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INVESTIMENTOS

Os Ativos fixos tangíveis são itens tangíveis os que:

a) Sejam detidos para uso na produção ou fornecimento de

bens ou serviços, para arrendamento a outros, ou para fins

administrativos; e

b) Se espera que sejam usados durante mais do que um

período. (NCRF 7)



INVESTIMENTOS

Um Ativo intangível é um ativo não monetário identificável

sem substância física. (NCRF 6 – 8)



INVESTIMENTOS

Propriedade de investimento é a propriedade (terreno ou

um edifício, ou parte de um edifício, ou ambos) detida (pelo

proprietário ou pelo locatário numa locação financeira) para

obter rendas ou para valorização do capital ou para ambas

as finalidades, e não para: a) Uso na produção ou

fornecimento de bens ou serviços ou para finalidades

administrativas; ou b) Venda no decurso ordinário do

negócio. (NCRF 11 - 5)



DEPRECIAÇÕES - DEFINIÇÃO

A depreciação é a imputação sistemática da quantia

depreciável de um ativo durante a sua vida útil.



DEPRECIAÇÕES – INÍCIO E TERMO

A depreciação de um ativo começa quando este esteja

disponível para uso, isto é, quando estiver na localização

e condição necessárias para que seja capaz de operar na

forma pretendida. A depreciação de um ativo cessa na

data que ocorrer mais cedo entre a data em que o ativo for

classificado como detido para venda e a data em que o

ativo for desreconhecido. (NCRF 7 – 55)

DEPRECIAÇÕES



DEPRECIAÇÕES – VALOR RESIDUAL

Não se pode depreciar o valor residual. (NCRF 7 – 53)

Previsto nos contratos de locação financeira.

Corresponde ao valor a pagar no final do contrato para o

bem pertencer legalmente ao comprador.

Esse valor é estipulado no início do contrato.

Substância Sobre a Forma



DEPRECIAÇÕES

O método de depreciação usado deve refletir o modelo

porque se espera que os futuros benefícios económicos do

ativo sejam consumidos pela entidade. (NCRF 7 – 60)

Decreto Regulamentar n.º 25/2009:

 Método das quotas constantes / linha reta;

 Método das quotas decrescentes / degressivas / saldo

decrescente;

 Outros métodos (unidades produzidas, etc.).



DEPRECIAÇÕES - CRITÉRIOS

ANUAL DUODÉCIMOS

 Mais utilizada pelas empresas –

sobretudo microentidades;

 Operação registada no mês 13;

 Menos trabalho – já que só se lança uma

vez por ano;

 Injustiça – por exemplo: uma viatura

adquirida no último dia do ano por

20000€ pode ser depreciada em 5000€;

 Custos mensais não reais – já que falta

a proporção da depreciação.

 Utilizada por empresas de maior dimensão

- para terem custos mensais reais.

 Operação registada em cada um dos

meses;

 Mais trabalho – as depreciações têm de

ser lançadas todos os meses;

 Mais justo – por exemplo: uma viatura

adquirida por 20000€ no último dia do ano

só pode ser depreciada em 5000€/12;

 Custos mensais reais – pois as

depreciações são lançadas mensalmente.



EXEMPLO

Aquisição de uma fotocopiadora:

 Valor de aquisição: 20 000€;

 Código: 2275;

 Taxa de depreciação: 20%;

 Vida útil: = 5 anos;

 Capacidade: 1 000 000 fotocópias.

DEPRECIAÇÕES



DEPRECIAÇÕES – LINHA RETA

O cálculo das depreciações e amortizações faz-se, em

regra, pelo método da linha reta.

A quota anual de depreciação ou amortização que pode ser

aceite como gasto do período de tributação é determinada

aplicando-se as taxas de depreciação ou amortização

específicas fixadas na tabela.

Dep. período = (VA – VResidual) x taxa de depreciação



Método das quotas constantes:

20 000€ x 20%= 4 000€/ano

DEPRECIAÇÕES

DEPRECIAÇÕES – LINHA RETA

MÉTODO DAS QUOTAS CONSTANTES / LINHA RETA

N N+1

642 438 642 438

4000 4000 4000 4000

VC = 20 000 – 4 000 = 16 000€ VC =16 000 – 4 000 = 12 000€

N+2 N+3 e N+4

642 438 642 438

4000 4000 4000 4000

VC =12 000 – 4 000 = 8 000€ VC = 0€
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Valor depreciado

DEPRECIAÇÕES

DEPRECIAÇÕES – LINHA RETA



DEPRECIAÇÕES – SALDO DECRESCENTE

A quota anual de depreciação que pode ser aceite como

gasto do período de tributação determina-se aplicando

aos valores do ativo que ainda não tenham sido

depreciados, as taxas referidas na tabela corrigidas

pelos seguintes coeficientes máximos:

a) 1,5 (vida útil inferior a cinco anos)

b) 2 (vida útil de cinco ou seis anos)

c) 2,5 (vida útil superior a seis anos)

Dep. período = (VC – VResidual) x coeficiente x taxa de depreciação



 Ano 1: 20 000€ x 20% x 2 = 8 000€;

 Ano 2: 12 000€ x 20% x 2 = 4 800€;

 Ano 3: 7 200€ x 20% x 2 = 2 880€;

 Ano 4: 4 230€ x 20% x 2 = 1 722€;

 Ano 5: 4 230€ - 1 722€ = 2 592€.

O valor depreciado em
cada ano, não pode
ser superior ao valor
depreciado no ano

anterior.

DEPRECIAÇÕES

DEPRECIAÇÕES – SALDO DECRESCENTE



 Ano 1: 20 000€ x 20% x 2 = 8 000€;

 Ano 2: 12 000€ x 20% x 2 = 4 800€;

 Ano 3: 7 200€ x 20% x 2 = 2 880€;

 Ano 4: 4 230€ : 2 = 2 810€;

 Ano 5: 4 230€ - 2 810€ = 2 810€.

DEPRECIAÇÕES – SALDO DECRESCENTE



MÉTODO DAS QUOTAS DECRESCENTES

N N+1

642 438 642 438

8000 8000 4800 4800

VC = 20 000 – 8 000 = 12 000€ VC = 12 000 – 4 800 = 7 200€

N+2 N+3 e N+4

642 438 642 438

2880 2880 2810 2810

VC = 7 000 – 2 880 = 4 230€ VC = 0€

DEPRECIAÇÕES – SALDO DECRESCENTE
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DEPRECIAÇÕES

DEPRECIAÇÕES – SALDO DECRESCENTE



DEPRECIAÇÕES – UNIDADES PRODUZIDAS

Quando a natureza do deperecimento ou a atividade

económica do sujeito passivo o justifique podem, ainda, ser

aplicados métodos de depreciação e amortização

diferentes dos indicados anteriormente, mantendo-se os

períodos máximos e mínimos de vida útil.

Dep. período = (VA- VResidual) x 



 Ano 1: 20 000€ x = 3 000€;

 Ano 2: 20 000€ x = 1 600€;

 Ano 3: 20 000€ x = 5 000€;

 Ano 4: 20 000€ x = 4 000€;

 Ano 5: 20 000€ x = 6 400€.

DEPRECIAÇÕES – UNIDADES PRODUZIDAS
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Nota:
Mesmo que se tirem mais fotocópias, apenas se deprecia até à
capacidade total da máquina.

DEPRECIAÇÕES – UNIDADES PRODUZIDAS



CONSISTÊNCIA NO MÉTODO

O método de depreciação é aplicado consistentemente a

um ativo de período para período, a menos que ocorra

alguma alteração significativa no modelo esperado de

consumo dos futuros benefícios económicos associados a

esse ativo. (NCRF 7 – 61)

DEPRECIAÇÕES



ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS

A alienação de um item do ativo fixo tangível pode ocorrer

numa variedade de formas (por exemplo, por venda, por

celebração de um contrato de locação financeira ou por

doação). Aquando da alienação de um item do ativo fixo

tangível, uma entidade deve aplicar os critérios referidos na

NCRF 20, para reconhecimento do rédito. A NCRF 9 aplica-

se à alienação por “venda seguida de locação”. (NCRF 7 –

68)



Alienação de Ativos Fixos Tangíveis

43x 6871 / 7871

C D Anular o Valor de Aquisição

438

D C Anular as Depreciações Acumuladas

12

D C Registar o recebimento

Se o cálculo das operações resultar em saldo devedor, há uma menos

valia e a sua contabilização é registada na conta 6871.

Se o cálculo das operações resultar em saldo credor, há uma mais valia e

a sua contabilização é registada na conta 7871.

ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS



No ano ou mês da alienação, os AFT não se

depreciam.

A depreciação só se regista até ao ano ou mês

anterior ao da alienação, consoante o critério de

depreciação utilizado pela entidade.

ALIENAÇÕES

ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS



AULA 10



Capital próprio é o interesse residual nos ativos da

entidade depois de deduzir todos os seus passivos.

(estrutura conceptual § 49)

CAPITAL PRÓPRIO - DEFINIÇÃO



Aquando da constituição da empresa, os sócios /

acionistas decidem qual o valor do capital social e qual a

quota/ações correspondente a cada um.

 Subscrição: aquisição da quota;

 Realização: pagamento da quota.

CONTITUIÇÃO DA EMPRESA

CAPITAL PRÓPRIO – CONTA 51



CONSTITUIÇÃO DA EMPRESA

Subscrição de Capital Despesas de constituição

51 261 / 262 6265 12/268/2532

C D D C

 As Sociedades Anónimas (Pequenas, Médias e Grandes

Entidades) utilizam a conta 261 – Acionistas com subscrição.

 As Sociedades por quotas (Micro, Pequenas, Médias e Grandes

Entidades) e as Sociedades Anónimas (Micro entidades) utilizam

a conta 262 – Quotas não liberadas.

CONSTITUIÇÃO DA EMPRESA

CAPITAL PRÓPRIO – CONTA 51



A realização do capital social pode ser feita em dinheiro

(por transferência bancária) ou em espécie (com a

entrega de bens).

Realização de Capital

261 / 262 12 / 3x / 4x

C D

CONSTITUIÇÃO DA EMPRESA

CAPITAL PRÓPRIO – CONTA 51



A realização do capital social pode se caraterizar por 4

situações:

 o sócio não realiza o capital;

 o sócio realiza o capital em montante inferior ao da sua

quota;

 o sócio realiza o capital em montante igual ao da sua

quota;

 o sócio realiza o capital em montante superior ao da sua

quota.

REALIZAÇÃO DE CAPITALCONSTITUIÇÃO DA EMPRESA

CAPITAL PRÓPRIO – CONTA 51



O sócio não realiza o capital:

Não se faz qualquer registo contabilístico.

O sócio tem uma dívida à empresa, dívida essa refletida

na conta 261/262.

CONSTITUIÇÃO DA EMPRESA

CAPITAL PRÓPRIO – CONTA 51



O sócio realiza o capital em montante inferior ao da

sua quota:

Diz-se que o capital está parcialmente realizado, porque a

conta 261/262 ainda tem saldo.

Realização de Capital

261 / 262 12 / 3x / 4x

C D

CONSTITUIÇÃO DA EMPRESA

CAPITAL PRÓPRIO – CONTA 51



O sócio realiza o capital em montante igual ao da sua

quota:

Diz-se que o capital está totalmente realizado, porque a

conta 261/262 está saldada.

Realização de Capital

261 / 262 12 / 3x / 4x

C D

CONSTITUIÇÃO DA EMPRESA

CAPITAL PRÓPRIO – CONTA 51



O sócio realiza o capital em montante superior ao da

sua quota:

Diz-se que o capital está totalmente realizado e a

empresa tem uma dívida para com o sócio.

REALIZAÇÃO DE CAPITAL

Realização de Capital

261 / 262 12 / 3x / 4x 268 / 2532

C D D

CONSTITUIÇÃO DA EMPRESA

CAPITAL PRÓPRIO – CONTA 51



Todos os aumentos de capital devem constar em ata e

deve-se proceder ao seu registo contabilístico.

Os aumentos de capital podem ocorrer:

 Sem entrada de novos sócios:

 Pelo aumento de quotas;

 Pela incorporação de reservas.

 Com entrada de novos sócios – implica conta 54

CONTITUIÇÃO DA EMPRESAAUMENTO DE CAPITAL

CAPITAL PRÓPRIO – CONTA 51



CAPITAL PRÓPRIO – CONTA 51

O aumento de quotas pode ocorrer sem entrada novos

sócios, sendo efetuado pela entrega de uma quantia

monetária à empresa, pela incorporação de prestações

suplementares ou em espécie.

AUMENTO DE CAPITAL – SEM ENTRADA DE NOVOS SÓCIOS

AUMENTO DE CAPITAL (Sem entrada de novos Sócios)

Em dinheiro ou bens Por incorporação de Reservas

51x 12 / 3x / 4x 51x 5x

C D C D



No caso de aumento de capital com entrada de novos

sócios é normal que existam prémios de emissão –

conta 54, pois não seria justo um novo sócio pagar

apenas o valor nominal.

Para ser justo o novo sócio ou acionista deveria pagar o

equivalente ao valor contabilístico das quotas/ações.

CAPITAL PRÓPRIO – CONTAS 51 e 54

AUMENTO DE CAPITAL – COM ENTRADA DE NOVOS SÓCIOS



Valor nominal:

 Corresponde ao saldo da conta 51

Valor contabilístico:

 Corresponde ao montante total do capital próprio

Valor de subscrição:

 Corresponde ao valor entregue pelos sócios

Prémio de emissão:

 Diferença entre o valor de subscrição e o valor

nominal

AUMENTO DE CAPITAL

CAPITAL PRÓPRIO – CONTAS 51 e 54  

AUMENTO DE CAPITAL – COM ENTRADA DE NOVOS SÓCIOS



A entrada de novos sócios é registada pelo valor nominal

na conta 51, o valor do prémio na conta 54 e o valor

subscrito na conta 11/12/2x.

AUMENTO DE CAPITAL – COM ENTRADA DE NOVOS SÓCIOS

CAPITAL PRÓPRIO – CONTAS 51 e 54  

AUMENTO DE CAPITAL – COM ENTRADA DE NOVOS SÓCIOS

AUMENTO DE CAPITAL (Com entrada de novos sócios)

Com prémio de emissão

51x 54 11/12/2x
C C D



AULA 11



CAPITAL PRÓPRIO – CONTA 52

Se um sócio/acionista pretende sair da sociedade, mas a

sociedade não pretende diminuir o seu capital, esta

procede à aquisição de quotas ou ações próprias.

Estas quotas ou ações serão posteriormente adquiridas

pelos atuais sócios da empresa ou por novos

sócios/acionistas que venham a ter participação na

sociedade.

Nota: A empresa só poderá adquirir 10% de quotas/ações

próprias e terá de alienar em 3 anos.



Aquisição de quotas ou ações próprias:

A conta 521 é debitada pelo valor nominal, a conta 12

pelo valor de subscrição e a conta 522 é

debitada/creditada pelo valor remanescente.

AQUISIÇÃO DE AÇÕES PRÓPRIAS

AQUISIÇÃO DE QUOTAS/AÇÕES PRÓPRIAS

Pela aquisição Criação de reservas indisponíveis

521 522 12 5522 5521

D D C C C D

CAPITAL PRÓPRIO – CONTA 52



Alienação de quotas ou ações próprias:

A conta 521 é creditada pelo valor nominal, a conta 12

pelo valor de subscrição e a conta 522 é debitada ou

creditada consoante as quotas ou ações tenham sido

alienadas abaixo ou acima do seu valor nominal,

respetivamente.

ALIENAÇÃO DE AÇÕES PRÓPRIAS

Pela alienação Anulação de reservas indisponíveis

521 522 12 5522 5521

C D C D D C

CAPITAL PRÓPRIO – CONTA 52



Alienação de quotas ou ações próprias:

O valor resultante da diferença entre a aquisição e a

alienação de quotas ou ações próprias, refletido na conta

522 deve ser transferido para a conta 599 – Outras

variações no Capital Próprio.

ALIENAÇÃO DE AÇÕES PRÓPRIAS

Anulação de reservas indisponíveis

522 599

D C D C

CAPITAL PRÓPRIO – CONTA 52



CAPITAL PRÓPRIO – CONTA 53

Algumas empresas não cumprem com o pressuposto da

continuidade, porque têm Capital Próprio negativo.

Dupla função das prestações suplementares:

 Capitalizar a sociedade, ou seja, adequar o capital

próprio às necessidades sociais;

 Garantir os credores, pois as prestações suplementares

não podem ser restituídas se o Capital Próprio ficar

inferior à soma do capital e da reserva legal.



De forma a contornar esta situação, os sócios

podem optar por proceder a aumentos de capital

através de prestações suplementares.

PRESTAÇÕES SUPLEMENTARES

Aumento de capital de através de
prestações suplementares

53 12 / 268 / 2532

C D

CAPITAL PRÓPRIO – CONTA 53

As prestações suplementares não implicam um aumento do

capital ou uma redução, caso haja a restituição, logo não

aumentam a responsabilidade dos sócios.



A responsabilidade dos sócios pode ser limitada

ao capital subscrito (S.A., Lda. e EIRL’s) ou

ilimitada (ENI’s, Sociedades em Nome Coletivo

e Sociedades em Comandita por ações).

RESPONSABILIDADE

CAPITAL PRÓPRIO – RESPONSABILIDADE



Responsabilidade limitada:

Cada sócio é responsável pelas obrigações da

empresa até ao limite da sua quota, não

recaindo a responsabilidade sobre o seu

património particular, ou seja, o património

pessoal fica protegido.

CAPITAL PRÓPRIO – RESPONSABILIDADE



Responsabilidade ilimitada:

Os sócios respondem ilimitadamente pelas

obrigações da empresa.

A responsabilidade incide sobre o todo o seu

património particular.

RESPONSABILIDADE

CAPITAL PRÓPRIO – RESPONSABILIDADE



Responsabilidade subsidiária:

Quando a empresa não consegue fazer face às

suas obrigações, estas recaem sobre os seus

responsáveis (sócios e gerentes).

RESPONSABILIDADE

CAPITAL PRÓPRIO – RESPONSABILIDADE



Responsabilidade solidária:

Se um dos sócios não cumprir as suas

obrigações, os outros sócios respondem

solidariamente pelas obrigações do primeiro,

tendo o direito a serem ressarcidos por aquele

posteriormente.

CAPITAL PRÓPRIO – RESPONSABILIDADE



Responsabilidade condicional:

Os estatutos da empresa podem prever que um

determinado sócio (particularmente os sócios

gerentes) podem ser os únicos responsáveis

pelas obrigações da empresa, em função Do

cargo que desempenham na organização.

RESPONSABILIDADE

CAPITAL PRÓPRIO – RESPONSABILIDADE


