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Este Trabalho Final de Mestrado pretende analisar e avaliar o impacto da aplicação das 

Normas Contabilísticas e de Relato Financeiro (NCRF), segundo a perspetiva dos 

Técnicos Oficiais de Contas (TOC’s). Assim, foi realizado um questionário aos TOC’s 

com vista a apurar o nível de preparação das empresas e dos profissionais de 

contabilidade para aplicarem as NCRF; analisar e avaliar o impacto das NCRF nas 

empresas portuguesas; verificar qual o nível de perceção que os utilizadores da 

informação possuem da aplicação das NCRF e do impacto destas na qualidade das 

Demonstrações Financeiras. Os principais resultados indicam que a maioria dos TOC’s 

concorda com a adoção das NCRF, mesmo para os que atualmente exercem funções. No 

entanto são os TOC’s com idade inferior a 36 anos, os que têm mais consenso nas suas 

respostas. Relativamente ao nível de preparação para as NCRF, conclui-se que os 

TOC’s e as empresas se encontravam razoavelmente preparadas. O impacto das NCRF 

é positivo, principalmente na qualidade das Demonstrações Financeiras e no valor do 

Capital Próprio das empresas portuguesas. Relativamente às fases do processo 

contabilístico, a divulgação e a mensuração foram as mais afetadas, devido ao maior 

nível de divulgação exigido e à aplicação do justo valor. 

 
 

Palavras-chave: IAS/IFRS; NCRF; SNC; TOC’s, Capital Próprio; Justo Valor 

RESUMO  



 
 

 

The goal of this study is to analyze and evaluate the impact of the application of 

Normas Contabilísticas e de Relato Financeiro (NCRF), according to the perspective of 

professional accountants (TOC's). Thus, we conducted a survey to TOC’s in order to 

ascertain the level of preparation of companies and accounting professionals to adopt 

the NCRF, analyze and evaluate the impact of NCRF in Portuguese companies, verify 

the level of information users perception of the application of NCRF and the impact on 

the quality of financial reports. The main results indicate that most TOC's agree with the 

adoption of NCRF, even those who currently do exercise functions. However are the 

TOC's with less than 36 years old the ones with more consistent answers. The results 

also suggest that the TOC’s and the companies were reasonably prepared. The impact of 

the NCRF is positive, particularly in the quality of financial reports and the equity value 

in Portuguese companies. In terms of accounting process, the disclosure and the 

measurement phases are the most affected due to the higher level of disclosure required 

and the application of fair value. 
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Nos dias que correm a informação financeira assume um papel indispensável na tomada 

de decisões, devendo preencher uma série de requisitos, nomeadamente ser atempada e 

transparente sob pena de perder relevância.  

Nas últimas décadas, a crescente globalização económica e financeira que teve origem 

no desenvolvimento e melhoria das telecomunicações, tecnologias de informação e 

Internet, levou a um aumento das transações comerciais e financeiras ou até mesmo do 

investimento estrangeiro, em busca de novas oportunidades de crescimento e lucro, e 

ainda, a intenção dos investidores diversificarem os seus investimentos. Neste contexto, 

a economia a nível mundial é de tal forma exigente que a necessidade de harmonização 

das normas contabilísticas se intensificou nas últimas décadas, com vista ao surgimento 

de uma linguagem contabilística única. 

O International Accounting Standard Board (IASB) e União Europeia (UE) têm tido 

um papel determinante no processo de harmonização contabilística internacional, o 

primeiro através da construção das IAS/IFRS
1
, e a segunda através da emissão de 

diretivas e regulamentos comunitários. Nomeadamente, o Regulamento n.º 1606/2002 

do Parlamento e Conselho Europeu, veio exigir a utilização das IFRS na elaboração das 

contas consolidadas das empresas europeias, cotadas em mercados europeus, a partir do 

ano de 2005 (CE, 2002). 

Paralelamente, foi elaborado e aprovado um novo normativo contabilístico nacional – 

Sistema de Normalização Contabilística (SNC) – baseado nas normas internacionais, e 

que entrou em vigor em 2010. Em consequência da adoção das normas internacionais e 

                                                
1 “International Accounting Standards” (IAS) e as “International Financial Reporting Standards” (IFRS). Por simplificação será 

usado apenas o termo IFRS daqui para a frente. 

1. INTRODUÇÃO 
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perante as novas exigências resultantes do SNC, a responsabilidade dos Técnicos 

Oficiais de Contas (TOC’s) aumentou significativamente. 

A crescente harmonização contabilística tem sido alvo de constantes estudos 

internacionais, no entanto são muito poucos, os estudos que têm analisado a realidade 

portuguesa e consequentemente os impactos das IFRS nas empresas portuguesas. Mais 

escassos são ainda os estudos que abordam os impactos da aplicação do SNC. Assim, 

entendemos ser oportuno, efetuar um estudo que analise o impacto das Normas 

Contabilísticas e de Relato Financeiro (NCRF), de acordo com a opinião dos TOC’s, 

pela sua atualidade e importância prática. 

Para o efeito foi elaborado um questionário, dirigido diretamente aos TOC’s, dado 

serem estes, os que possuem maior conhecimento dos impactos decorrentes da aplicação 

das NCRF. O questionário foi divulgado no site oficial da Ordem dos Técnicos Oficiais 

de Contas (OTOC), de modo a estar acessível ao público-alvo.  

Os resultados obtidos sugerem que a alteração para o novo normativo nacional foi 

positivo, com a maioria dos TOC’s a concordar com a adoção das NCRF, sobretudo 

para os que atualmente não exercem funções. Concluindo-se assim que os TOC’s e as 

empresas se encontravam razoavelmente preparadas. Relativamente às fases do 

processo contabilístico, a divulgação e a mensuração foram as mais afetadas, devido ao 

maior nível de divulgação exigido e à aplicação do justo valor.  

Este trabalho é composto por cinco capítulos. O primeiro capítulo corresponde à intro-

dução, seguindo-se uma breve caracterização do processo de harmonização internacio-

nal e evolução do normativo português. No terceiro, é enunciado os métodos utilizados 
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na investigação e recolha de dados. No quarto capítulo, desenvolve-se a análise empíri-

ca do estudo, e por fim, apresenta-se as conclusões retiradas ao longo do trabalho.  

“Adoption of IFRSs by companies around the world is intended to achieve convergence 

and harmonization in accounting by eliminating national principles and practices” 

afirmado por Joshi, Bremser & Al-Ajmir (2008, p.43). 

2.1. Caracterização dos Sistemas Contabilísticos e Harmonização Contabilística 

Internacional 

 

2.1.1.  Caracterização dos Sistemas Contabilísticos   

A necessidade de harmonização contabilística surge do facto de haver diversos sistemas 

contabilísticos que influenciam os hábitos e as práticas contabilísticas de país para país. 

Vários autores, como Ball (2006), Liao et al. (2012) e Schipper (2005), referem que as 

normas de contabilidade são moldadas por diversas considerações económicas, 

políticas, legais, culturais e sociais, tais como, a taxa de crescimento e o nível de 

desenvolvimento económico, o grau de internacionalização da economia, o grau de 

sofisticação da gestão empresarial e as fontes de financiamento das empresas (Pereira et 

al. 2009). Assim, uma das críticas apontadas ao IASB foi este ter desenvolvido as IFRS 

sem ter em consideração as diferenças de âmbito socioeconómico e político dos 

diversos países (Aljifri, 2012).   

Segundo Nobes & Parker (1998, 2004), as diferenças contabilísticas internacionais 

resultaram essencialmente de quatro fatores: sistema legal; a influência da fiscalidade na 

contabilidade; a importância da profissão de contabilista e o tipo de financiamento das 

2. REVISÃO DA LITERATURA 
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empresas, dando origem a dois grupos de sistemas contabilísticos distintos: anglo-

saxónico e continental: 

Tabela I – Caracterização dos Sistemas Contabilísticos  

 Anglo-Saxónico Continental 

Sistema legal Direito Inglês 

Flexível 

Direito Romano 

Codificado 

Relação Contabilidade/Fiscalidade Escassa ou Nula 

Separação das regras fiscais das 

contabilísticas 

Estreita 

Fiscalidade influencia a 

contabilidade 

Influência Profissão Contabilística Forte 

Profissão antiga e com muito poder 

Reduzida 

Profissão recente e com pouco poder 

Financiamento Investidores 

(Mercado de Capitais) 

Credores 

(Banca ou Estado) 

Países Austrália, Canadá, Dinamarca, EUA, 

Holanda, Irlanda e Reino Unido. 

Alemanha, Bélgica, Espanha, 

França, Itália, Japão e Portugal. 

Fonte: Nobes & Parker, 1998 

Portugal enquadra-se nitidamente no grupo de países do grupo continental já que a 

principal fonte de financiamento das empresas é o crédito bancário e existe uma forte 

influência da fiscalidade na contabilidade. De facto, a informação financeira ainda se 

entende, em grande medida, para determinar os impostos a pagar pelas empresas. As 

empresas registam os gastos e rendimentos de acordo com as regras fiscais uma vez que 

estas se sobrepõem às regras contabilísticas, verificando-se, por vezes, uma subversão 

na aplicação dos princípios contabilísticos geralmente aceites.  

Vários estudos existentes na literatura sugerem que a informação contabilística é mais 

relevante em países de Commow Law (Direito Inglês), com sistemas judiciais mais 

eficientes, maior nível de proteção ao investidor, maior qualidade das práticas 

contabilísticas e melhores sistemas de auditoria relativamente aos países de Code Law 

(Direito Romano) (Jermakowicz et al. 2006; Soderstrom et al. 2007). 

2.1.2.  Necessidade da Harmonização Contabilística Internacional 
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A forte internacionalização das empresas e a globalização dos mercados fazem com que 

a transparência e comparabilidade da informação contabilística seja uma questão 

fundamental (Oliveira et al. 2008). Tal como referem Alali & Cao (2010), as IFRS 

foram desenvolvidas com o fim de trazer harmonia entre as numerosas normas 

contabilísticas em diferentes países, de forma a melhorar a utilidade e a qualidade das 

DF’s e a transparência no mercado global, sendo a sua adoção considerada como uma 

das mais significativas mudanças de relato da história da contabilidade.  

A diversidade contabilística pode condicionar as práticas empresariais uma vez que as 

empresas podem optar por, diferentes práticas de reconhecimento, mensuração e 

divulgação da informação financeira. É, neste contexto, que a harmonização é encarada 

positivamente pelos agentes que laboram nos mercados internacionais, aumentando a 

sua transparência, comparabilidade e compreensão.  

De facto, a ausência de comparabilidade dos diferentes relatos financeiros acarreta 

várias situações indesejáveis, como sejam: os custos de capital aumentam quando a 

informação financeira não é entendida; se a informação financeira for muito diferente de 

jurisdição para jurisdição torna-se mais difícil ser credível aos olhos dos agentes 

económicos; e as empresas que se encontram regulamentadas no mercado de capitais 

possuem custos relacionados com a reformulação das contas (Pereira et al. 2009). 

Apesar de todos os benefícios referidos anteriormente, os autores são unânimes ao 

considerarem que existem obstáculos e dificuldades no processo de harmonização, 

nomeadamente no próprio processo de adoção do novo normativo. 

No entanto, Jermakowicz et al. (2006) apuraram, que apesar do processo de 

implementação das IFRS ser caro e complexo, a maioria das empresas promoveram a 
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adoção das IFRS para além dos termos de consolidação. Embora se tenha sentido uma 

grande adesão das IFRS, há evidências que as empresas subestimaram a complexidade, 

os efeitos e os custos da conversão às IFRS, o que tornou a conversão muito mais 

demorada do que se esperava (Hoogendoorn, 2006). 

2.1.3.  A evolução da Harmonização Contabilística Internacional   

Os principais objetivos do IASB passam pela criação de um conjunto de normas de alta 

qualidade, compreensíveis, globalmente aceites e suscetíveis de serem impostas, de 

forma transparente e comparáveis de relatos financeiros com base em princípios 

estruturados (IFRS – Foundation, 2012).  

A filosofia do IASB baseia-se em princípios e não em regras, dando realce à informação 

presente no Anexo. De facto, a literatura existente sobre a harmonização contabilística, 

sugere que o normativo do IASB está muito próximo do modelo anglo-saxónico, uma 

vez que as IFRS assumem uma orientação acionista.  

A Securities and Exchange Commission (SEC) (2008), refere que a criação das IFRS 

surgiu com o objetivo de criar normas que sejam aceites mundialmente de modo a 

melhorar a comparabilidade das informações financeiras. 

Sacho & Oberholster (2008) referem que, pelo menos 100 países convergirão na adoção 

das normas criadas pelo IASB no futuro próximo e as grandes economias, que ainda não 

aplicam estas normas, estão a ponderar fazê-lo, nomeadamente os EUA.  

A maioria dos autores defende que o momento mais significativo para a adoção das 

IFRS foi em 2002, com a emissão do Regulamento (CE) n.º 1606/2002 em 19 de Julho, 

do Parlamento Europeu e do Conselho da União Europeia, que veio obrigar as 
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sociedades com valores mobiliários admitidos à cotação em mercado regulamentado a 

apresentar as demonstrações financeiras consolidadas de acordo com as normas do 

IASB, com início no ano fiscal de 2005 (Armstrong et al. 2010). 

Segundo, Brüggeman et al. (2012) os objetivos principais do Regulamento (CE) n.º 

1606/2002 são: aumentar a transparência e a comparabilidade no relato financeiro; 

melhorar o funcionamento do Mercado Global de Capitais; e contribuir para o 

crescimento da economia. No entanto, segundo Ashbaugh & Pincus (2001), as 

informações financeiras não poderão ser comparáveis, se o objetivo deste regulamento 

não for alcançado na captura dos fundamentos económicos de uma transação.  

A aplicação obrigatória das normas criadas pelo IASB após 2005, obteve grande 

importância, uma vez que, os sérios escândalos financeiros que se fizeram sentir, em 

organizações como a Enrom, a WorldCom e a Parmalat, que abalaram o ambiente de 

negócios e lançaram o pânico no mercado de capitais, fizeram com que surgisse a Lei 

Sarbanes-Oxley, aprovada em 30 de Julho de 2002, de forma a legislar a atividade 

desenvolvida pelas empresas de auditoria e evitar este tipo de problemas, bem como 

ajudar na recuperação da confiança dos utilizadores da informação contabilística. 

Bushman & Landsman (2010) referem que certos casos de grupos económicos, como 

por exemplo a Enrom, em que a informação contabilística não refletia de forma 

verdadeira e apropriada a sua situação económica e financeira, amplificou a 

preocupação e a necessidade de promover a fiabilidade e a qualidade das DF’s. 

2.1.4.  A evolução da Harmonização Contabilística em Portugal  

A normalização contabilística nacional teve início em 1977, através da aprovação do 

Plano Oficial de Contabilidade (POC), pelo DL n.º47/77, de 7 de Fevereiro, que 
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permaneceu como sistema normativo vigente até final de 2009. Ao longo do tempo, foi 

sendo complementado através da emissão diretrizes contabilísticas, a maioria das quais 

baseadas nas normas internacionais.  

Em Portugal, o Regulamento n.º 1606/2002 foi transposto para o direito Português pelo 

Decreto-Lei n.º35/2005, de 17 de Fevereiro e que permite também que as empresas não 

cotadas, possam adotar as normas do IASB, com a particularidade de estarem sujeitas a 

certificação legal de contas. Este mesmo Regulamento, aliado à necessidade de 

acompanhar os desenvolvimentos internacionais em termos de normalização, fez com 

que a Comissão de Normalização Contabilística (CNC) preparasse um novo normativo: 

o Sistema Normalização Contabilístico (SNC).  

O novo sistema de normalização, desenvolvido à luz do normativo internacional, 

assenta num modelo baseado em princípios e não em regras, de forma a garantir um 

certo grau de flexibilidade e compatibilidade com as Diretivas Contabilísticas 

Comunitárias. O SNC foi criado pelo Decreto-Lei n.º158/2009, de 13 de Julho, tendo 

entrado em vigor em Janeiro de 2010 e é composto pelos seguintes elementos: Estrutura 

Conceptual, Bases para apresentação das DF’s, Modelos para as DF’s, Código de 

Contas, Normas Contabilísticas e de Relato Financeiro (NCRF), Norma Contabilística e 

de Relato Financeiro Pequenas Entidades (NCRF-PE) e Normas Interpretativas.
2
 

Segundo Oliveira et al. (2010), o relato financeiro imposto pelo POC em Portugal foi 

contrastado pela flexibilidade que caracteriza o normativo internacional. Assim, a 

entrada em vigor do SNC, e em particular a aplicação das NCRF, representou um marco 

                                                
2 Mais recente foi aprovado o regime de normalização contabilística para microentidades pelo Decreto-Lei n.º36-A/2011, de 9 de 

Março. 
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muito importante na contabilidade em Portugal e um grande desafio colocado às 

empresas portuguesas. 

A forma como a informação é transmitida aos interessados do desempenho e posição 

financeira das entidades passa pela elaboração de DF’s, sendo esta uma forma 

privilegiada de transmissão de informação. Deste modo, as alterações do normativo são 

um fator de preocupação constante. 

2.1.5.  Impacto das Normas Internacionais de Contabilidade (IFRS) 

A harmonização contabilística na Europa e o impacto da adoção das IFRS na qualidade 

da informação contabilística, nomeadamente na comparabilidade e transparência das 

DF’s, foram analisados em vários estudos nas últimas décadas. 

Uma das características das IFRS mais referida na literatura é o facto de estas se 

basearem em princípios e não em regras. São vários os estudos que analisam o impacto 

dessa filosofia no reporte financeiro em termos de comparabilidade, relevância, 

fiabilidade e compreensibilidade. 

Quando uma norma é baseada em princípios o objetivo contabilístico está incorporado 

na norma, havendo poucas ou nenhumas exceções e inconsistências, possuindo apenas a 

mínima informação à sua implementação, baseando-se numa estrutura conceptual de 

relato financeiro (SEC, 2003). Já uma norma baseada em regras é mais complexa, tendo 

mais jurisdições e exceções de âmbito e de tratamento (Schipper, 2003; SEC, 2003; 

Bradbury & Schröder, 2012). 

Quando são usadas normas baseadas em princípios, espera-se que haja um maior 

julgamento profissional por parte de todos os interessados na informação financeira 
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(Schipper, 2003; Agoglia et al. (2011), uma vez que estas são menos detalhadas e 

precisas. Assim, os envolvidos na preparação das DF’s devem possuir uma maior 

preocupação na interpretação das normas e em calcular os custos que possam advir de 

uma má interpretação. Estes autores encontraram evidência de que a probabilidade de 

decisões de reporte agressivas serem tomadas é menor, quando os preparadores da 

informação financeira aplicam normas menos detalhadas, concluindo deste modo, que 

as normas baseadas em princípios levam a que haja uma menor manipulação de 

resultados. 

Segundo Iatridis (2010), no Reino Unido, a transição do normativo nacional para as 

IFRS foi positivo, tendo reduzido a assimetria da informação e o espectro de 

manipulação dos resultados, melhorando a eficiência do mercado Britânico. Por sua vez, 

Aljifri (2012) refere que os gestores são incentivados a utilizar a criatividade com a 

adoção das IFRS, reduzindo a qualidade da informação, através da diminuição conjunta 

das características da informação financeira.  

Alali & Cao (2010) defendem que a aplicação das IFRS depende dos organismos 

reguladores de cada país, uma vez que existe controvérsia em relação a questões 

relacionadas com as diferentes fases do processo contabilístico (divulgação, 

apresentação, reconhecimento e mensuração).  

Também Nobes (2006) refere que as diferenças internacionais vão persistir mesmo após 

a adoção das IFRS, não só porque as diferenças institucionais vão permanecer entre os 

países, como também devido às diferentes versões das IFRS - pois alguns países da CE 

adaptaram as IFRS à sua realidade empresarial; às diferentes traduções das IFRS - pois 

uma pequena alteração pode modificar o significado do texto original; à flexibilidade 
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das normas que permite a escolha das políticas contabilísticas; e finalmente à ausência 

formatação das DF´s. 

Também Hoogendoorn (2006) refere que a falta de mapas e modelos padronizados 

dificulta a comparabilidade das DF’s das empresas pertencentes à UE. Por sua vez, 

Cascino, & Gassen (2011) defendem que a comparabilidade das DF’s só aumentou 

entre países, após a adoção das IFRS, devido aos elevados incentivos de conformidade.  

 Liao et al. (2012) estudaram a comparabilidade das DF’s francesas e alemãs, 

concluindo que no primeiro ano de conversão para IFRS, as DF’s são comparáveis, mas 

nos anos que se seguem, tornam-se cada vez menos comparáveis. Segundo Alali & Cao 

(2010), a comparabilidade não depende apenas da existência de normas contabilísticas 

harmonizadas, mas sobretudo da consistência da sua aplicação e interpretação. As 

diferentes interpretações possíveis das IFRS, permitem que muitos países adotem as 

condicionantes das IFRS adaptando os seus normativos às IFRS (sendo Portugal disso 

um exemplo), ao que por vezes a credibilidade e confiança nas normas fica em causa, 

tal como a comparabilidade das demonstrações financeiras (Nobes, 2008).  

Outra das características mais referidas na literatura é o forte incentivo ao uso do justo 

valor
3
 presente nas IFRS, como forma de aumentar a relevância da informação 

contabilística. No entanto, não existe consenso nas vantagens do uso do justo valor já 

que na prática a credibilidade dos resultados fica em causa (Pereira et al. 2009). 

Jermakowicz et al. (2006) mostram que existem diversos fatores que levam a uma 

maior volatilidade nos resultados elaborados com base nas IFRS comparativamente às 

                                                
3
Justo valor é a quantia pela qual um activo pode ser trocado ou um passivo liquidado, entre partes conhecedoras e dispostas a isso, 

numa transação em que não exista relacionamento entre elas (NCRF 6 - § 8). 
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normas nacionais, como sejam o reconhecimento de Ativos e Passivos pelo justo valor; 

a obrigatoriedade de elaborar testes de imparidade anuais e a exigência de reconhecer 

ganhos e perdas atuariais nas DF’s. 

Marques (2007) defende que a utilização do justo valor tornou os impactos das IFRS 

nas DF’s positivos, uma vez que este é mais congruente ao atual contexto contabilístico 

e empresarial, produzindo uma melhoria da qualidade da informação, aumentando e 

potenciando a utilidade e coerência da informação contabilística.  

São por enquanto escassos os estudos que analisam o impacto da adoção das IFRS e do 

SNC nas empresas portugueses. Costa (2008), analisou o impacto da adoção das IFRS 

nas DF’s das empresas cotadas na Euronext Lisboa em 2005, e encontrou diferenças 

significativas entre os valores apresentados segundo as IFRS e o normativo nacional. 

Concretamente, as rubricas que apresentam uma maior divergência entre os dois 

normativos foram as Propriedade de Investimento, Impostos Diferidos e Interesses 

Minoritários. Na Demonstração de Resultados, sofreram também diferenças 

significativas o Resultado Operacional, o Resultado Corrente e o Resultado Líquido do 

Exercício. Relativamente aos Rácios Financeiros verificaram-se diferenças 

significativas na Liquidez Imediata, na Rendibilidade do Ativo e na Rendibilidade dos 

Capitais Próprios. 

2.1.6.  O papel dos Técnicos Oficiais de Contas na Harmonização 

Contabilística 

Pereira et al. (2009) referem que devido ao facto de o mundo empresarial estar em 

constante evolução, obriga a contabilidade, como sistema de informação ao dispor das 

entidades económicas, a acompanhar esta evolução através de novas soluções, como a 
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melhoria dos sistemas de informação respeitantes a figuras existentes, com o intuito de 

acelerar um sistema de reflexão e de estudo permanente, apontando a maximização da 

qualidade da informação transmitida pelos técnicos de contabilidade.    

Os Técnicos Oficiais de Contas (TOC’s) desempenham igualmente um papel 

fundamental na interligação entre o contribuinte e as Administração Fiscal e são 

responsáveis e produtores da informação financeira (Pereira et al. 2009). Pelo seu 

estatuto profissional têm uma responsabilidade técnica na área fiscal, sendo-lhes exigido 

que exerçam a função de fiscalizadores ao serviço das empresas, para de certa forma 

salvaguardar os interesses do Estado. Os TOC’s possuem a responsabilidade de percutir 

aos empresários a obrigação de imposto e da lei e, servem também de interlocutores 

com o Estado, de forma a haver uma mais justa tributação dos variados tipos de 

rendimentos, estando atentos às críticas/opiniões que os empresários transmitem acerca 

do sistema fiscal vigente. 

Estes profissionais estão orientados por princípios de integridade, idoneidade, 

independência, responsabilidade, competência, confidencialidade, equidade e lealdade, 

os quais constituem os Princípios Deontológicos Gerais (Decreto-Lei n.º 310/2009 de 

26 de Outubro). A Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas (OTOC) é o organismo 

responsável por implementar e colocar em funcionamento um sistema de avaliação para 

que os TOC’s possam apresentar o seu trabalho com elevados valores de qualidade, 

confiança pública e relações interprofissionais e, sobretudo, zelar pelo cumprimento das 

normas éticas e deontológicas (Pereira et al. 2009).   

3. METODOLOGIA E DADOS 
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No presente capítulo serão apresentados os objetivos do estudo, a metodologia utilizada 

e a caracterização da amostra analisada.   

3.1.   Objetivos de pesquisa  

A consequente globalização económica e financeira intensificou a necessidade de se 

desenvolver um normativo de caráter único de normas de contabilidade, de forma a 

garantir uma maior comparabilidade, relevância e compreensibilidade das informações 

financeiras. Neste sentido, com o objetivo de ajustar o normativo português ao 

internacional, a CNC desenvolveu um conjunto de normas baseadas nas IFRS, que se 

denominam por NCRF e que estão em vigor desde 1 de Janeiro de 2010. 

Deste modo, e após dois anos da aplicação do novo normativo, será de todo importante 

conhecer a opinião dos Técnicos Oficiais de Contas (TOC’s) sobre a aplicação e o 

impacto das NCRF. Assim, este estudo tem como objetivo principal determinar o 

impacto da adoção das NCRF, segundo a opinião dos TOC’s.  

É importante referir que o presente trabalho é baseado noutro estudo, apresentado e 

defendido por uma ex-aluna do ISEG, sobre os possíveis impactos da aplicação das 

NCRF, segundo a perceção dos TOC’s, elaborado antes da adoção do novo normativo 

contabilístico (Ribeiro, 2010).  

Assim, pretendemos não só analisar qual a opinião atual dos TOC’s sobre o impacto das 

NCRF, após dois anos da aplicação, como também comparar os resultados obtidos neste 

estudo com os do estudo anterior que lhe serviu de base. Concretamente analisar e 

avaliar o nível de preparação das empresas portuguesas com a adoção do SNC, 

determinar o impacto das NCRF sobre os processos contabilísticos e elementos que 
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compõem as DF’s (Ativos, Passivos, Capitais Próprios e Resultados) e por fim analisar 

e avaliar a perceção dos utilizadores da informação contabilística sobre as NCRF e dos 

impactos na qualidade das DF’s e no valor do Capital Próprio. 

3.2.   Metodologia e Procedimentos Utilizados  

O método encontrado para o desenvolvimento deste trabalho, na recolha de dados, foi a 

elaboração de um questionário, por se considerar ser a forma mais adequada na 

consecução do principal objetivo do estudo. Como este trabalho se baseou noutro 

estudo, foi realizado um ajuste nas questões para a época que estamos a atravessar para 

que os inquiridos percebessem qual a intenção do estudo.  

Numa primeira fase, o questionário foi submetido a um número restrito de TOC’s, 

professores e colegas académicos, com vista à identificação de falhas de escrita, 

interpretação e otimização das perguntas e respostas. Depois, e após uma reunião com o 

Assessor de Imprensa e Chefe de Comunicação e Imagem da OTOC, Dr. Roberto 

Ferreira, no dia 22 de Maio, foi dada autorização para que o questionário fosse 

publicado no site da OTOC. Para que isto se concretizasse, e após otimização do 

questionário, este foi publicado num site de internet criado para o efeito, no Qualtrics 

Online Survey Software, para que a população alvo lhe pudesse aceder. Antes de tudo, 

foi apresentada uma pequena carta de apresentação especificando o objetivo da análise e 

garantir a confidencialidade e impessoalidade dos inquiridos.  

O questionário em si é composto por 5 grupos: 

1. Informação geral sobre o Inquirido; 

2. Conhecimento das NCRF por parte dos inquiridos;  
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3. Nível de preparação das empresas para a adoção do novo normativo no que diz 

respeito ao processo de conversão das normas e à identificação de fontes mais utilizadas 

para as empresas de atualizarem em relação ao SNC; 

4. Impacto da Aplicação das NCRF nas áreas e elementos das DF’s, nas fases do 

processo contabilístico e na utilização do justo valor na volatilidade das DF’s;  

5. Perceção dos utilizadores da informação contabilística da aplicação das NCRF 

sobre o valor do Capital Próprio e na qualidade das DF’s das empresas.  

Relativamente ao questionário usado por Ribeiro (2010) foi adicionada a questão sobre 

os prazos que foram dados de forma a assimilar as mudanças de mentalidades e hábitos 

no que toca ao processo do SNC (questão 20), e ajustadas as questões 6, 10, 11, 12, 16, 

19, 22, 23 e 24, sendo que nestas as principais alterações ocorreram no tempo verbal 

aplicado.    

 

Este questionário esteve exposto desde o dia 21 de Junho a 16 de Setembro, desde logo 

com publicação oficial no site da OTOC. No entanto, devido ao reduzido número de 

respostas até ao momento, no dia 12 de Julho, o Dr. Roberto Ferreira, fez a gentileza de 

difundir o inquérito nas redes sociais, designadamente o facebook, e dar novo destaque 

no site da OTOC. Com o intuito de intensificar o número de respostas, foi realizado um 

esforço adicional procedendo-se ao envio de correio eletrónico a docentes do ISEG e de 

outras Instituições, tal como para diversos gabinetes/escritórios de contabilidade. No dia 

10 de Agosto foi também enviado um email a solicitar aos colegas académicos, na 

eventualidade de alguns serem TOC’s, que respondessem ao questionário. Estas 

tentativas de intensificar o número de respostas foi efetuada até à data em que o 

questionário deixou de estar disponível. 
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Após a recolha de todos os dados armazenados no site da internet, procedeu-se à sua 

análise e tratamento, utilizando para o efeito o programa Statistical Package for the 

Social Science (SPSS).  

De forma a obter conclusões verdadeiras e apropriadas, sem que estas possam induzir a 

erro, os dados foram analisados depois de se verificarem todas as “não respostas”, ou 

seja, todos os Missing Values. De seguida, realizou-se uma análise descritiva das 

respostas, identificando as frequências absolutas e relativas de cada questão, de forma a 

identificar as principais conclusões (respostas mais frequentes) da opinião dos 

inquiridos. Após a análise descritiva, foram realizadas várias análises Bivariadas, 

através de Testes de Independência e Comparação de Médias dos subgrupos, de forma a 

determinar se as opiniões dos TOC’s variam de acordo com determinadas variáveis, 

como por exemplo: “Exerce ou não a função de TOC” e “Idade”. 

3.3.  Universo da Amostra 

O universo em análise foi único e exclusivamente dos Técnicos Oficiais de Contas 

portugueses, por serem estes que possuem conhecimentos diretamente relacionados com 

os impactos subjacentes à aplicação das NCRF, não existindo nenhum processo de pré-

seleção especificado. Foram angariadas 200 respostas, entre o longo período de 21 de 

Junho e 16 de Setembro, através dos vários métodos utilizados na publicação do 

questionário ao universo da amostra. 

Neste contexto, pode-se dizer que a amostra é probabilística, pois todos os seus 

elementos tiveram probabilidade, diferente de zero, de responderem ao questionário. 

Uma vez estando perante uma amostra probabilística, poder-se-á realizar uma inferência 

estatística dos resultados da amostra.  
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Perante a análise da amostra, verifica-se que 66 dos inquiridos exercem funções de 

TOC, logo a proporção de TOC’s que se encontram no ativo é superior ao que se 

encontra no inativo. Verificando-se ainda, que a maioria dos inquiridos (53%) exerce 

funções há mais de 10 anos (Figura I), concluindo-se assim, que a representatividade da 

amostra é razoável.   

A Tabela II caracteriza a amostra em termos de idade, género e exercício da profissão. 

Os resultados sugerem que não existe nenhuma discrepância entre o género dos 

inquiridos, ou seja, 49% dizem respeito ao sexo feminino e 51% ao sexo masculino. 

Tabela II – Caracterização da Amostra 

 

 

   

 

    

   

      Fonte: Elaboração própria  

Podemos, ainda verificar que a média das suas idades acentua-se nos 38 anos, apesar da 

amplitude etária alargada, que vai desde os 21 aos 67 anos, este resultado é influenciado 

pelo elevado número de inquiridos que possuem apenas 23 anos, justificado pelo facto 

de cada vez mais os jovens se preocuparem com sua carreira profissional. 

Relativamente à Figura I, e como dito anteriormente, a amostra é composta, na sua 

maioria, por TOC’s em exercício de funções (53%), apesar de não ser tão significativo 

como no anterior estudo em que 74,3% exerciam funções. No entanto, há consenso nos 

dois estudos em que os inquiridos que laboram há mais de 15 anos são os que 

 Valores 

Género  

Feminino 49% 

Masculino 51% 
 

 

Idade (Anos)  

Média 37.57 

Desvio Padrão 12.64 

Mediana  36 

Moda 23 

  

Exerce Funções de TOC  

Sim 53% 

Não 47% 
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29% 

18% 14% 

39% 
Menos de 5 anos 

Entre 5 a 10 anos 

Entre 11 a 15 anos 

Mais de 15 anos 

predominam, com uma taxa de 39%. Contudo, podemos verificar que cada vez mais há 

profissionais a exercer recentemente a atividade, isto é, 29% dos TOC’s exercem 

funções há menos de 5 anos, o que pode resultar no aumento do interesse sobre esta 

atividade por parte dos alunos que acabam com êxito os seus cursos.    

Figura I – Número de anos que os TOC’s Exercem Funções  

 

 

   

     

   Fonte: Elaboração própria  

4.1. Análise Empírica 

Neste capítulo será exposta uma variedade de análises às respostas extraídas do 

questionário dirigido aos TOC’s. Assim, em primeiro lugar serão analisadas os missing 

values às perguntas consideradas obrigatórias, e logo de seguida, de forma a analisar o 

impacto das NCRF na perspetiva dos TOC’s será analisada uma análise descritiva dos 

resultados. Posteriormente será realizada uma análise Bivariada, através de testes de 

independência e correlação entre respostas e Test-t à comparação de médias.   

4.1.1.  Análise Missing Values 

O número de questões que possuem um número elevado de não respostas, ao contrário 

do que se verificou no estudo anterior (Ribeiro, 2010), em que a percentagem de não 

respostas para as questões obrigatórias pouco ultrapassou os 40%, foi superior a 50% 

em qualquer dos grupos de que o questionário é constituído, à exceção do grupo sobre a 

informação sobre os inquiridos, em que a percentagem de não resposta foi em média 

4. ANÁLISE DE RESULTADOS 
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1% 9% 

58% 
23% 

9% Discordo Totalmente 

Discordo  

Concordo 

Concordo Totalmente 

Sem Opinião 

37,5%. Estas percentagens elevadas de não respostas podem influenciar negativamente 

as conclusões, tendo em atenção o número total de respostas obtidas no questionário.  

Para além de se considerar as não respostas como missing values, igualmente se 

consideraram as respostas sem opinião podendo evidenciar-se, neste caso, o 

desconhecimento do tema por parte dos inquiridos, sobretudo nos inquiridos que não 

exercem funções.  

4.1.2. Análise Descritiva: Apresentação e Interpretação dos Resultados
4
 

A análise descritiva das respostas vai ser efetuada seguindo a estrutura dos 

questionários, excluindo apenas a divisão que se refere à informação dos inquiridos, 

uma vez que esta já foi analisada e referida anteriormente.  

4.1.2.1. Conhecimento das NCRF por parte dos Inquiridos  

É necessário averiguar o grau de conhecimento dos inquiridos sobre o impacto das 

NCRF nas empresas, dado que o nível de conhecimento influencia as suas respostas. 

Deste modo, a maioria dos inquiridos possuem um conhecimento razoável do novo 

normativo e do seu impacto na contabilidade das empresas. Os resultados apresentados 

na Figura II mostram que 81% dos TOC’s concorda com as NCRF, em contrapartida 

dos 10% que discorda da aplicação proposta pelo SNC.  

Figura II – Concordância com as NCRF do SNC  

 

         

                                     

                                   Fonte: Elaboração própria  

                                                
4 A partir deste ponto, e por uma questão de espaço, todas as tabelas se encontram no anexo II. 
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2% 4% 14% 

60% 

14% 6% Muito negativo 
Negativo 
Sem impacto 
Positivo 
Muito positivo 
Sem opinião 

De acordo com a Tabela III, a maioria dos inquiridos (47%) considera o seu nível de 

preparação para aplicar as NCRF à data de implementação do SNC adequada e 43% 

consideram-se bastante e totalmente adequada. Verificamos deste modo, que os 

inquiridos à data de hoje, consideram que à data de implementação do SNC estavam 

bem mais preparados do que pensavam, contrapondo com os 27,6% dos inquiridos que 

não se consideravam preparados antes da aplicação do SNC (Ribeiro, 2010).  

A nível do impacto da adoção das normas na qualidade das DF’s, 60% e 14% dos 

inquiridos consideram que o impacto das NCRF foi positivo e muito positivo, 

respetivamente. Apenas uma minoria (6%) refere que o impacto é negativo e muito 

negativo na qualidade das DF’s (Figura III). 

Figura III – Impacto das NCRF na qualidade das DF’s das Empresas   

 

 

 

 

Fonte: Elaboração Própria 

4.1.2.2. Nível de preparação das Empresas na adoção do novo normativo 

Relativamente à proporção de empresas que se preparou para adotar as NCRF, 40,9% 

dos inquiridos referem que existe uma pequena percentagem (menos de 25%) de 

empresas que se prepararam para aplicar as NCRF. Já 21,5% opinam que a percentagem 

de empresas que se prepararam ronda os 25 e 50%. Apenas 16,1% dos inquiridos 

identifica que a proporção de empresas ronda os 50 e 75%. (Tabela IV). 

De acordo, com o que os TOC’s responderam acerca da preparação das empresas à data 

de implementação do novo normativo, apenas uma minoria (5%) respondeu que as 
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Nada 
preparadas 

34% Razoavelmen
te preparadas 

55% 

Bastante 
preparadas 

5% 

Totalmente 
preparadas 

1% 

Sem opinião 
5% 

empresas estavam bastante preparadas. Confrontando com 55% dos TOC’s referindo 

que as empresas estavam razoavelmente preparadas e 34% referem que as empresas 

estavam nada preparadas (Figura IV). 

Esta situação é comprovada e vai ao encontro do estudo desenvolvido por (Ribeiro, 

2010), em que a maioria dos inquiridos refere que as empresas portuguesas estavam 

apenas razoavelmente preparadas. 

Figura IV – Nível de Preparação das empresas na adoção das NCRF  

 

 

 Fonte: Elaboração própria  

Segundo o que foi apurado, foram poucas as empresas que utilizavam o normativo 

internacional do IASB, sendo esta uma possível explicação para caracterizar o passado 

contabilístico das empresas, pois segundo a amostra de TOC’s que responderam ao 

questionário, apenas 5,4% afirmaram desempenhar funções em empresas que aplicam 

obrigatoriamente as normas do IASB, contrapondo com 3,6% das empresas que apenas 

o aplicam voluntariamente. Relativamente às situações em que o SNC não é 

suficientemente claro, apenas 3,6% das empresas recorrem ao normativo internacional, 

apesar do normativo nacional apelar ao seu recurso, pois segundo 54,7% dos TOC’s 

refere que nenhuma empresa recorria às IFRS a par desta situação. 

Para as fontes de informação utilizadas na preparação das empresas para a adoção do 

novo normativo (Tabela V), 67,5% dos inquiridos consideram a aquisição de software 

contabilístico a fonte mais utilizada, seguido da formação de pessoal com 57,7% e da 

leitura de informação com 53,8%. Evidenciando-se assim, que a fonte menos utilizada é 

a contratação de consultoria com 35,1%. 
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Resumindo, na opinião dos TOC’s tanto em 2010, antes da aplicação do SNC, como nos 

dias de hoje, as empresas portuguesas prepararam-se pouco para a implementação das 

NCRF.  

4.1.2.3. Impacto da aplicação das NCRF 

Os inquiridos através das suas respostas mostram que as áreas que sofreram mais 

alterações com a aplicação das NCRF foram o processo contabilístico (40,8%), 

seguidamente com 40,5% as áreas da formação de pessoal e 38,7% o sistema 

informático (Tabela VI).  

Esta conclusão é idêntica à conclusão de Ribeiro (2010), onde os TOC’s indicaram 

também que as empresas deveriam concentrar esforços na área de formação de pessoal, 

aquisição de software contabilístico e sistema informático. 

Relativamente às fases do processo contabilístico (Tabela VII), os respondentes na sua 

maioria consideram que as NCRF tiveram algum impacto na fase de reconhecimento e 

mensuração, ambas com 45,9%, no entanto na fase de divulgação os inquiridos 

consideraram ser a fase que sofreu mais alterações com a adoção das NCRF, com 47,9% 

dos inquiridos a referir que teve muito impacto, uma vez que as NCRF são mais 

exigentes no que toca à divulgação de informação. Resumindo, os inquiridos continuam 

com a mesma opinião que possuíam antes da aplicação das NCRF (Ribeiro, 2010). 

A maioria das respostas recolhidas afirmam que a aplicação das NCRF teve muito 

impacto nos diversos elementos das DF’s (Tabela VIII), destacando-se as Notas 

(40,3%) e os Ativos Intangíveis (34,7%). Para os restantes elementos das DF’s o 

impacto das NCRF foi apenas significativo. Consistente com o facto da fase de 

divulgação ter sido considerada a mais afetada no processo contabilístico, as Notas 
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foram consideradas como o elemento das DF’s que mais impacto sofreu. Estes 

resultados confirmam a ideia de que as NCRF (organizadas com base nas IFRS) são 

mais exigentes a nível de divulgação da informação do que o normativo anterior.  

A maioria dos inquiridos (53%) considerou que as empresas tiveram alguma dificuldade 

em aplicar o Justo Valor nas diversas situações previstas nas NCRF (Figura V). Cerca 

de 26% dos TOC’s responderam mesmo “muita dificuldade”.  

 Figura V – Nível de dificuldade na aplicação do Justo Valor   

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração Própria  

Os TOC’s consideram também que o justo valor teve um impacto significativo na 

volatilidade dos elementos das DF’s (Figura VI). Conclusão semelhante à de Ribeiro 

(2010), apesar dos inquiridos considerarem que afinal o justo valor não teve, assim tanto 

impacto como esperavam antes da adoção do novo normativo, pois anteriormente 

previam que iria haver um forte impacto. Destacam-se os Capitais Próprios e os Ativos 

com valores muito idênticos, como os elementos mais afetados (42,86% e 42,25%, 

respetivamente). 

 Figura VI – Impacto do Justo Valor na volatilidade dos Elementos Contabilísticos   

 

Fonte: Elaboração Própria  
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Para além da dificuldade inerente à aplicação do justo valor, os inquiridos consideraram 

existir outros obstáculos à aplicação das NCRF e identificaram entre muitos outros a 

falta de tempo/formação do pessoal para assimilar as informações novas, a alteração do 

processo contabilístico, que assentava em regras, passando para o paradigma de 

conceitos e critérios de mensuração e divulgação, a alteração do modo de pensar a 

contabilidade, passando de uma lógica de registo (presente no POC) para uma lógica de 

relato (prioridade das IFRS). 

Apesar disso, como se pode verificar na Figura VII, 43% dos TOC’s consideram que os 

prazos dados para assimilar as mudanças/hábitos foram razoavelmente adequados. No 

entanto, esta conclusão pode estar distorcida devido ao elevado número de TOC’s com 

apenas 21 e 23 anos, que com certeza não viveram a real mudança para o novo 

normativo. 

 Figura VII – Prazos dados para assimilar a mudança de mentalidades e hábitos   

 

 

 

 

Fonte: Elaboração Própria  

Comparando com o estudo efetuado por Ribeiro (2010), os TOC’s consideravam para 

além das Notas, os Ativos Intangíveis, o Capital Próprio e os Impostos Diferidos, os 

mais afetados e a divulgação como fase do processo contabilístico, por existir 

necessidade de se exigir maior divulgação de informação ao mercado. Os TOC’s, hoje 

em dia, continuam com a mesma opinião em relação às Notas e divulgação. 

4.1.2.4. Perceção dos Utilizadores da Informação Contabilística  
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A Figura VIII monstra que 42,9% dos TOC’s consideraram que os acionistas, gestores, 

investidores e público em geral estavam pouco informados em relação à conversão para 

as NCRF, o que está consistente com a ideia de que os TOC’s consideraram como 

obstáculo à aplicação do novo normativo o desconhecimento do conteúdo das normas e 

as suas implicações na contabilidade das empresas.  

Figura VIII – Nível de informação dos Utilizadores da Informação 

 

 

  

  

Fonte: Elaboração Própria  

De acordo com as Figuras IX e X, os inquiridos consideraram que os utilizadores acham 

que a aplicação do SNC teve algum impacto no valor do Capital Próprio (36,8%) e na 

qualidade das DF’s (43,9%). 

Figura IX – Impacto das NCRF no Capital Próprio na Perceção dos Utilizadores 

 

 

 

Fonte: Elaboração Própria  
 

Figura X – Impacto das NCRF na qualidade das DF’s na Perceção dos Utilizadores 

 

 

 

Fonte: Elaboração Própria 

Com este estudo continua a verificar-se algum “antagonismo” (como refere Ribeiro 

2010), dado que os inquiridos continuam a considerar que os utilizadores têm a 
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perceção que existe algum impacto das NCRF, mas que estes estão pouco informados 

da conversão contabilística. 

Deste modo, surgiu a necessidade de se analisar a simetria que pode existir entre o nível 

de informação dos utilizadores da informação e o impacto das NCRF no Capital Próprio 

e na qualidade das DF’s, de forma a determinar a existência de uma simetria próxima à 

da normal entre estas variáveis, ou pelo contrário, um enviesamento, o que indicaria a 

existência de outliers, isto é, a existência de TOC’s com opiniões diversas da média de 

respostas. 

Da análise efetuada à Tabela IX, as questões 23 e 24 apresentam valores de simetria 

(Skewness) e curtose (Kurtosis) normais, uma vez que os seus valores variam entre os -

0.5 e 0.5, aproximando-se, assim, da distribuição normal, à exceção da questão 22, que 

indaga analisar o grau de informação que os utilizadores possuíam em relação às NCRF. 

Assim, conclui-se que o nível de resposta dos inquiridos é normal às perguntas 23 e 24, 

não existindo nenhuma resposta que se afaste do padrão de respostas que influencia a 

média de respostas. A questão 22 apresenta valores de Skewness e Kurtosis elevados, 

indicando a comparência de outliers. O valor dos percentis 25 e 50 apresentam o mesmo 

valor, o que pode revelar uma concentração de respostas nas opções iniciais, podendo 

ser caracterizado pelos utilizadores da informação como pouco informados sobre as 

NCRF. 

Em suma, de acordo com os TOC’s, os utilizadores da informação contabilística 

continuam pouco informados relativamente à adoção do SNC. Apesar de uma 

percentagem pequena concluir que estes estão razoavelmente informados. 
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4.1.3. Análise Bivariada
5
 

Nesta análise, pretende-se determinar as relações que existem entre as diversas variáveis 

expostas pelo questionário e as variáveis exercício de funções e a idade dos inquiridos, 

uma vez que podem influenciar as conclusões extraídas
6
.  

4.1.3.1. Análise de Independência 

Ao analisar, primeiramente, as questões relativas ao nível de preparação dos inquiridos, 

verifica-se que existem semelhanças, entre respostas às questões 5, 6 e 7. Sendo as 

respostas “discordo totalmente”, “nada adequado” e “muito negativo”, as que possuem 

uma frequência relativa inferior. Verifica-se também, similaridades entre outras opções 

das mesmas questões, o que pode provar a existência de correlações entre estas, pelo 

que se efetuou uma matriz de correlações (Tabela X). 

Com base na matriz de correlações, existe uma correlação fraca a moderada entre a 

concordância dos inquiridos com o SNC (questão 5), com o nível de preparação para 

aplicar as NCRF à data de implementação do SNC (questão 6), e a existência de um 

maior impacto das NCRF na qualidade das DF’s das empresas (questão 7), pois o 

coeficiente de correlação é de 0,491 e 0,644, respetivamente. Isto poderá dizer que 

existe ligação, mas não significativa, entre os inquiridos que concordam com o SNC e o 

nível de preparação dos mesmos, ou seja, a preparação dos inquiridos não depende de 

todo do nível de concordância do SNC, e significa que os inquiridos que apresentam um 

                                                
5 A partir deste ponto, e por uma questão de espaço, todas as tabelas se encontram no anexo III. 

6 Foram também realizados Crosstabs, sendo os resultados consistentes com a generalidade dos resultados apresentados neste 

ponto, mas por uma questão de espaço não foram inseridos. 
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nível superior de concordância com o SNC, concordam com a existência de um maior 

impacto das NCRF na qualidade das DF’s das empresas. 

A mesma situação se verifica com a correlação entre as questões 6 e 7, em que o 

coeficiente é igualmente fraco a moderado (0,490) entre o nível de preparação dos 

inquiridos (questão 6) e a opinião referente ao impacto das NCRF na qualidade das 

DF’s das empresas (questão 7), isto é, o nível de preparação dos inquiridos na aplicação 

das NCRF não interfere com o facto de estes concordarem com o impacto na qualidade 

das DF’s, após a aplicação das NCRF. 

Adiante, será analisada a existência de dependência entre algumas respostas dos 

inquiridos, utilizando o teste de independência do Qui-Quadrado. Para este efeito, as 

questões 10 e 11 foram as primeiras variáveis a ser testadas através da relação entre o 

número de empresas que recorrem ao normativo internacional, quando o SNC não é 

suficientemente claro, e a proporção de empresas portuguesas que se preparou para 

adotar as NCRF. Através da Tabela XI, verifica-se claramente que existe independência 

entre as variáveis, pois o teste estatístico não rejeita a hipótese nula (variáveis 

independentes), dado que o valor-p (Asymp. Signal) é superior a 0,05. Isto é, com o 

nível de significância de 5% concluímos, que não existe dependência entre a proporção 

de empresas que se tem preparado para adotar as NCRF e o número de empresas que 

recorre ao normativo internacional do IASB, quando o SNC não é suficientemente 

claro, o que aliás foi referido na análise descritiva. No entanto, remetendo esta situação 

para o estudo anterior (Ribeiro, 2010), estas variáveis eram dependentes, uma vez que o 

teste estatístico rejeitava a hipótese de independência.  
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Os resultados da questão 13 (Tabela XII a)) e das questões 15e19 (Tabelas XII b) e XII 

c)), referentes às fontes de informação disponíveis, de forma as empresas se atualizarem 

em relação ao SNC; o impacto das NCRF nas fases do processo contabilístico; e na 

volatilidade dos elementos das DF’s pela utilização do justo valor, respetivamente. 

Assim, como o valor-p é zero, o teste estatístico rejeita a hipótese de independência das 

variáveis. Portanto, conclui-se que cada uma das fontes, fases e elementos das DF’s 

dependem das restantes. 

Os inquiridos são consistentes ao considerarem existir impacto das NCRF, afetando as 

fases do processo contabilístico, como dos próprios elementos das DF’s. Logo, os 

inquiridos que inicialmente consideraram não existir impacto das NCRF, mantém a sua 

opinião ao longo das questões seguintes.  

4.1.3.2. Comparação de Médias (Test-t) no Exercício de Funções de TOC 

A comparação de médias servirá para averiguar a validade inerente às conclusões 

retiradas anteriormente. Neste sentido e utilizando a escala Likert no tratamento 

numérico das respostas, efetuou-se uma análise de comparação de médias entre os 

subgrupos, TOC’s que exercem funções e TOC’s que não exercem funções.  

Os inquiridos que não exercem funções apresentam médias superiores, em relação aos 

inquiridos que exercem funções, tanto para a concordância e nível de preparação das 

NCRF, como no impacto destas na qualidade das DF’s (Tabela XV). 

Na Tabela XV, apresenta o teste estatístico de comparação de médias, entre os dois 

subgrupos, e como já havia sido analisado o valor-p (Sig. 2-tailed) é inferior a 0,05 em 

várias questões, à exceção do número de empresas suficientemente preparadas para 

adotar as NCRF e no grau de utilização das empresas na formação de pessoal. Isto é, os 
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inquiridos, independentemente de exercerem ou não funções, contêm opiniões parecidas 

relativas ao nível de preparação das empresas (razoavelmente preparadas), como à sua 

atualização em relação ao SNC.  

Os testes estatísticos realizados, para a perceção dos utilizadores da informação, com-

provam que existem médias diferentes relativamente na opinião dos inquiridos, tanto ao 

nível da informação dos utilizadores em relação à conversão, como ao nível do impacto 

das NCRF na qualidade das DF’s, pois o valor-p é inferior a 0,05. 

Portanto, conclui-se que os inquiridos que exercem funções possuem pareceres mais 

conservadores comparativamente à perceção dos utilizadores da informação, conside-

rando até que estes não estão corretamente informados da conversão das normas. 

Da análise à Tabela XV, os testes-t ao parecer dos inquiridos no que se refere aos 

impactos das NCRF nas diversas áreas, fases, processos contabilísticos, assim como no 

valor dos Ativos e Resultados e na volatilidade dos elementos das DF’s (Ativos, Passi-

vos, Capitais Próprios e Resultados) pela utilização do justo valor. As médias de respos-

ta, entre os inquiridos que exercem ou não funções, na sua maioria, são próximas, mas 

superiores nos inquiridos que não exercem funções, exceto no que diz respeito ao 

impacto das NCRF na formação de pessoal e na dificuldade em aplicar o justo valor, os 

inquiridos que exercem funções apresentam médias ligeiramente maiores. 

Podemos, ainda, verificar o valor-p presente nas conclusões retiradas pelos testes-t rea-

lizados às médias, que comprovam que a opinião dos inquiridos não sofre alteração com 

o facto de estes exercerem ou não funções, com exceção das questões de impacto das 

NCRF no processo contabilístico, na fase contabilística do reconhecimento e mensura-

ção, no valor dos Resultados e Ativos, nos elementos Ativos Fixos Tangíveis e Ativos 
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Intangíveis, Inventários, Capital Próprio e Provisões das DF’s, onde o valor-p é inferior 

a 0,05.  

4.1.3.3.  Comparação de Médias (Test-t) na Idade dos TOC’s 

Através da leitura da Tabela XVI, em relação à concordância com as NCRF, o teste 

estatístico rejeita a hipótese de igualdade de médias, para um nível de significância de 

5%. Neste caso, verifica-se que a variável idade não influencia apenas a opinião dos 

inquiridos na aplicação das NCRF à data de implementação do SNC.  

A opinião dos inquiridos em relação ao impacto das NCRF depende em algumas 

situações da idade dos inquiridos, uma vez que existe diferença de opiniões entre os 

dois subgrupos de idade, quando se refere ao impacto que recai através das NCRF nas 

fases do processo contabilístico (ex.: mensuração) e elementos das DF’s (ex.: Ativos 

Intangíveis, Ativos não Correntes detidos para Venda, Inventários, Impostos Diferidos, 

Benefícios aos Empregados, Capitais Próprios, Provisões e Notas), com valor-p inferior 

a 0,05. 

Como se pode ver, adiante, optou-se por efetuar outros test-t à comparação de médias da 

idade dos TOC no que diz respeito ao nível de preparação das empresas e à perceção 

dos utilizadores da informação contabilística. Ao nível de preparação das empresas para 

adotarem as NCRF, a Tabela XVI demonstra que a média de opiniões distancia-se em 

relação ao grau de utilização de certas fontes de informação, conforme a idade dos 

TOC’s. O teste efetuado evidencia diferenças de opinião ao nível da preparação das 

empresas para aplicar as NCRF, tal como na utilização das fontes de informação: 

aquisição de software contabilístico e contratação de consultoria, em que o valor-p é 

inferior a 0,05. 
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A Tabela XVI não deteta discrepâncias na opinião dos inquiridos, nos dois subgrupos, 

pois as médias de respostas são próximas, exceto na opinião se os utilizadores da 

informação consideraram que as NCRF tiveram impacto no Capital Próprio. O facto de 

os valores-p serem inferiores a 0,05, rejeita-se a hipótese de haver igualdade de opiniões 

entre os dois subgrupos de idade. No que se refere aos utilizadores da informação 

estarem informados da conversão contabilística e de os utilizadores considerarem que as 

NCRF têm impacto na qualidade das DF’s, os inquiridos apresentam valores de p 

superiores a 0,05, logo não se rejeita a hipótese de independência entre os dois 

subgrupos de idade.  

Neste sentido, reconhece-se que a idade poderá influenciar a opinião dos inquiridos em 

relação ao nível de preparação das empresas e ao grau de utilização de algumas fontes 

de informação, determinando-se que os inquiridos com idade inferior a 36 anos têm 

níveis de opinião superiores aos inquiridos com idade superior.  

Em suma, conclui-se que, na generalidade, a opinião dos inquiridos não é influenciada 

pelo exercício de funções de TOC, ou até pela sua idade. Porém, verifica-se que existe 

alguma diferença de médias, que são comprovadas nos diversos testes-t realizados, no 

entanto, considerou-se que estas diferenças não são significativas para as conclusões, 

uma vez que não as altera. 

 

A crescente globalização económica e financeira desencadeou a necessidade de se 

desenvolver um conjunto de normas contabilísticas aceites mundialmente, de forma a 

aproximar as diferentes práticas contabilísticas entre países e empresas. Assim, e de 

5. CONCLUSÃO E PERSPETIVAS FUTURAS 



O Impacto das Normas Contabilísticas e de Relato Financeiro segundo os TOC’s 
 

34 
 

forma a aproximar a realidade portuguesa à internacional, a CNC desenvolveu um 

conjunto de NCRF baseadas nas IFRS que entraram em vigor em 2010. 

O principal objetivo deste trabalho é analisar o impacto das NCRF segundo a opinião 

dos TOC’s, através da avaliação do nível de preparação das empresas na adoção do 

novo normativo; da análise do impacto das NCRF nas empresas, nomeadamente nos 

processos contabilísticos e nos elementos que compõem as DF’s; e da avaliação da 

perceção que os utilizadores da informação contabilística têm do impacto das NCRF na 

qualidade das DF’s e no valor da Capital Próprio das empresas. 

Os resultados sugerem que a maioria dos TOC’s concorda com a adoção das NCRF, 

mesmo aqueles que atualmente não exercem funções. Este facto deve-se às inúmeras 

vantagens das NCRF, como o aumento da comparabilidade, compreensibilidade e 

transparência dos relatórios financeiros e incremento da qualidade das DF’s. 

Em relação ao nível de conhecimento e preparação para aplicar as NCRF, apurou-se que 

os TOC’s consideram-se razoavelmente preparados, no entanto devido à experiência e 

contato direto com a realidade das empresas, os inquiridos que exercem funções têm um 

maior conhecimento e preparação. Relativamente às empresas portuguesas, conclui-se 

que estão razoavelmente preparadas. 

A fase do processo contabilístico que sofreu maior impacto foi a fase da divulgação uma 

vez que as NCRF são mais exigentes ao nível da informação que se deve divulgar, 

exigindo um número elevado de Notas. Para além das Notas, os inquiridos apontaram os 

Ativos Fixos Tangíveis, os Ativos Intangíveis, os Impostos Diferidos e o Capital 

Próprio, como sendo os elementos contabilísticos que mais alterações sofreram. Apesar 

de serem de opinião que os utilizadores da informação estavam pouco informados da 
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conversão para as NCRF, os TOC’s consideram que estes têm alguma perceção 

favorável do impacto no Valor do Capital Próprio e na qualidade das DF’s das 

empresas. 

Os resultados referentes à análise de comparação de médias sobre a influência do 

exercício de funções e da idade dos inquiridos revelam que são os inquiridos que não 

exercem funções e que possuem idade inferior a 36 anos os que apresentam médias 

superiores, sendo os que mais concordavam com a aplicação do novo normativo. Esta 

conclusão pode ser extraída pelo facto de os inquiridos possuírem maior conhecimento 

teórico sobre a aplicação das NCRF. Assim, na generalidade, a opinião dos inquiridos 

não é influenciada pelo exercício de funções de TOC, ou até pela sua idade.  

Este estudo apresenta conclusões idênticas, ao que foi defendido e apresentado por 

Ribeiro (2010), apesar de à data de conclusão deste, se concluir que eram os TOC’s que 

exerciam funções, os que mais concordavam com a aplicação do novo normativo. 

A principal limitação deste estudo foi o número reduzido de respostas obtidas, apesar de 

todos os esforços desenvolvidos no sentido de aumentar o número de respostas.  

Para futuros estudos, sugere-se que se realize um estudo idêntico, com fim verificar 

quais as alterações e opiniões resultantes da mudança do sistema normativo nacional 

decorridos alguns anos a esta parte. Essa nova análise poderia ser realizada através de 

entrevistas ao invés de questionários aos profissionais da área, de forma a obter-se 

novos impactos da realidade contabilística em Portugal. E ou analisar o impacto das 

alterações fiscais ocorridas pela aprovação do SNC, se as DF’s se tornaram mais 

transparentes e comparáveis, seguindo os resultados detalhados dos relatórios 

financeiros. 
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Perceção do impacto das Normas Contabilísticas e de Relato Financeiro (NCRF) um ano após a sua aplicação. 

Inquérito a Técnicos Oficiais de Contas (TOC’s) 

 

Questionário 

 

A. Informação sobre o Inquirido 

  

1. Sexo:       Feminino         Masculino  

2. Idade:  

3. Exerce as funções de TOC?           Sim         Não  

Se não exerce as funções de TOC, passe, por favor para a questão 5, e na secção C ignore as questões 8, 9 e 10. 

4. Nº de anos que exerce a função de TOC:  

  Menos de 5 anos    Entre 5 a 10 anos  

Entre 11 a 15 anos     Mais de 15 anos 

 

B. Normas Contabilísticas e de Relato Financeiro (NCRF)  

 

5. Em que medida concorda com as Normas Contabilísticas e de Relato Financeiro (NCRF) do Sistema de Normalização Contabilística 

(SNC)?  

 

6. Atualmente, como considera o seu nível de preparação para aplicar as NCRF à data de implementação do SNC?  

 

 

7. Na sua opinião, qual o impacto da aplicação das NCRF na qualidade das Demonstrações Financeiras das empresas?  

 

 

7. ANEXOS 

Discordo  

Totalmente 

Discordo 

 

Concordo 

 

Concordo 

Totalmente 

 

Sem opinião 

 

     

Nada adequado Razoavelmente adequado Bastante adequado  Totalmente adequado Sem opinião 

 

     

Muito  

Negativo  

Negativo  

 

Sem  

Impacto  

Positivo  Muito  

Positivo  

Sem opinião  

      

Este questionário surge no âmbito da realização de um Trabalho Final de Mestrado em Contabilidade, Fiscalidade e Finanças 

Empresariais, no Instituto Superior de Economia e Gestão. Tendo como objetivo avaliar o impacto das Normas Contabilísticas e de Relato 

Financeiro(NCRF) de acordo com a perceção dos TOC’s, um ano após a sua aplicação.  

Instruções de Preenchimento:  

 O questionário demora cerca de 15 minutos a ser preenchido.  

 Em cada questão coloque apenas uma opção.  

 

Este questionário é composto por 5 secções e os resultados obtidos destinam-se, única e exclusivamente, a investigação.  

Para este efeito peço que responda às questões apresentadas de forma sincera, já que os dados serão tratados de forma impessoal e com 

garantia de confidencialidade. 

A sua colaboração através da resposta à totalidade deste questionário é vital para a realização do meu Trabalho Final de Mestrado. 
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C. Nível de Preparação das Empresas na Adoção do Novo Normativo  

8. Algumas das empresas onde desempenha funções de TOC é cotada em bolsa e obrigada a aplicar o normativo internacional do IASB7?  

Não    Sim, quantas?  

9. Alguma das empresas, onde desempenha funções, utiliza voluntariamente o normativo internacional do IASB? 

Não    Sim, quantas? 

10. Nas situações em que o SNC não é suficientemente claro, quantas empresas recorrem ao Normativo Internacional do IASB?   

 

11. Na sua opinião, qual a proporção de empresas portuguesas que se preparou para adotar as NCRF?  

 

Nenhuma empresa     Menos de 25% das empresas  

25-50% das empresas     50-75% das empresas  

Sem opinião  

 

Se a sua resposta foi Nenhuma Empresa, passe, por favor, para a questão 14 (Secção D).  

 

12. Em sua opinião, as empresas estavam suficientemente preparadas para adotar as NCRF? 

 

13. Em sua opinião, qual foi o grau de utilização, pelas empresas, de cada um das seguintes fontes de informação para se atualizarem em 

relação ao SNC?  

 

D. Impacto da Aplicação das NCRF  

 

14. Qual foi o impacto da aplicação das NCRF em cada uma das seguintes áreas?  

 Nenhum 

Impacto 

Pouco 

Impacto 

Algum 

Impacto 

Muito 

Impacto 

Sem 

Opinião 

Processo Contabilístico      

Sistema Informático       

                                                
7 IASB - International Accounting Standard Board   

Nenhuma 

 Empresa 

Poucas 

 Empresas 

Maioria das Empresas Totalidade das Empresas Sem opinião 

 

     

Nada preparados Razoavelmente preparados Bastante preparados  Totalmente preparados Sem opinião 

     

 Não utilizam Utilizam pouco Utilizam razoavelmente Utilizam bastante 

Leitura de informação     

Aquisição de Software 

Contabilístico 

    

Contratação de Consultora     

Formação de Pessoal     

Outra (s):     
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Formação de Pessoal      

Custos envolvidos      

Reações dos 

analistas/investidores 

     

Outra (s):      

      

 

15. Qual foi o impacto da aplicação das NCRF nas seguintes fases do processo contabilístico?  

 Nenhum Impacto Pouco 

Impacto 

Algum 

Impacto 

Muito 

Impacto 

Sem 

Opinião 

Reconhecimento       

Mensuração       

Divulgação       

 

16. Em que medida a aplicação das NCRF provocou alterações no valor dos Resultados e dos Ativos da empresa?  

 Nenhumas Alterações Poucas Alterações Algumas 

Alterações 

Muitas Alterações Sem 

Opinião 

Resultados       

Ativos       

 

17. Qual foi o impacto da aplicação das NCRF nos seguintes elementos das Demonstrações Financeiras? 

 Nenhum 

Impacto 

Pouco 

Impacto 

Algum 

Impacto 

Muito 

Impacto 

Sem 

Opinião 

Ativos Fixos Tangíveis      

Ativos Intangíveis      

Ativos Não Correntes detidos para Venda      

Propriedades de Investimento      

Inventários      

Impostos Diferidos      

Subsídios      

Benefícios aos Empregados      

Capital Próprio      

Interesses Minoritários      

Provisões      

Notas      

Outra (s):      
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18. Considera que as empresas tiveram dificuldade em aplicar o Justo Valor8 nas diversas situações previstas nas NCRF?  

 

19. Houve impacto na utilização do Justo Valor na volatilidade dos seguintes elementos das Demonstrações Financeiras? 

 Nenhum Impacto Pouco 

Impacto 

Algum 

Impacto 

Muito 

Impacto 

Sem 

Opinião 

Ativos       

Passivos       

Capitais Próprios       

Resultados       

 

20. Considera que os prazos dados para assimilar a mudança de mentalidades e hábitos foram suficientes no que toca ao processo do SNC?  

 

21. Qual(ais) foram, na sua opinião, o(s) principal(ais) obstáculo(s) à aplicação das NCRF? 

 

 

 

E. Perceção dos Utilizadores da Informação Contabilística  

22. Considera que os utilizadores da informação (acionistas, gestores, investidores e público em geral) estavam devidamente informados da 

conversão para as NCRF?  

 

Se a sua resposta foi Nada Informados, o seu questionário terminou aqui.  

 

23. Em que medida os utilizadores da informação consideram que aplicação das NCRF teve impacto no valor do Capital Próprio da empresa?  

 

24. Em que medida os utilizadores da informação consideram que a aplicação das NCRF teve impacto na qualidade das Demonstrações 

Financeiras?  

 

Caso tenha interesse em conhecer os resultados deste estudo, indique o seu endereço de correio eletrónico: 

 

Muito Obrigada, a sua colaboração foi fundamental! 

                                                
8
 Justo Valor: “é a quantia pela qual um ativo pode ser trocado ou um passivo liquidado, entre partes conhecedoras e dispostas a isso, numa transacção 

em que não existe relacionamento entre elas” [Parágrafo 98, alínea (e) da Estrutura Conceptual]. 

Nenhuma Dificuldade Pouca  

Dificuldade 

Alguma  

Dificuldade 

Muita  

Dificuldade 

Sem opinião 

 

     

Nada adequado Razoavelmente adequado Bastante adequado  Totalmente adequado Sem opinião 

 

     

Nada 

 Informados 

Pouco 

Informados 

Razoavelmente Informados Totalmente Informados Sem 

Opinião 

     

Nenhum  

Impacto 

Pouco 

Impacto 

Algum 

Impacto 

Muito 

Impacto 

Sem 

Opinião 

     

Nenhum  

Impacto 

Pouco 

Impacto 

Algum 

Impacto 

Muito 

Impacto 

Sem 

Opinião 

     



O Impacto das Normas Contabilísticas e de Relato Financeiro segundo os TOC’s 
 

44 
 

Anexo II 

Tabela III – Nível de Preparação dos Inquiridos para aplicarem as NCRF 

 

Tabela IV – Proporção de empresas que se preparou para adotar as NCRF 

 

Tabela V – Fontes de Informação para a atualização das NCRF e SNC 

    Frequência Percentagem Percentagem 

Válida 

Percentagem 

Acumulada 

  Não Utilizam  8 4% 10,3% 10,3% 

 Utilizam Pouco 23 11,5% 29,5% 39,7% 

Leitura de Informação Utilizam Razoavelmente 31 15,5% 39,7% 79,5% 

 Utilizam Bastante 11 5,5% 14,1% 93,6% 

 Sem Opinião 5 2,5% 6,4% 100% 

 Total  78 39% 100%  

 Missing Values 122 61%   

  Total  200 100%   

  Não Utilizam 4 2% 5% 5% 

 Utilizam Pouco 18 9% 22,5% 27,5% 

Aquisição de Software  Utilizam Razoavelmente 23 11,5% 28,8% 56,3% 

Contabilístico Utilizam Bastante 31 15,5% 38,8% 95% 

 Sem Opinião 4 2% 5% 100% 

 Total  80 40% 100%  

 Missing Values 120 60%   

  Total  200 100%   

  Não Utilizam 16 8% 20,8% 20,8% 

 Utilizam Pouco 28 14% 36,4% 57,1% 

Contratação de Consultoria Utilizam Razoavelmente 17 8,5% 22,1% 79,2% 

 Utilizam Bastante 10 5% 13% 92,2% 

 Sem Opinião 6 3% 7,8% 100% 

 Total  77 38,5% 100%  

 Missing Values 123 61,5%   

  Total  200 100%   

  Não Utilizam 8 4% 10,3% 10,3% 

 Utilizam Pouco 23 11,5% 29,5% 39,7% 

Formação de Pessoal Utilizam Razoavelmente 34 17% 43,6% 83,3% 

 Utilizam Bastante 11 5,5% 14,1% 97,4% 

 Sem Opinião 2 1% 2,6% 100% 

 Total  78 39% 100%  

 Missing Values 122 61%   

  Total  200 100%   

 

 

 

  Frequência Percentagem Percentagem Válida Percentagem 

Acumulada 

Nada Adequado  4 2% 4% 4% 

Razoavelmente Adequado 47 23,5% 47% 51% 

Bastante Adequado 35 17,5% 35% 86% 

Totalmente Adequado 8 4% 8% 94% 

Sem Opinião 6 3% 6% 100% 

Total  100 50% 100%  

Missing Values 100 50%   

Total  200 100%   

  Frequência Percentagem Percentagem Válida Percentagem 

Acumulada 

Nenhuma empresa 11 5,5% 11,8% 11,8% 

Menos de 25% das empresas 38 19% 40,9% 52,7% 

25 - 50% das empresas 20 10% 21,5% 74,2% 

50 - 75% das empresas 15 7,5% 16,1% 90,3% 

Sem Opinião 9 4,5% 9,7% 100% 

Total  93 46,5% 100%  

Missing Values 107 53,5%   

Total  200 100%   
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Tabela VI – Impacto da aplicação das NCRF em Áreas importantes 

    Frequência Percentagem Percentagem 

Válida 

Percentagem 

Acumulada 

  Nenhum Impacto  1 0,5% 1,3% 1,3% 

 Pouco Impacto 8 4% 10,5% 11,8% 

Processo Contabilístico Algum Impacto 33 16,5% 43,4% 55,3% 

 Muito Impacto 31 15,5% 40,8% 96,1% 

 Sem Opinião 3 1,5% 3,9% 100% 

 Total  76 38% 100%  

 Missing Values 124 62%   

  Total  200 100%   

      
  Nenhum Impacto  1 0,5% 1,3% 1,3% 

 Pouco Impacto 13 6,5% 17,3% 18,7% 

Sistema Informático Algum Impacto 29 14,5% 38,7% 57,3% 

 Muito Impacto 29 14,5% 38,7% 96% 

 Sem Opinião 3 1,5% 4% 100% 

 Total  75 37,5% 100%  

 Missing Values 125 62,5%   

  Total  200 100%   

  Nenhum Impacto  2 1% 2,7% 2,7% 

 Pouco Impacto 12 6% 16,2% 18,9% 

Formação de Pessoal Algum Impacto 26 13% 35,1% 54,1% 

 Muito Impacto 30 15% 40,5% 94,6% 

 Sem Opinião 4 2% 5,4% 100% 

 Total  74 37% 100%  

 Missing Values 126 63%   

  Total  200 100%   

  Nenhum Impacto  2 1% 2,7% 2,7% 

 Pouco Impacto 15 7,5% 20% 22,7% 

Custos Envolvidos Algum Impacto 30 15% 40% 62,7% 

 Muito Impacto 25 12,5% 33,3% 96% 

 Sem Opinião 3 1,5% 4% 100% 

 Total  75 37,5% 100%  

 Missing Values 125 62,5%   

  Total  200 100%   

  Nenhum Impacto  8 4% 10,8% 10,8% 

 Pouco Impacto 14 7% 18,9% 29,7% 

Reações Analistas/Investidores Algum Impacto 24 12% 32,4% 62,2% 

 Muito Impacto 15 7,5% 20,3% 82,4% 

 Sem Opinião 13 6,5% 17,6% 100% 

 Total  74 37% 100%  

 Missing Values 126 63%   

  Total  200 100%   
 

Tabela VII – Impacto das NCRF nas Fases do Processo Contabilístico 

    Frequência Percentagem Percentagem 

Válida 

Percentagem 

Acumulada 

  Nenhum impacto 2 1% 2,7% 2,7% 

 Pouco impacto 11 5,5% 14,9% 17,6% 

Reconhecimento Algum impacto 34 17% 45,9% 63,5% 

 Muito impacto 23 11,5% 31,1% 94,6% 

 Sem Opinião 4 2% 5,4% 100% 

 Total  74 37% 100%  

 Missing Values 126 63%   

  Total  200 100%   

  Nenhum impacto 1 0,5% 1,4% 1,4% 

 Pouco impacto 8 4% 10,8% 12,2% 

Mensuração  Algum impacto 34 17% 45,9% 58,1% 

 Muito impacto 27 13,5% 36,5% 94,6% 

 Sem Opinião 4 2% 5,4% 100% 

 Total  74 37% 100%  

 Missing Values 126 63%   

  Total  200 100%   

  Nenhum impacto 2 1% 2,7% 2,7% 

 Pouco impacto 7 3,5% 9,6% 12,3% 

Divulgação Algum impacto 25 12,5% 34,2% 46,6% 

 Muito impacto 35 17,5% 47,9% 94,5% 

 Sem Opinião 4 2% 5,5% 100% 

 Total  73 36,5% 100%  

 Missing Values 127 63,5%   

  Total  200 100%   
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Tabela VIII – Impacto das NCRF nos Elementos das DF’s 

    Frequência Percentagem Percentagem Válida Percentagem 

Acumulada 

  Nenhum Impacto  2 1 2,8% 2,8% 

 Pouco Impacto 16 8 22,5% 25,4% 

Ativos Fixos Tangíveis Algum Impacto 34 17 47,9% 73,2% 

 Muito Impacto 15 7,5 21,1% 94,4% 

 Sem Opinião 4 2 5,6% 100% 

 Total  71 35,5 100%  

 Missing Values 129 64,5   

  Total  200 100   

  Nenhum Impacto  8 4 11,1% 11,1% 

 Pouco Impacto 13 6,5 18,1% 29,2% 

Ativos Intangíveis Algum Impacto 22 11 30,6% 59,7% 

 Muito Impacto 25 12,5 34,7% 94,4% 

 Sem Opinião 4 2 5,6% 100% 

 Total  72 36 100%  

 Missing Values 128 64   

  Total  200 100   

  Nenhum Impacto  8 4 11,3% 11,3% 

 Pouco Impacto 14 7 19,7% 31% 

Ativos não Correntes detidos  Algum Impacto 21 10,5 29,6% 60,6% 

para Venda Muito Impacto 16 8 22,5% 83,1% 

 Sem Opinião 12 6 16,9% 100% 

 Total  71 35,5 100%  

 Missing Values 129 64,5   

  Total  200 100   

  Nenhum Impacto  6 3 8,6% 8,6% 

 Pouco Impacto 17 8,5 24,3% 32,9% 

Propriedades de Investimento Algum Impacto 24 12 34,3% 67,1% 

 Muito Impacto 12 6 17,1% 84,3% 

 Sem Opinião 11 5,5 15,7% 100% 

 Total  70 35 100%  

 Missing Values 130 65   

  Total  200 100   

  Nenhum Impacto  4 2 5,7% 5,7% 

 Pouco Impacto 26 13 37,1% 42,9% 

Inventários Algum Impacto 24 12 34,3% 77,1% 

 Muito Impacto 11 5,5 15,7% 92,9% 

 Sem Opinião 5 2,5 7,1% 100% 

 Total  70 35 100%  

 Missing Values 130 65   

  Total  200 100   

  Nenhum Impacto  6 3 8,6% 8,6% 

 Pouco Impacto 19 9,5 27,1% 35,7% 

Impostos Diferidos Algum Impacto 19 9,5 27,1% 62,9% 

 Muito Impacto 19 9,5 27,1% 90% 

 Sem Opinião 7 3,5 10% 100% 

 Total  70 35 100%  

 Missing Values 130 65   

  Total  200 100   

  Nenhum Impacto  5 2,5 7,2% 7,2% 

 Pouco Impacto 24 12 34,8% 42% 

Subsídios Algum Impacto 21 10,5 30,4% 72,5% 

 Muito Impacto 11 5,5 15,9% 88,4% 

 Sem Opinião 8 4 11,6% 100% 

 Total  69 34,5 100%  

 Missing Values 131 65,5   

  Total  200 100   

  Nenhum Impacto  10 5 14,3% 14,3% 

 Pouco Impacto 22 11 31,4% 45,7% 

Benefícios dos Empregados Algum Impacto 22 11 31,4% 77,1% 

 Muito Impacto 7 3,5 10% 87,1% 

 Sem Opinião 9 4,5 12,9% 100% 

 Total  70 35 100%  

 Missing Values 130 65   

  Total  200 100   

  Nenhum Impacto  1 0,5 1,4% 1,4% 

 Pouco Impacto 17 8,5 24,3% 25,7% 

Capital Próprio Algum Impacto 30 15 42,9% 68,6% 

 Muito Impacto 17 8,5 24,3% 92,9% 

 Sem Opinião 5 2,5 7,1% 100% 

 Total  70 35 100%  

 Missing Values 130 65   

  Total  200 100   

  Nenhum Impacto  9 4,5% 12,9% 12,9% 

 Pouco Impacto 20 10% 28,6% 41,4% 

Interesses Minoritários Algum Impacto 19 9,5% 27,1% 68,6% 

 Muito Impacto 4 2% 5,7% 74,3% 

 Sem Opinião 18 9% 25,7% 100% 

 Total  70 35% 100%  

 Missing Values 130 65%   

  Total  200 100%   
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  Nenhum Impacto  7 3,5% 9,9% 9,9% 

 Pouco Impacto 15 7,5% 21,1% 31% 

Provisões Algum Impacto 27 13,%5 38% 69% 

 Muito Impacto 12 6% 16,9% 85,9% 

 Sem Opinião 10 5% 14,1% 100% 

 Total  71 35,5% 100%  

 Missing Values 129 64,5%   

  Total  200 100%   

  Nenhum Impacto  2 1% 3% 3% 

 Pouco Impacto 10 5% 14,9% 17,9% 

Notas Algum Impacto 17 8,5% 25,4% 43,3% 

 Muito Impacto 27 13,5% 40,3% 83,6% 

 Sem Opinião 11 5,5% 16,4% 100% 

 Total 67 33,5% 100%  

 Missing Values 133 66,5%   

  Total  200 100%   

 

Tabela IX – Teste de Simetria à Perceção dos utilizadores da Informação 

    

22. Os utilizadores 

da informação 

estavam informa-

dos da conversão 

para as NCRF 

 

23. Os utilizadores da Infor-

mação consideram que a 

aplicação das NCRF teve 

impacto no valor do Capital 

Próprio da empresa 

 

24. Os utilizadores da 

Informação consideram 

que a aplicação das NCRF 

teve impacto na qualidade 

das DF's 

 

N   Valid 70 57 57 

    Missing 130 143 143 

Mean     2,26 3,14 2,93 

Std. Error of Mean     0,103 0,13 0,125 

Median     2 3 3 

Mode     2 3 3 

Std. Deviation     0,863 0,981 0,942 

Variance     0,745 0,963 0,888 

Skewness     0,585 0,398 0,409 

Std. Error of Skewness     0,287 0,316 0,316 

Kurtosis     1,241 -0,537 0,003 

Std. Error of Kurtosis     0,566 0,623 0,623 

Range     4 4 4 

Minimum     1 1 1 

Maximum     5 5 5 

Percentiles 25   2 2 2 

  50   2 3 3 

  75   3 4 3 

 

Tabela X - Matriz de Correlações do Nível de Preparação dos Inquiridos 

 

 

  

5. Em que medida 

concorda com as 

NCRF do SNC 

6. Nível de preparação 

para aplicar as NCRF à 

data de implementação do 

SNC 

7. Impacto da 

aplicação das NCRF 

na qualidade das 

DF's das empresas 

5. Em que medida 

concorda com as NCRF 

do SNC 

 

 

Pearson Correlation 1 0,491 0,644 

Sig. (2-tailed)   0 0 

N 100 99 99 

 6. Nível de preparação 

para aplicar as NCRF à 

data de implementação 

do SNC 

  

Pearson Correlation 0,491 1 0,49 

Sig. (2-tailed) 0   0 

N 99 100 100 

7. Impacto da aplicação 

das NCRF na qualidade 

das DF's das empresas 

  

  

Pearson Correlation 0,644 0,49 1 

Sig. (2-tailed) 0 0   

N 99 100 100 
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Anexo III 

Tabela XI - Teste de Independência da utilização das IFRS e a Proporção de Empresas 

que se preparou para adotar as NCRF 

 

 

 

 

 

Tabela XII – Testes de Independência 

a) Teste de Independência das Fontes de Informação 

  

Pearson Chi-Square 

 

 

Leitura da Informação 

Aquisição de Software 

Contabilístico Contratação de Consultoria 

value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) value df 

Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Leitura de Informação 

         
Aquisição Software Contabilístico 66,026 16 0 

      
Contratação de Consultoria 71,285 16 0 41,981 16 0 

   
Formação de Pessoal 82,676 16 0 63,617 16 0 66,284 16 0 

b) Teste de Independência das Fases do Processo Contabilístico 

Pearson Chi-Square 

  

Reconhecimento Mensuração 

   

value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

   
Reconhecimento 

         
Mensuração 173,669 16 0 

      
Divulgação 128,667 16 0 153,641 16 0 

   
c) Teste de Independência à volatilidade dos Elementos das DF’s 

  

Pearson Chi-Square 

 

Ativos Passivos Capitais Próprios 

value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) value df 

Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Ativos 

         
Passivos 172,606 16 0 

      
Capitais Próprios 174,133 16 0 160,541 16 0 

   
Resultados 233,081 16 0 164,561 16 0 213,361 16 0 

 

 

 

 

 

 

 
Chi-Square Tests 

 
Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

 
 
Pearson Chi-Square 14,802 12 0,252 

Likelihood Ratio 16,238 12 0,181 

Linear-by-Linear Association 1,329 

 

0,249 

N of Valid Cases 55 1 
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Tabela XIII – Comparação de Médias no Exercício de Funções 

      
t-test for Equality of Means 

 

Exerce 

Função 

de TOC 

N 

 

Mean 

 

St. 

Deviation 

St. 

Error 

Mean 

t 

 

df 

 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

5. Em que medida concorda com as NCRF do SNC 

Não 40 3,63 0,838 0,132 3,512 98 0,001 0,542 0,154 

Sim 60 3,08 0,696 0,09           

6. Nível de preparação para aplicar as NCRF à data de 

implementação do SNC 

Não 39 2,85 1,113 0,178 1,763 97 0,081 0,329 0,187 

Sim 60 2,52 0,748 0,097           

7. Impacto da aplicação das NCRF na qualidade das DF's 

das empresas 

Não 39 4,36 0,986 0,158 3,314 97 0,001 0,576 0,174 

Sim 60 3,78 0,739 0,095           

11. Proporção de empresas portuguesas que se preparou 

para adotar as NCRF 

Não 36 3,14 0,899 0,15 2,935 91 0,004 0,7 0,239 

Sim 57 2,44 1,239 0,164           

12. As empresas estavam suficientemente preparadas para 

adotar as NCRF 

Não  35 2,11 0,832 0,141 1,933 78 0,057 0,403 0,209 

Sim 45 1,71 0,991 0,148           

13. Grau de utilização de cada uma das fontes de 

informação: Leitura de Informação 

Não 35 3,14 0,912 0,154 3,038 76 0,003 0,678 0,223 

Sim 43 2,47 1,032 0,157           

13. Grau de utilização de cada uma das fontes de 

informação:Aquisição de Software Contabilístico 

Não 35 3,46 0,852 0,144 2,394 78 0,019 0,524 0,219 

Sim 45 2,93 1,053 0,157           

13. Grau de utilização de cada uma das fontes de 

informação: Contratação de Consultoria 

Não 34 2,97 1,058 0,182 3,232 75 0,002 0,831 0,257 

Sim 43 2,14 1,167 0,178           

13. Grau de utilização de cada uma das fontes de 

informação: Formação de Pessoal 

Não 34 2,82 0,869 0,149 1,097 76 0,276 0,233 -0,19 

Sim 44 2,59 0,972 0,147   

   

  

14.1. Impacto das NCRF nas seguintes áreas: Processo 

Contabilístico 

Não 28 3,68 0,67 0,127 2,9 74 0,005 0,512 0,177 

Sim 48 3,17 0,781 0,113           

14.2. Impacto das NCRF nas seguintes áreas: Sistema 

Informático 

Não 28 3,36 0,78 0,147 0,714 73 0,477 0,144 0,202 

Sim 47 3,21 0,883 0,129           

14.3. Impacto das NCRF nas seguintes áreas: Formação de 

Pessoal 

Não 26 3,15 1,008 0,198 -1,006 72 0,318 -0,221 0,22 

Sim 48 3,38 0,841 0,121           

14.4. Impacto das NCRF nas seguintes áreas: Custos 

Envolvidos 

Não 27 3,22 0,934 0,18 0,454 73 0,651 0,097 0,214 

Sim 48 3,13 0,866 0,125           

14.5. Impacto das NCRF nas seguintes áreas: Reação dos 

Analistas/Investidores 

Não 28 3,5 0,923 0,174 1,945 72 0,056 0,565 0,291 

Sim 46 2,93 1,357 0,2           

15.1. Impacto das NCRF nas Fases do Processo 

Contabilistico: Reconhecimento 

Não 27 3,48 0,7 0,135 2,044 72 0,045 0,418 0,204 

Sim 47 3,06 0,919 0,134           

15.2. Impacto das NCRF nas Fases do Processo 

Contabilistico: Mensuração 

Não 27 3,67 0,679 0,131 2,089 72 0,006 0,518 0,184 

Sim 47 3,15 0,807 0,118           

15.3. Impacto das NCRF nas Fases do Processo 

Contabilistico: Divulgação 

Não 27 3,59 0,747 0,144 1,192 71 0,237 0,245 0,205 

Sim 46 3,35 0,9 0,133           

16.1. Aplicação das NCRF provocou alterações nos Ativos 

Não 26 3,35 0,892 0,175 4,344 71 0 0,921 0,212 

Sim 47 2,43 0,853 0,124           

16.2. Aplicação das NCRF provocou alterações nos 

Resultados 

Não 26 3,31 0,884 0,173 3,038 71 0,003 0,648 0,213 

Sim 47 2,66 0,867 0,126           

17.1. Impacto das NCRF nos elementos das DF’s: Ativos 

Fixos Tangíveis 

Não 25 3,52 0,823 0,165 3,632 69 0,001 0,737 0,203 

Sim 46 2,78 0,814 0,12           

17.2. Impacto das NCRF nos elementos das DF’s: Ativos 

Intangíveis 

Não 25 3,6 0,816 0,163 3,268 70 0,002 0,834 0,255 

Sim 47 2,77 1,127 0,164           

17.3. Impacto das NCRF nos elementos das DF’s: Ativos 

Não Correntes detidos para Venda 

Não 25 3,44 0,917 0,183 1,505 69 0,137 0,462 0,307 

Sim 46 2,98 1,374 0,203           

17.4. Impacto das NCRF nos elementos das DF’s: 

Propriedades de Investimento 

Não 24 3,29 0,999 0,204 1,127 68 0,264 0,335 0,297 

Sim 46 2,96 1,264 0,186           

17.5. Impacto das NCRF nos elementos das DF’s: 

Inventários 

Não 25 3,28 1,061 0,212 3,038 68 0,003 0,724 0,238 

Sim 45 2,56 0,893 0,133           

17.6. Impacto das NCRF nos elementos das DF’s: Impostos 

Diferidos 

Não 24 3,25 1,152 0,235 1,175 68 0,244 0,337 0,287 

Sim 46 2,91 1,132 0,167           

17.7. Impacto das NCRF nos elementos das DF’s: Subsídios 

Não 23 3 1,128 0,235 0,526 67 0,601 0,152 0,289 

Sim 46 2,85 1,135 0,167           

17.8. Impacto das NCRF nos elementos das DF’s: Benefícios 

dos Empregados 

Não 24 3 1,063 0,217 1,218 68 0,227 0,37 0,303 

Sim 46 2,63 1,271 0,187           

17.9. Impacto das NCRF nos elementos das DF’s: Capital 

Próprio 

Não 24 3,54 0,977 0,199 3 68 0,004 0,65 0,217 

Sim 46 2,89 0,795 0,117           

17.10. Impacto das NCRF nos elementos das DF’s: 

Interesses Minoritários 

Não 24 3,21 1,062 0,217 0,783 68 0,436 0,274 0,349 

Sim 46 2,93 1,526 0,225           

17.11. Impacto das NCRF nos elementos das DF’s: 

Provisões 

Não 25 3,52 0,963 0,193 2,657 69 0,1 0,737 0,278 

Sim 46 2,78 1,191 0,176           

17.12. Impacto das NCRF nos elementos das DF’s: Notas 

Não 24 3,75 1,073 0,219 1,353 65 0,181 0,355 0,262 

Sim 43 3,4 1,003 0,153           

18. Dificuldade em aplicar o justo valor 

 

Não 25 3,44 0,821 0,164 -0,235 68 0,815 -0,049 0,208 

Sim 45 3,49 0,843 0,126           

19.1. Impacto da utilização do justo valor na volatilidade 

dos seguintes elementos: Ativos 

Não 25 3,52 0,872 0,174 1,187 69 0,239 0,324 0,273 

Sim 46 3,2 1,204 0,178           

19.2. Impacto da utilização do justo valor na volatilidade 

dos seguintes elementos: Passivos 

Não 25 3,28 0,98 0,196 1,11 69 0,271 0,323 0,291 

Sim 46 2,96 1,264 0,186           

19.3. Impacto da utilização do justo valor na volatilidade 

dos seguintes elementos: Capital Próprio  

Não 25 3,33 0,963 0,197 0,635 69 0,528 0,181 0,285 

Sim 46 3,15 1,21 0,178           

19.4. Impacto da utilização do justo valor na volatilidade 

dos seguintes elementos: Resultados 

Não 25 3,48 0,918 0,184 1,028 69 0,307 0,284 0,277 

Sim 46 3,2 1,204 0,178           

22. Considera que os utilizadores da informação estavam 

informados da conversão para as NCRF 

Não 25 2,92 0,812 0,162 5,71 67 0 1,011 0,177 

Sim 44 1,91 0,64 0,097           

23. Os utilizadores da informação consideram que as NCRF 

tiveram impacto no Capital Próprio 

Não 24 3,29 0,955 0,195 1,712 55 0,092 0,443 0,259 

Sim 33 2,85 0,972 0,169           

24. Os utilizadores da informação consideram que as NCRF 

tiveram impacto na qualidade das DF's 

Não 24 3,29 0,859 0,175 2,596 55 0,012 0,625 0,241 

Sim 33 2,67 0,924 0,161           
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Tabela XIV – Comparação de Médias Idade TOC’s 

      
t-test for Equality of Means 

 

Idade 

N 

 

Mean 

 

St. Deviation 

 

St. 

Error 

Mean 

t 

 

df 

 

Sig. (2-

tailed) 

 

Mean 

Difference 

 

Std. Error 

Difference 

5. Em que medida concorda com as NCRF do SNC 

≤ 36 anos 55 3,47 0,813 0,11 2,454 98 0,016 0,384 0,156 

> 36 anos 45 3,09 0,733 0,109           

6. Nível de preparação para aplicar as NCRF à data 

de implementação do SNC 

≤ 36 anos 54 2,7 1,039 0,141 0,635 98 0,527 0,117 0,184 

> 36 anos 46 2,59 0,748 0,11           

7. Impacto da aplicação das NCRF na qualidade das 

DF's das empresas 

≤ 36 anos 54 4,17 0,927 0,126 2,213 98 0,029 0,406 0,183 

> 36 anos 46 3,76 0,899 0,133           

11. Proporção de empresas portuguesas que se 

preparou para adotar as NCRF 

≤ 36 anos 51 2,82 1,144 0,16 1,038 91 0,302 0,252 0,243 

> 36 anos 42 2,57 1,192 0,184           

12. As empresas estavam suficientemente preparadas 

para adotar as NCRF 

≤ 36 anos 44 2,14 1,025 0,155 2,718 78 0,008 0,553 0,203 

> 36 anos 36 1,58 0,732 0,122           

13. Grau de utilização de cada uma das fontes de 

informação: Leitura de Informação 

≤ 36 anos 44 2,93 1,021 0,154 1,6 76 0,114 0,373 0,233 

> 36 anos 34 2,56 1,021 0,175           

13. Grau de utilização de cada uma das fontes de 

informação:Aquisição de Software Contabilístico 

≤ 36 anos 44 3,36 0,942 0,142 2,029 78 0,046 0,447 0,22 

> 36 anos 36 2,92 1,025 0,171           

13. Grau de utilização de cada uma das fontes de 

informação: Contratação de Consultoria 

≤ 36 anos 44 2,8 1,193 0,18 2,553 75 0,013 0,674 0,264 

> 36 anos 33 2,12 1,083 0,188           

13. Grau de utilização de cada uma das fontes de 

informação: Formação de Pessoal 

≤ 36 anos 43 2,84 0,924 0,141 1,539 76 0,128 0,323 0,21 

> 36 anos 35 2,51 0,919 0,155           

14.1. Impacto das NCRF nas seguintes áreas: 

Processo Contabilístico 

≤ 36 anos 38 3,53 0,83 0,135 1,952 74 0,055 0,342 0,175 

> 36 anos 38 3,18 0,692 0,112           

14.2. Impacto das NCRF nas seguintes áreas: Sistema 

Informático 

≤ 36 anos 38 3,29 0,927 0,15 0,236 73 0,814 0,046 0,196 

> 36 anos 37 3,24 0,76 0,125           

14.3. Impacto das NCRF nas seguintes áreas: 

Formação de Pessoal 

≤ 36 anos 36 3,33 0,956 0,159 0,332 72 0,741 0,07 0,211 

> 36 anos 38 3,26 0,86 0,14           

14.4. Impacto das NCRF nas seguintes áreas: Custos 

Envolvidos 

≤ 36 anos 37 3,19 0,938 0,154 0,28 73 0,78 0,058 0,206 

> 36 anos 38 3,13 0,844 0,137           

14.5. Impacto das NCRF nas seguintes áreas: Reação 

dos Analistas/Investidores 

≤ 36 anos 37 3,27 1,045 0,172 0,845 72 0,401 0,243 0,288 

> 36 anos 37 3,03 1,404 0,231           

15.1. Impacto das NCRF nas Fases do Processo 

Contabilistico: Reconhecimento 

≤ 36 anos 38 3,37 0,786 0,127 1,572 72 0,12 0,313 0,199 

> 36 anos 36 3,06 0,924 0,154           

15.2. Impacto das NCRF nas Fases do Processo 

Contabilistico: Mensuração 

≤ 36 anos 38 3,53 0,725 0,118 2,136 72 0,036 0,387 0,181 

> 36 anos 36 3,14 0,833 0,139           

15.3. Impacto das NCRF nas Fases do Processo 

Contabilistico: Divulgação 

≤ 36 anos 38 3,53 0,725 0,118 0,921 71 0,36 0,183 0,199 

> 36 anos 35 3,34 0,968 0,164           

16.1. Aplicação das NCRF provocou alterações nos 

Ativos 

≤ 36 anos 36 3,08 0,937 0,0156 3,029 71 0,003 0,651 0,215 

> 36 anos 37 2,43 0,899 0,148           

16.2. Aplicação das NCRF provocou alterações nos 

Resultados 

≤ 36 anos 36 3,03 0,941 0,157 1,262 71 0,211 0,271 0,215 

> 36 anos 37 2,76 0,895 0,147           

17.1. Impacto das NCRF nos elementos das DF’s: 

Ativos Fixos Tangíveis 

≤ 36 anos 37 3,19 0,908 0,149 1,471 69 0,146 0,307 0,209 

> 36 anos 34 2,88 0,844 0,145           

17.2. Impacto das NCRF nos elementos das DF’s: 

Ativos Intangíveis 

≤ 36 anos 37 3,38 0,953 0,157 2,671 70 0,009 0,664 0,249 

> 36 anos 35 2,71 1,152 0,195           

17.3. Impacto das NCRF nos elementos das DF’s: 

Ativos Não Correntes detidos para Venda 

≤ 36 anos 37 3,46 1,043 0,172 2,318 69 0,023 0,665 0,287 

> 36 anos 34 2,79 1,366 0,234           

17.4. Impacto das NCRF nos elementos das DF’s: 

Propriedades de Investimento 

≤ 36 anos 36 3,28 1,031 0,172 1,515 68 0,134 0,425 0,28 

> 36 anos 34 2,85 1,306 0,224           

17.5. Impacto das NCRF nos elementos das DF’s: 

Inventários 

≤ 36 anos 37 3,22 1,004 0,165 3,859 68 0 0,853 0,221 

> 36 anos 33 2,36 0,822 0,143           

17.6. Impacto das NCRF nos elementos das DF’s: 

Impostos Diferidos 

≤ 36 anos 36 3,33 1,095 0,183 2,374 68 0,2 0,627 0,264 

> 36 anos 34 2,71 1,115 0,191           

17.7. Impacto das NCRF nos elementos das DF’s: 

Subsídios 

≤ 36 anos 36 2,97 1,108 0,185 0,565 67 0,574 0,154 0,273 

> 36 anos 33 2,82 1,158 0,202           

17.8. Impacto das NCRF nos elementos das DF’s: 

Benefícios dos Empregados 

≤ 36 anos 36 3,08 1,131 0,188 2,401 68 0,019 0,672 0,28 

> 36 anos 34 2,41 1,209 0,207           

17.9. Impacto das NCRF nos elementos das DF’s: 

Capital Próprio 

≤ 36 anos 36 3,39 0,934 0,156 2,717 68 0,008 0,565 0,208 

> 36 anos 34 2,82 0,797 0,137           

17.10. Impacto das NCRF nos elementos das DF’s: 

Interesses Minoritários 

≤ 36 anos 36 3,28 1,186 0,198 1,568 68 0,122 0,513 0,327 

> 36 anos 34 2,76 1,539 0,264           

17.11. Impacto das NCRF nos elementos das DF’s: 

Provisões 

≤ 36 anos 37 3,49 1,017 0,167 3,635 69 0,001 0,928 0,255 

> 36 anos 34 2,56 1,133 0,194           

17.12. Impacto das NCRF nos elementos das DF’s: 

Notas 

≤ 36 anos 33 3,79 0,992 0,173 2,123 65 0,038 0,523 0,246 

> 36 anos 34 3,26 1,024 0,176           

18. Dificuldade em aplicar o justo valor 

 

≤ 36 anos 35 3,46 0,886 0,15 

-

0,143 68 0,887 -0,029 0,2 

> 36 anos 35 3,49 0,781 0,132           

19.1. Impacto da utilização do justo valor na 

volatilidade dos seguintes elementos: Ativos 

≤ 36 anos 37 3,54 0,989 0,163 1,871 69 0,066 0,482 0,258 

> 36 anos 34 3,06 1,179 0,202           

19.2. Impacto da utilização do justo valor na 

volatilidade dos seguintes elementos: Passivos 

≤ 36 anos 37 3,27 1,097 0,18 1,509 69 0,136 0,417 0,277 

> 36 anos 34 2,85 1,234 0,212           

19.3. Impacto da utilização do justo valor na 

volatilidade dos seguintes elementos: Capital Próprio  

≤ 36 anos 36 3,39 1,128 0,188 1,34 68 0,185 0,359 0,268 

> 36 anos 34 3,03 1,114 0,191           

19.4. Impacto da utilização do justo valor na 

volatilidade dos seguintes elementos: Resultados 

≤ 36 anos 37 3,54 1,016 0,167 1,972 69 0,053 0,511 0,259 

> 36 anos 34 3,03 1,167 0,2           

22. Considera que os utilizadores da informação 

estavam informados da conversão para as NCRF 

≤ 36 anos 36 2,47 0,971 0,162 2,042 67 0,045 0,412 0,202 

> 36 anos 33 2,06 0,659 0,115           

23. Os utilizadores da informação consideram que as 

NCRF tiveram impacto no Capital Próprio 

≤ 36 anos 30 3,13 0,973 0,178 0,794 55 0,431 0,207 0,261 

> 36 anos 27 2,93 0,997 0,192           

24. Os utilizadores da informação consideram que as 

NCRF tiveram impacto na qualidade das DF's 

≤ 36 anos 30 3,17 0,95 0,173 2,057 55 0,044 0,5 0,243 

> 36 anos 27 2,67 0,877 0,169           


