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NATUREZA DAS CONTAS

1 - Meios financeiros líquidos

2 - Dívidas a pagar e a receber

3 - Inventários 

4 - Investimentos  

5 - Capital 

6 - Gastos 

7 - Rendimentos 

8 – Resultados

Relembrando...

Existem 8 contas, cada uma com o seu significado.

As contas são códigos usados na fase da classificação de cada
documento.

Ao ser usada a mesma conta para operações semelhantes, no final do
mês a conta pode ser consultada e dá-nos o total das operações.

Por exemplo, se tiver comprado por 5 vezes mercadorias a
fornecedores no valor de 100€ (cada uma delas) e imaginando que
ficou a dever. Em cada uma das 5 operações, terá de classificar na
conta 3 inventários e na conta 2 dívidas a pagar.

Ou seja, tem de ser utilizado pelo menos duas contas, uma a débito e
outra a crédito, para se cumprir com a Regra Fundamental da
Contabilidade.

Agora, a questão que se coloca é:

Quando é que debitamos ou creditamos uma conta?

Débito   3   Crédito

100€ 100€

Débito   2   Crédito



Demonstração dos Resultados

Conta 6 Conta 7

Gastos Rendimentos

Balanço

Ativo Capital Próprio 

4 – Investimentos 5 – Capital

3 – Inventários 8 - Resultados

2 – Dividas a Receber Passivo 

1 – Meios financeiros 
líquidos

2 – Dividas a Pagar

Total Total

Para saber se uma conta é de débito ou de crédito, tem que imaginar um “T”
nas demonstrações financeiras ao lado (Demonstração dos Resultados e
Balanço).

Então pode-se dizer que as contas:

 6, 4, 3, 2, 1 são de débito.
 7, 5, 8, 2 são de crédito.

A conta 2 - dívidas a receber e a pagar - é a única conta que, como se pode
ver, tanto é de débito como de crédito. Se for dívidas a receber, fica a
débito, e se for dívidas a pagar, fica a crédito.

Esta é a regra.

Atenção, isto não quer dizer que nunca se credita a conta 6, 4, 3, 2, 1 ou
debita a conta 7, 5, 8, 2.

Quando se diz que ...

 6, 4, 3, 2, 1 são de débito.
 7, 5, 8, 2 são de crédito.

... na verdade, está-se a dizer que a conta tem natureza devedora ou
credora, ou seja, o saldo é devedor ou credor.

Só se pode creditar, por exemplo, uma conta 6 se essa conta tiver valor a
débito.

Por exemplo, a conta 6 tinha um valor de 1000€ a débito, creditei 100€, a
conta 6 fica com um sado devedor de 900€ (1000-100).

Débito   6   Crédito

1000€.      100€

Saldo devedor de 900€



Então, em termos de leitura pode-se dizer que ....

Gastos – 6
Débito Ativo – 4, 3, 2, 1.        Crédito

As contas de Gastos (6) e as contas do Ativo (4,3,2,1)
debitam-se pelos aumentos e creditam-se pelas
diminuições.

No fim ficam com saldo devedor.

Veja exemplos:

- Comprei material de escritório 100€ – conta 6 a débito,
entrou o material na empresa. Só no caso de devolver o
material de escritório, tenho que creditar a conta 6 pelo valor
devolvido, nunca pode ser mais de 100€, porque se só
comprei 100€ não posso devolver 150€. – Não faz sentido?

- Comprei uma viatura 20000€ - conta 4 a débito, entra na
empresa a viatura. Se eu vendesse a viatura tinha que
creditar a conta 4, para sair da empresa.

- Comprei mercadorias para vender 1000€, conta 3 a débito,
só quando vender ou se devolver saí da conta 3. Mas não
posso vender o que não tenho ou devolver o que não
comprei, por isso, a conta tem saldo devedor.

- Um cliente deve à empresa, conta 2 a débito aumentou as
dívidas a receber, quando o cliente pagar, credito a conta 2,
mas, mais uma vez, e em princípio, o cliente não vai pagar
mais do que deve, por isso, a conta tem saldo devedor.

- Tenho 5000€ no banco – conta 1 a débito, não posso pagar
6000€ porque só tenho 5000€.



Então, em termos de leitura pode-se dizer que ....

Rendimentos – 7
Capital Próprio – 5 e 8

Débito Passivo – 2            Crédito

As contas de Rendimentos (7), de Capital Próprio (5 e 8) e
de passivo (2) creditam-se pelos aumentos e debitam-se
pelas diminuições.

No fim ficam com saldo credor.

Veja exemplos:

- Vendi mercadorias a um cliente, então credito a conta 7 –
rendimentos (aumentei as vendas), se o cliente devolver
então debito a conta 7. O cliente não pode devolver o que
não comprou, portanto a conta 7 terá sempre saldo credor.

- Quando se constitui uma empresa, coloca-se o valor a
crédito da conta 5, quer dizer que existe capital próprio. Só
no caso de um sócio querer sair da empresa é que
debitamos a conta 5, porque ele saiu da empresa. Na
mesma a conta 5 fica com saldo credor ou nulo, pois não
pode sair um sócio que não tinha entrado na empresa.

- A conta 8 é das poucas contas que pode ter saldo devedor
ou credor. Como vimos a conta 8 é o resultado da diferença
entre a conta 7 e a conta 6, se a 7 > 6 a empresa dá lucro,
se a 6 > 7 a empresa dá prejuízo. Assim quando dá lucro a
conta tem um valor a crédito e quando dá prejuízo a 8 tem
valor a débito (neste caso colocamos o valor com o sinal de
menos no capital próprio).

- No caso da conta 2 – passivo, se creditarmos, aumentamos
a dívida, se debitarmos, diminuímos a dívida. De qualquer
forma, não podemos debitar se não tiver valor a crédito, ou
seja, não posso pagar se nem devo.



TIPOS DE CONTAS

1 - Meios financeiros líquidos
2 - Dívidas a pagar e a receber
3 - Inventários 
4 - Investimentos  
5 - Capital 
6 - Gastos 
7 - Rendimentos 
8 – Resultados

Já vimos que existem 8 classes de
contas, desde a conta 1 até à conta 8.

Mas, dentro de cada uma destas
classes de contas existem outras mais.
Dê uma vista de olhos nos quadros de
contas...

Existem dois quadros:

- O azul para microentidades
- O vermelho para as outras entidades

Repare na conta 1 do azul...

1 – Meios Financeiros Líquidos
11 – Caixa
12 – Depósitos à ordem
13 – Outros depósitos bancários
14 – Outros



Contas Divisionárias 

Conta divisionária 1 – Meios Financeiros Líquidos
Conta divisionária 12 – Depósitos à ordem
Conta elementar 121 – Caixa Geral de Depósitos
Conta elementar 122 – Millennium BCP
Conta elementar 123 – Bankinter
Conta elementar 124 – Etc..

Conta divisionária 2 – Dívidas a receber e a pagar
Conta divisionária 21 – Clientes
Conta divisionária 211 – Clientes conta corrente
Conta elementar 211001 – Conta Mais Certa
Conta elementar 211002 – Empresa ABC
Conta elementar 211003 – Empresa DEF

Contas Elementares 

As contas divisionárias são contas que se podem subdividir, ou seja, criar
subcontas dentro da conta principal.

As contas divisionárias não são contas de lançamento, porque existem
subcontas dentro da conta principal.

A este tipo de contas nós chamamos de conta mãe.

As contas elementares são contas que não são divididas, ou seja, não se
cria subcontas dentro da conta principal.

As contas elementares são contas de lançamento e que não são mais
subdivididas.

A este tipo de contas nós chamamos conta filha.

As empresas podem criar subcontas dentro das contas mãe.

A conta 12 não é de lançamento se forem criadas subcontas. Os
contabilistas devem criar subcontas para depois saberem qual o banco que
se trata.

A conta 21 não é de lançamento existe subcontas 211, 212 etc. Além destas
o contabilista deve criar subcontas dentro da conta 211 para identificar os
clientes.

Contas Subsidiárias

As contas subsidiárias são contas que se utilizam para chegar à conta
principal. Dizemos que as contas subsidiárias não são contas de balanço.

Por exemplo: contas 6 e 7

Utilizam-se as contas 6 e 7 para chegar à conta 8 – Lucro ou prejuízo, as
contas 6 e 7 não transitam de um ano para outro, pois elas são saldadas e
transferidas no final do ano para a conta 8.

Ou seja, se eu consultar a conta 7 no programa de contabilidade apenas vou
obter informação deste ano, se quiser consultar os rendimentos do ano
passado terei que sair do programa deste ano e entrar no do ano passado e
consultar a conta 7.

São também contas subsidiárias as contas 31 e 38 – Utilizam-se estas
contas para chegar à conta 32 ou 33.

Contas Mistas

As contas mistas são contas que tanto podem estar no ativo como no
passivo.

Isto só pode acontecer com a conta 2 – Dívidas a receber e a pagar, porque
é a única que está tanto no ativo como no passivo.

Ou seja, são contas de entidades a quem podemos ter valores para receber
como para pagar.

Por exemplo:
- Conta 24 – Estado, tanto a empresa pode estar a dever dinheiro ao

estado como o estado pode estar a dever a empresa. Cuidado: A
conta 24 é mista, mas a conta 2436 – IVA a pagar não é mista, esta
conta é só do passivo. Ou seja, a conta mãe pode ser mista, mas a conta
filha não.

- Conta 26 – Sócios, tanto a empresa pode estar a dever aos sócios como
os sócios podem estar a dever a empresa.

- Conta 27 – Outras contas a receber e a pagar
- Conta 28 – Diferimentos



RESULTADO

GASTOS (conta 6) RENDIMENTOS (conta 7)

Existem diversos gastos - dê uma vista de olhos 
no código de contas

Existem diversos rendimentos - dê uma vista de 
olhos no código de contas

Demonstração dos Resultados

Passos para apurar o resultado (lucro ou prejuízo) de uma empresa devemos...

7 – Rendimentos

6 – Gastos

811 – Resultado Antes de Impostos (RAI) = (conta 7 – conta 6)

812 – Imposto sobre o Rendimento = RAI x taxa de imposto

818 – Resultado Líquido do Período = (conta 811 – conta 812)



PATRIMÓNIO

Ativo Capital Próprio 

4 – Investimentos 5 – Capital

3 – Inventários 8 – Resultados

2 – Dividas a Receber Passivo 

1 – Meios financeiros líquidos 2 – Dividas a Pagar

Total Total

Balanço

Se reparar, o ativo corresponde aos bens + os direitos de uma empresa.

Conta 4 – compras para a empresa com duração superior a um ano – são
bens

Mobiliário
Edifício
Viaturas
Etc.

Conta 3 – Compras para vender – são bens

Conta 2 – Dividas a receber – são direitos

Conta 1 – Meios Financeiros Líquidos – Depende: se o dinheiro tiver na
nossa posse é considerado um bem, mas se tiver na posse de outros é
considerado um direito de receber.

Se reparar o passivo corresponde às obrigações de uma empresa.

Conta 2 – Dívidas a pagar – são obrigações

O Capital Próprio corresponde ao valor que uma empresa vale...

PATRIMÓNIO LÍQUIDO = BENS + DIREITOS - OBRIGAÇÕES

CAPITAL PRÓPRIO = ATIVO - PASSIVO

PATRIMÓNIO BRUTO



FACTOS PATRIMONIAIS

Permutativos Modificativos

Qualquer documento classificado na contabilidade é um facto patrimonial. Existem dois tipos de factos patrimoniais...

Considera-se um facto patrimonial permutativo 
quando o valor do Património Líquido (Capital 

Próprio) não altera.

Considera-se um facto patrimonial modificativo quando o valor do 
Património Líquido (Capital Próprio) altera – isto só acontece 

quando utilizamos as contas 6 e 7 (subsidiárias da 8) e a conta 5.

Aumentativos Diminutivos

Quando o património aumenta

Exemplos de factos 
patrimoniais modificativos 

aumentativos:

- Entrada de um novo sócio 
na empresa

- Constituição da empresa
- Venda de Mercadorias 
- Prestação de serviços 

efetuadas a clientes
- Recebimento de juros
- Subsídios recebidos
- Etc...

Quando o património diminui

Exemplos de factos 
patrimoniais modificativos 

diminutivos:

- Saída de um sócio da 
empresa

- Consumo da eletricidade, 
água, luz, telefone, etc..

- Processamento de salários
- Pagamento de juros
- Distribuição de lucros aos 

sócios
- Etc...

Quando o património não altera

Exemplos de factos patrimoniais 
permutativos:

- Depósito no banco
- Recebimento de clientes
- Pagamento a fornecedores
- Pagamento ao estado
- Pagamento dos salários
- Pagamento de um empréstimo
- Venda de mercadorias a preço de custo
- Etc...

FACTOS PATRIMONIAIS



CONCEITOS

Despesa Gasto Pagamento 

Receita Rendimento Recebimento 

Quando se utiliza uma conta 6

Quando se utiliza uma conta 7

Quando se paga

Quando se recebe
Quando existe um 
adiantamento, uma 

encomenda.

Quando existe um 
adiantamento, uma 

encomenda, ou quando se 
compra mercadorias (conta 3) 
e investimentos (4) que não é 
considerado imediatamente 

gasto conta (6)



CURIOSIDADE
Se pararmos para pensar, existem 3 tipos de compras (conta 3, conta 4, conta 6), mas o lucro é apurado
pela diferença entre a conta 7 e a conta 6. Então isto quer dizer que as compras de mercadorias ou de
investimentos não diminuem o lucro e não afetam no imposto a pagar? Parece ser mais justo fazer 7-3-4-6
não é?

Na verdade todas as compras (3, 4 ou 6) têm de se converter numa conta 6.

Mas o Estado e a Normas da contabilidade não permitem fazer isso de imediato.

Imagine um restaurante que abriu em dezembro e está nos preparativos para abrir portas ao público em
janeiro. Ele, em dezembro, comprou imensas mercadorias (sumos, carne, peixe, massa, arroz, etc.) se
essas compras fossem lançadas de imediato numa conta 6, a empresa, no primeiro ano, daria prejuízo, e
no segundo lucro, pois as compras tinham sido consideradas em dezembro e as vendas em janeiro. Neste
caso – compra de mercadorias – temos que lançar numa conta 3 as mercadorias para vender, e só depois
de se venderem as mercadorias é que tiramos da conta 3 e colocamos na conta 61 – Custo da mercadoria
vendida.

Imagine agora, um hotel que foi comprado num ano. Se nós lançássemos como gasto, ao invés da conta 43
– Edifício, no primeiro ano, a empresa daria imenso prejuízo e no segundo ano lucro, pois já não tinha o
custo com a compra do hotel. Neste caso, as normas dizem que devemos registar os investimentos numa
conta 4, e ver a vida útil desses investimentos. Por exemplo se comprei um hotel por 10.000.000€ e a vida
útil é 50 anos, então só será gasto em cada ano 10.000.000€ / 50 anos = 200.000€. A isto nós chamamos
depreciações.

Este problema não acontece com a conta 6, uma vez que já é conta 6, e só se classificam nesta conta
despesas mensais, como por exemplo água, luz, salários, etc., e bens adquiridos para utilização da
empresa, com vida útil inferior a um ano.


