigues
descreve de forma pormenorizada ao longo de 170 páginas tudo quanto tem sido e foi
feito.

Desde 2004, início da exigência da CTOC que os seus membros participem nas
acções de informação por forma a acumularem 35 créditos, que os TOC´s sócios da
APOTEC têm manifestado vontade de se estabelecer um protocolo onde se consi-
dere que a formação da APOTEC conte para esses mesmos créditos. Para dar
satisfação a estas justas pretensões, várias solicitações foram feitas junto da Direc-
ção da CTOC, mas os resultados obtidos esses sim, foram zero.

Porque a APOTEC considera que o monopólio da formação da CTOC não faz
sentido num país integrado na União Europeia, pediu a interferência da Autoridade
da Concorrência, a qual aguardamos com serenidade.

Efectivamente, lutar contra poderosos é muitas vezes uma luta inglória e desleal,
mas vamos acreditar que um dia isto muda.

E voltando à infeliz frase acima transcrita, ela remete-nos para a conhecida
história bíblica de David contra Golias, porque ironia das ironias, o pigmeu que
enfrentou o gigante lutando com valentia e inteligência acabou por ganhar!

A APOTEC tem a natural ambição de ser cada vez maior, mas acima de tudo, de
ser cada vez melhor. A APOTEC não desistirá de lutar por aquilo que considera justo,
enquanto os seus Associados assim quiserem.

Cordiais Saudações!

David versus Golias
Direcção Central da APOTEC

“Não ponham um Golias (CTOC) a falar com um pigmeu (APOTEC).
O que é que a APOTEC tem a ver com a profissão? Zero”

Texto extraído do Jornal de Negócios do dia 10/10/07
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A empresa é uma célula social com personalidade jurídica e uma
vida própria; consagrou-se em doutrina científica há quase dois
séculos que o património de tais empreendimentos seria a matéria do
conhecimento científico em Contabilidade.

Tal forma de entender evoluiu ao longo dos anos e corporificou-
-se em doutrinas oferecendo um conjunto de teorias produzidas por
eminentes intelectuais.

Ocorre, todavia, que como uma empresa pode controlar outra,
passando a existir um conjunto de unidades com proprietários co-
muns, raciocínios complexos foram sendo gerados em razão do
exame de tal questão.

Como uma só empresa, uma ou conjunto de pessoas pode ter o
domínio sobre outros tantos empreendimentos, o conceito de “grupo
empresarial” tornou-se uma decorrência natural no mercado finan-
ceiro.

Daí para a conformação jurídica (tratada, inclusive na lei brasi-
leira das sociedades por acções) foi um inevitável passo.

A investigação sobre o comportamento desses grupos foi algo
que acabou por ser perquesitivo.

Nada disso, todavia, alterou a realidade sobre o estudo da evolu-
ção patrimonial, suas variações ou transformações produzidas em
“cada célula social” de forma autónoma.

Isso equivale a dizer que realmente em cada unidade existe a
ocorrência específica de fenómenos, estes que sendo o objecto de
estudos científicos só realmente podem assim sê-lo em função de
“cada património”.

Há uma inequívoca autonomia de comportamentos em cada
célula e que bem difere de um conjunto de empreendimentos.

Assim, por exemplo, num mesmo grupo uma empresa pode ser
lucrativa, outra deficitária, uma possuir boa liquidez, outra estar
insolvente, uma correr alto risco e outra não ter problemas ligados a
incertezas, uma estar super dimensionada e outra em definhamento.

Tal facto, por lógica permite concluir que embora os proprietários
sejam comuns os comportamentos patrimoniais são heterogéneos.

Ou seja, como não é possível somar parcelas de naturezas
heterogéneas (não se pode totalizar laranjas com automóveis), só se
poderia obter, por “ficção” um total de “coisas” se uma soma se
pretendesse, alienando a essência, adoptando o indefinido, sem possi-
bilidade de afirmação concreta sobre o comportamento de cada coisa.

A Contabilidade não tem por objecto de estudo algo “abstracto”,
nem “incerto”, mas, sim algo deveras “concreto” que é a riqueza da
célula social.

A metodologia de uma ciência depende da natureza de seu objecto,
portanto, factos definidos e concretos assim devem ser tratados.

Portanto, deixa de ser contábil o que se apura como “objecto de
propriedade” (raciocínio jurídico) ou “objecto de comando” (raciocí-
nio administrativo) de pessoas, factos que pertencem ao estudo de
outras disciplinas.

Logo, somar balanços e demonstrações de várias empresas é
totalizar heterogeneidades de comportamentos patrimoniais.

Isso não significa que não se possa deixar de realizar uma
agregação, mas, ela será sempre uma “suposição de realidade”, um
recurso similar ao “estatístico”, sem servir de base para estudos
nitidamente contábeis.

Consolidação de Informações Contábeis
Professor António Lopes de Sá

Professor da Universidade do Rio Grande – UNIGRARIO
Presidente Honorário do CEHC da APOTEC

Dizer que a Consolidação de demonstrações de diversas empre-
sas é um princípio contábil é atentar contra a lógica e lesar a doutrina
científica.

Supor que exista uma “unidade económica de grupo” é outra
concepção fantasiosa que se pode tolerar nas especulações financei-
ras e até legalmente, mas, contabilmente não tem sentido e nem
encontra sustentação lógica.

Um grupo formado por Banco, Seguradora, Agência de Turismo,
Imobiliária, Concessionária de Veículo, pode possuir como proprie-
tários e gestores as mesmas pessoas, mas, terá sempre estruturas e
dinâmicas diferentes em seus patrimónios e a soma destes será
uma “abstracção” que conduzirá a cenários falaciosos para efeito de
análise.

Isso o que não só racionalmente se conclui, mas, especialmente
na prática dos empreendimentos se verifica.

Pode interessar ao mercado de capitais saber o que determinados
empresários estão fazendo nos seus negócios em geral, mas, isto não
autoriza deformar o conhecimento contábil distorcendo-lhe o objecto
de estudos científicos e muito menos aceitar tal peça de “presunção”
como sendo contábil.

Seria como somar os índices de “colesterol” de várias pessoas
para saber como um grupo de indivíduos vai de saúde.

Os exames de cada pessoa seriam úteis aos médicos, mas, a
“consolidação dos dados” nada significaria para eles nem teria
sentido do ponto de vista biológico.

O facto de haver uma participação múltipla maior dos mesmos
indivíduos em vários patrimónios não autoriza a entender que a soma
ou agregação das riquezas possa representar algo homogéneo quanto
ao comportamento da riqueza.

Além do mais, ou se aceita o princípio da “entidade” (que a
pessoa do sócio não se confunde com a da empresa) ou se anula o
mesmo para admitir uma “ficção patrimonial”, violentando, inclusive
todos os preceitos lógicos que até hoje alicerçaram a Contabilidade.

Entendo, entretanto, que por se tratar de matéria que exige
conhecimento técnico em procedimentos contábeis, por manipular
dados ligados a tal natureza, a matéria das “Consolidações”, como
“suposições de riquezas” devam ser tratadas por Contadores.

Tal facto, todavia, não deve implicar consideração como matéria
contábil.

Não é o facto de utilizar conhecimentos alheios que os incorpora
a um ramo de conhecimento.

Assim, por exemplo, as legislações fiscais e civis representam
matérias do dia-a-dia dos contabilistas que as usam e nem por isto
podem ser consideradas como contábeis.

O facto de um médico lidar com computador para proceder a uma
endoscopia, não significa que a electrónica seja matéria biológica.

Nem tudo o que instrumenta uma profissão é genuinamente
objecto de estudos da ciência professada.

Essa a razão, segundo entendo, pela qual a “Consolidação” de
demonstrações contábeis é apenas um instrumento que pode subsidi-
ar entendimentos sobre o comportamento de conjuntos tomados
como “abstração”, mas, não matéria que possa alicerçar um “Princí-
pio Contábil” ou ser considerada como objecto de estudo científico
em Contabilidade.
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1. RELAÇÕES ENTRE CONTABILIDADE E
FISCALIDADE

O debate sobre a contabilidade dos impostos sobre lucros
parte da relação entre contabilidade e fiscalidade, disciplinas
nem sempre com objectivos e instrumentos coincidentes.

Numa perspectiva económica, a Contabilidade é o “con-
junto de técnicas de avaliação dos fenómenos económicos”(1).

Numa perspectiva utilitarista, visa “a identificação, a me-
dida e a comunicação de informação financeira e não finan-
ceira acerca de entidades económicas, a pessoas interessa-
das”(2).

Podemos concluir que o objectivo da contabilidade, e
consequentemente do seu produto final, que são as demonstra-
ções financeiras, é proporcionar informação útil para a tomada
de decisões sobre a empresa, por parte dos utentes dessas
demonstrações financeiras.

Os objectivos da Fiscalidade, são objectivos de redistri-
buição da riqueza, mas fundamentalmente objectivos com
vista a conseguir a obtenção de receitas para que o Estado
possa fazer face à despesa pública.

Assim sendo, as demonstrações financeiras devem ser
elaboradas com base em princípios de contabilidade geral-
mente aceites, e devem possuir determinadas características
qualitativas (entre as quais a comparabilidade, a fiabilidade e
a relevância), o que conduz a que se afirme que nestas
circunstâncias, elas apresentam de forma verdadeira e apro-
priada a situação económico-financeira da empresa e os resul-
tados obtidos em determinado período.

Por sua vez, os normativos fiscais relacionados com o
imposto sobre os lucros, contêm disposições ou critérios que
permitem, em geral, partindo do resultado contabilístico,
chegar ao resultado fiscal, através duma série de normas
fiscais que derrogam normas ou princípios contabilísticos. É
este resultado fiscal, que em caso de lucro tributável, serve de
base para fins de tributação.

É fundamentalmente da necessidade de conseguir receitas
fiscais, que por vezes a Fiscalidade, embora servindo-se do
resultado contabilístico como ponto de partida, estabelece
normas que conduzem a diferentes critérios de qualificação
dos custos e proveitos. É por isso que, por exemplo, alguns
tipos de custos considerados para efeitos de apuramento do
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resultado contabilístico, não são considerados como dedutíveis
para efeitos de apuramento do resultado fiscal.

O imposto corrente (imposto a pagar relativo ao exercício,
calculado de acordo com as normas fiscais) é calculado a
partir do lucro tributável, que normalmente não coincide com
o lucro contabilístico, devido aos diferentes critérios de ava-
liação utilizados pela contabilidade e pela fiscalidade. Como
consequência, o imposto a pagar calculado de acordo com as
normas fiscais, não deverá coincidir com o gasto por imposto
calculado com base nos princípios contabilísticos geralmente
aceites.

E, é precisamente, das diferenças entre normas conta-
bilísticas e normas fiscais, que conduzem a que na contabili-
dade os activos e passivos tenham um valor contabilístico
diferente da sua base fiscal, que surge esta problemática dos
impostos diferidos.

Destas diferenças, entre os valores contabilísticos dos
activos e passivos e as respectivas bases fiscais, adiante
designadas de “diferenças temporárias”, resultam passivos
por impostos diferidos (que representam mais imposto sobre
o rendimento a pagar no futuro) e activos por impostos
diferidos (que representarão poupança futura de imposto so-
bre o rendimento).

A problemática dos impostos diferidos, visa o tratamento
contabilístico, das diferenças entre os valores contabilísticos
(quantias assentadas) dos activos e passivos e as respectivas
bases fiscais, e também dos prejuízos fiscais compensáveis.

Da existência de prejuízos fiscais resulta a possibilidade
de compensação desses prejuízos com lucros tributáveis futu-
ros. A existência desse “crédito” tem valor económico. O
problema que se coloca é se devemos ou não reconhecer como
activo por impostos diferidos, o montante desse direito.

A contabilização do efeito tributário das diferenças tempo-
rárias, não é mais do que o reconhecimento contabilístico dos
efeitos económicos futuros, em termos de mais, ou menos,
pagamento de imposto sobre o rendimento, efeitos estes deri-
vados de deferentes critérios valorimétricos para os activos e
passivos utilizados pela contabilidade e fiscalidade à data da
elaboração das demonstrações financeiras.

1.1. Normas contabilísticas e normas fiscais

Há países onde existe muito pouca autonomia e indepen-
dência das normas contabilísticas em relação às normas fis-
cais. O método de contabilização dos impostos sobre lucros
utilizado é o método do imposto a pagar (método previsto no
nosso Plano Oficial de Contabilidade).

Noutros, a apresentação das contas anuais estão baseadas
em princípios e normas contabilísticas, com certas excepções
exigidas pela Lei Fiscal.

Noutros, as contas anuais são preparadas de acordo com
princípios e normas contabilísticas, com independência das
normas fiscais.

A actual tendência é o reconhecimento da autonomia da
contabilidade em relação à fiscalidade, servindo-se esta dos
elementos contabilísticos para, mediante aplicação de regras
fiscais traduzidas em correcções extracontabilísticas, a deter-
minação da base tributável dos impostos sobre o rendimento.
É esta a posição recomendada pela OCDE(3), que aponta três

formas alternativas de relações entre a contabilidade e a
fiscalidade:

a) Elaboração da informação contabilística com base nos
PCGA (princípios contabilísticos geralmente aceites),
sem qualquer influência das normas fiscais. Neste caso
o imposto a pagar calcula-se a partir do resultado
contabilístico, fazendo-se os ajustes necessários de acor-
do com as normas fiscais.

b) As normas contabilísticas estão fortemente influencia-
das pelas normas fiscais, de tal forma que os gastos para
serem deduzíeis fiscalmente, tem de ser previamente
contabilizados.

c) A existência de situações híbridas, em que excepcional-
mente, as normas contabilísticas sejam condicionadas
por critérios fiscais.

Em Portugal, tem havido esforços no sentido de dotar a
contabilidade de autonomia em relação à fiscalidade. Contu-
do, assiste-se a uma ingerência por vezes inaceitável da
fiscalidade na contabilidade. Veja-se a titulo de exemplo:

– as amortizações do imobilizado só são consideradas
como custos para efeitos fiscais desde que contabilizadas
como tal;

– no caso da movimentação da reserva de reavaliação
legal prevista no Dec. Lei n.º 31/98 de 11/2, em que o
art.º 5.º desse diploma legal, está em completa contradi-
ção com a Directriz Contabilística n.º 16 emitida pela
Comissão de Normalização Contabilística.

Neste último caso, e no que toca ao reconhecimento dos
passivos por impostos diferidos relacionados com a reavaliação
do imobilizado, a DC 28 (Directriz Contabilística n.º 28),
aponta para a movimentação de subconta diferente daquela
em que se contabiliza o montante da reavaliação.

1.2. Diferenças entre o lucro tributável e o lucro contabilístico

Centrando a nossa atenção na demonstração de resul-
tados, e sendo diferentes as regras para a determinação dos
custos e proveitos na contabilidade e na fiscalidade, e partin-
do-se do resultado contabilístico para a obtenção do resultado
fiscal, é obvio que, em geral, o resultado contabilístico não é
igual ao resultado fiscal. Faz assim sentido falar em diferenças
de dois tipos:

– Diferenças Permanentes ou definitivas,
– Diferenças tempestivas ou diferenças temporárias de

resultados.
Estas resultam, como referimos, quer de diferentes concei-

tos sobre o que é custo e/ou proveito em ambas as disciplinas,
quer a diferentes critérios de imputação temporal utilizados
em cada uma das disciplinas que temos vindo a referir.

Centrando a nossa atenção no balanço, apenas interes-
sam os efeitos económicos futuros das diferenças existentes à
data do balanço, entre a valorização contabilística e a fiscal
dos activos e passivos, isto é entre o valor contabilístico dos
activos e passivos e as respectivas bases fiscais.

Importa referir que a Base fiscal, ou base tributável dum
activo ou de um passivo, é o valor atribuído para efeitos de
tributação, quando esse activo for realizado (pelo uso ou pela
alienação) ou o passivo for liquidado.
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1.3. Diferenças Permanentes ou definitivas

São diferenças entre o resultado fiscal e o resultado
contabilístico de um período que se originam no período
corrente e não revertem nos períodos seguintes.

Estas diferenças permanentes esgotam-se no exercício em
que se verificam, e consequentemente, não afectam os impos-
tos sobre lucros de exercícios futuros.

Tais diferenças permanentes entre o resultado contabilístico
e o resultado fiscal, são causadas por:

1. Custos ou proveitos que afectam o resultado conta-
bilístico, mas nunca afectam o resultado fiscal;

2. Custos ou proveitos que afectam o resultado fiscal, mas
nunca influenciam o resultado contabilístico.

A título de exemplo, e no caso Português:
– Custos contabilísticos não aceites fiscalmente (multas,

despesas confidenciais, IRC, menos-valias contabilísticas,
etc.);

– Proveitos contabilísticos não tributados (exemplo da
mais-valia obtida com acções adquiridas antes de
1.1.1999), mais-valias contabilísticas, etc..

As variações patrimoniais, positivas ou negativas, que se
esgotam no exercício, são também diferenças permanentes. Um
exemplo de variação patrimonial que constitui uma diferença
permanente, é o caso das gratificações atribuídas a título de
participação nos resultados, nos termos do art.º 24.º do CIRC.

O tratamento contabilístico não oferece qualquer proble-
ma, pois apenas influencia o imposto corrente.

O imposto corrente é o imposto estimado relativamente à
matéria colectável dum determinado período.

1.4. Diferenças Temporárias

Outro tipo de diferenças entre o resultado contabilístico e
o resultado fiscal, são as diferenças tempestivas (timing
differences) ou diferenças temporárias de resultados. Estas
diferenças resultam da existência de diferentes critérios de
imputação temporal de custos e proveitos, por parte da conta-
bilidade e da fiscalidade, originado-se num período e rever-
tendo em período ou períodos futuros.

Quando nos referimos a diferenças tempestivas, relacio-
namo-las com diferenças associadas a grandezas relacionadas
com os resultados do exercício (fiscais vs. contabilísticos).

Da existência destas diferenças tempestivas, vão resultar
situações relacionadas com contas do Balanço (activos e
passivos), situações essas que implicam que os valores
contabilísticos dos activos e passivos sejam diferentes daque-
les que a fiscalidade vai considerar para efeitos de tributação
quando os activos forem realizados ou os passivos forem
liquidados. Além disso, existem outras situações, que não
tendo influência ao nível da demonstração de resultados,
originam valores contabilísticos de activos e passivos, dife-
rentes das suas respectivas bases tributáveis (Ex.: reavaliação
de activos imobilizados).

Surge assim um novo conceito de diferenças temporá-
rias, conceito este associado a contas do balanço.

Uma das características dos activos, é que sejam realizá-
veis e dos passivos que sejam liquidados no futuro. Essa
realização, pode ser efectuada quer através do uso (via amor-

tização do imobilizado, quer através da venda. À quantia por
que se espera realizar o activo, ou pagar um passivo, e pela
qual ele se encontra contabilizado, chama-se “quantia assen-
tada” ou, mais simplesmente, “valor contabilístico”.

Acontece que, nem sempre os valores contabilísticos dos
activos e/ou passivos, são os valores tomados em considera-
ção para efeitos de tributação, quando os referidos activos ou
passivos são realizados ou pagos.

Ao valor por que os activos e/ou passivos vão ser conside-
rados pela fiscalidade, para efeitos de tributação, chama-se
“Base fiscal” ou “Base Tributável”.

Para um activo, a sua base fiscal é o montante fiscalmente
dedutível quando da sua venda, ou através da sua utilização.
Para um passivo, a sua base fiscal será o valor tributável,
quando os recursos empregados para a sua liquidação sejam
dedutíveis fiscalmente.

As diferenças temporárias são, então, como vimos, dife-
renças entre o valor contabilístico (quantia assentada) de um
activo ou passivo e a sua base fiscal. A base fiscal dum activo
ou passivo é a quantia atribuída a esse elemento para finalida-
des de tributação.

Este conceito de diferenças temporárias é um conceito
mais amplo do que o conceito de diferenças tempestivas.

É que todas as diferenças tempestivas, são diferenças
temporárias, porque se resultando de diferentes critérios de
imputação temporal nas duas disciplinas, daí vão resultar
diferenças entre o valor contabilístico dos activos e passivos
e as respectivas bases fiscais.

O contrário já não é verdadeiro. Nem todas as diferenças
temporárias são diferenças tempestivas, isto é, nem todas as
diferenças entre valores contabilísticos de activos/passivos e
as suas bases fiscais, tem reflexos ao nível dos custos e
proveitos do exercício.

As diferenças tempestivas relacionam-se com rubricas ao
nível da demonstração dos resultados. Destas diferenças
tempestivas resultam activos e passivos cujo valor contabilístico
é diferente da sua base fiscal, isto é do valor considerado pelo
Fisco para efeitos de tributação. Assim na óptica dos elementos
de balanço as diferenças tempestivas são também diferenças
temporárias, sendo estas definidas como as diferenças entre a
quantia assentada ou valor contabilístico de um activo ou
passivo e a quantia que servirá como base para a sua tributação.

A Directriz Contabilística n.º 28, chama às diferenças
tempestivas, diferenças temporárias de resultados, diferenças
estas enquadradas num conceito mais amplo de “diferenças
temporárias de balanço”.

No quadro legal português existe, após 2001, uma situação
que constitui uma diferença tempestiva e que não tem relação
directa com elementos do activo ou do passivo. Trata-se da
tributação diferida das mais-valias no seu novo regime do art.º
46.º do código do IRC, dando-se a tributar a mais-valia fiscal
no ano em que se concretiza o reinvestimento e em cada um
dos quatro anos seguintes, em partes iguais, ou por opção para
2001, e por obrigação para 2002, obtendo-se o benefício, em
caso de reinvestimento dos valores de realização, de 50% da
mais-valia fiscal apurada.

No regime anterior de tributação das mais-valias fiscais,
que aliás subsiste, a mais-valia fiscal a tributar de forma
diferida, tinha relação directa com os bens em que se concre-
tizava o reinvestimento, já que para o cálculo da amortização
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considerada fiscalmente, o valor da mais-valia fiscal associa-
da abatia ao custo de aquisição do bem respectivo.

Contudo existem diferenças temporárias, que não tem
influência ao nível dos resultados, como sejam o caso de
diferenças em resultado de reavaliações do imobilizado.

Se ao nível do tratamento contabilístico das diferenças
permanentes, uma vez que afectam simultaneamente o resul-
tado contabilístico e fiscal do mesmo exercício, não se apre-
sentam problemas de maior, o mesmo já não se passa com o
tratamento contabilístico das diferenças temporárias.

Em relação às diferenças temporárias que são tempestivas,
existe, não uma diferente qualificação dos custos e dos provei-
tos, mas sim, uma diferente imputação temporal dos mesmos,
mas em todos os casos, destas diferenças vão resultar, em
poupança de impostos no futuro (diferenças temporárias
dedutíveis que vão originar activos por impostos diferidos) ou
incremento de tributação no futuro (diferenças temporárias
tributáveis que originam passivos por impostos diferidos).

É assim ao nível das diferenças temporárias que o proble-
ma se coloca, já que a existência destas diferenças tem
influência em impostos futuros.

As diferenças temporárias, são como se referiu, diferenças
entre o valor contabilístico dum activo ou passivo e a sua base
fiscal, mas, para que sejam relevantes em termos de tratamen-
to contabilístico é necessário que delas resultem, em anos
futuros, quantias tributáveis ou dedutíveis para efeitos fiscais.

Temos assim, dois tipos de diferenças temporárias. As
diferenças temporárias tributáveis e as diferenças temporárias
dedutíveis.

1.4.1. Diferenças Temporárias Tributáveis

São diferenças temporárias das quais vai resultar um
incremento de tributação quando a quantia assentada do activo
for recuperada ou a do passivo for liquidada.

Do seu efeito fiscal, resulta a contabilização de passivos
por impostos diferidos.

São exemplos:
– Reavaliações do activo imobilizado, quer efectuadas

com base em diploma legal, quer efectuadas com fins
meramente económicos. No caso de reservas de
reavaliação efectuadas com base em diploma legal, os
40% do excesso de amortizações contabilizadas nos
diferentes exercícios, constituem já uma reversão da
diferença temporária originada pela reavaliação;

– Quotas perdidas de amortizações, que originam, no
futuro, um custo contabilístico não aceite fiscalmente.

– Proveito contabilístico anterior ao proveito fiscal (reinves-
timento de valores de realização no caso de mais-valias
fiscais, no regime em vigor até 2001, inclusive);

– Custo fiscal anterior ao custo contabilístico (caso do
prejuízos fiscais imputados por ACE, ou no caso espa-
nhol ou americano a prática de amortizações aceleradas
para efeitos fiscais, mas com contabilização por quotas
constantes).

O primeiro e o segundo casos são diferenças temporárias
“puras”. Os dois casos últimos são diferenças temporárias que
também são diferenças tempestivas, ou diferenças temporári-
as de resultados.

As diferenças temporárias tributáveis originam passi-
vos por impostos diferidos, isto é, delas resultará no futuro
um incremento de tributação em imposto sobre o rendi-
mento.

1.4.2. Diferenças Temporárias Dedutíveis

Um outro tipo de diferenças temporárias, são as diferenças
temporárias dedutíveis, de que resultarão menos impostos a
pagar no futuro, quando a quantia assentada do activo for
realizada ou a quantia assentada do passivo for liquidada.

Estas diferenças temporárias dedutíveis originam activos
por impostos diferidos, se verificadas as condições para o seu
reconhecimento, isto é desde que verificada na sua plenitude
a observância do PCGA da prudência.

São exemplos:
– Custo contabilístico anterior ao custo fiscal (Provisões/

/ajustamentos não dedutíveis ou excessivas)
– Proveito Fiscal anterior ao proveito contabilístico (ex.

lucros tributáveis imputados por ACE).
Estas diferenças temporárias dedutíveis, terão relevância

fiscal, e consequentemente darão origem a activos por impos-
tos diferidos, nomeadamente quando:

– se espera que a entidade vá ter lucros tributáveis futuros
suficientes;

– existem diferenças temporárias tributáveis em montante
igual ou superior;

– o prazo de reversão das diferenças temporárias tributáveis
seja igual ao da reversão das diferenças temporárias
dedutíveis.

2. NATUREZA DO IMPOSTO SOBRE LUCROS. OS
MÉTODOS DE CONTABILIZAÇÃO

O problema do tratamento contabilístico dos impostos
sobre os lucros, depende da perspectiva como encaramos a
natureza do imposto. O Imposto sobre lucros pode ser encara-
do como uma distribuição do resultado (antes de imposto),
mas também pode ser encarado como mais um gasto, gasto
este absolutamente necessário para a obtenção de proveitos. A
forma como o imposto é encarado, acaba por condicionar o
montante reconhecido como gasto (proveito) de imposto.

Assim, vendo o imposto como uma distribuição, os impos-
tos seriam assimilados ao pagamento de um dividendo
prioritário ao Estado. De acordo com os defensores desta
corrente, o imposto, não será um gasto, porque não está
relacionado directamente com a obtenção de proveitos, cons-
tituindo antes, um pagamento obrigatório. Além disso, só
existe imposto quando há lucros, o que não acontece com os
gastos. Entendem ainda, que a existir proveito associado ao
gasto de imposto, não há correlação entre o montante do gasto
e o valor do benefício recebido do Estado, benefício este que
é o mesmo para todas as empresas.

Uma outra corrente, vê o imposto sobre os lucros, nomea-
damente, como um custo essencial para a realização dos
negócios, e que não podemos considerar o imposto como um
dividendo, já que os dividendos não são obrigatórios, o que
não acontece com os impostos. Esta é a opinião que tem sido
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vertida nos diferentes normativos contabilísticos que tratam a
matéria, e está associada ao reconhecimento contabilístico dos
efeitos fiscais das diferenças temporárias.

2.1. O imposto s/ os lucros – gasto do exercício ou distribui-
ção de resultados

Em países sem autonomia suficiente das normas
contabilísticas em relação às normas fiscais, “considera-se” o
Estado como mais um sócio da empresa, já que o imposto é
assimilado a um “dividendo” obrigatório. Assim o Imposto
sobre o rendimento pode ser considerado como uma distri-
buição de resultados.

Vejamos o caso português (antes da Directriz Contabilística
n.º 28 da CNC):

A estimativa do IRC apurada de acordo com as regras
fiscais é o último lançamento contabilístico do exercício. Ao
nível do P.O.C., as contas relacionadas com o Imposto sobre
o rendimento são:

Contas de resultados:
85-Resultado antes de impostos
86-Imposto sobre o rendimento do exercício
88-Resultado Líquido do exercício.

Contas de Terceiros:
24.1-Imposto sobre o rendimento.

Como verificamos no nosso POC, o gasto por imposto é
contabilizado após a determinação do resultado antes de
imposto.

A esta filosofia está associado o chamado método de
contabilização do imposto a pagar, bem descrito no Plano
Oficial de Contabilidade Português, nas notas explicativas às
contas 24.1-Imposto sobre o rendimento e 86.1-Imposto sobre
o rendimento do exercício.

Este método de contabilização dos impostos sobre lucros
vai continuar a utilizar-se em Portugal, já que a DC 28, que
introduziu no nosso normativo contabilístico a “filosofia dos
impostos diferidos”, é “aplicável a todas as entidades que
sejam obrigadas à apresentação dos modelos mais desenvolvi-
dos de balanço, demonstração de resultados e anexo, indica-
dos no POC, aplicando-se para este efeito as regras estabelecidas
no art.º 3.º do Decreto Lei n.º 410/89 de 21 de Novembro, com
as necessárias adaptações” (§ 3 da DC 28).

São assim obrigados à observância do disposto na DC 28,
as empresas individuais, os estabelecimentos individuais de
responsabilidade limitada, as sociedades por quotas e anóni-
mas, e as cooperativas que durante dois anos consecutivos
ultrapassem dois dos três limites previstos no art.º 262.º do
Código das Sociedades Comerciais(4), deixando de a observar
(se assim o entenderem) caso não atinjam os mesmos limites,
também, em dois anos consecutivos.

Assim sendo, a observância da DC 28 é obrigatória nos
casos referidos no paragrafo anterior, e de observância facul-
tativa, nos casos ali não previstos.

Por outro lado em países onde existe um elevado grau de
independência entre a contabilidade e a fiscalidade, o imposto
é considerado como mais um gasto (custo extinto) incorrido e
relacionado com os proveitos obtidos no exercício. Assim
sendo o gasto por imposto não deve ser somente o imposto a
pagar, mas deve também considerar impostos a pagar ou a
recuperar no futuro derivados de transações ou eventos que se

tenham verificado no exercício. Tal implica que se devam
reconhecer no exercício os efeitos tributários das diferenças
temporárias originadas e revertidas no exercício.

Associado a esta filosofia está o chamado método de
contabilização dos efeitos tributários.

A título de exemplo, no “Plan General Contable” Espanhol
(PGC), as contas relacionadas com o imposto sobre o rendi-
mento são:

Contas de custos e resultados:
630-Impuestos sobre beneficios
633-Ajustes negativos en la imposición sobre beneficios.
638- Ajustes positivos en la imposición sobre beneficios.
129-Perdidas e ganâncias

Contas de terceiros
474-Impuesto sobre beneficio antecipado e compensacion
de pérdidas
4752-Hacienda Publica, acreedor por impuesto sobre
sociedades
479-Impuesto sobre benefícios diferido.

Como se verifica os custos relacionados com o imposto
sobre o rendimento são contabilizados em contas de Custos, e
não de resultados como acontece em Portugal.

O método de contabilização dos impostos sobre os lucros
utilizado em Espanha é o método de contabilização dos efeitos
tributários, na sua vertente de método da dívida baseado na
demonstração de resultados.

Em Portugal optou-se por elaborar uma directriz contabilís-
tica, n.º 28, já aprovada pela Comissão de Normalização
Contabilística em 29 de Julho de 2001 e que será aplicável aos
períodos iniciados em ou após 1 de Janeiro de 2003.

Felizmente, houve o bom senso, de tornar obrigatória a
referida directriz, apenas para as empresas (individuais ou
colectivas) cujos volumes de proveitos, total de activo e número
de trabalhadores, ultrapassem os valores dos parâmetros cons-
tantes do art.º 262.º do Código das Sociedades Comerciais.

É que se corria o risco de fazer sair uma directriz que
ninguém cumprisse, dada a complexidade da matéria.

Conhecido o teor da referida directriz n.º 28, a mesma
aponta, com o objectivo de registar as operações relacionadas
com impostos correntes e diferidos, para o desdobramento de
algumas contas do POC, como se segue:

Classe 2 – Terceiros
24-Estado e outros entes públicos
241-Imposto sobre o rendimento
2411-Imposto corrente

27-Acréscimos e diferimentos
276-Activos e passivos por impostos diferidos so-
bre o rendimento

2761-Activos por impostos diferidos
2762-Passivo por impostos diferidos

Classe 5 – Capital, Reservas e Resultados Transitados
56-Reservas de reavaliação

561-Dec. Lei n.º _____
5611-Reserva de Reavaliação antes impostos
5612-Impostos diferidos relativos à reavaliação

562- Dec. Lei n.º _____
5621-Reserva de Reavaliação antes impostos
5622-Impostos diferidos relativos à reavaliação
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.........................
569- Outras
5691-Reserva de Reavaliação antes impostos
5692-Impostos diferidos relativos à reavaliação

Classe 8 – Resultados
86-Impostos sobre o rendimento do exercício

861-Imposto corrente
862-Imposto diferido

Os activos e passivos por impostos diferidos devem ser
apresentados separadamente de outros activos e passivos por
impostos correntes, e não devem ser classificados como acti-
vos e passivos de natureza corrente. Assim de acordo com a
DC n.º 28, devem ser apresentados no balanço em linha
autónoma nas rubricas “acréscimos e diferimentos” quer no
activo (se se tratar de activos por impostos diferidos), quer no
passivo (se se tratar de passivos por impostos diferidos).

Aponta assim a DC n.º 28 para a contabilização dos activos
e passivos por impostos diferidos em contas autónomas de
“acréscimos e diferimentos”, por ser a solução que fere menos
a actual forma de balanço do POC.

Com certeza, esta solução, não será a mais correcta do
ponto de vista teórico, dado que a conta 27-Acréscimos e
diferimentos “destina-se a permitir o registo dos custos e dos
proveitos nos exercícios a que respeitam”, estando fortemente
relacionada com a demonstração de resultados, e levando a
alguma confusão em relação ao método escolhido para a
contabilização dos impostos sobre lucros. É que, por exemplo,
os efeitos tributários das diferenças temporárias relacionadas
com uma reavaliação cujos efeitos não são totalmente consi-
derados para efeitos fiscais, nada tem a ver com os resultados
do exercício, influenciando apenas a própria reserva de
reavaliação.

No método do diferimento (também chamado de metódo
da capitalização), os efeitos tributários das diferenças tempo-
rárias, não representam nem direitos a receber, nem obriga-
ções de pagar impostos no futuro. Tais efeitos assemelham-se
a ajustamentos por periodificação, daí que os activos por
impostos diferidos sejam assimilados a “acréscimos de pro-
veitos”, e os passivos por activos diferidos sejam assimilados
a “acréscimos de custos”.

Ora, optando-se claramente pelo método da dívida (tam-
bém designado por, método da responsabilidade, do passivo,
das taxas actualizadas), os activos e passivos por impostos
diferidos, assumem, por força da filosofia inerente ao próprio
método, a natureza de activos e passivos, com significado de
direitos a receber ou de obrigações presentes.

Assim sendo, as contas mais adequadas para a contabiliza-
ção dos activos e passivos por impostos diferidos, seriam
contas relacionadas com dívidas a receber e dívidas a pagar
(na nossa opinião, subcontas da conta 24-“Estado e outros
entes públicos”).

Contudo, e enquanto não for alterado o actual POC, com-
preendemos a posição expressa na DC n.º 28.

2.2. Métodos de contabilização

Associado à forma como é encarada a natureza do imposto
sobre lucros, diferente é a forma de mensurar o montante do

imposto a considerar como gasto do exercício, e consequen-
temente diferente será o método de contabilização a adoptar.

Se o imposto sobre lucro é visto como uma distribuição do
resultado, o imposto a “distribuir” é o imposto calculado de
acordo com as normas fiscais (imposto corrente).

Associado a esta forma de encarar o imposto sobre lucros,
está o método de imposto a pagar, método este preconizado
pelo nosso POC.

Se por outro lado, o imposto é visto como mais um custo
absolutamente necessário para o exercício da actividade da
entidade, então, o custo a reconhecer não deve ser apenas o
imposto corrente, mas, em observância, nomeadamente dos
princípios contabilísticos do acréscimo e da correlação entre
proveitos e custos, deve incluir também os efeitos tributários
decorrentes da existência de diferenças temporárias origina-
das e revertidas no exercício e, se for caso disso, também o
efeito tributário dos prejuízos fiscais compensáveis.

Assim, o gasto por imposto do exercício, deve reflectir os
efeitos em impostos futuros derivados de transacções ou
eventos verificados no próprio exercício, e que lhes dão
origem.

Associado a esta forma de encarar o imposto surge o
método de contabilização dos efeitos tributários, que pode
assumir as seguintes variantes:

– método da capitalização, (também denominado, do
diferimento ou das taxas históricas;

– método da dívida (também denominado, do passivo, da
responsabilidade ou das taxas actualizadas), método este
com duas variantes, como veremos a seguir; e

– o método do valor líquido do imposto.
Vejamos, algo mais sobre estes métodos de contabilização

dos impostos sobre lucros.

2.2.1. Método do imposto a pagar

É o método que tem sido seguido em Portugal. O imposto
que afecta o resultado do exercício é o imposto calculado
aplicando a taxa de tributação sobre a base de incidência
fiscal, incluindo derramas e tributações autónomas, e deduzin-
do as deduções à colecta. Como referimos, este método vai
continuar a ser seguido pela maior parte das empresas em
Portugal, já que a DC 28 é de aplicação obrigatória restrita,
podendo qualquer empresa, ainda que não obrigada, aplicar as
normas constantes da DC 28.

A descrição deste método consta claramente das notas
explicativas da conta do POC, 24.1-Impostos sobre o rendi-
mento, a qual refere que “no final do exercício, será calculada
com base na matéria colectável estimada a quantia do respec-
tivo imposto, a qual se registará a crédito desta conta por
débito de 86-Impostosobre o rendimento do exercício”.

Mas será que a utilização deste método conduz sempre à
obtenção da imagem verdadeira e apropriada da situação
financeira e dos resultados da entidade? Pensamos que não.
Basta, pensarmos nos efeitos tributários materialmente rele-
vantes relacionados com as reavaliações, quer suportadas em
diploma legal ou com fins económicos, que se vão fazendo em
Portugal, e também nos mesmos efeitos associados aos regi-
mes de tributação diferida das mais-valias fiscais, entre outras
situações.

Contabilidade Financeira
Contabilidade Financeira



JORNAL DE CONTABILIDADE N.º 368 • NOVEMBRO 2007354

Então, por força do disposto na nota n.º 1 do anexo ao balanço
e à demonstração dos resultados, tendo em vista a obtenção da
imagem verdadeira e apropriada, e tendo em atenção o disposto
na DC n.º 18, porque não derrogar as disposições do POC nesta
matéria? Neste sentido surge a DC n.º 28.

Por isso a utilização dum método que tenha em conta os
efeitos tributários das diferenças temporárias, é mais consen-
tâneo com o objectivo da imagem fiel da posição financeira e
dos resultados da entidade.

2.2.2. Métodos de contabilização dos efeitos tributários

São métodos que têm em consideração os efeitos fiscais
motivados pelas divergências entre normas contabilísticas e
fiscais, e consequentemente, entre a valorimetria contabilística
e a fiscal aplicada a activos e passivos.

2.2.2.1. O método do diferimento

De acordo com este método, os saldos de activos e passi-
vos por impostos diferidos no balanço não representam direi-
tos de receber ou obrigações de pagar dinheiro, razão pela qual
são contabilizados como acréscimos de custos ou acréscimos
de proveitos.

A taxa de imposto utilizada é sempre a taxa histórica, não
havendo correcção do saldo de impostos diferidos em virtude
de alterações da taxa de tributação, e as reversões das diferen-
ças temporárias são mensuradas à taxa histórica.

Implica um controlo individual das diferenças temporárias,
podendo as diferenças temporárias similares ser agrupadas.

O gasto por imposto do período é o somatório de:
– imposto a pagar apurado com base nas normas fiscais,
– efeitos fiscais das diferenças temporárias diferidas para,

ou de, outros períodos, e
– o efeito tributário dos prejuízos fiscais reportáveis, se

verificadas as condições para o seu reconhecimento.
Trata-se de um método já abandonado pelas principais

normas internacionais e que não é o preconizado pela DC 28.

2.2.2.2. Método da dívida (também denominado, do Pas-
sivo, ou da responsabilidade, ou das taxas
actualizadas)

Neste método os efeitos tributários das diferenças tempo-
rárias são calculados e relatados quer como activos quer como
passivos por impostos diferidos, isto é representam o paga-
mento adiantado de impostos futuros ou impostos a pagar no
futuro. Assumem, na óptica deste método, a natureza de
dívidas a receber, ou a pagar no futuro.

Um activo por impostos diferidos representa quantias a
recuperar de imposto sobre lucro de períodos futuros, deriva-
dos de transações ou factos presentes, e poderá resultar de:

– Diferenças temporárias dedutíveis;
– Prejuízos Fiscais reportáveis não utilizados; e
– Créditos fiscais reportáveis não utilizados.
Um passivo por impostos diferidos representa uma maior

quantia de impostos a pagar no futuro, derivada de transações

ou factos presentes, resultante de diferenças temporárias
tributáveis.

Este método é também conhecido como “método das taxas
actualizadas”, porque os saldos dos impostos diferidos no
balanço são ajustados de acordo com alterações na taxa de
imposto, ou alterações no imposto, ou o lançamento de novos
impostos incidentes directa ou indirectamente sobre os lucros.

As taxas a utilizar são de acordo com NIC 12 as taxas
aprovadas ou em vias de aprovação (a norma americana-
FASB 109 – só permite a taxa promulgada).

De acordo com a Directriz Contabilística n.º 28 as taxas a
utilizar na mensuração devem ser as taxas de tributação
aprovadas para os períodos em que se prevê que venham a
reverter as respectivas diferenças temporárias.

Neste método o gasto por imposto compreende:
– A estimativa do imposto a pagar calculada de acordo

com as normas fiscais;
– O efeito tributário das diferenças que se originam ou

revertem no exercício;
– Os ajustamentos aos saldos de impostos diferidos acti-

vos e passivos decorrentes de alteração das taxas de
imposto ou mudança nas leis tributárias, e

– O efeito tributário dos prejuízos fiscais reportáveis, se
verificadas as condições para o seu reconhecimento.

Este é o método mais divulgado e é obrigatório na NIC 12
e FASB 109, na sua vertente do Balanço. É também o método
preconizado pela Directriz Contabilística n.º 28.

Dentro do método da dívida podemos distinguir duas
vertentes:

– Método da dívida baseado na demonstração de resulta-
dos, que opera teoricamente a partir do conceito de
diferenças tempestivas (seguido, por exemplo, pelo P.G.C.
Espanhol,), e

– Método da dívida baseado no balanço que opera a partir
do conceito de diferenças temporárias (seguido pela NIC
n.º 12, FASB n.º 109 e DC 28).

Vejamos algumas particularidades relacionadas com estas
diferentes abordagens da mesma questão.

2.2.2.2.1. Método de dívida baseado na demonstração de
resultados

Este método assenta no uso de diferenças tempestivas, ou
diferenças temporárias de resultados, sendo estas as diferen-
ças entre o resultado tributável e o resultado contabilístico
cuja origem está nos diferentes critérios de imputação tempo-
ral de custos e proveitos utilizados pela contabilidade e pela
fiscalidade, e que revertem em períodos seguintes.

Nesta modalidade do método, o gasto por imposto é
assim calculado:

1.º Cálculo do resultado contabilístico afectado pelas dife-
renças permanentes, obtendo-se um resultado “ajusta-
do”.

2.º Aplicação de taxa de tributação obtendo-se assim o
gasto por imposto. Este montante deve ainda ser corri-
gido pelos ajustamentos que reflictam a variação de
taxa de tributação e alteração de leis fiscais.

3.º Comparação do “gasto por imposto” com a “ estimati-
va do IRC a pagar” obtendo-se assim o saldo de
tributação diferida gerada no exercício.
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No caso de diferenças temporárias que não são diferenças
tempestivas o efeito tributário é calculado separadamente
(caso do efeito tributário das reavaliações).

Esquematicamente:

CÁLCULO DO GASTO POR IMPOSTO
s/rendimento do exercício

Resultado Liquido do Exercício €

+ /- Diferenças Permanentes €

= Resultado Contabilístico Ajustado €

x taxa de imposto 
= Imposto Bruto €

- Deduções à Colecta €

+/- Ajustes por mudança de taxa de imposto €

= Gasto por imposto do exercício  €
-Imposto a Pagar €

Se imposto a Pagar > Gasto p/Imposto então
Diferença = Activo p/Imposto Diferido

Se imposto a Pagar < Gasto p/Imposto então
Diferença = Passivo p/Imposto Diferido

No caso Português, e para a utilização desta vertente do
método, teremos que classificar todas as linhas do Quadro 07
da Mod. 22 do IRC, em diferenças de natureza permanente ou
definitiva e diferenças de natureza tempestiva.

Vejamos:

T-Dif. Temporária
P-Diferença Permanente ou definitiva
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1) Caso se pretenda contabilizar, se for caso disso, o valor
da amortização financeira incluído nas rendas e não
aceites fiscalmente, como fazendo parte do valor
contabilístico da viatura ligeira de passageiros ou mista,
nos termos da Circ. 24/91 da DGCI. Assim o valor
contabilístico seria:
Valor de transmissão+ [Valor da viatura aceite fiscalmente
para efeitos de cálculo de amortizações – (Valor de
transmissão+amortizações financeiras aceites como
custos através das rendas)].

2) Se se tratar duma perda a diferença é permanente. Se se
tratar de lucro da participada, temos duas situações:
a) participação enquadrada no art.º 46.º do CIRC e

cujos lucros quando distribuídos são dedutíveis na
sua totalidade – a diferença é permanente;

b) Se a participação não é enquadrada no art.º 46.º do
CIRC, a distribuição dos lucros está sujeita a crédito
de imposto (2001) – é temporária; ou é incluída para
cálculo do lucro tributável em 50% – é temporária
em 50%.

2.2.2.2.2. Método da dívida baseado no balanço

A filosofia desta vertente do método da dívida assenta no
conceito de diferenças temporárias, que são diferenças entre o
valor contabilístico dum activo ou passivo constante no balan-
ço (quantia assentada ou registada) e a sua base fiscal, isto é
o valor por que o Fisco vai considerar o activo ou o passivo
para efeitos de tributação, quando o activo for realizado e o
passivo liquidado.

Nesta vertente do método da dívida, a forma de calcular o
gasto do exercício por imposto sobre o rendimento, é a
seguinte:

1.º Calcular os activos e passivos por impostos diferidos
expurgando os activos e passivos p/ impostos diferidos
cuja contrapartida não é qualquer rubrica da conta de
resultados) no final do exercício e no início do exercí-
cio. Determinar a sua variação.

2.º Calcular os valores do imposto a pagar respeitante ao
exercício (de acordo com a declaração fiscal).

3.º O gasto do exercício por imposto sobre o rendimento é
a soma das duas parcelas.

O ideal, neste método é a obtenção dum mapa da trabalho
donde conste um balanço contabilístico e um balanço, diga-
mos, fiscal, donde constem as bases fiscais dos activos e

passivos correspondentes. Um mapa do tipo abaixo poderia
ser adequado.

Método Dívida Baseado no Balanço
MAPA DE TRABALHO

Dif. Temporárias
Rubricas Quantia Base Fiscal Tributável Dedutíveis

Assentada
Activo 10000 9000 1000

8000 10000 2000
Passivo 10000 9000 1000

12000 15000 3000
TOTAL 4000 3000

Efeito Líquido da Dif. Temp. 1000 × TAXA = 400 DE PASSIVOS
POR IMPOSTOS DIFERIDOS

Se o imposto corrente (estimativa do IRC a pagar relativa
ao exercício) for de, por exemplo, 1.000 euros, então o gasto
de imposto do exercício, seria de 1.400 euros.

Numa perspectiva prática, o método baseado na demons-
tração de resultados, é mais intuitivo que o método baseado no
balanço, é mais fácil de aplicar, e com ele consegue-se a
mesma informação final nas demonstrações financeiras.

2.2.2.3. O método do valor líquido de imposto

Neste método os valores dos impostos diferidos são com-
ponentes dos valores dos activos ou passivos com que se
relacionam, pelo que se devem representar no balanço junto
aos respectivos activos ou passivos em contas compensató-
rias. Trata-se de uma forma de apresentação e classificação
diferente dos impostos diferidos, que terão de ser calculados
com recurso ao método da dívida ou do diferimento.

Trata-se de método que já não tem qualquer aplicação.

(continua na próxima edição)

(1) Cotta, Allain; Dicionário de Economia; Ed. Publicações D. Quixote 1991;
Lisboa

(2) Adaptado de Kyeso, Donald E, Weygent Jerry J.; Intermediate Accounting
(Eigth edition); Ed. Jhon Wyley Sons, Inc; New York 1995.

(3) Citado por “AECA Monografias 11; Efectos económicos de las normas
contables; Madrid 1988, pág 119.

(4) Activo líquido:- 1.500.000 euros ; Total de proveitos:-3.000.000; número
de trabalhadores:- 50.
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1. SUMÁRIO

Progressivamente, os ordenamentos contabilísticos têm
perfilhado a mensuração dos activos e passivos seguindo métodos
que podem conduzir a alterações da quantia pela qual entraram no
património, entre os quais se destaca o do justo valor(1).

A incorporação de alterações à quantia inicial de um
elemento patrimonial leva ao reconhecimento de ajustamentos
(ganhos ou perdas) cuja concretização financeira (receita ou
despesa) e monetária (recebimento ou pagamento) podem ser
demoradas e com risco de serem por quantia significativamen-
te diferente.

Essas alterações com efeito financeiro/monetário diferido
têm contrapartida no capital próprio, directamente ou através
dos resultados, afectando, por isso, a extensão do capital em
conceito financeiro, enquanto interesse residual dos detento-
res, e do lucro em particular.

Na determinação dos dividendos e nas incorporações em
capital ou reservas devem identificar-se os efeitos de mensuração
e evitar, no primeiro caso, saídas de fundos contando com
entradas ainda não concretizadas e, no segundo, a perda de rasto
dos ajustamentos e a impossibilidade de reversões nas rubricas
em que foram inicialmente apresentados.

O Código das Sociedades Comerciais (CSC) estabelece
regras de protecção dos credores incidentes sobre a conservação
do capital e o direito aos lucros. Contudo, são normas compa-
tíveis com o primado do custo histórico, não cuidando suficien-
temente de salvaguardas face aos efeitos da mensuração subse-
quente baseada em preços/valores no presente, significativa-
mente utilizada nas normas contabilísticas emanadas pelo IASB.

Lembre-se que estas normas são já aplicadas por força e
nos termos do Decreto-Lei n.º 35/2005, de 17 de Fevereiro,
que transpôs para a ordem jurídica interna a Directiva 2003/
/51/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, e que consti-
tuem a base do Sistema de Normalização Contabilística (SNC),
aprovado no passado mês de Julho e que substituirá o Plano
Oficial de Contabilidade.

2. CONCEITOS, OBRIGAÇÕES E DIREITOS
SUBJACENTES AO CAPITAL PRÓPRIO

O capital próprio é o interesse residual nos activos de uma
entidade após a dedução de todos os seus passivos. Corresponde

A Conservação do Capital e o Direito
aos Lucros perante Acréscimos
Patrimoniais por Mensuração

António Gervásio Lérias
Revisor Oficial de Contas; Docente no ISEG

ao conceito de capital financeiro, o apropriado e subjacente à
preparação de demonstrações financeiras(2).

Nas sociedades comerciais esse interesse cabe aos sócios/
/accionistas e a ele estão associadas obrigações e direitos em
geral.

Ao longo da vida da sociedade os sócios/accionistas têm as
obrigações de entrar com bens ou indústria e de quinhoar nas
perdas e os direitos de quinhoar nos lucros, de participar nas
deliberações de sócios/accionistas, de obter informação sobre
a sociedade e de ser designados para os órgãos de administra-
ção e fiscalização (CSC, 20.º e 21.º).

Por dissolução da sociedade e na sequência de liquidação,
os sócios/accionistas têm direito a entrar na partilha dos
activos remanescentes após serem satisfeitos ou acautelados
os direitos dos credores da sociedade (CSC, 156.º).

Assim, o benefício económico para os sócios/accionistas
que dá contrapartida às suas entradas na sociedade concretiza-
-se, ao longo da vida da sociedade, pelo recebimento de
activos correspondentes às quantias dos lucros e, no final da
sociedade, pela partilha de activos remanescentes. Porém, ao
contrário do que acontece com o direito aos lucros, o direito
na partilha é subordinado ao exercício dos direitos dos credo-
res, o que concretiza o princípio de que os riscos da sociedade
cabem aos sócios/accionistas antes que afectem os credores,
dando cariz residual ao interesse dos sócios/accionistas.

3. FORMAÇÃO DO CAPITAL PRÓPRIO

A extensão do capital próprio e a parte pela qual não possam
ser distribuídos activos aos sócios/accionistas na continuidade
da sociedade são indicadores para se avaliar do grau de protec-
ção geral dos credores face a riscos da actividade e da gestão.

A extensão do capital próprio é determinada pelos bens
entregues pelos sócios/accionistas – juntando, eventualmente,
os recebidos por doação – e pelas modificações nos activos
líquidos de passivos e por distribuições no decurso das activi-
dades da sociedade(3).

Ainda que o capital próprio seja apenas uma quantia
apurada por diferença entre elementos patrimoniais activos e
passivos, o seu montante é subclassificado no balanço por
rubricas, reflectindo, a par das entradas, a natureza das altera-
ções patrimoniais e/ou a finalidade que os sócios/accionistas
atribuíram a excedentes criados.
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As rubricas geralmente utilizadas respeitam a:
– Capital social, exprimindo os bens e direitos, eventual-

mente deduzidos de passivos, entregues pelos sócios/
/accionistas na constituição da sociedade ou posterior-
mente;

– Doações e subsídios, exprimindo quantias de activos
obtidos a título de doação ou de subsídio relacionado
com investimento;

– Variações por mensuração, exprimindo as revalorizações
de activos fixos, o efeito da aplicação do método da
equivalência patrimonial em partes de capital e as alte-
rações de justo valor em activos;

– Lucros retidos, exprimindo a parte de variações patrimo-
niais de anos anteriores que os sócios/accionistas, livre-
mente ou por condição legal ou contratual, deliberaram
não destinar a distribuição;

– Resultados transitados, exprimindo resultados de anos
anteriores ainda não distribuídos ou reservados e modi-
ficações patrimoniais no exercício que devam ser apre-
sentadas directamente nesta rubrica;

– Resultados do exercício, exprimindo as modificações
líquidas nos activos e passivos durante o exercício, com
excepção daquelas que devam ser apresentadas em ou-
tras rubricas do capital próprio.

4. ALCANCE E APRESENTAÇÃO DOS EFEITOS DOS
FACTOS MODIFICATIVOS

O conceito de lucro medido de acordo com o conceito de
manutenção do capital financeiro(4), corresponde ao excesso
da quantia dos activos líquidos no final do período face à
quantia no início, depois de excluir distribuições a, e contri-
buições de, os proprietários. Este entendimento global de
lucro abrange os efeitos de todas as modificações patrimoniais
não resultantes de operações com os accionistas nessa quali-
dade, quer tenham contrapartida nos resultados do período
quer a tenham em rubricas específicas do capital próprio.

O capital financeiro traduz o dinheiro ou o poder aquisiti-
vo investidos, sendo sinónimo de activos líquidos ou de
capital próprio da sociedade, podendo, assim, ser medido em
unidades monetárias nominais ou a preços constantes. No
primeiro caso existe lucro se houver acréscimo nos activos
líquidos, a valores nominais, sendo ganho/perda a totalidade
dos efeitos da variação de preços. A preços constantes, efeitos
da variação de preços somente são ganho/perda na medida que
excedam os da variação geral de preços, estes integrados na
aferição da manutenção do capital.

Por alterações das quantias iniciais dos itens patrimoniais
decorrentes de mensurações subsequentes, o capital e o lucro
incorporam também efeitos de natureza económica, social, polí-
tica, etc. não concretizados, por vezes fruto de ondas de expecta-
tivas mais ou menos voláteis. O seu cálculo deixa de seguir
o conceito de manutenção do capital na base do custo histórico,
em unidades monetárias nominais ou a preços constantes.

Assim, as variações na extensão do capital próprio têm por
contrapartida alterações em activos e/ou passivos decorrentes
de factos modificativos(5) que podem ser apuradas (i) pelo
reconhecimento ou desreconhecimento de itens, ou (ii) pela
mensuração subsequente de elementos patrimoniais.

Por modificações por reconhecimento pretende-se signifi-
car as que respeitem a aumento ou redução de benefícios
económicos decorrentes de transacções ou acontecimentos
que impliquem reconhecimento ou desreconhecimento de
itens patrimoniais e que tenham fluxo em caixa ou equivalen-
tes imediato ou gerem débitos ou créditos em rubricas de
terceiros(6). Como modificações por mensuração quer-se con-
siderar a explicitação de aumento ou redução de benefícios
económicos de elementos patrimoniais por comparação com a
situação resultante de mensuração anterior, com fluxo em
caixa ou equivalentes a realizar através de transacção ou
acontecimento futuro.

A apresentação dos efeitos dos factos modificativos
no capital próprio é feita através de sub rubricas dos resulta-
dos do exercício ou directamente em rubrica do capital pró-
prio(7).

Mas o que aqui importa discutir é o concurso de acrésci-
mos patrimoniais por mensuração (i) para a distribuição de
dividendos e (ii) para afectação não reversível a capital ou
reservas(8).

5. DISTRIBUIÇÕES DE ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS
POR MENSURAÇÃO

Nas alterações evidenciadas por mensuração de elementos
patrimoniais, o tempo de diferimento do fluxo de caixa pode
ser significativo, o que torna incerta a realização do fluxo de
caixa pela quantia da alteração de valor(9).

No caso de alterações decorrentes da mensuração de acti-
vos e passivos correntes é pequeno o risco de o fluxo de caixa
vir a diferir significativamente e também o de distribuir
fundos não realizados ao considerarem-se, para o efeito,
acréscimos patrimoniais dessa proveniência. Será o caso dos
acréscimos no justo valor em activos financeiros para nego-
ciação ou em produtos agrícolas, cujos efeitos de mensuração
são reconhecidos através de resultados de acordo com as
IFRS(10).

Nas propriedades de investimento e nos activos biológi-
cos, mensuráveis pelo justo valor através dos resultados de
acordo com as IFRS, a realização do fluxo de caixa poderá ser
demorada e sujeita a flutuação, enquanto activos não corren-
tes(11).

Quanto a partes de capital contabilizadas pelo método da
equivalência patrimonial, uma parte dos lucros das participa-
das incorporados nos resultados pode não se traduzir em
dividendo, ficando suspenso o fluxo de caixa até ao reconhe-
cimento da venda da participação ou de uma eventual distri-
buição pela participada correspondente a resultados retidos(12).
Nota-se que o SNC requer a equivalência patrimonial como
método normal de contabilização, não tendo previsto a possi-
bilidade de preparação de contas onde não seja aplicável
(contas separadas no normativo das IFRS).

Casos de desfasamento temporal significativo entre os
efeitos por mensuração e os efeitos em fluxo monetário devem
alertar para a necessidade de analisar a formação dos resulta-
dos do exercício e retidos(13) e de outras rubricas do capital
próprio para evitar distribuições a que não corresponda efec-
tiva criação de activos num prazo curto.
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6. AFECTAÇÃO DE ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS
POR MENSURAÇÃO

Muitas vezes procede-se a operações de reestruturação do
capital próprio que podem levar à eliminação/redução de
rubricas, utilizando-as para incorporação no capital social ou
para cobertura de prejuízos acumulados.

Estas operações de eliminação/redução não devem envol-
ver rubricas específicas onde constem efeitos de mensuração,
as quais se devem manter enquanto, e na medida em que,
possam ocorrer reversões desses efeitos(14).

A integridade das rubricas de capital próprio que recebam
efeitos de mensuração de elementos patrimoniais não corren-
tes(15) está patente nas normas contabilísticas quando tratam as
reversões.

Com efeito, uma redução no valor de activos fixos tan-
gíveis e de activos intangíveis em que, por mensuração ante-
rior, tenha havido aumento reconhecido a crédito de rubrica
do capital próprio deve ser reconhecida prioritariamente a
débito dessa mesma rubrica (IAS 16, 40 e IAS 38, 86). Nos
activos financeiros disponíveis para venda, a perda que
esteja acumulada no capital próprio deve ser removida para
resultados, quando se confirme que se reúnem requisitos de
imparidade (IAS 39, 67). Por último, as diferenças de câmbio
resultantes de um item monetário que integre o investimento
líquido de uma entidade numa operação estrangeira, que são
reconhecidas inicialmente em rubrica separada do capital
próprio nas contas consolidadas, devem ser removidas para
resultados aquando da alienação do investimento líquido (IAS
21, 32).

Adicionalmente, o excedente de revalorização de activos
fixos tangíveis ou activos intangíveis constante de rubrica
própria do capital próprio deve ser gradualmente transferido
para resultados retidos em função da depreciação (IAS 16, 41
e IAS 38, 87)(16).

A acompanhar estes princípios, também deveria ser acau-
telada a não utilização da parte dos resultados, retidos ou do
exercício, que respeite a aumentos de quantias de activos não
correntes(17).

Utilizar na reestruturação do capital próprio acréscimos
em rubricas derivadas de mensuração de elementos não cor-
rentes não consolida quantias de património criado, mas
apenas aumentos das quantias de activos líquidos preexistentes,
sujeitos a reversão.

7. REGIME LEGAL DA CONSERVAÇÃO DO CAPI-
TAL E DO DIREITO AOS LUCROS

O CSC acautela a conservação/intangibilidade do capital
das sociedades – em protecção dos interesses dos credores - (i)
exigindo que uma parte dos acréscimos dos activos líquidos
seja retida e (ii) limitando as distribuições de bens aos sócios/
/accionistas(18).

O art. 295.º, n.º 1 do CSC(19) estabelece que pelo menos 5%
dos lucros da sociedade(20) fiquem obrigatoriamente retidos, a
título de reserva legal, até que o montante acumulado atinja
20% do capital social.

O n.º 2 desse artigo confere o regime da reserva legal a
outros acréscimos patrimoniais, como sejam ágios/prémios de

emissão de acções e obrigações, excedentes de revalorização
monetária de activos e valores de doações.

As utilizações da reserva legal estabelecidas no art. 296.º
do CSC confirmam a finalidade de garantia da conservação do
capital desta reserva e dos acréscimos patrimoniais com o
mesmo regime.

Atente-se que as quantias sujeitas ao regime da reser-
va legal podem ter contrapartida em acréscimos decorrentes
de mensuração que devessem ser removidos das rubricas
em que foram reconhecidos (com base no desreconhe-
cimento ou no uso dos correspondentes elementos patri-
moniais) ou que pudessem sofrer efeitos de reversão. Ora, a
cativação nas rubricas com regime da reserva legal e a
possibilidade de utilização na cobertura de prejuízos ou de
incorporação no capital podem impedir a concretização das
regularizações entre rubricas do capital próprio previstas nas
normas contabilísticas em abono da qualidade da informa-
ção.

Quanto a distribuições aos sócios/accionistas, deve ter-se
em conta (i) o impedimento quanto a bens sociais em geral,
previsto no art. 32.º do CSC, quando a situação líquida da
sociedade seja ou passe a ser inferior à soma do capital social
e das reservas cuja distribuição esteja vedada pela lei ou pelo
contrato de sociedade e (ii) o impedimento particular quanto
bens correspondentes a acréscimos patrimoniais reconhecidos
como lucros do exercício, fixado no art. 33.º do CSC, quando
sejam necessários para cobrir prejuízos transitados, para for-
mar ou reconstituir reservas impostas por lei ou pelo contrato
de sociedade ou para corresponder a despesas de constituição
não amortizadas, na parte em que estas excedam resultados
livremente retidos.

Deduzindo ao lucro do exercício as quantias abrangidas
pelo impedimento do art. 33.º do CSC, encontra-se o lucro do
exercício distribuível do ponto de vista legal. Para este lucro
distribuível prevê o art. 294.º do CSC(21) – agora, mas resi-
dualmente, em protecção dos interesses dos accionistas – a
obrigação de distribuição aos accionistas de pelo menos me-
tade, salvo diferente disposição do contrato de sociedade ou
deliberação de ¾ dos accionistas.

Sabe-se que a evolução contabilística tem sido no sentido
de aumento dos itens patrimoniais em que as quantias atri-
buídas por mensuração inicial são ajustáveis por mensurações
subsequentes. O normativo das IFRS e do SNC são expoentes
disso.

Ora, as normas do CSC não foram adaptadas a essa
evolução, pelo que, cumprindo a lei, se permitem (i) distri-
buições aos detentores do capital de quantias, a título de lucros
ou reservas, suportadas em ajustamentos por mensuração cujo
fluxo em caixa pode ser diferente e demorado e (ii) transferên-
cias entre rubricas do capital próprio que podem impedir
reversões de ajustamentos, por perda do seu rasto ou por
constarem então em rubrica com utilizações fixadas.

Justifica-se a atenção quanto à conservação do capital e
ao direito aos lucros de modo (i) a ter-se a identificação
dos ajustamentos por mensuração, reconhecidos por via de
resultados ou de rubrica específica do capital próprio e (ii) a
expurgarem-se os acréscimos dessa natureza das distribuições
aos detentores do capital e do computo para incorporações em
capital ou reservas ou para cobertura de prejuízos.

Contabilidade Financeira
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Esta questão coloca-se, também e à partida, a nível comu-
nitário, onde a Directiva 71/91/CEE do Conselho mantém,
neste domínio, as bases que foram transpostas para o CSC.

(1) No IASB Insight, Q3, 2007, pp. 6 e 7, a propósito de mesas redondas sobre
mensuração promovidas conjuntamente pelo IASB e pelo FASB, referem-
-se as discussões e divergências havidas à volta da generalização do justo
valor, bem como os múltiplos métodos utilizados para a mensuração de
activos e passivos, muito além do clássico custo histórico. São enumera-
dos os seguintes métodos: preço histórico de entrada (custo), preço
histórico de entrada acumulado, preço histórico de entrada imputado,
preço histórico amortizado, preço histórico combinado, preço de saída
corrente, valor em uso, preço de saída futuro líquido; quantia futura
provável.

(2) Cfr. Estrutura Conceptual do IASB (EC/IASB), 102 e seguintes. A este
conceito contrapõe-se outro – sem interesse aqui –, o de capital físico pelo
qual este é avaliado pela capacidade produtiva.

(3) A extensão do capital próprio depende muito das bases de mensuração,
como se verá, e também dos critérios e dos métodos seguidos nessa
mensuração, devendo em todos eles haver consistência para permitir
acompanhar a evolução, e normalização, para assegurar a comparabilidade.

(4) Cfr. EC/IASB, 102 e seguintes.
(5) Os factos patrimoniais podem ser permutativos, se se limitam alterar a

composição do património, ou modificativos, se também alteram a exten-
são do património líquido. Os factos permutativos têm subjacente o
desreconhecimento de um item patrimonial e o reconhecimento de outro,
pela mesma quantia. Os factos modificativos podem ter subjacente
desreconhecimento de um item e reconhecimento de outro, mas por
quantias diferentes, ou não os ter, resultando a modificação de efeitos na
mensuração de itens patrimoniais.
Como reconhecimento entende-se o processo de incorporação no balanço
ou na demonstração dos resultados de um item que satisfaz a definição,
respectivamente, de elemento do activo ou do passivo, ou de elemento dos
gastos ou dos rendimentos (EC/IASB, 82). O desreconhecimento consiste
na remoção total ou parcial de um activo ou passivo previamente reconhe-
cido (IAS 16, 67 e IAS 39, 9).

(6) O reconhecimento é efectuado segundo o regime do acréscimo, não se
tendo os efeitos da especialização como ajustamentos.

(7) O IASB acaba de difundir a IAS 1 revista, precisando a separação entre as
variações no capital próprio decorrentes das relações com os seus deten-
tores, nessa qualidade, e as outras variações (resultado em sentido amplo).

(8) Não se atende aos decréscimos por não concorrem para engrossar saídas
de fundos para dividendos ou afectações não reversíveis a capital ou a
reservas. Pelo contrário, o seu efeito nos resultados permite impedir, de
imediato e por prudência, a distribuição de quantias que se admite não
virem a ser realizadas no futuro.

(9) Tratando-se de alterações evidenciadas por reconhecimento ou
desreconhecimento de itens, não será de questionar a expectativa de
realização do fluxo, que até pode ocorrer antecipadamente.

(10) As referências às IFRS são igualmente válidas para as normas do SNC,
nelas baseadas.

(11) O reconhecimento através dos resultados não é adoptado no caso de outros
activos fixos tangíveis e nos activos intangíveis, quando usado o modelo
de revalorização (baseado no justo valor), em que as variações positivas
são, e bem, reconhecidas, em princípio, directamente no capital próprio
(IAS 16, 39) e IAS 38, 85).

(12) A questão não se colocaria se a incorporação nos resultados se limitasse
à quantia dos dividendos, reconhecendo de imediato a parte dos lucros não
distribuída directamente no capital próprio, possível se for fixada
atempadamente a aplicação dos resultados pelas participadas.

(13) As rubricas relativas a resultados retidos são alimentadas essencialmente
por transferências de quantias provenientes dos resultados líquidos, pelo
que merecem a mesma atenção caso sejam envolvidas na determinação de
dividendos.

(14) As contas e rubricas de balanço relativas ao capital próprio no normativo
do SNC melhoram a identificação dos efeitos de mensuração em relação
à desagregação prevista no POC, o que poderá ser um passo para se balizar
deliberações dos accionistas.

(15) Um elemento é classificado como activo corrente no balanço somente
quando:
(a) se espera que seja realizado, ou se pretende que seja vendido ou

consumido, no decurso normal do ciclo operacional da entidade;
(b) está detido essencialmente para negociação;
(c) se espera que seja realizado num período de até doze meses após a data

do balanço; ou
(d) seja valor em caixa ou seu equivalente, a menos que esteja limitada a

sua troca ou uso para liquidação de um passivo durante pelo menos
doze meses após a data do balanço.

É classificado como passivo corrente somente quando:
(a) se espera que seja liquidado durante o ciclo operacional normal da

entidade;
(b) está detido essencialmente para negociação;
(c) deva ser liquidado num período de até doze meses após a data do

balanço; ou
(d) não haja direito incondicional de diferir a liquidação do passivo

durante pelo menos doze meses após a data do balanço. (IAS 1, 57 e
60)

(16) No âmbito do normativo do POC também assim era, nos termos da DC 16,
3.3.3.

(17) Na linha do que se vem referindo, em defesa da prudência, seria de esperar
que o reconhecimento das variações de valor em activos não correntes
fosse sempre afastado dos resultados, porque existe um período remanes-
cente, mais ou menos longo, no qual pode verificar-se a reversão. Contu-
do, seguindo as IFRS, nos elementos patrimoniais mensurados pelo justo
valor, ainda que sejam não correntes, prevalece o princípio do reconheci-
mento através dos resultados, excepto nos activos financeiros detidos para
venda (classe residual dos activos financeiros).

(18) As normas do CSC sobre conservação do capital e direito aos lucros são,
no essencial, transposição de normas da Directiva 77/91/CEE do Conse-
lho, respeitante à constituição da sociedade anónima, bem como à conser-
vação e às modificações do seu capital social.

(19) Os art. 295.º e 296.º respeitam a sociedades anónimas, mas são igual-
men-te aplicáveis às sociedades por quotas por força do art. 218.º, n.º 2 do
CSC.

(20) Acautelando esta disposição a conservação/manutenção do capital,
poderia surgir a dúvida se o conceito de lucro é abrangente, em linha
com o conceito de manutenção do capital financeiro (vide EC/IASB,
102 e seguintes). Pelo teor do art. 33.º do CSC essa hipótese fica afastada,
devendo depreender-se que os lucros respeitam apenas àqueles que sejam
contabilisticamente evidenciados nos resultados do exercício.

(21) Este artigo refere-se às sociedades anónimas. Porém, os seus princípios
são extensíveis às sociedades por quotas (art. 217.º do CSC).

NAS TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS,
INDIQUE SEMPRE NOME E N.º DE SÓCIO(A)

* * *
COLABORE COM A APOTEC,

TORNANDO-A MAIS EFICIENTE

Contabilidade Financeira
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Pelo Decreto-Lei n.º 21/2007, de 29 de Janeiro foram
aditadas ao IVA:

A ALINEA J) AO N.º 1 DO ART.º 2.º COM A SEGUINTE
REDACÇÃO:

“As pessoas singulares ou colectivas que disponham de
sede, estabelecimento estável ou domicílio em território
nacional e que pratiquem operações que confiram o direito
à dedução total ou parcial do imposto, quando sejam
adquirentes de serviços de construção civil, incluindo a
remodelação, reparação, manutenção, conservação e de-
molição de bens imóveis, em regime de empreitada ou
subempreitada”.
São Sujeitos Passivos do Imposto.

O NUMERO 13 AO ARTIGO 35.º COM A SEGUINTE
REDACÇÃO:

“Nas situações previstas nas alíneas i) e j) do n.º 1 do
art.º 2.º, as facturas ou documentos equivalentes emitidos
pelos transmitentes dos bens ou prestadores de serviços
devem conter a expressão IVA devido pelo adquirente”.

Ambos estes aditamentos entram em vigor a 1 de Abril
de 2007.

Para uma melhor compreensão do que aqui está duma
forma explicita e implícita começarei pelo seguinte enqua-
dramento.

As facturas ou documentos equivalentes devem conter a
expressão “IVA devido pelo adquirente “mas somente para
as situações previstas nas alíneas i) e j) do n.º 1 do art.º 2.º
desde que digam respeito a transmissão de bens ou presta-
ções de serviços.

Há, pois que transcrever a alínea i) do n.º 1 do art.º 2.º,
aditada pela Lei n.º 33/2006, de 28 de Julho, para assim
podermos inferir com maior ou menor facilidade sobre o tema
em análise. Assim temos na alínea i):

“As pessoas singulares ou colectivas que no território
nacional sejam adquirentes dos bens ou serviços mencio-
nados no Anexo E ao presente Código e tenham direito à
dedução total ou parcial do imposto, desde que os respec-
tivos transmitentes ou prestadores sejam sujeitos passi-
vos do Imposto”.
São Sujeitos Passivos do Imposto.

Foi também aditado, pela respectiva Lei, o n.º 13 ao artigo
35.º o qual tinha a seguinte redacção:

Serviços de Construção Civil – Inversão
do Sujeito Passivo

Rosado Valente
Economista/ Associado da APOTEC

“As facturas ou documentos equivalentes emitidos por
sujeitos passivos transmitentes dos bens ou prestadores
dos serviços mencionados no Anexo E ao presente Código
devem conter a expressão «IVA devido pelo adquirente»
quando este seja um sujeito passivo dos mencionados na
alínea i) do n.º 1 do artigo 2.º”

Há que indicar duma forma sucinta os bens elencados no
Anexo E, não dispensando a sua leitura quando for necessário
a sua aplicabilidade, que são:

a) Entregas de resíduos ferrosos e não ferrosos, sucatas e
materiais usados;

b) Entregas de produtos ferrosos e não ferrosos e presta-
ções de serviços conexos;

c) Entregas de resíduos e outros materiais recicláveis cons-
tituídos por materiais ferrosos bem como prestações de
serviços;

d) Entregas assim como prestações de certos serviços de
transformação conexos, de resíduos ferrosos e outros;

e) Entregas dos materiais referidos na alínea d) após trans-
formação;

f) Entregas de sucata e resíduos resultantes da transforma-
ção de materiais de base.

Como se pode constatar foram pela Lei n.º 33/2006 não só
elencados os bens, como os serviços respectivos e indicando
que a expressão «IVA devido pelo adquirente» só devia
constar na factura quando o adquirente dos mesmos fosse um
Sujeito Passivo dos mencionados na alínea i) do n.º 1 (sucateiros).

Na nova e última versão dada ao n.º 13 do artigo 35.º pelo
Decreto-Lei n.º 21/2007 constata-se que é mais abrangente
uma vez que se refere às alíneas i) e j) do n.º 1 do art.º 2.º sendo
que a expressão «IVA devido pelo adquirente» deve constar
na factura dos transmitentes dos bens ou prestadores de
serviços.

O adquirente destes bens ou serviços terá forçosamente de
ser um Sujeito Passivo do Imposto dos referidos na alínea a)
do n.º 1 do art.º 2.º, que disponham de sede, estabelecimento
estável ou domicílio em território nacional pelo que teremos
de excluir todos os outros e o consumidor final.

Mas o buzilis da questão é que os adquirentes das sucatas
e seus similares estão mais ou menos elencados e circunscri-
tos.

Já o mesmo não se poderá dizer dos “Adquirentes de
Serviços de Construção Civil e similares” que serão todos os
Sujeitos Passivos do Imposto que façam parte da Constru-
ção Civil ou não.
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Mas no n.º 13 do art.º 35.º são não só os transmitentes de
bens como, também, os prestadores de serviços aqui incluídos.

Concluímos, pois que os transmitentes de bens e pres-
tadores de serviços se aplicam aos sucateiros e para a cons-
trução civil só temos Prestações de Serviços conforme deter-
mina a alínea j) do art.º 2.º.

SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL
A PARTIR DE 1 DE ABRIL DE 2007

Nos termos do Ofício-Circulado n.º 30101 de 2007-05-24
temos:

SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL – Todos os que
tenham por objecto a realização de uma obra, englobando todo
o conjunto de actos que sejam necessários à sua concretização.

OBRA – Todo o trabalho de construção, reconstrução,
ampliação, alteração, reparação, conservação, reabilitação,
limpeza, restauro e demolição de bens imóveis, bem como
qualquer outro trabalho que envolva processo construtivo,
seja de natureza pública ou privada.

A partir de 24 de Maio de 2007
INVERSÃO DO SUJEITO PASSIVO

O Adquirente do serviço Construção Civil

É necessário que CUMULATIVAMENTE:

a) Se esteja na presença de:
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

b) O adquirente tenha:
ESTABELECIMENTO ESTÁVEL EM PORTUGAL

e aqui
PRATIQUE OPERAÇÕES QUE CONFIRAM,
TOTAL ou PARCIALMENTE,
O DIREITO À DEDUÇÃO DO IVA

e seja
SUJEITO PASSIVO DO IVA
dos quais podemos ter:

1 -  SUJEITO PASSIVO MISTO

2 - O ESTADO e demais PESSOAS COLECTIVAS
– Quando adquiram serviços para as actividades sujei-

tas, desde que informem o Prestador do Serviço;
– Quando adquiram serviços de construção que concor-

rem, SIMULTANEAMENTE para actividades Sujei-
tas a Imposto e actividades não Sujeitas a Imposto.

3 - SUJEITOS PASSIVOS ISENTOS (art.º 9.º n.º 30) que
a ela RENUNCIARAM

– Quando adquiram serviços para o qual houve renún-
cia, desde que informem o Prestador do Serviço

– Quando adquiram serviços de construção que con-
correm, SIMULTANEAMENTE para RENÚNCIA
e NÃO RENÚNCIA

4 - SIMULTANEAMENTE – Particular e Sujeito Passivo
de IVA

– Quando adquiram serviços de construção para a
actividade SUJEITA A IMPOSTO e informe o
Prestador do Serviço

O prestador do serviço de Construção Civil
1- Pode possuir ou não

ALVARÁ ou TÍTULO DE REGISTO;

2- FACTURA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO PROPRIA-
MENTE DITA ou quaisquer outros com ela relaciona-
dos e necessários à realização de UMA OBRA;

3- Entrega de BENS, com MONTAGEM ou INSTALA-
ÇÃO NA OBRA no âmbito de trabalhos contemplados
pela Portaria 19/2004, de 10 de Janeiro e que estejam
ligados materialmente ao bem imóvel com carácter
de permanência como segue:

1.ª categoria – Edifícios e património construído:
1.ª Estruturas e elementos de betão;
2.ª Estruturas metálicas;
3.ª Estruturas de madeira;
4.ª Alvenarias, rebocos e assentamento de canta-

rias;
5.ª Estuques, pinturas e outros revestimentos;
6.ª Carpintarias;
7.ª Trabalhos em perfis não estruturais;
8.ª Canalizações e condutas em edifícios;
9.ª Instalações sem qualificação especifica;
10.ª Restauro de bens imóveis histórico-artísticos;

2.ª categoria – Vias de comunicação, obras de urbanização
e outras infraestruturas:

1.ª Vias de circulação rodoviária e aeródromos;
2.ª Vias de circulação ferroviária;
3.ª Pontes e viadutos de betão;
4.ª Pontes e viadutos metálicos;
5.ª Obras de arte correntes;
6.ª Saneamento básico;
7.ª Oleodutos e gasodutos;
8.ª Calcetamentos;
9.ª Ajardinamentos;
10.ª Infra-estruturas de desporto e de lazer;
11.ª Sinalização não eléctrica e dispositivos de protec-

ção e segurança;

3.ª categoria – Obras Hidráulicas:
1.ª Obras fluviais e aproveitamentos hidráulicos;
2.ª Obras portuárias;
3.ª Obras de protecção costeira;
4.ª Barragens e diques;
5.ª Dragagens;
6.ª Emissários;

4.ª categoria – Instalações eléctricas e mecânicas:
1.ª Instalações eléctricas de utilização de baixa ten-

são;
2.ª Redes eléctricas de baixa tensão e postos de trans-

formação;
3.ª Redes e instalações eléctricas de tensão de serviço

até 60 Kv;
4.ª Redes e instalações eléctricas de tensão de serviço

superior a 60 kV;
5.ª Instalações de produção de energia eléctrica;
6.ª Instalações de tracção eléctrica;
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7.ª Infra-estruturas de telecomunicações;
8.ª Sistemas de extinção de incêndios, segurança e

detecção;
9.ª Ascensores, escadas mecânicas e tapetes rolantes;
10.ª Aquecimento, ventilação, ar condicionado e refri-

geração;
11.ª Estações de tratamento ambiental;
12.ª Redes de distribuição e instalações de gás;
13.ª Redes de ar comprimido e vácuo;
14.ª Instalações de apoio e sinalização em sistemas de

transportes;
15.ª Outras instalações mecânicas e electromecânicas;

5ª categoria – Outros trabalhos:
1.ª Demolições;
2.ª Movimentação de terras;
3.ª Túneis e outros trabalhos de geotécnica;
4.ª Fundações especiais;
5.ª Reabilitação de elementos estruturais de betão;
6.ª Paredes de contenção e ancoragens;
7.ª Drenagens e tratamento de taludes;
8.ª Reparações e tratamentos superficiais em estrutu-

ras metálicas;
9.ª Armaduras para betão armado;
10.ª Cofragens;
11.ª Impermeabilizações e isolamentos;
12.ª Andaimes e outras estruturas provisórias;
13.ª Caminhos agrícolas e florestais.

4- Instalação de:
PORTAS E JANELAS

5- Instalação ou montagem de:
ELEVADORES
Sistemas de

• Ar condicionado
• Video vigilância
• Refrigeração
• Aquecimento
• Comunicações
• Etc…
Que sejam partes integrantes do imóvel

6- SERVIÇOS DO ANEXO I
1. Abertura de valas;
2. Abertura e tapamento de roços;
3. Afagamentos;
4. Cedência de pessoal sob a orientação do cedente;
5. Colocação de caixas de ligação;
6. Construção de jardins, parques e outros trabalhos

de integração paisagística;
7. Construção de parques de estacionamento e res-

pectivas reparações e manutenções se implicarem
serviços de construção civil;

8. Construção de redes de rega;
9. Construção e reparação de linhas férreas;
10. Construção, montagem e reparações de linhas eléc-

tricas;
11. Construção, reparação e pinturas de estradas e de

caminhos;

12. Demolições, escavações, abertura de alicerces, mo-
vimentações de terra e trabalhos de limpeza visan-
do preparar o terreno para construção;

13. Drenagens e impermeabilizações;
14. Execução de betonilha e betonagem;
15. Execução de rebocos, alvenarias, cofragens, arma-

ções de ferro e montagem de vigas;
16. Execução de tectos e pavimentos falsos e divisó-

rias;
17. Instalações eléctricas;
18. Instalação de pavimentos, portas, janelas, roupeiros

e ladrilhos;
19. Pinturas, estuques e outros revestimentos;
20. Prestação de serviços de mergulhadores, no âmbito

de realização de obras portuárias, de construção ou
reparação de pontes e de outros trabalhos do mes-
mo tipo;

21. Serviços de canalização e pichelaria;
22. Sistemas de ar condicionado, de refrigeração, de

aquecimento e de comunicações, que sejam partes
integrantes do imóvel;

23. Terraplanagens, aberturas e preparação de poços,
drenagens e impermeabilizações;

24. Outros serviços previstos na Portaria n.º 19/2004,
de 10 de Janeiro e não expressamente menciona-
dos no Anexo II.

7- FACTURAS EMITIDAS
Terão de conter:

IVA devido pelo adquirente

NÃO INVERSÃO DO SUJEITO PASSIVO
LIQUIDAR IVA

O Adquirente do serviço Construção Civil

a) NÃO SUJEITO PASSIVO
b) Sujeito passivo ISENTO
c) Sujeito Passivo que apenas efectua AQUISIÇÕES

INTRACOMUNITÁRIAS

O Prestador de Serviço de Construção Civil

a) FACTURAÇÃO de serviços ISOLADOS
Que não relevam do conceito de SERVIÇOS DE CONS-
TRUÇÃO como por exemplo:
– Aluguer ou colocação de andaimes
– Aluguer de gruas e de outros bens
– Serviços de limpeza
– Sinalização
– Fiscalização
– Remoção de entulhos
– Serviços de projectistas
– Serviços de arquitectura
– Etc.

b) TRANSMISSÃO DE BENS – Sem instalação ou mon-
tagem por parte ou por conta de quem os forneceu

c) BENS MÓVEIS – Não ligados materialmente ao bem
imóvel com carácter de permanência
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d) INSTALAÇÃO ou montagem de:
ELEVADORES
Sistemas de

• Ar condicionado
• Vídeo vigilância
• Refrigeração
• Aquecimento
• Comunicações

Que não façam parte integrante do imóvel

e) SERVIÇOS DO ANEXO II
1. Aluguer de contentores, designadamente para es-

critórios, alojamento e sanitários;
2. Assistência técnica, manutenção e reparação dos

equipamentos que fazem parte do imóvel (v.g ele-
vadores, sistemas de ar condicionado, de refrigera-
ção, de aquecimento, de electricidade, comunica-
ções, piscinas), desde que não impliquem serviços
de construção;

3. Cedência de pessoal sob a orientação do cessionário;
4. Ensaios laboratoriais de segurança;
5. Limpeza de imóveis que não impliquem serviços de

pintura, rebocos ou outros trabalhos de construção,
designadamente o respectivo restauro.

6. Manutenção, conservação e renovação de espaços
verdes desde que não impliquem serviços de cons-
trução;

Os interessados em participarem neste prémio instituído pelo Centro de Estudos de História da Contabilidade da
APOTEC poderão apresentar os seus trabalhos até ao dia 30/11/07 na sede da APOTEC.
Os trabalhos apresentados candidatam-se aos seguintes prémios:

• Prémio A........... € 1.000,00 • Prémio B........... € 500,00
Para mais informações, os interessados poderão contactar a sede da APOTEC na Rua Rodrigues Sampaio, n.º 50 – 3.º Esq.
1169-029 Lisboa – Telf. 21 355 29 00, pelo Fax 21 355 29 09 ou pelo e-mail: geral@apotec.pt.

PATROCÍNIOS:

M a r t i m  N o e l  M o n t e i r o
PRÉMIO História da

Contabilidade

2007 APOTEC

CENTRO DE ESTUDOS
DE HISTÓRIA DA
CONTABILIDADE

APOIOS DE:

UNIVERSIDADE DO MINHO
UNIVERSIDADE DA MADEIRA
INSTITUTO SUPERIOR DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO DE AVEIRO
INSTITUTO SUPERIOR DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO DE COIMBRA
INSTITUTO SUPERIOR DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO DE LISBOA
INSTITUTO SUPERIOR DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO DO PORTO
INSTITUTO SUPERIOR DE ECONOMIA E GESTÃO

7. Mero aluguer ou colocação de equipamentos (andai-
mes, gruas, betoneiras, recto escavadoras e outras
máquinas);*

8. Remoção de entulhos e serviços de limpeza da
obra;

9. Serviços de engenharia, de arquitectura, de
topógrafos e de projectistas;

10. Serviços de inspecção de equipamentos e de insta-
lações;

11. Serviços de segurança, fiscalização, sinalização,
medição e de gestão da obra;

12. Serviços de Transportes;

* Não se consideram neste contexto o aluguer de máquinas e
equipamentos que  incluam o trabalho do respectivo operador

A RESPONSABILIDADE CONTRAORDENACIONAL
PELA (AUTO-LIQUIDAÇÃO) E PAGAMENTO DE JUROS
É DO ADQUIRENTE.

BIBLIOGRAFIA

Decreto-Lei n.º 21/2007, de 29 de Janeiro
Lei n.º 33/2006, de 28 de Julho
Portaria n.º 19/2004, de 10 de Janeiro

Fiscalidade
Fiscalidade
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Tribuna
Tribuna

O Orçamento do Estado para 2008, agora que o défice já
está na casa dos 3%, embora continue a ser “mais do mesmo”,
permite antever talvez um cheirinho do foguetório que vai ser
para o ano…

Claro que todos já sabemos como funciona este Governo:
disparos em todas as direcções, um pouco menos para o ar, que
sempre se corre o risco de colher uns passarões, pele de
crocodilo para os dramas sociais que se criam com as soluções
macroeconómicas que se tiram da cartola, e depois meia dúzia
de soluções direi, “philopopulus” que embora não resolvam
problemas ao país, caem sempre bem.

Para uma rápida análise das Receitas Fiscais, apresenta-se
o seguinte quadro resumido:

Receitas Fiscais (milhões de euros e em percentagem)

2007 % 2008 Variação %
Estimativa  total Orçamento 08/07 total

Impostos Directos 14.220 40,5 14.773 3,9% 40,5
Impostos Indirectos 20.865 59,5 21.660 3,8% 59,5

Total 35.085 100 36.433 3,8% 100

Impostos geradores de maiores Receitas

IVA 13.100 37,3 14.145 8% 38,8
IRS 8.770 25 9.252 5,5% 25,4
IRC 5.430 15,5 5.511 1,5% 15,1
ISPetróleo 3.170 9 2.760 -12,9% 7,6
ITabaco 1.325 3,8 1.430 7,9% 3,9
ISVeículos 1.184 3,4 1.120 -5,4% 3,1
Diversos 2.106 6 2.215 6,1

Total 35.085 36.433

A Receita do IVA continua a crescer percentualmente
em relação à Receita Total dos Impostos – representa quase
39%! –. Mas como um crescimento esperado da economia de
apenas 2% (optimista), pode inferir um crescimento de 8% da
Receita do IVA em relação ao ano anterior, sem alteração de
taxas? Formas científicas de orientar a cobrança?

O IRS e o IRC compensam-se em 0,5%, seguindo a regra
que vem de trás – mais IRS, menos IRC.

Nos outros Impostos, realce-se o ISPetróleo, porque desce
quase 13%? Trata-se de alguma desorçamentação? Quanto ao
Imposto sobre Veículos desce 5% devido à alteração dos
cálculos do Imposto.

Quanto a benefícios fiscais, o mais mediático será decerto

Orçamento do Estado para 2008

o que beneficia os casais com filhos até 3 anos, cessando então
o benefício! Porquê a interrupção? E porquê aos 3 anos?
Mistério que talvez o Primeiro Ministro possa explicar…
Sejamos honestos: alguém no Governo acredita que um casal
responsável vá aumentar a prole, por um benefício de 64
contos ao ano no IRS e só até a criança atingir 3 anos? Apetece
dizer utilizando a hipérbole, que, ou os responsáveis são
incompetentes, ou andam distraídos.

Quanto ao IRC vão criar-se benefícios fiscais no interior,
com taxas de imposto mais baixas. Sendo positivo, será que as
diferenças de taxas – 5, 10 pontos…–, irão convencer os
empresários que têm sede de negócios em Lisboa ou no Porto,
a mudar com armas e bagagens para Bragança? Ou pagam
impostos em Bragança e continuam a negociar em Lisboa e no
Porto?...

Também vão ser criados PPR’s do Estado que segundo sei,
vão dobrar o respectivo benefício fiscal por contribuinte! E se
assim for, então e a economia de mercado?

Quanto à política que o Governo seguiu de não baixar
impostos, acho correcto embora me pareça que não haveria
espaço de manobra para fazer outra coisa. Realmente após
este sacrifício desumano que tem sido exido aos portugueses
nos últimos anos, que tal baixar os impostos para disparar o
consumo?...

O que não me parece correcto também e como já disse
várias vezes, é estar a exigir-se sacrifícios a reformados,
trabalhadores precários, desempregados, pequenos empre-
sários, prometendo-lhes o céu, sabendo-se – como todos
sabemos –, que nada se pode melhorar de palpável e visível,
pois a linha do horizonte fica apenas por mais desem-
prego, mais emigração e mais fechos de empresas. Com
taxas de crescimento de 2%, como a que nos está prometida
para o ano que vem e no meio de uma crise internacional que
parece estar para durar, nada mais se pode esperar. Haja
coragem para falar a verdade aos portugueses e haja sensibi-
lidade também para não os lançar no caos, com um sorriso nos
lábios.

Depois, no restante é um constante baralhar e dar de
novo – os deficientes têm mais deduções, mas por outro lado
os aposentados vão ter agravamento fiscal; o preço de venda
dos automóveis a gasolina vão ficar em média mais baratos,
porém neste caso, o Imposto sobre Veículos fica mais caro; e
como nada acontece por acaso, parece que o Governo se
prepara para dar um doce à Câmara dos Técnicos Oficiais de
Contas, passando-a a Ordem.

Amor com amor se paga …

Manuel Benavente Rodrigues
Membro da Direcção Central da APOTEC
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(*) Elaborado por: Paulo Nogueira Filho (Jornalista)

Síntese Económica
Síntese Económica(*)

Agrava-se crise no pão

A utilização de cereais para a produção
de biodiesel está a deixar os distribuidores
de farinha e as padarias à beira da ruptura. Os empresários de
panificação dizem que a sucessão de aumentos do preço das
farinhas já bateu todos os recordes históricos e alertam que é
impossível segurar os preços do pão.

A produção de cereais decaiu nos últimos anos, devido às
más condições climatéricas e à utilização dos produtos para
combustível veio complicar ainda mais a situação. Em Portugal,
o problema agrava-se, já que se trata de um País extremamente
deficitário ao nível da produção de cereais, sobretudo do trigo –
– mais de 80 por cento tem de ser importado. Nos últimos quatro
meses, o preço das farinhas subiu cinco vezes, sendo que o mês
de Agosto foi o mais crítico, com três aumentos sucessivos.
Todavia, como o preço do pão é livre, ainda se registam
consideráveis variações: é possível encontrar o produto desde 8
até 12 cêntimos a carcaça.

Além da crescente procura do trigo para a produção de
biocombustíveis, as colheitas em dois dos maiores países produ-
tores – a Austrália e o Canadá – sofreram com o mau tempo e os
incêndios. Em consequência, a produção deste ano ficou abaixo
do esperado. Por outro lado, desde Janeiro de 2007 o gasóleo
subiu 7 cêntimos por litro. Quem tem 20 carros a distribuir pão,
conta mais 2 mil euros por mês na factura dos combustíveis – o
que, naturalmente, encarece o preço do pão no consumidor.

Mais difícil obter isenção nos impostos

Os cidadãos com deficiência motora estão indignados com o
Governo e acusam-no de falta de sensibilidade social, por lhes
retirar direitos adquiridos. A revolta deve-se à recente legislação
que aprovou o Código do Imposto sobre Veículos Automóveis.
As novidades residem, sobretudo, na maior dificuldade de
acesso à isenção do imposto automóvel (IA).

A partir de agora, o deficiente que se candidata à isenção do
IA não lhe basta o pressuposto da deficiência – comprovando ter
dificuldade na locomoção na via pública ou no acesso a trans-
portes públicos, sem ajuda de terceiros. Agora passou a ser
necessária a avaliação de uma junta médica, a que se deve
submeter e que tem de caracterizar a limitação como «elevada».
A Associação Portuguesa de Deficientes questiona os critérios
para a definição do grau de dificuldade.

Um comunicado divulgado pela Direcção-Geral de Saúde
salienta que «o objectivo do legislador é facilitar a mobilidade
dos cidadãos com elevada dificuldade e não proporcionar, de
forma generalizada, a isenção do imposto sobre veículos a todos
os cidadãos que tenham 60 por cento de incapacidade, ainda que
de natureza motora». Assim, na declaração de incapacidade
permanente deve constar a comprovação da elevada dificuldade
de locomoção na via pública ou no acesso ou utilização dos
transportes públicos. Outra novidade da nova lei consiste na
necessidade de o certificado passar a mencionar se o cidadão
com deficiência se desloca em cadeira de rodas ou precisa de
utilizar veículo com caixa automática.

Diga-se de passagem que nada menos que 30
por cento dos portugueses adultos têm dificuldade
de locomoção ou uma incapacidade temporária –
um número que tenderá a aumentar com o envelhe-
cimento da população.

Fisco admite erros em megaprocesso

O especialista tributário, contratado
pelo Ministério Público para fazer as con-
tas dos impostos em falta no mega-julga-
mento de fraude fiscal e contrabando de
álcool que decorre no Tribunal de Sintra,

admitiu em testemunho judicial que podem ter ocorrido erros na
determinação do valor dos impostos devidos ao Estado.

Em causa estão mais de 243 milhões de euros de Impostos
Especiais sobre o Consumo (IEC), IVA e IRC, que não terão
entrado nos cofres das Finanças em virtude de um esquema de
contrabando que envolveu 59 empresas e mais de 150 pessoas.
Através dos consultores fiscais do Núcleo de Assessoria Técnica
(NAT) do Departamento Central de Investigação e Acção Penal
(DCIAP), o Ministério Público calculou o montante de impostos
em falta que serve de base à acusação de fraude fiscal.

O mega-processo começou a ser investigado em 1998. As
empresas envolvidas no esquema estavam dispersas por Lisboa,
Lourinhã, Bombarral, Viseu, Tondela e Lamego. Até hoje a
Direcção-Geral dos Impostos (DGCI) não teve qualquer inter-
venção no julgamento. Com o reconhecimento da possibilidade
de equívocos por parte do perito do NAT, a juíza que preside ao
respectivo Colectivo mandou elaborar um novo relatório sobre
os cálculos dos impostos devidos por vários arguidos.

Por outro lado, a nova equipa das Finanças, constituída por
Amaral Tomaz, Azevedo Pereira e João Durão, vai reforçar a
vigilância ao contrabando. Nesse sentido, várias reuniões já
foram realizadas entre as autoridades tributárias portuguesas e
espanholas para acertar acções de fiscalização conjunta entre os
dois países. Para além do álcool, o contrabando de tabaco é uma
preocupação para os responsáveis do Fisco. Segundo os últimos
números da Direcção-Geral do Orçamento, referentes ao perío-
do entre Janeiro e Agosto de 2007, a receita fiscal relativa ao
Imposto sobre o Tabaco caiu dez por cento em relação ao mesmo
período do ano passado. Uma queda de 75 milhões de euros não
pode ser explicada apenas pela redução do consumo…

Receitas do euromilhões em queda

O Euromilhões cumpre o seu terceiro
ano com um provável novo recorde de
receitas. Contudo, os portugueses abando-
naram a febre dos milhões: desde Janeiro a
quebra nas receitas ronda os 17 por cento.
Bem diferente é o ritmo a que nascem
novos euromilionários lusos. Nos últimos
12 meses, foram uma dúzia, ou seja, em média um a cada mês.
Agosto passado assinalou mais um aniversário da data em que
a lotaria europeia deixou de existir apenas em três países e
passou a estar em nove, incluindo Portugal.

Até hoje, os 23 euromilionários arrecadaram 420 milhões de
euros. Os cinco do primeiro ano receberam 76 milhões, os seis
do segundo 164 milhões e os 12 deste último ano 180 milhões.
A França vence nestas contas, com 678 milhões de euros. No
primeiro ano, os portugueses apostaram 866 milhões. No segun-
do, 1035 milhões. E desde Outubro do ano passado até Setembro
último já arriscaram 1018 milhões de euros.
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sobre as metodologias a seguir na cobertura
dos prejuízos por parte dos accionistas.

Sabemos que existem na nossa econo-
mia muitas sociedades anónimas que não
passam de pequenas sociedades por quotas,
no entanto, em termos éticos, devemos res-
peitar e fazer cumprir as normas legais que
influenciam directa e indirectamente os re-
gistos contabilísticos das sociedades.

Abreviando a exposição, e focando con-
cretamente o ponto de vista contabilístico,
os registos propostos, o conceito que temos
sobre uma sociedade anónima onde é supor-
to que os prejuízos sejam compensados por
lucros futuros se tivermos em conta que os
detentores do capital não são conhecidos,
entendemos que, no caso em apreço (acções
ao portador) a dispersão do capital social
não é conhecido pelo que a opinião do ROC
deve ser respeitada ao não permitir leituras
enviezadas das demonstrações financeira,
ou seja, restringe na prática a criação de
activos que poderão vir a não ser cumpridos
por parte dos accionistas, por contrapartida
do saneamento dos capitais próprios, os quais
poderão ficar afectados positivamente por
efeito antecipado de registos contabilísticos
que podem provocar teoricamente alguma
“reengenharia financeira” na apresentação e
divulgação da situação económica e finan-
ceira da empresa.

AJNC
2007-06-20

Consultório
Consultório

RETENÇÃO IRS – MEDIADORA
DE SEGUROS

Questão

Uma empresa que é uma mediadora de
seguros, quando factura as companhias tem
de ser com retenção?

Em termos contabilísticos existe alguma
característica especial em termos de
contabilização por esta ser uma mediadora?

Sócio n.º 18037

Resposta do Assessor Fiscal

A retenção não deve constar da factura
mas do recibo. A companhia de seguros
quando efectuar o pagamento das comissões
deverá efectuar retenções de IRS à taxa de
20% se o mediador for uma pessoa singular,
nos termos da alínea b) do n.º 1 do art.º 101.º
e art.º 8.º do DL 42/91. Se o mediador for
uma pessoa colectiva beneficiará da dispen-
sa de retenção prevista na alínea d) do n.º 1
do art.º 90.º do CIRC.

FCR
2007-06-19

SOCIEDADE ANÓNIMA –
– COBERTURA DE PREJUÍZOS

Questão

Trata-se de uma sociedade anónima (com
acções ao portador). Em 2006 registou um
prejuízo de aproximadamente 40.000 euros.
Ficou lavrado na acta de Assembleia Geral
de 29/03/2007 que os accionistas entrariam
com o dinheiro ao longo de 2007 para cobrir
os prejuízos registados.

A nível da contabilidade, este ano de
2007, registou-se uma entrada de um
accionista de 7000 euros. Posso creditar a
conta 59 – Resultados transitados por
contrapartida de uma conta de bancos
directamente, ou tenho que passar por uma
conta 25?

Pedi a opinião de um ROC e ele referiu-
-me que posso creditar a 59 e debitar a 121
directamente.

Sócio n.º 30051

Resposta do Assessor Contabilístico

Na dúvida que nos coloca não nos
disponibiliza uma cópia da acta da assembleia
geral da sociedade onde se possam aferir

IRS – FACTURAÇÃO E
RETENÇÃO

Questões

1. Um meu cliente, empresário em nome
individual, no regime simplificado,
que presta serviços como estofador
emitiu uma factura em final de
Dezembro, onde retia 10% sobre o
montante dos serviços prestados, a
uma Associação de Bombeiros. Quan-
do esta associação emitiu a declara-
ção de rendimentos, de acordo com o
estipulado no art.º 119.º do CIRS, esta
factura não constava desta declara-
ção. Questionada a Associação de
Bombeiros, disseram-lhe que como
só liquidaram a factura em Janeiro de
2007, só em 2007 vão considerar este
rendimento e esta retenção. Eu, não
concordando com esta decisão quan-
do do envio da declaração do IRS de
2006, ao discriminar os rendimentos
(no anexo B) sujeitos a retenção e

também a retenção, inclui o valor da
factura em causa. Digam-me se pro-
cedi correctamente.

2. Na mesma linha da questão anterior,
um profissional liberar, que emite re-
cibo verde, no regime simplificado,
também em final de Dezembro de
2006 emitiu um recibo a uma Câmara
Municipal. Esta por sua vez liquidou
este recibo já no decorrer de Janeiro
de 2007.
Este recibo também não fazia parte da
declaração de rendimentos emitida
pela Câmara de acordo com o art.º
119.º CIRS, alegando esta que só iria
considerar este rendimento e a própria
retenção em 2007. Parece-me que tam-
bém não é correcto, uma vez que no
recibo emitido pelo meu cliente em
final de Dezembro, este fazia menção
à retenção sobre os honorários.

Sócio n.º 15973

Resposta do Assessor Fiscal

1. Não procedeu correctamente.
Em primeiro lugar a retenção não deve

ser mencionada na factura a não ser que esta
seja uma factura/recibo.

É no recibo que deve ser mencionada a
retenção de imposto.

No preenchimento do anexo B da decla-
ração modelo 3 deverá proceder da seguinte
forma:

– no quadro 4 deve indicar a totalidade
dos rendimentos facturados no ano de
2006;

– no quadro 7 deve indicar os rendi-
mentos que efectivamente foram su-
jeitos a retenção no ano de 2006,
corresponderão aos recibos nesse ano
(pagos por entidades com contabili-
dade organizada);

– no quadro 11 deve indicar a totalidade
dos rendimentos sujeitos ainda que se
encontrem isentos, que corresponderá
à soma dos rendimentos indicados no
quadro 4 do anexo B e nos quadros 4
e 5 do anexo H.

2. A Câmara procedeu correctamente,
pois o pagamento só foi efectuado em Janei-
ro de 2007. O profissional independente
deveria ter emitido factura em Dezembro de
2006 e o recibo em Janeiro de 2007.

Os rendimentos facturados devem ser
indicados no quadro 4 do anexo B da decla-
ração modelo 3 do ano de 2006. No quadro
7 devem ser indicados apenas os rendimen-
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tos recebidos que foram sujeitos a retenção
no ano de 2006, bem como o imposto retido,
independentemente do ano em que foram
facturados.

FCR
2007-06-22

CONTABILIZAÇÃO DO
PAGAMENTO DO IRC

Questão

O ex-Técnico de Contas desta empresa,
não contabilizou, antes do encerramento das
contas de 2006, na conta 241 em
contrapartida da conta 86, o valor do IRC a
liquidar.

Entretanto e quando da entrega do IRC
em Maio p.p., este pagamento foi efectuado
e ascendeu a cerca de 18.500 euros.

Posta esta situação, e depois de algumas
consultas, ainda não consegui chegar a um
consenso quanto à contabilização que terei
que efectuar e que pretendo que seja a mais
correcta em termos fiscais, e que não vá de
modo nenhum influenciar o exercício de
2007.

Sócio n.º 11297

Resposta do Assessor Fiscal

Do ponto de vista fiscal, o IRC não é
dedutível como custo, nos termos da alínea
a) do n.º 1 do art.º 42.º do CIRC.

Assim, se a sua contabilização, no ano
de 2007, for efectuada numa conta que in-
fluencie o resultado líquido do exercício
desse ano, o seu valor deverá ser acrescido
no campo 211 do quadro 07 da declaração
modelo 22. Se a contabilização for efectua-
da na conta 59 – “resultados transitados”,
não deverá ser efectuada qualquer correcção
no campo 203 do quadro 07, visto que a
variação patrimonial negativa registada não
é considerada como custo, nos termos da
norma atrás referida.

FCR
2007-06-19

DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS

Questão

Uma sociedade por quotas, sujeita a IRC,
os sócios, marido e mulher, são detentores
da totalidade do capital social em partes
iguais e gerentes. O lucro contabilizado foi

de 200.000€. Neste tipo de sociedade tem
de ser o TOC a aconselhar melhores solu-
ções em sede de IRC. Pensei propor aos
sócios uma distribuição de lucros, mas não
sei correctamente os procedimentos a se-
guir, os eventuais benefícios para a socieda-
de, obrigações para sócios, etc.

Sócio n.º 5350

Resposta do Assessor Fiscal

A distribuição de lucros não reduz o
lucro tributável, pois que a variação
patrimonial negativa gerada pela saída dos
lucros não concorre para a formação do
lucro tributável nos termos da alínea c) do
n.º 1 do art.º 24.º do CIRC.

Os lucros pagos ou colocados à dispo-
sição dos sócios constituem para estes
rendimentos da categoria E, sujeitos a reten-
ção à taxa liberatória de 20%, nos termos
da alínea c) do n.º 3 do art.º 71.º do CIRS.
No entanto, os sócios podem optar pelo
englobamento, nos termos do n.º 4 do
art.º 22.º do CIRS. Neste caso o lucro será
englobado por 50% do seu valor, de acordo
com o disposto no art.º 40.º-A do referido
código.

Outra alternativa é a atribuição de grati-
ficações por aplicação de resultados decidi-
da aquando da aprovação das contas. Estas
gratificações atribuídas a sócios-gerentes
podem ser deduzidas para determinação do
lucro tributável tendo como limite o valor
correspondente a 2 vezes o valor da remune-
ração mensal dos mesmos, como dispõem os
n.º 2 e 3 do art.º 24.º do CIRC. Esta gratifi-
cações serão deduzidas no campo 203 do
quadro 07 da declaração modelo 22, as quais
constituem rendimentos da categoria A dos
sócios, sendo sujeitas a retenção de acordo
com as regras estabelecidas para esta cate-
goria, no momento do pagamento ou colo-
cação à disposição.

FCR
2007-05-22

liquidação do IVA dos recibos emitidos em
2003, 2004, 2005 e 2006 e a dúvida é se este
IVA a liquidar ao prestador de serviços se
pode deduzir em 2007 e caso afirmativo se
será no campo de regularizações a f/ sujeito
passivo?

Sócio n.º 7767

Resposta do Assessor Fiscal

O prazo para a liquidação dos impostos
caduca, em geral, passados quatro anos, con-
tados, no caso específico do imposto sobre o
valor acrescentado, a partir do início do ano
civil seguinte àquele em que se verificou a
exigibilidade do imposto (artigo 45.º do
LGT), que, por seu lado, ocorre, nas presta-
ções de serviço, no momento da emissão da
respectiva factura ou documento equivalen-
te no prazo de cinco dias a contar da sua
realização, ou, não sendo esse prazo respei-
tado, no termo desse mesmo prazo. No que
respeita ao direito à dedução, este, pode ser
exercido até ao decurso de quatro anos a
contar do momento do seu nascimento, ou
seja, a partir do momento da exigibilidade
do imposto (artigo 7.º e 8.º e n.º 1 do artigo
22.º e 35.º e artigo 88.º e 91.º, n.º 2, todos do
CIVA e artigo 45.º da LGT).

Neste sentido, o IVA devido e exigí-
vel em 2003 ainda é passível de liquida-
ção no ano de 2007, e por conseguinte,
também, nos anos seguintes. Na liquidação
do imposto devem cumprir-se as dispo-
sições previstas no artigo 35.º do CIVA,
ficando o sujeito passivo sujeito à respectiva
penalidade.

Feita a liquidação antes de verificada a
caducidade, o direito à dedução pode ser
exercido, nos termos do artigo 91.º, n.º 2 do
CIVA), até ao decurso de quatro anos após
o nascimento direito à dedução, ou seja a
partir do momento da exigibilidade do im-
posto (artigo 91.º, n.º 2 do CIVA). Conside-
ro, contudo, que o direito à dedução deve, no
caso de excepção do IVA, poder ser exerci-
do no mesmo período de tempo em que é
admitido o direito à liquidação do imposto
em falta (artigo 45.º da LGT).

Se a exigência do IVA resultar de liqui-
dação oficiosa levada a efeito pela adminis-
tração fiscal ao prestador do serviço/sujeito
passivo do imposto, não há direito à dedu-
ção por falta de factura ou documento legal
onde o mesmo haja sido liquidado (n.º 2 do
artigo 19.º do CIVA).

SP
2007-05-28

CADUCIDADE. DIREITO À
DEDUÇÃO

Questão

Só em 2007, um prestador de serviços
(recibos verdes) que estava a passar os reci-
bos de isenção de IVA, nos comunica que,
por imposição do Fisco, afinal estava sujeito
ao IVA desde 2003, vem agora solicitar a
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A obra em título, SNC – SISTEMA DE NORMALIZA-
ÇÃO CONTABÍLISTICA, Projecto da Comissão de Normali-
zação Contabilística, apresenta-se aqui numa compilação de
José Miguel Rodrigues, sendo editado pela Áreas Editora.

Esta compilação encontra-se estruturada em 2 partes, sendo
que na primeira consta a estrutura conceptual e o código das
contas bem como o projecto de legislação a aprovar, ou seja, a
proposta de decreto-lei e respectivo anexo, do Sistema de Nor-
malização Contabilística.

A segunda parte refere-se às Entidades cujos valores mobiliá-
rios estão admitidos à negociação num mercado regulamentado,
em virtude do Regulamento (CE) nº 1606/2002 do Parlamento
Europeu e do Conselho, bem como Generalidades das Entidades
no que concerne a Demonstrações Financeiras, Normas
Contabilísticas e de Relato Financeiro e Normas Interpretativas.

Consta também a variante das pequenas entidades referentes
às Demonstrações Financeiras e à Norma Contabilística e de
Relato Financeiro.

A obra em epígrafe – As Novas Demonstrações Financeiras
de acordo com as Normas Internacionais de Contabilidade –
é da autoria de António Borges, José Azevedo Rodrigues, José
Miguel Rodrigues e Rogério Rodrigues, conhecidos e reconheci-
dos docentes do ISCTE e ou do ISEG e profissionais nos domínios
da contabilidade e auditoria, a que acresce a vasta actividade
editorial de António Borges, Azevedo Rodrigues e Rogério
Rodrigues que há mais de duas décadas vêm, em momentos de
crucial importância, colocando à disposição de todos os interessa-
dos obras do maior relevo no domínio da contabilidade.

No momento em que a aplicação das normas internacionais de
contabilidade e, num futuro próximo, espera-se, também o Siste-
ma de Normalização Contabilística, lança um enorme desafio aos
profissionais da contabilidade e demais interessados, eos autores
“assumem o grande desafio em esquematizar e sintetizar normativos
contabilísticos de grande espectro doutrinário (…) em algo subs-
tancialmente simplificado, com a finalidade de orientar e ajudar,
(….) proporcionar uma visão sintética dos principais pontos-
chave do normativo contabilístico internacional, ajudando na sua
consulta para quem pretenda levar a efeito o seu estudo mais
aprofundado”.

Com a principal preocupação de permitir ao leitor encontrar
de forma fácil qualquer informação relacionada com o tema, os
autores apresentam nos capítulos 3 e 4 os conceitos em quadros-
-tipo com modelo estandardizado, centrando-se a análise no
detalhe dos itens das demonstrações financeiras divulgadas em
Fevereiro de 2006 pela Comissão de Normalização Contabilística
para as entidades que divulguem as contas de acordo com as
normas internacionais de contabilidade.

O livro encontra-se estruturado em seis capítulos, incluindo o
Glossário (capítulo 5), exaustivo e que contém, tal como acontece
nos capítulos 3 e 4, remissões para os pontos do livro onde a
matéria em causa é tratada, e a Bibliografia (capítulo 6).

No capítulo 1 – Introdução – são abordados o Projecto da
Comissão de Normalização Contabilística, a génese e aplicação,

SNC – Sistema de Normalização Contabílistica
JOSÉ MIGUEL RODRIGUES é licenciado em Gestão

pelo Instituto Superior das Ciências do Trabalho e da Empresa
(ISCTE), com uma Pós-graduação em Controlo de Gestão e
Performance e uma especialização em Contabilidade Financeira
Avançada, ambas pelo Overgest/ISCTE.

Actualmente colabora na Neves, Azevedo Rodrigues & Ba-
talha, SROC como auditor na CBR – Sociedade de Estudos
Técnicos e Empresariais, Lda como consultor.

Integrou o grupo de trabalho para a adopção do Código do
IRC por força da adopção das normas internacionais de contabi-
lidade.

Título: SNC – SISTEMA DE NORMALIZAÇÃO CONTABÍ-
LISTICA
1VOL. 359 PÁG.

Autor: JOSÉ MIGUEL RODRIGUES
Edição: ÁREAS EDITORA
Encomendas: areaseditora@netcabo.pt 

As Novas Demonstrações Financeiras de acordo com as
Normas Internacionais de Contabilidade

os objectivos e o espírito e ainda o futuro das normas interna-
cionais, sendo o capítulo 2 dedicado ao estudo das demonstra-
ções financeiras de acordo com as IFRS/IAS, indo desde a
apresentação de uma definição para o que se entende por de-
monstrações financeiras até ao estudo do balanço, da demonstra-
ção das alterações no capital próprio, da demonstração de resul-
tados, da demonstração dos fluxos de caixa e notas às demons-
trações financeiras.

No capítulo 3 as demonstrações financeiras são apresentadas
de acordo com o projecto divulgado pela CNC, sendo realizado
o estudo de cada elemento, acompanhado de um caso de aplica-
ção e ou de exemplo demonstrativo. No capítulo 4 são apresen-
tados 17 complementos ao estudo dos itens das demonstrações
financeiras, envolvendo temas relevantes e transversais a vários
elementos e às demonstrações financeiras, bem como matérias
de aplicação específica como sejam, a título indicativo, os
contratos de seguro, os instrumentos financeiros, a exploração e
avaliação de recursos minerais e a adopção pela primeira vez das
normas internacionais.

Trata-se de uma obra que, seguramente, vai de encontro às
necessidades dos profissionais e especialistas, como sejam os
TOC, ROC, analistas e consultores, dos docentes e estudantes e
ainda dos leitores e interessados em geral nas matérias da
contabilidade.

Título: AS NOVAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DE
ACORDO COM AS NORMAS INTERNACIONAIS
DE CONTABILIDADE
1 VOL. 255 PÁG.

Autores: ANTÓNIO BORGES, JOSÉ AZEVEDO RODRIGUES,
JOSÉ MIGUEL RODRIGUES, ROGÉRIO RODRI-
GUES

Editora: ÁREAS EDITORA
Encomendas: areaseditora@netcabo.pt 

Bibliografia
Bibliografia
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XIV Jornada de Contabilidade e Fiscalidade
Os Açores, mais concretamente, a cidade de Ponta Delga-

da da bonita ilha de S. Miguel, foi palco, no passado dia 4 de
Outubro, da XIV Jornada de Contabilidade e Fiscalidade, sob
o tema geral “A tributação, os profissionais e a sua responsa-
bilidade no âmbito do interesse público da profissão”.

O evento, organizado pela APOTEC no contexto das
comemorações dos seus 30 anos (1977-2007) ao serviço da
profissão, contou com a presença de cerca de 100 participan-
tes os quais, correspondendo às comunicações e intervenções
de excelência dos oradores e moderadores, colocaram e deba-
teram temas da maior relevância na actualidade para os profis-
sionais, a contabilidade e a fiscalidade e esclareceram dúvi-
das, em especial as decorrentes de alterações verificadas no
passado recente nas matérias objecto da XIV Jornada.

Apresenta-se, de seguida, uma perspectiva resumida dos
trabalhos que decorreram de acordo com o respectivo progra-
ma, amplamente divulgado, nomeadamente no Jornal de Con-
tabilidade n.º 366 – Setembro de 2007.

1. SESSÃO DE ABERTURA

A sessão de abertura foi presidida pelo Presidente da
Direcção Central da APOTEC, Senhor Manuel Patuleia, inte-
grando a respectiva mesa o Senhor Vice-Presidente do Gover-
no Regional dos Açores, Sérgio Humberto da Rocha Ávila, o
Presidente da Câmara do Comercio e Industria de Ponta
Delgada, o Director de Finanças de Ponta Delgada e o Presi-
dente da Assembleia Sub-regional de S. Miguel da APOTEC.

Do discurso proferido pelo Presidente da Direcção Cen-
tral, destacamos:

(...)“Preconizámos que um dos eventos comemorativos
dos 30 anos da APOTEC, fosse realizado nesta linda cidade
de Ponta Delgada, lugar onde há já bastante tempo não
vínhamos. Os associados desta Região Autónoma têm segura-
mente os mesmos direitos que os sócios do Continente e da
Região Autónoma da Madeira.

Estamos cientes que a APOTEC é, por vezes, recordada
pelas excelentes acções formativas que realizámos nesta re-
gião. Merecido é pois o agradecimento público ao colega
Armando Pereira Nunes, anterior presidente da Subsecção
Regional de S. Miguel da APOTEC.

(…)
Ao longo destes 30 anos a APOTEC, instituição de utilida-

de pública, afirmou-se sempre com empenho na defesa dos
seus associados. Sendo estes na maioria técnicos oficiais de
contas, é natural que agora evidencie uma preocupação
acrescida na escolha livre das acções de formação. Somos
desde sempre adeptos da livre e sã concorrência, pois só esta
pode contribuir para um maior desenvolvimento económico e
social.

Dado que a entidade regulamentadora da nossa profissão
nunca respondeu afirmativamente ao pedido de colaboração
proposto pela APOTEC para a formação que conta para
efeitos de créditos do controlo de qualidade, vimo-nos obriga-
dos a apresentar uma exposição a Autoridade da Concorrên-
cia sobre o monopólio da formação por parte CTOC.

Salienta-se, no entanto, que a formação ministrada pela
APOTEC é válida para efeitos do Código de Trabalho.

(…)
O Senhor Vice-Presidente do Governo Regional iniciou a

sua intervenção saudando os presentes e a APOTEC (entidade
de que dispõe de informações em resultado da anterior activi-
dade) pela realização de eventos como a XIV Jornada, que
contribuem para a harmonização e apresentação de informa-
ção financeira e estatística objectiva e transparente por parte
da Região e pelo País e para a existência de regras claras e
seguras, que sejam do conhecimento de todos os intervenientes.

O Senhor Vice-Presidente do Governo Regional dos Aço-
res prosseguiu realçando aspectos fundamentais da Região, da
sua economia e das suas finanças públicas, bem como o
contributo que a mesma tem dado no domínio da solidariedade
nacional em matéria de consolidação orçamental.

Para o membro do Governo Regional devem ser valorizados
os aspectos da RAA relacionados com a dimensão populacional
(2,2% da população nacional), a dispersão geográfica, a ocupa-
ção do espaço, o mar e a sua posição estratégica.

No mesmo contexto referiu que a RAA apresentou ao
longo dos últimos sete anos contas equilibradas e nalguns
casos com saldos positivos (contas essas certificadas pelo
Instituto Nacional de Estatística, Banco de Portugal e
EUROSTAT), contribuindo assim para a redução do défice
das contas nacionais e ou mesmo para a assunção de um défice
superior por parte do Continente.

Acrescentou que a privatização da empresa tabaqueira
regional reforça a solidez financeira do sector empresarial
público e que está em curso o planeamento e a preparação da
reestruturação do sector empresarial regional, incluindo a
criação de uma entidade reguladora para garantir a qualidade
da prestação do serviço público não apenas pela via de
entidades do sector público mas também pelo sector privado.

O Senhor Vice-Presidente do Governo da Região Autóno-
ma dos Açores concluiu referindo que a solidez das contas da
Região deve ser valorizada por todo o País e que a solidarie-
dade deve ser recíproca.

2. IRS/IMPLICAÇÕES DO NOVO NORMATIVO
CONTABILÍSTICO NO IRC

IRS

As balizas constitucionais para a actuação no domínio
tributário e as características de um bom sistema fiscal foram
o ponto de partida da intervenção da primeira oradora, Maria
Irene Abreu, Directora de Serviços do IRS, sob o título “Os
Impostos Directos na Economia”.

Sobre o primeiro aspecto, o art.º 104.º da Constituição da
República estabelece, designadamente, que o imposto sobre o
rendimento pessoal deverá ser único e progressivo, visando a
diminuição das desigualdades, ter em conta as necessidades e os
rendimentos do agregado familiar e em consideração à família,
considerando a oradora, como características de um sistema
fiscal favorável ao investimento, a simplificação, a estabilidade

XIV Jornada de Contabilidade e Fiscalidade
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legislativa, a adopção de taxas baixas e consequentemente base
ampla face às necessidades de financiamento do Orçamento do
Estado, e ainda poucas excepções, o que implica a redução dos
benefícios fiscais pois distorcem a distribuição do esforço fiscal
e raramente atingem os objectivos pretendidos.

De seguida, a oradora chamou a atenção para o facto da
carga tributária em Portugal, que tem apresentado uma evolu-
ção lenta para não desaconselhar o investimento, ser inferior à
média da União Europeia a 25, mas superior, e de modo
significativo, a países fora da UE – caso dos Estados Unidos, do
Japão, da Rússia, da Correia, da China e da Índia, países que
assim são mais competitivos em matéria fiscal que o nosso.

Não obstante as limitações impostas à sua actuação, a
Administração Tributária pode desempenhar um papel rele-
vante para o crescimento através de dois mecanismos:

• Controlo e fiscalização com vista a assegurar que todos
paguem, reduzindo a evasão e ilícitos e a incentivar a
competição leal entre os agentes económicos.

• Redução dos custos de cumprimento: (1) através da decla-
ração electrónica e da redução da complexidade dos
sistemas declarativos; (2) procurando o equilíbrio no
pedido de informação aos agentes económicos; (3) dando
a conhecer as informações vinculativas mais importantes,
com o objectivo de tornar mais transparente a posição da
Administração Tributária; agili-zando a comunicação com
o contribuinte no contencioso fiscal.

Os impostos directos representam 38/39% dos impostos
totais e o IRS 24/25%, sendo a receita deste imposto arreca-
dada sobretudo por via da retenção na fonte sobre rendimentos
sujeitos e do pagamento por conta.

A retenção na fonte, para além de antecipar o pagamento
do imposto, aproximar o pagamento do imposto ao momento
da obtenção dos rendimentos, permite um maior controlo do
pagamento, focalizada num menor número de entidades, ou
seja no substituto – entidade devedora, entidade registadora
ou depositária, entidade pagadora de rendimentos.

A par dos esclarecimentos prestados na sequência das
intervenções dos participantes, a oradora referiu-se ainda: por
um lado, à responsabilidade estabelecida no art.º 28.º da Lei
Geral Tributária para o substituto, pelas importâncias retidas
e não retidas, e para o substituído, pelas importâncias não
retidas, bem como à responsabilidade solidária do substituto
pelo imposto não retido e das entidades emitentes de valores
mobiliários pelo pagamento de imposto em falta, consagrada
no art.º103.º do Código do IRS; e por outro, à simplificação já
introduzida em sede do regime simplificado e das obrigações
acessórias do IRS e da simplificação prevista, designadamente
no que se refere a uma nova declaração modelo 10, engloban-
do os descontos para a segurança social e a saúde.

Sobre o tema, o moderador Américo Brás Carlos salientou
a importância dos recursos humanos da administração tributá-
ria, a problemática da recuperação dos créditos, a relação com
as empresas e os contribuintes e ainda o facto de ao nível da
OCDE, contrariamente a Portugal, nenhum país ter aumenta-
do o seu nível de tributação.

IMPLICAÇÕES DO NOVO NORMATIVO CONTABILÍS-
TICO NO IRC

O “Impacto Fiscal da adopção das NIC e do Sistema de
Normalização Contabilística” foi desenvolvido pela segunda

oradora, Lurdes Matias, Técnica da Direcção-Geral de Impos-
tos, que começou por evidenciar a multiplicidade de organis-
mos envolvidos no processo de harmonização contabilística a
nível internacional (p.e. OCDE, ONU, OMC, IASB), a nível
regional (UE e FEE) e a nível nacional (CNC, CNCAP, ISP,
BP, CMVM, UE), os referenciais que actualmente, em decor-
rência do Regulamento (CE) 1606/2002 e do Decreto-Lei
n.º 35/2005, as empresas têm/podem usar no relato financeiro
e para a obrigatoriedade de, para efeitos fiscais, as entidades
que adoptem as NIC/IFRS, prepararem contas individuais de
acordo com a normalização contabilística nacional e demais
disposições legais, com excepção das sujeitas à supervisão do
Banco de Portugal que adoptem as NCA.

As NIC/IFRS e o futuro SNC – Sistema de Normalização
Contabilística, determinando a existência de três modelos de
relato financeiro em Portugal - Modelo IASB, Modelo SNC
Geral e Modelo SNC-PE – consagram desde logo diferenças
terminológicas entre o Código do IRC e as normas
contabilísticas. A título exemplificativo, Existências passam a
designar-se por Inventários; Proveitos por Réditos ou rendi-
mentos, Custos por Gastos, Provisões para depreciação das
existências por Ajustamentos em Inventários; Reintegrações e
amortizações por Depreciações e amortizações, Imobilizado
corpóreo por Activo fixo tangível, Reavaliação por
Revalorização e Resultado líquido do exercício por Resultado
líquido do período.

Mas mais profundo que as diferenças de terminologia são
as inovações introduzidas pelas normas internacionais e pelo
SNC no modo de encarar a contabilidade na sua perspectiva
do relativo financeiro, com incidências ao nível do reconheci-
mento e mensuração, contemplando procedimentos não con-
signados nos códigos fiscais. Desde logo, citando apenas
algumas das situações mais significativas: (1) reconhecimento
do rédito e sua mensuração pelo justo valor da retribuição
recebida ou a receber líquida dos descontos comerciais e de
quantidade e possibilidade do justo valor ser menor que a
quantia nominal do dinheiro recebido ou a receber quando
haja diferimento do reconhecimento do rédito – IAS 18; (2)
determinação do resultado contabilístico dos contratos de
construção – IAS 11 – apenas com base no método da
percentagem de acabamento, não estando previsto o diferimento
de qualquer percentagem do rédito para fazer face a garantias
contratuais; (3) utilização do justo valor para mensuração dos
activos biológicos consumíveis ou de produção, sendo os
produtos agrícolas colhidos de activos biológicos tratados
como inventários; (4) opção entre o modelo do custo e o
modelo do justo valor para o reconhecimento das proprieda-
des de investimento e opção entre o modelo do custo e o
modelo de revalorização os activos fixos tangíveis e activos
fixos intangíveis; (5) mensuração dos inventários pelo custo
ou pelo valor realizável líquido, dos dois o mais baixo, não
sendo permitida a utilização do LIFO; (6) possibilidade de
opção pela capitalização dos custos de empréstimos obtidos
que sejam directamente atribuíveis à aquisição, construção ou
produção de um activo qualificável como parte do custo desse
activo.

No plano fiscal, e apenas citando algumas das medidas
previstas, perspectiva-se, começando pelo rédito, que serão
mantidas as regras gerais de reconhecimento de proveitos
previstas no art.º 18.º do CIRC e no art.º 7.º do CIRS,
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mensuração continuando a fazer-se pelo bruto, sendo rejeitada
a possibilidade de utilização do valor presente ou actual dos
fluxos financeiros.

A determinação dos resultados dos contratos de construção
deverá ser efectuada apenas tendo por base a percentagem de
acabamento (e nunca a percentagem de facturação), deixando
de ter acolhimento o “critério do encerramento da obra”, não
sendo também permitido o diferimento de 5% do rédito para
fazer face a garantias contratuais, que deverão ser tratadas à
luz do estabelecido na IAS 37 – Provisões, Passivos Contin-
gentes e Activos Contingentes.

A mensuração dos inventários deverá ser efectuada pelo
custo ou valor realizável líquido, dos dois o mais baixo, tendo
sido recomendado que, fiscalmente, seja permitido deduzir no
cálculo do ajustamento em inventários os necessários gastos
previsíveis de acabamento e venda. Deixará também de ser
permitida a utilização do LIFO.

Para os activos biológicos consumíveis deverá adoptar-se
o modelo do justo valor, bem como ser mantido o actual
regime previsto no art.º 18.º do CIRC para os activos biológi-
cos (plantações de explorações silvícolas plurianuais); para os
activos biológicos de produção aplicar-se-á o modelo do justo
valor ou um tratamento fiscal semelhante ao dos activos fixos
tangíveis e, para os produtos agrícolas colhidos de activos
biológicos no momento da colheita o modelo do justo valor ou
o preço de venda líquido.

Na mensuração dos activos fixos tangíveis deve ser aceite
apenas o modelo do custo, devendo ser repensada a periodização
das depreciações e permitida a dedução das que tenham sido
contabilizadas e não aceites em períodos anteriores, devendo
ainda ser aceites quotas inferiores à mínima mediante autori-
zação da administração fiscal, e ser considerada como perda
por imparidade a desvalorização excepcional do art.º 10.º do
DR 2/90 e ser tributada a reversão de perdas por imparidade
que tenham sido aceites fiscalmente.

Para as propriedades de investimento deve ser mantido o
modelo do custo histórico para a sua mensuração, sendo o
tratamento das depreciações e perdas de imparidade idêntico
ao dos activos fixos tangíveis.

Deve ser mantido o regime fiscal próprio relativamente às
operações de relocação e de “sale and lease back”, bem como
mantida a exigência de consistência de classificação de uma
mesma operação de locação pelo locatário e locador.

As perdas por imparidade de activos não amortizáveis (por
exemplo clientes) e as respectivas reversões devem ser aceites
nos mesmo moldes que as actuais provisões e as relativas a
activos amortizáveis apenas quando o preço de venda líquido
for comprovadamente determinável ou nas situações previstas
no art.º 10.º do DR 2/90, não influenciando o lucro tributável
as perdas por imparidade e as reversões de bens revalorizados
levadas a capital próprio.

O dossier fiscal deverá evidenciar os efeitos das alterações
contabilísticas decorrentes da aplicação do novo regime de-
corrente da aplicação das normas internacionais de contabili-
dade e do SNC, prevendo-se, do ponto de vista fiscal, que as
variações nos capitais próprios que resultem de reconheci-
mento e desreconhecimento de activos ou passivos ou das
alterações da sua mensuração só relevarão se os custos,
proveitos e variações patrimoniais reconhecidos após a tran-
sição sejam também fiscalmente relevantes.

3. A RESPONSABILIDADE PROFISSIONAL / O INTE-
RESSE PÚBLICO DA PROFISSÃO

O orador, João Gonçalves Pinto, advogado e Presidente da
Assembleia Geral da APOTEC, iniciou a sua intervenção
realçando a responsabilidade civil por factos ilícitos consigna-
da no art.º 483.º do Código Civil, aplicável no exercício ou
não de uma actividade profissional, logo também aos profis-
sionais de contabilidade, que exercem, e passamos a citar,
“uma profissão de profundo recorte”.

De seguida, pondo em evidência aspectos da vida empre-
sarial e da actividade dos profissionais de contabilidade,
abordou:

• O dever de diligência estabelecido no art.º 64.º do
Código das Sociedades Comerciais e a responsabilidade
(solidária) dos membros dos órgãos de administração
para com a sociedade, prevista no art.º 72.º (e art.º 73.º)
do CSC, que pode ser assacada quer pelos sócios, quer
pelos trabalhadores atento o disposto no Código do
Trabalho no que se refere à graduação dos seus créditos.

• A responsabilidade criminal estabelecida: (i) para as
situações de não entrada do capital por circuito bancário;
(ii) nos art.os 522.º e seguintes do Código das Sociedades
Comerciais, com especial ênfase para a violação do
dever de propor a dissolução da sociedade ou a redução
do capital social, por incumprimento do art.º 35.º do
mesmo Código que, por constituir um crime público,
impõe aos TOC a obrigação de participar ao Ministério
Público por intermédio da Câmara dos Técnicos Oficiais
de Contas.

• Os crimes de abuso de confiança, de burla e de abuso de
cartão de garantia ou de cartão de crédito, previstos,
respectivamente, nos artigos 205.º, 217.º e 225.º do
Código Penal.

• O crime de falência dolosa ou fraudulenta (art.º 227.º do
Código Penal), tendo a este propósito sido analisados
vários aspectos relacionados com o art.º 35.º do Código
das Sociedades Comerciais, o processo especial de dis-
solução de sociedades consignado no art.º 83.º do Códi-
go do Processo Tributário e ainda com o processo de
dissolução pelos conservadores, que transita para o Mi-
nistério Público nos casos de existência de dívidas fis-
cais e inexistência de património.

• A responsabilidade tributária consignada nos art.º 22.º,
23.º e 24.º da Lei Geral Tributária, a qual abrange a
totalidade da dívida, os juros e demais encargos legais e
envolve:
– Os gerentes e administradores, incluindo os responsá-

veis de facto, pelas dívidas relativas ao período de
exercício do seu cargo ou cujo prazo de pagamento
tenha terminado depois deste e pelas dívidas cujo
prazo de pagamento tenha terminado no período do
exercício do cargo.

– Os membros dos órgãos de fiscalização e os ROC
desde que se demonstre que a violação dos deveres
tributários das sociedades resultou do incumprimento
das suas funções de fiscalização, previstas nomeada-
mente no Código das Sociedades Comerciais, no Re-
gime Jurídico dos Revisores Oficiais de Contas e no
respectivo Código Deontológico.
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– Os TOC em caso de violação dos deveres de assunção
de responsabilidade pela regularização técnica nas
áreas da contabilidade e fiscal ou de assinatura de
declarações fiscais, demonstrações financeiras e seus
anexos, tendo sido amplamente debatidas várias situ-
ações que podem ocorrer no domínio do processamento
contabilístico e preparação das declarações fiscais e
salientado o disposto no art.º 8.º do Regime Geral das
Infracções Fiscais e Aduaneiras, nomeadamente no
que respeita à responsabilidade subsidiária e solidária
dos administradores, gerentes e TOC pelo pagamento
das multas e coimas devidas pela falta ou atraso de
quaisquer declarações que devam ser apresentadas no
período de exercício de funções, quando não comuni-
que, no prazo de 30 dias, à DGCI, as razões que impe-
diram o cumprimento atempado da obrigação.

• Os crimes de burla tributária, de frustração de créditos,
de desobediência qualificada, de violação de segredo, de
fraude fiscal, fraude fiscal qualificada e de abuso de
confiança, consignados, respectivamente, nos artigos
87.º, 88.º, 90.º, 91.º, 103.º, 104.º e 105.º do Regime Geral
das Infracções Tributárias (RGIT).

• O dever de exigir a identificação dos clientes previsto
para os revisores oficiais de contas, técnicos oficiais de
contas, auditores externos e consultores na Lei 11/2004,
de 27 de Março, que estabelece o regime de prevenção
e repressão do branqueamento de vantagens de proveni-
ência ilícita.

Rematando, o orador enfatizou a necessidade de, no con-
texto das responsabilidades que lhes estão cometidas e das que
lhes podem ser assacadas, os profissionais da contabilidade
organizarem de forma adequada as suas estruturas de presta-
ção de serviços, disporem de manuais de procedimentos e
também de sistemas que permitam registar e evidenciar a
comunicação com os clientes.

5. A TRIBUTAÇÃO INDIRECTA – IVA

Neste tema, desenvolvido pela Dra. Maria de Lourdes
Amâncio, Directora de Serviços de Reembolsos da DGCI, foi
caracterizada a natureza do IVA e analisadas as alterações de

maior relevo introduzidas neste imposto plurifásico (que subs-
tituiu em 1 de Janeiro de 1986, o monofásico imposto de
transacções), de matriz comunitária, baseada na 6ª Directiva,
que harmonizou as bases tributárias e estabeleceu a aplicação
do imposto aos retalhistas, a tributação geral das prestações de
serviços, a lista comum de isenções e o princípio geral de
tributação dos bens no destino.

As primeiras grandes alterações ao regime do IVA ocorre-
ram em 1993, no contexto da construção do mercado interno,
e traduziram-se na abolição das fronteiras fiscais ostensivas,
definição do conceito de território fiscal e aduaneiro da
comunidade, adopção do regime do IVA nas transacções
intracomunitárias, a que se seguiu, em 1996, a definição do
regime de tributação dos bens em 2.ª mão, harmonizando e
definindo novas regras de tributação, definindo o conceito de
valor tributável e instituindo o regime da margem.

Um segundo grupo de alterações refere-se à determinação
do devedor do imposto, designadamente no que toca à supres-
são da obrigação de nomear representante, à harmonização
das regras de facturação (menções a utilizar nas facturas, auto-
-facturação, facturação emitida por terceiros e facturação
electrónica …), à localização e tributação dos serviços presta-
dos por via electrónica, incluindo a criação do “Portal Electró-
nico” para cumprimento das obrigações fiscais em matéria de
IVA por parte de sujeitos passivos não estabelecidos na Comu-
nidade e que prestem por via electrónica serviços a não
sujeitos passivos nela residentes e ainda à localização do
fornecimento de gás natural e electricidade.

Um outro grupo significativo de alterações (que aliás
suscitaram um vivo debate) visam concretizar medidas desti-
nadas a simplificar as regras de combate à fraude e evasão
fiscal, merecendo realce as introduzidas pela Lei n.º 33/2006,
de 28 de Julho, que estabelece regras especiais de tributa-
ção em matéria de transmissão de bens qualificados como
desperdícios, resíduos e sucatas recicláveis e certas presta-
ções de serviços com estes relacionados, pelo Decreto-Lei
n.º 21/2007, de 29 de Janeiro, que altera as regras de renúncia
à isenção do IVA na locação e transmissão de imóveis e
reformula os procedimentos aplicáveis e consagra a inversão
dos sujeitos passivos não só para os casos de renúncia, mas
também para certas prestações de serviços relativas a imóveis,
nomeadamente nos trabalhos de construção civil realizados
por empreiteiros e sub-empreiteiros.

Mesa da Sessão de Abertura

Mesa do Tema III
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«Estimular e regular a cooperação entre o ISLA e a
APOTEC, nos domínios da formação de técnicos para o
exercício da actividade de Técnicos Oficiais de Contas e áreas
afins, troca de informação científica e técnica», são alguns dos
objectivos do protocolo que acaba de ser celebrado entre a
UNISLA e a Associação Portuguesa de Técnicos de Contabi-
lidade (APOTEC).

A UNISLA, entidade que detém os ISLA de Leiria,
Bragança, Gaia e Santarém, e a APOTEC, vão colaborar, entre
outros aspectos, no «apoio e desenvolvimento a projectos de
formação, «realização de actividades conjuntas, nomeada-
mente colóquios, congressos e publicações», apoiando-se
mutuamente na «realização de estudos e trabalhos de profes-
sores ou funcionários do ISLA ou da APOTEC», «realização
de actividades curriculares e não-curriculares de alunos do
ISLA», designadamente estágios. A elaboração de publica-
ções, clássicas e digitais, é outra das possibilidades previstas
no protocolo.

Protocolo entre a UNISLA e a Associação Portuguesa de
Técnicos de Contabilidade – ISLA e APOTEC cooperam na
formação

Paralelamente a esta cooperação institucional, ficou esta-
belecido no protocolo que os membros da APOTEC, bem
como os seus cônjuges e filhos, passarão a dispor de uma
redução de 10% nas propinas mensais estabelecidas pela
UNISLA em qualquer dos cursos de licenciatura ministrados,
bem como uma redução de 5% nas propinas mensais
estabelecidas pela UNISLA em qualquer dos cursos de Pós-
-Graduação e Doutoramento ministrados.

Entre outros cursos, os ISLA de Leiria, Bragança, Santarém
e Gaia leccionam as licenciaturas em Gestão de Empresas,
Gestão de Recursos Humanos e Informática de Gestão.

No âmbito deste protocolo, o ISLA de Leiria e a APOTEC
estão a preparar 2 cursos de formação avançada, nomeada-
mente, a especialização em Fiscalidade e a pós-graduação em
Normas Internacionais de Contabilidade.

Esta informação está também disponível na área “Protoco-
los” em www.apotec.pt.

Aspecto geral da assembleia

Ainda no âmbito deste tema foi destacada a iniciativa
relativa à reformulação da 6ª Directiva com o objectivo de
integrar num único acto legislativo todas as directivas relativas
ao IVA, bem como abordadas as prioridades estratégicas actuais
da Comissão Europeia, as quais colocam o acento tónico no
princípio da tributação no Estado membro de consumo (o que
implica, por exemplo, a alteração de regras de localização das
prestações de serviços entre sujeitos passivos (B2B) e particu-
lares (B2C)), no reforço das iniciativas no domínio da simpli-
ficação e do combate à fraude, nomeadamente através da
criação de um “balcão único” para o cumprimento das obriga-
ções administrativas por parte dos sujeitos passivos não estabe-
lecidos, matérias a que acrescem os pedidos de derrogação ao
sistema comum do IVA formulados por alguns Estados mem-
bros com vista à aplicação generalizada da auto-liquidação
como forma de combater a fraude carrossel ou em alternativa
para a tributação das transmissões intracomunitárias de bens.

XIV Jornada de Contabilidade e Fiscalidade
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No âmbito da comemoração dos 30 anos da APOTEC, reali-
zou-se a XIV Jornada de Contabilidade e Fiscalidade, nesta que
é a maior das nove ilhas do arquipélago dos Açores.

Aproveitando o fim-de-semana alargado, cerca de uma cente-
na de participantes, preparam-se para descobrir ou redescobrir a
beleza natural e gastronómica desta verdadeira esmeralda em
pleno Atlântico.

O primeiro itinerário levou-nos a provar o ex-libris gastro-
nómico de S. Miguel: o Cozido das Furnas.

Num passeio com paragem na Ribeira Grande (a segunda
cidade de S. Miguel) e nos diversos miradouros, onde a paisagem
nos contagia, visitamos o local onde se cultiva e produz uma das
riquezas da ilha: o chá. Na Gorreana o chá é produzido desde 1883.

Ilha de S. Miguel – Açores. Uma esmeralda no Atlântico
No dia seguinte, cumpriu-se o segundo itinerário, que nos

levou ao verdadeiro bilhete-postal dos Açores em geral, e desta
ilha em particular: a Lagoa das Sete Cidades.

Iniciamos o passeio com uma primeira visita a um dos locais
onde se produz o segundo produto mais conhecido do arquipéla-
go: o ananás.

Vai ser disponibilizado um DVD da viagem aos Açores. Mais informações e
encomendas através do endereço: apotec.coimbra@gmail.com

Cultivo do chá

Chegados ao vale das Furnas, dirigimo-nos para a Lagoa do
mesmo nome, onde fenómenos vulcânicos permitem, que através
de vapor e com o tempo de 6 horas, seja cozinhado o famoso
cozido das Furnas. Assistimos ao “desenterrar” das panelas que
continham o nosso almoço e partimos à descoberta do seu sabor
no restaurante “Miroma”. Para digerir tamanha iguaria, fizemos
o passeio a pé até às Caldeiras, onde pudemos constatar a origem
do arquipélago, através do fervilhar de pequenas lagoas de lama
e do intenso cheiro a enxofre, emanado por fumarolas que
salpicavam o terreno.

Era hora de partir para Vila Franca do Campo, famosa pelas
suas queijadas, subindo depois à Lagoa do Fogo, onde alguns
pingos de chuva não permitiram mais do que o registo fotográfico
do local. Descendo em direcção a Ponta Delgada, foi-nos permi-
tido ainda visitar a Caldeira Velha, uma cascata de água quente
que cai numa represa construída pelo homem e que delicia quem
nela se banha.

Achada – Nordeste

Na Quinta Arruda, pudemos (através da explicação da guia
Conceição) ver todo o processo que leva à produção do ananás e
que tem a duração de 2 anos. Após prova do licor deste fruto e de
algumas compras, partimos para as Sete Cidades. Numa paragem
no miradouro do Pico do Carvão, deu para ver a parte mais
estreita da ilha, com o mar de um lado e do outro, medindo esta
distância em linha recta 8 km.

Chegados à Vista do Rei, a deslumbrante paisagem da Lagoa
das Sete Cidades, extasia os olhos. Descemos à localidade da lagoa
e passando pelos Mosteiros, entramos na Bretanha, assim chamada
pela permanência dos franceses nesta zona da ilha. Aqui iríamos
degustar um almoço de pratos regionais. Após delicioso repasto,
onde no final, não faltaram o fado e outras canções populares,
interpretadas pelos participantes, regressamos a Ponta Delgada,
terminando o passeio numa visita à capela da imagem que os
açorianos mais veneram: o Senhor Santo Cristo dos Milagres.

Houve ainda quem se aventurasse no dia seguinte, a uma
incursão pelo Atlântico a fim de avistar golfinhos e baleias.

No aeroporto, de regresso a Lisboa, a sensação de todos, era
que tinha sido gratificante participar na Jornada enriquecendo a
qualidade profissional, por um lado e por outro, descobrir que
ainda se pode observar a natureza no seu estado puro.

A.J.

A fotografia de grupo

Lagoa das Sete Cidades
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