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TIPOS DE CONTABILIDADE

EMPRESAS COTADAS 
EM BOLSA

EMPRESAS PRIVADAS 
NÃO COTADAS EM 

BOLSA
ENTIDADES PÚBLICAS

ENTIDADES  DO 
SECTOR NÃO 
LUCRATIVO

NIC

NORMAS INTERNACIONAIS 
DE CONTABILIDADE

SNC

SISTEMA DE 
NORMALIZAÇÃO 
CONTABILÍSTICA

SNC – AP

SISTEMA DE 
NORMALIZAÇÃO 

CONTABILÍSTICA PARA A 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

SNC – SNL

SISTEMA DE 
NORMALIZAÇÃO 

CONTABILÍSTICA PARA O 
SECTOR NÃO LUCRATIVO

Existem diversas formas de fazer contabilidade

Vamos estudar o 
SNC



SISTEMA DE NORMALIZAÇÃO CONTABILÍSTICA

Existem dois documentos que os Contabilistas tem de ter em atenção 

antes de fazer qualquer contabilidade:

NORMAS
ESTRUTURA 
CONCETUAL

As normas dizem como
classificar as operações.

A estrutura conceptual dita
as regras básicas.

Em caso de conflito prevalecem as normas.



NORMAS

Para saber quais as normas a adotar 1º temos que saber a dimensão da
empresa

Micro Entidade Pequena Entidade Média Entidade Grande Entidade

Trabalhadores ≤ 10 ≤ 50 ≤ 250 + 250

Volume de negócios* ≤ 700.000€ ≤ 8.000.000€ ≤ 40.000.000€ + 40.000.000€

Valor do Balanço ≤ 350.000€ ≤ 4.000.000€ ≤ 20.000.000€ + 20.000.000€

NC – ME ** NCRF –PE *** NCRF ****

TEM DE ADOTAR AS NORMAS SEGUINTES SEMPRE QUE ULTRAPASSA 2 DOS 3 LIMITES

MESMO QUE NÃO ULTRAPASSE 2 DOS 3 LIMITES, PODE OPTAR POR ADOTAR AS NORMAS SEGUINTES

SE TIVER ULTRAPASSADO 2 DOS 3 LIMITES NÃO PODE ADOTAR NORMAS ANTERIORES

* Volume de negócios = Vendas + Prestação de Serviços
** NC – ME: Norma Contabilística para Microentidades
*** NCRF – PE: Norma Contabilística de Relato Financeiro para Pequenas Entidades
**** NCRF: Normas Contabilísticas de Relato Financeiro



Quais as diferenças entre fazer a contabilidade de uma Micro, Pequena,
Média ou Grande Entidade?

Micro Entidade Pequena Entidade Média Entidade Grande Entidade

1 ª Diferença tem a ver com as normas a adotar

NC – ME ** NCRF – PE * NCRF

Só existe uma Norma Só existe uma Norma Existe 28 Normas

Menos Trabalho Mais Trabalho Muito Mais Trabalho

2 ª Diferença tem a ver com as Demonstrações Financeiras a elaborar

Demonstração dos 
Resultados 

(para microentidades)

Demonstração dos 
Resultados 

(modelo reduzido)

Demonstração dos Resultados 
(modelo individual ou consolidado)

Balanço
(para microentidades)

Balanço 
(modelo reduzido)

Balanço
(modelo individual ou consolidado)

Anexo Anexo

Demonstração de Fluxos de Caixa

Demonstração de Alteração de Capital Próprio

3 ª Diferença tem a ver com as contas a utilizar

Existe um plano de contas 
específico para as 

Microentidades, existem contas 
que as Microentidades não 
podem usar em relação ao 

Plano de Contas Geral

Deve-se utilizar o Plano de Contas Geral

* A NCRF – PE é um resumo das 28 NCRF
** A NC – ME é um resumo da NCRF-PE, se reparar esta norma não tem NCRF e não é por acaso, é precisamente porque não tem de relatar nada, pois não tem que elaborar o
anexo.



ESTRUTURA CONCETUAL

Só existe uma Estrutura Concetual comum a todas as empresas.

Na Estrutura Concetual são abordados os seguintes temas:

 Utentes interessados na informação contida nas DF’s

 Pressupostos

 Caraterísticas Qualitativas do SNC

 Constrangimentos

 Definições

 Bases de Mensuração



Utentes interessados nas demonstrações financeiras de uma empresa

UTENTES

BANCOS

•Receber juros

SÓCIOS / 
ACIONISTAS

•Para obter o 
retorno do 
investimento

ESTADO

•Para receber 
impostos

GERENTES

•Para 
apresentarem 
resultados 
aos sócios / 
acionistasCLIENTES

•Para 
comprarem 
os produtos 
da empresa

FORNECEDO
RES

•Para 
venderem o 
produto deles 
à empresa

PESSOAL

•Para 
receberem os 
salários

OUTROS

•Por razões 
diversas



Existem 2 Pressupostos

REGIME DO ACRÉSCIMOCONTINUIDADE

Independentemente do pagamento ou recebimento

os gastos (6) e os rendimentos devem ser

considerados no ano a que dizem respeito.

São exemplos de aplicação deste regime o

consumo da água, da luz e do telefone, uma vez

que as faturas são emitidas em janeiro e portanto

pagas depois da sua emissão, mas o consumo (uso

dos bens ou serviços) diz respeito a dezembro.

O mesmo pode acontecer com o seguro que é pago

num determinado mês do ano e existe um período

segurado de outro ano.

Quando se cria uma empresa é no pressupostos

de existir continuidade, ou seja, de não fechar.

Uma empresa que tem o Capital Próprio negativo

pode estar a por em questão este pressuposto,

uma vez que estamos perante falência da

empresa.



Existem 10 Caraterísticas (4 principais e 6 secundárias)

MATERIALIDADE

COMPREENSIBILIDADE

As DF’s devem ser
compreensíveis pelos utentes.

FIABILIDADE COMPARABILIDADERELEVÂNCIA

A informação tem de ser
relevante para a tomada de
decisões dos utentes.

A informação contida nas DF’s
não deve ter erros materiais.

Os utentes têm de ser capazes
de comparar as DF’s.

Depende da dimensão do item
(valor da conta).

REPRESENTAÇÃO 
FIDEDIGNA

As DF’s devem representar
fidedignamente as operações.

SUBSTÂNCIA SOBRE A 
FORMA

Deve-se ter em conta à
substancia e não à forma legal.
Não importa a forma legal.

NEUTRALIDADE

A informação das DF’s tem de
ser livre de preconceitos.

PRUDÊNCIA

Em condições de incerteza
deve-se fazer numa estimativa
próxima da realidade.

PLENITUDE

Adentro dos limites da
materialidade de do custo.



Existem 4 Constrangimentos

TEMPESTIVIDADE

Se houver demora indevida no
relato da informação ela pode
perder a sua relevância.

Exemplo de aplicação:
O contabilista para cumprir
com a Fiabilidade, apesar de
saber que o cliente tinha IVA a
pagar por volta dos 10000€,
preferiu não dizer sem lançar
os documentos todos primeiro
na contabilidade. O cliente
como não fazia ideia do valor
não aprovisionou a conta.

BALANCEAMENTO ENTRE 
CARATERÍSTICAS 

QUALITATIVAS

IMAGEM VERDADEIRA E 
APROPRIADA

BALANCEAMENTO ENTRE 
BENEFICIO E CUSTO

Os benefícios derivados da
informação devem exceder os
benefícios de a proporcionar.

Exemplo de aplicação:
Fornecer informação adicional
ao banco poderá traduzir-se
numa redução do custo de um
empréstimo obtido.

Muitas vezes é necessário
fazer um balanceamento entre
as caraterísticas.

Exemplo de aplicação:
Fatura da Luz recebida e paga
em Janeiro referente ao
consumo do mês de
Dezembro.
O regime do acréscimo diz que
temos que considerar o custo
no ano a que diz respeito, a
representação fidedigna diz
que devemos representar
fidedignamente as operações
realizadas pela empresa, a
fiabilidade diz que as
demonstrações não podem ter
erros, a prudência diz para
fazer estimativa em condições
de incerteza e por fim a
plenitude diz que temos que
ver os limites mínimos (valor
mais baixo da fatura da luz) e
máximos (valor mais alto da
fatura da luz), ou seja, a
estimativa tem de estar dentro
desse interválo.

A aplicação das principais
caraterísticas qualitativas e das
normas apropriadas resulta
normalmente em DF’s que
transmitem o que é geralmente
entendido como uma imagem
verdadeira e apropriada de tal
informação.

Exemplo de aplicação:
A existência de um tempo para
o relato impossibilita numa
determinada data encontrar
uma organização em que tudo
se encontre completo, para
desta forma poder imputar,
sem dúvida, os respetivos
custos e proveitos desse
período de forma a poder
conhecer com rigor a situação
financeira naquela data e,
deste modo, poder fornecer
uma imagem fiel e verdadeira,
quer da posição financeira,
quer do desempenho.



Definições

ATIVO

Recurso controlado pela empresa, como
resultado de acontecimentos passados, do
qual se espera que fluam para a empresa
benefícios económicos futuros.

BALANÇO

Obrigação presente da empresa, fruto de
acontecimentos passados e da qual se
espera um exfluxo (saída de fundos da
entidade).

É definido como o valor residual dos ativos
da empresa depois de se lhe deduzir todos
os seus passivos.

São aumentos nos benefícios económicos durante o período
contabilístico na forma de:
- Influxos,
- Aumentos ou melhorias de ativos,
- Diminuições de passivos,
que resultem em aumentos do capital próprio não relacionados com as 
contribuições de sócios.

São diminuições nos benefícios económicos durante o período
contabilístico na forma de:
– Exfluxos,
– Redução / deperecimentos de ativos,
– Incorrência de passivos
que resultem em diminuições do capital próprio não relacionadas com
a distribuição aos detentores do Capital Próprio.

O anexo deve apresentar informação acerca das bases de preparação das DF’s e das políticas contabilísticas utilizadas;
- Divulgar as informações exigidas pelas NCRF que não sejam apresentadas nas DF’s previstas;
- Proporcionar informação adicional que não seja apresentada nas DF’s, mas que seja relevante para uma melhor compreensão de qualquer uma delas.

CAPITAL PRÓPRIO PASSIVO

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS

GASTOS RENDIMENTOS

ANEXO

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA

DEMONSTRAÇÃO DE ALTERAÇÃO DO CAPITAL PRÓPRIO

As alterações no Capital Próprio, entre duas datas de Balanço, refletem o aumento ou a redução nos seus Ativos Líquidos durante esse período.
Esta DF introduz o conceito de resultado integral que resulta da agregação do resultado líquido do período com todas as variações ocorridas nos
capitais próprios não diretamente relacionadas com os detentores de capital, agindo enquanto tal (doações, subsídios, etc).

Esta demonstração elucida sobre o modo como a empresa gera e utiliza o dinheiro de um determinado período.
Apura os saldos do período numa perspetiva de tesouraria (recebimentos/pagamentos).



Bases de mensuração

CUSTO HISTÓRICO

Os ativos são registados pela
quantia de caixa, ou
equivalentes de caixa paga ou
pelo justo valor da retribuição
dada para os adquirir no
momento da sua aquisição. Os
passivos são registados pela
quantia dos proventos
recebidos em troca da
obrigação, ou em algumas
circunstâncias (por exemplo,
impostos sobre o rendimento),
pelas quantias de caixa, ou de
equivalentes de caixa, que se
espera que venham a ser
pagas para satisfazer o passivo
no decurso normal dos
negócios.

VALOR REALIZÁVEL 
LÍQUIDO VALOR PRESENTECUSTO CORRENTE

Os ativos são registados
pela quantia de caixa ou
de equivalentes de caixa
que teria de ser paga se o
mesmo ou um ativo
equivalente fosse
correntemente adquirido.
Os passivos são
registados pela quantia
não descontada de caixa,
ou de equivalentes de
caixa, que seria necessária
para liquidar
correntemente a obrigação

Os ativos são registados
pela quantia de caixa,
ou equivalentes de
caixa, que possa ser
correntemente obtida ao
vender o ativo numa
alienação ordenada. Os
passivos são
escriturados pelos seus
valores de liquidação;
isto é, as quantias não
descontadas de caixa
ou equivalentes de
caixa que se espera que
sejam pagas para
satisfazer os passivos
no decurso normal dos
negócios.

Quantia pela qual um ativo
poderia ser trocado ou um
passivo liquidado, entre
partes conhecedoras e
dispostas a isso, numa
transação em que não
exista relacionamento
entre elas.

Mensurar significa o valor que deve constar nas DF’s

MENSURAÇÃO INICIAL MENSURAÇÃO SUBSEQUENTE

JUSTO VALOR

Os ativos são
escriturados pelo valor
presente descontado dos
futuros influxos líquidos
de caixa que se espera
que o item gere no
decurso normal dos
negócios. Os passivos
são escriturados pelo
valor presente
descontado dos futuros
exfluxos líquidos de caixa
que se espera que sejam
necessários para liquidar
os passivos no decurso
normal dos negócios.

Base de mensuração mais utilizada


