
Do POC ao SNC ISEG – Relatório de Estágio 

2 
 

DO POC AO SNC 

 

Liana Marques da Silva Santos 

Mestrado em Contabilidade, Fiscalidade e Finanças Empresariais 

Orientadora: Professora Doutora Cristina Belmira Gaio Martins da Silva 

Supervisora na FS Consultores: Márcia Alexandra Rodrigues Vaz 

Provas concluídas em: Setembro de 2010 

Resumo 

 

 

Na sequência do Regulamento (CE) 1606/2002, o Ministério das Finanças e da 

Administração Pública aprovou o Decreto-Lei n.º 158/2009, de 13 de Julho, criando o 

Sistema de Normalização Contabilística, revogando assim, o Plano Oficial de 

Contabilidade e legislação complementar. 

O estágio foi realizado na empresa Fernandes & Silva – Contabilidade, Fiscalidade e 

Consultoria, S.A., no departamento de contabilidade. 

As principais tarefas desenvolvidas foram: a classificação e lançamento informático de 

documentos em ambos os normativos contabilísticos, a realização de reconciliações 

bancárias, criação de mapas de especialização, e finalmente, a mais importante, o apoio 

à transição do antigo normativo contabilístico para o novo. 
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Abstract 

 

In line with the regulation (CE) 1606/2002, the Ministry of Finance and Public 

Administration approved the Decreto-Lei n.º 158/2009, de 13 de Julho creating the 

Sistema de Normalização Contabilística, thereby revoking the Plano Oficial de 

Contabilidade and complementary legislation. 

The professional training was done on the firm Fernandes&Silva – Contabilidade, 

Fiscalidade e Consultoria,S.A., on the department of accounting. 

The main tasks carried was: classification and accounting  registration on the computer 

system of documents in both accounting normatives, realization of banking 

reconciliations, elaboration of specialization maps, and finally, the most important, the 

assistance in the transition from the old to the new accounting normative.  
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1. Introdução 

 

A crescente globalização económica e financeira vivida nas últimas décadas reforçou a 

importância de aumentar a comparabilidade e a transparência da informação 

contabilística e, consequentemente, a necessidade de incentivar a harmonização 

contabilística internacional. O Internacional Accounting Standard Board (IASB) e a 

União Europeia (UE) têm desempenhado um papel fundamental no processo de 

harmonização contabilística à escala mundial. 

A nível da UE, a mudança de maior impacto deu-se com a introdução do 

Regulamento (CE) n.º 1606/2002 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de Julho 

de 2002, que obriga as empresas com valores mobiliários admitidos à negociação num 

mercado regulamentado num Estado – Membro a elaborarem as suas demonstrações 

financeiras consolidadas de acordo com as normas internacionais emitidas pelo IASB e 

adoptadas pela UE (IAS/IFRS). 

Na sequência destes acontecimentos, a Comissão de Normalização Contabilística 

propôs um novo modelo de normalização contabilística designado de “Sistema de 

Normalização Contabilística” (SNC). O SNC veio a ser aprovado e publicado pelo 

Decreto-lei n.º 158/2009 de 13 de Julho pondo um fim à aplicação do Plano Oficial de 

Contabilidade (POC) e toda a legislação complementar. 

Para complementar e finalizar o meu mestrado em Contabilidade Fiscalidade e 

Finanças Empresariais, optei por realizar um estágio onde tive a oportunidade de 

trabalhar com ambos os normativos, POC e SNC, e ajudar no processo de transição. 

O primeiro capítulo destina-se à introdução ao trabalho, de seguida faz-se uma 

breve referência à evolução do processo de harmonização contabilística e à evolução do 

normativo contabilístico em Portugal. O quarto capítulo foi reservado à descrição do 

estágio na FS Consultores, incluindo também a caracterização da entidade acolhedora. 

No quinto capítulo, elabora-se uma análise comparativa do sistema de contas e das 

práticas contabilísticas do POC e do SNC. Finalmente no último capítulo, apresenta-se 

os comentários finais. 
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2. Mudança de Normativo Contabilístico – do POC ao SNC 

O relato financeiro em Portugal tem vindo a sofrer importantes transformações. 

A Comissão Europeia (CE) emitiu em Junho de 2000 uma comunicação ao 

Conselho e Parlamento Europeu intitulada «Estratégia da UE para o futuro em matéria 

de informações financeiras a prestar pelas empresas», na qual propôs que todas as 

empresas cotadas passassem a elaborar as suas contas consolidadas de acordo com as 

normas do International Accounting Standards Board (IASB) a partir de 2005. 

A Comissão de Normalização Contabilística fez um enorme esforço para 

acompanhar a estratégia da União Europeia (UE). 

O SNC entrou em vigor em 1 de Janeiro de 2010, após aprovação em 13 de Julho 

de 2009 do Decreto-Lei n.º 158/2009. 

2.1 Necessidade de Harmonização Contabilística  

 Após a crise financeira e dos escândalos relacionados com a informação financeira de 

algumas grandes empresas como a ENRON e a Parmalat, aumentou a necessidade de 

informação financeira fiável, como elemento vital para o correcto funcionamento dos 

mercados de capitais (Alves & Antunes 2010). 

De acordo com as linhas informativas do documento (CNC 2003, p. 18), nestes 

últimos anos temos vindo a assistir a várias alterações na conjuntura económica 

financeira, tais como: 

 Crescente internacionalização de negócios (criação de subsidiárias, fusões, 

aquisições, empreendimentos conjuntos e alianças estratégicas); 

 Globalização dos mercados financeiros e das bolsas de valores; 

 Desenvolvimento de grandes espaços económicos (União Europeia, Nafta, 

Mercosul, Sudoeste Asiático); 

 Liberalização do comércio e globalização da economia; 

 Grandes avanços dos sistemas de tratamento da informação e de 

telecomunicações que impulsionou o aparecimento de uma “Nova 

Economia”. 
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A complexidade das transacções comerciais entre as empresas e a concentração de 

negócios num ambiente de concorrência internacional, impulsionada pela crescente 

globalização, leva à necessidade de captação de fundos junto de investidores 

diversificados. Neste contexto de crescimento e diversificação de investidores realça-se 

a importância da qualidade e comparabilidade da informação financeira. 

 

Neste sentido, Rodrigues (2010) afirma que o objectivo da harmonização é criar 

uma linguagem financeira comum, entendida por todos os stakeholders, de forma a 

eliminar a diversidade contabilística que é considerada como uma das maiores barreiras 

à análise internacional ou seja de haver globalização a nível contabilístico e de relato 

financeiro. 

Segundo Diaconu (2007), a globalização é um fenómeno histórico que apareceu 

com a necessidade de melhorar a distribuição de recursos e desenvolver maiores 

mercados para a economia global; pode-se considerá-lo como um dos maiores processos 

sociais que a humanidade tem enfrentado nas últimas décadas e o seu impacto na 

economia é enorme; é neste sentido que aparece a necessidade da harmonização 

contabilística. 

Por estas razões, o número de interessados numa efectiva harmonização 

contabilística internacional é cada vez maior, sendo de destacar, as empresas 

multinacionais, as instituições financeiras de grande dimensão e outras organizações 

intergovernamentais como sejam a Organização de Cooperação e de 

Desenvolvimento Económico (OCDE), a Organização das Nações Unidas (ONU) e a 

UE. 

A harmonização pode ser definida, de acordo com Guerreiro (2006, pp. 9), “como 

um processo que visa reduzir as diferenças nas práticas contabilísticas aplicadas nos 

diversos países, de modo a atingir a comparabilidade da informação financeira”.  

Ao longo das últimas décadas a UE tem vindo a assumir uma intenção claramente 

harmonizadora, iniciando assim uma grande caminhada em direcção à harmonização 

contabilística e compatibilização entre as Directivas Comunitárias e as IAS/IFRS. 

Foi assim que em 19 de Julho de 2002 foi aprovado o Regulamento (CE) n.º 

1606/2002 do Parlamento Europeu e do Conselho, que estipula a obrigação das 
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empresas que possuem valores mobiliários admitidos à negociação num mercado 

regulamentado na comunidade, de elaborarem as contas consolidadas de acordo com as 

IAS/IFRS. 

Pires (2009) afirma que este esforço de harmonização na UE, tem vindo a ser 

desenvolvido com o propósito de incrementação da comparabilidade, da 

compreensibilidade, da relevância e da fiabilidade, “em conexão com a necessidade de 

se assegurar a transparência dos mercados e a redução de custos, quer no que respeita à 

obtenção de financiamentos em mercados internacionais quer ao nível da preparação da 

informação”. 

Cordeiro, Couto, & Silva (2007) referem que as três principais vantagens da 

harmonização contabilística são: 

a) A capacidade de comparar as informações financeiras dos diferentes 

países, permitindo maior credibilidade na comparação de lucros e prejuízos; 

b) Poupança de tempo e custos de consolidação de contas de diferentes 

sistemas de contabilidades e; 

c) Maior/mais sólida consistência com factores económicos, sociais e legais 

predominantes em diferentes países do mundo. 

 

Diaconu (2007), afirma também que a maior vantagem da harmonização será 

nível da comparabilidade da informação financeira internacional, e que isso eliminaria 

os equívocos sobre a fiabilidade das Demonstrações Financeiras (DF) estrangeiras e 

também eliminaria os obstáculos aos investimentos estrangeiros. 

Contudo, existem obstáculos à harmonização contabilística, dadas as diferenças 

existentes entre os países de todo o mundo, no que diz respeito aos sistemas legais, aos 

destinatários da informação, aos sistemas fiscais, à dimensão e à competência dos 

organismos profissionais, ao nível da teoria e pesquisa contabilística e da própria cultura 

e desenvolvimento histórico Xavier (2001). Também “o processo de harmonização é 

influenciada por vários factores, como cultura, politica, economia” (Diaconu 2007, 

pp.1). Alves & Antunes (2010) concluíram no seu estudo que a harmonização 

contabilística tem tido uma importância vital no desenvolvimento da economia global, 

mas que ainda tem que evoluir e ganhar maior flexibilidade para melhor adaptação à 

realidade de cada país.  
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2.2 A Harmonização Contabilística na Europa 

Ao longo das últimas décadas, a UE tem vindo a assumir uma postura claramente 

harmonizadora. Foi assim que fez publicar um conjunto de Directivas Comunitárias e 

Regulamentos comunitários, com o objectivo de alcançar uma informação financeira 

harmonizada entre os Estados – membros. 

De acordo com Pires (2009), as diferenças entre os normativos contabilísticos dos 

diferentes países membros da UE advêm das seguintes causas: 

a) Diferenças nos sistemas legais; 

b) Diferenças no que diz respeito ao alcance da justiça e equidade; 

c) Diferenças nas dimensões das empresas e no desenvolvimento dos mercados 

mobiliários; 

d) Relação entre a contabilidade e a fiscalidade diferente em cada país (por 

exemplo em Portugal o grau de dependência da contabilidade na fiscalidade é 

bastante elevada); 

e) Influência da profissão contabilística 

f) Tamanho e complexidade das empresas, da administração e da comunidade 

financeira e níveis gerais de educação. 

 “As Quarta e Sétima Directivas sobre o direito das sociedades fornecem uma 

base harmonizada para a elaboração das contas das empresas individuais e consolidadas 

de grupos de empresas na União Europeia…permitiram um aumento geral da qualidade 

das normas contabilísticas, melhorando a comparabilidade das contas e, 

consequentemente, das condições das actividades transfronteiras, tendo ainda permitido 

o reconhecimento mútuo das contas para efeitos de admissão à cotação dos valores 

mobiliários em toda a União Europeia” Comissão Europeia (1995). Estas Directivas 

constituíram marcos decisivos no processo de harmonização contabilística, contudo 

demonstraram ser insuficientes, dada a crescente internacionalização da actividade 

económica e as diferentes culturas e práticas contabilísticas dos países membros da UE. 

 

Mesmo enfrentando obstáculos, a UE, continuou a demonstrar o seu interesse no 

que toca à harmonização das práticas contabilísticas. Foi então que a UE estabeleceu um 

acordo com o IASB e em Novembro de 1995 a CE, apresentou o documento: 

“Harmonização Contabilística – uma estratégia relativamente à harmonização 
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internacional”, com as linhas orientadoras da futura Harmonização Contabilística. Ao 

longo do percurso da parceria entre a UE e o IASB, observaram-se várias mudanças na 

estrutura e conteúdo da normalização contabilística no seio da UE.  

A mudança com maior impacto deu-se com a introdução do Regulamento (CE) 

n.º1606/2002 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de Julho de 2002, que 

obriga as empresas cujos valores mobiliários estejam admitidos à negociação num 

mercado regulamentado de qualquer Estado Membro, a elaborarem as suas DF’s 

consolidadas em conformidade com as IAS/IFRS e as interpretações conexas 

(SIC/IFRIC), a partir de 1 de Janeiro de 2005.  

O prazo definido no Regulamento n.º1606/2002 poderia ser alargado até 2007 nas 

seguintes situações: 

a) Às sociedades que se encontravam cotadas em simultâneo num qualquer país 

terceiro e que, à data da publicação do Regulamento, aplicavam outras 

normas internacionalmente aceites; 

b) Às empresas que apenas tivessem à cotação títulos de dívida. 

Em 2003, o CESR (Comitee of European Securities Regulators) emitiu uma 

Recomendação (CESR, 2003), com o objectivo de fornecer aos investidores a 

informação necessária à correcta percepção do impacto da adopção das IFRS, uma vez 

que se tratava de um documento que encorajava as empresas cotadas a divulgar 

informação relativa à adopção das IFRS no Relatório de contas de 2004. 

 

2.3 A Normalização Contabilística Nacional – Evolução 

Nobes & Parker (1991) caracterizam o sistema contabilístico português como 

pertencente ao grupo de países com influência continental europeia com estrutura 

baseada no Direito Romano. 

Em 1977, foi publicado o Decreto-Lei n.º 47/77, de 7 de Fevereiro, que aprovou o 

Plano Oficial de Contabilidade e criou a Comissão de Normalização Contabilística. No 

entanto, o POC foi objecto de sucessivas alterações, devido a necessidade crescente de 

adaptação do modelo contabilístico nacional a instrumentos jurídicos comunitários.  
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Sempre que haja evolução no ambiente económico, a contabilidade, enquanto 

linguagem dos negócios, terá que se ajustar às características da envolvente em que 

estes se desenvolvem e, naturalmente, dos agentes económicos que os protagonizam, de 

forma a dar respostas às necessidades criadas com cada alteração. 

A adesão de Portugal à Comunidade Económica Europeia, em 1986, fez com que 

houvesse a necessidade de se ajustar o sistema contabilístico nacional às Directivas 

Comunitárias. Em 1989 foi publicado o Decreto-Lei n.º 410/89 que implicou vários 

ajustamentos e melhorias no POC de 1977, marcando a entrada da contabilidade em 

Portugal numa nova era CNC (2003).  

Após 1989, o POC continuou a sofrer alterações relevantes, no que diz respeito a 

sistemas de inventários, contas anuais e consolidadas de certas formas de sociedades, 

bancos, outras instituições financeiras e empresas de seguros. 

A Comissão de Normalização Contabilística (CNC), em 1991, deu início à 

publicação de um conjunto 29 Directrizes Contabilísticas (DC) baseadas nas normas do 

IASB, reflectindo portanto uma influência anglo-saxónica, com o intuito de corrigir as 

falhas existentes no POC. 

O POC desempenhou um papel muito importante na contabilidade nacional, mas 

devido às constantes mudanças que se tem vindo a viver no panorama contabilístico, tal 

revelou-se insuficiente para as entidades com maiores exigências qualitativas de relato 

financeiro, para além de que necessitava de revisão no que concerne, a aspectos 

conceptuais, critérios de reconhecimento e mensuração, conceito de resultados e em 

relação aos modelos das DF’s individuais e consolidadas. 

Por outro lado, havia a necessidade de acompanhar a dinâmica de adopção, pela 

UE, das Normas Internacionais de Contabilidade, não se descuidando, porém, das 

características e necessidades específicas do tecido empresarial português. 

Foi neste contexto que o DL n.º35/2005 de 17 de Fevereiro transpôs para a 

legislação portuguesa o Regulamento (CE) 1606/2002 do Parlamento Europeu e do 

Conselho de 19 de Julho de 2002 e veio obrigar as empresas portuguesas cujos títulos 

são negociados nos mercados europeus, a elaborar as suas DF’s com base nas IFRS 

adoptadas pela UE a partir de 2005. 
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Na sequência destes últimos ajustamentos, em Julho de 2007, o CNC propôs um 

novo modelo de normalização contabilística designado por “Sistema de Normalização 

contabilística” que visa assegurar a necessária conformidade com as IAS/IFRS 

adoptadas na UE, e a compatibilização com o normativo comunitário. 

“ A informação deixa ser preparada com o objectivo de satisfazer as necessidades 

de um único utente (a administração fiscal) e passa a ter como principal objectivo 

proporcionar informação útil a todos os utentes da mesma (stakeholders: investidores, 

financiadores, fornecedores, clientes, empregados, administração pública e fiscal, etc.) ” 

(Farinha 2009, pp.39). 

Após um longo período de discussão, o SNC foi aprovado e publicado através do 

DL. N.º158/2009, em 13 de Julho do referido ano, procedendo-se assim, à revogação do 

POC e da legislação complementar. 

3. Caracterização Geral do SNC 

A aplicação do SNC é obrigatória pelas seguintes entidades: 

  Sociedades abrangidas pelo Código das Sociedades Comerciais; 

 Empresas individuais reguladas pelo Código Comercial, 

 Estabelecimentos individuais de responsabilidade limitada; 

 Empresas públicas; 

 Cooperativas; 

 Agrupamentos complementares de empresas e agrupamentos europeus de 

interesse económico. 

 

Com o SNC, Portugal passa a ter quatro níveis de normalização nos próximos 

anos: 

1) As entidades cotadas elaboram as suas DF’s em conformidade com as IAS/IFRS 

adoptadas pela UE, ou seja, estão obrigadas a aplicar as normas internacionais de 

contabilidade na preparação das suas DF’s consolidadas e individuais. 

As subsidiárias de entidades que aplicam as IAS/IFRS têm a opção de aplicar ou 

não tais normas na elaboração das suas DF’s individuais. 
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2) São obrigadas a adoptar as NCRF e NI todas as entidades que relatam e: 

 Não optem pela aplicação da Norma Contabilística e de Relato Financeiro para 

Pequenas Entidades (NCRF-PE); 

 Não optem pela aplicação da Normalização Contabilística para Microentidades 

(NCM); 

 Não possuam valores mobiliários cotados; 

 Não sejam obrigadas a aplicar as IAS/IFRS; 

 Não sejam supervisionadas pelo Instituto de Seguros de Portugal, pela CMVM 

ou pelo Banco de Portugal. 

 

3) Opção de aplicação da NCRF-PE pelas:  

 Entidades cuja dimensão não ultrapasse dois dos três limites seguintes: - total do 

balanço: 1.500.000 €; - total de vendas líquidas e outros rendimentos 3.000.000 

€; - número de trabalhadores empregados em média durante o exercício: 50;  

 Entidades que não estejam sujeitas à supervisão do Banco de Portugal e do 

Instituto de Seguros de Portugal; 

 Entidades que não apresentem DF’s consolidadas; 

 Empresas que não sejam subsidiárias de entidades que possuam DF’s 

consolidadas 

 Entidades que não optem nem sejam obrigadas a aplicar as IAS/IFRS; 

 Sociedades que por razões legais ou estatutárias, não possuam as suas DF’s 

sujeitas a certificação legal de contas (CLC). 

 

4) Opção de aplicação do regime simplificado para as Microentidades (NCM), pelas: 

 Entidades cuja dimensão não ultrapasse dois dos três limites: - total do balanço: 

500.000 €; - Volume de negócios líquido: 500.000 €; - Número médio de 

trabalhadores: 5; 

 Entidades que não possuem as suas DF´s sujeitas a CLC ou que não integrem o 

perímetro de consolidação de uma entidade que apresente DF´s consolidadas. 
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3.1 Composição do SNC 

Este modelo contabilístico compõe-se pelos seguintes elementos fundamentais: 

 Estrutura conceptual (EC)
1
 - conjunto de conceitos estruturantes que 

regulam todo o sistema. Tem como principal objectivo ajudar na aplicação 

das NCRF e, por outro lado, ajudar os utentes na interpretação da informação 

das DF’s preparadas. Para este efeito: 

 Define o objectivo das DF’s, de forma a proporcionar informação 

sobre a situação patrimonial e financeira da entidade, sobre o seu 

desempenho e sobre as alterações na sua posição financeira que sejam 

úteis na tomada de decisões económicas;  

 Identifica as características qualitativas (compreensibilidade, a 

relevância, a fiabilidade e a comparabilidade) que determinam a 

utilidade da informação contida nas DF’s;  

 Define os elementos básicos das DF´s bem como os critérios de 

reconhecimento e mensuração das contas; 

  Estabelece os conceitos de capital e de manutenção de capital. 

Esta EC não se trata de uma NCRF, constitui um documento autónomo publicado 

e aprovado pelo Aviso n.º 15652/2009, e caso houver conflito entre a EC e qualquer 

uma das NCRF, os requisitos das NCRF prevalecem perante à EC. 

 Bases para a Apresentação das Demonstrações Financeiras (BADF) – são 

regras sobre o que constitui e a que princípios essenciais deve obedecer um 

conjunto completo de DF’s que garantam a comparabilidade, o regime de 

acréscimo, a consistência de apresentação, a materialidade e agregação, a 

compensação e continuidade, quer com as DF’s de períodos anteriores da 

entidade, quer com as DF’s de outras entidades. 

Um conjunto completo de DF’s inclui: um balanço, uma demonstração dos 

resultados, uma demonstração das alterações no capital próprio, uma demonstração dos 

fluxos de caixa e um anexo onde se divulgam as bases de preparação e politicas 

contabilísticas adoptadas e outras divulgações exigidas pelas NCRF. 

                                                           
1
 Baseada na EC do IASB 



Do POC ao SNC ISEG – Relatório de Estágio 

18 
 

Mas para as microentidades é exigido apenas um balanço, uma demonstração de 

resultados e um anexo. 

 Modelos de Demonstrações Financeiras (MDF) – são formatos padronizados 

para o balanço, demonstração de resultados (por natureza e por funções), 

demonstração de alterações no capital próprio e demonstração dos fluxos de 

caixa, assim como um modelo orientador para o anexo. 

 

 Código de Contas (CC) – estrutura codificada e uniforme de contas cuja 

finalidade é ajudar os diferentes utentes, privados e públicos, e alimentar no 

desenvolvimento de plataformas e bases de dados particulares e oficiais. Possui 

as contas que constituem o Activo, o Passivo, Capital Próprio, os Rendimentos 

e os Gastos. 

 

 Normas Contabilísticas e de Relato Financeiro (NCRF) – são o núcleo 

central do SNC e são baseadas nas IFRS adoptadas pela UE. Trata-se de um 

instrumento de normalização onde são prescritos os vários procedimentos 

técnicos a adoptar ao nível de reconhecimento, mensuração, apresentação e 

divulgação das realidades económicas e financeiras das entidades. 
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Foram publicadas 28 NCRF, com aplicação obrigatória a partir de 1 de Janeiro de 

2010, enumeradas no quadro abaixo indicado: 

Quadro 1 - Normas Contabilísticas e de Relato Financeiro 

 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

A estrutura empresarial de Portugal é constituída na sua grande maioria por 

pequenas, médias e microentidades. Foi neste sentido que a CNC achou que havia a 

necessidade de haver normas desenhadas, de acordo com a realidade de tais entidades. 

 NCRF-PE - Trata-se de um regime simplificado para pequenas entidades, que 

tem como objectivo, agrupar de forma compacta os principais aspectos de 

reconhecimento, mensuração e divulgação extraídos das NCRF, tidos como 

requisitos mínimos aplicáveis às referidas entidades, de acordo com o disposto 

no ponto 1.1 da NCRF-PE. Segundo Lérias (2008), a NCRF-PE é uma 

NCRF 1  Estrutura e Conteúdo das DF's      

NCRF 2 Demonstração de Fluxos de Caixa     

NCRF 3 Adopção pela Primeira vez das NCRF     

NCRF 4 Políticas Contabilísticas, Alterações nas Estimativas Contabilísticas e Erros   

NCRF 5 Divulgações de Partes Relacionadas     

NCRF 6 Activos Intangíveis       

NCRF 7 Activos Fixos Tangíveis      

NCRF 8 Activos Não Correntes Detidos para Venda e Unidades Operacionais Descontinuadas 

NCRF 9 Locações        

NCRF 10 Custos de Empréstimos Obtidos     

NCRF 11 Propriedade de Investimento      

NCRF 12 Imparidade de Activos      

NCRF 13 Interesses em Empreendimentos Conjuntos e Investimentos em Associadas 

NCRF 14 Concentração de Actividades Empresariais    

NCRF 15 Investimentos em Subsidiárias e Consolidação    

NCRF 16 Exploração e Avaliação de Recursos Minerais    

NCRF 17 Agricultura       

NCRF 18 Inventários       

NCRF 19 Contratos de Construção      

NCRF 20 Rédito        

NCRF 21 Provisões, Passivos Contingentes e Activos Contingentes   

NCRF 22 Contabilização dos Subsídios do Governo e Divulgação de Apoios do Governo 

NCRF 23 Os Efeitos de Alterações em Taxas de Câmbio    

NCRF 24 Acontecimento Após data do Balanço     

NCRF 25 Impostos sobre o Rendimento      

NCRF 26 Matérias Ambientais      

NCRF 27 Instrumentos Financeiros       

NCRF 28 Benefícios dos Empregados      
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compilação simplificada das NCRF, logo afirma que a análise e aplicação da 

NCRF-PE não devem dispensar o conhecimento das NCRF. 

 

 Normas Interpretativas (NI) - As NI são documentos propostos pela CNC, 

publicadas através de Aviso no Diário da República, cujo objectivo é esclarecer 

e/ou orientar sobre o conteúdo dos instrumentos que integram o SNC 

Rodrigues & Ferreira (2010). Até o momento foram publicadas duas NI’s: 

 NI 1 - Consolidação – entidade de finalidades espaciais; 

 NI 2 - Uso de técnicas de valor presente para mensurar o valor de uso. 

3.2 Estrutura Legal do SNC 

O Decreto-Lei n.º158/2009 de 13 de Julho, aprovou a criação do SNC e revoga o 

POC, define a produção de efeitos, identifica as entidades a que se aplica, estipula 

limites para as Pequenas Entidades e divulga as DF’s. 

A Figura 1 abaixo indicada, apresenta de forma clara a estrutura legal do SNC. 

Figura 1 - Estrutura Legal do SNC 

Fonte: (SNC - Todas as Perguntas e Respostas, 2010) 

As portarias apresentam as MDF gerais e reduzidos, para as pequenas entidades e 

microentidades, e os avisos definem a estrutura conceptual e as normas e as NI. 
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3.3 Adopção pela Primeira vez do SNC – NCRF 3 

A NCRF3 é a primeira norma a se ter em conta na mudança de normativo contabilístico 

numa entidade e tem por base a IFRS 1 - Adopção pela primeira vez das Normas 

Internacionais de Relato Financeiro do IASB.  

Tem como objectivo assegurar que as primeiras DF’s, de uma empresa, de acordo 

com as NCRF contenha informação que: 

 Seja transparente para os seus utilizadores e comparável em todos os períodos 

apresentados; 

 Proporcione um ponto de partida conveniente para a contabilização segundo as 

NCRF; 

 Possa ser gerada a um custo que não exceda os benefícios para os utentes.  

De acordo com o exposto no terceiro parágrafo da NCRF 3, deverá ser emitido 

uma declaração explícita, pelo órgão de gestão, a informar que é a primeira vez que se 

utiliza o SNC na elaboração das DF’s. 

Considera-se que o ponto de partida da transição para o SNC é a elaboração de 

um balanço de abertura tendo em conta as NCRF. Define-se o balanço de abertura de 

acordo com as NCRF, como o balanço à data de transição para o SNC, ou seja, em 1 de 

Janeiro de 2010. Este balanço servirá para comparativo nas primeiras DF’s de acordo 

com o SNC. Para que exista comparabilidade entre as primeiras DF’s de acordo com as 

novas normas e este balanço inicial, as rubricas referentes à posição financeira são 

apresentadas de acordo com o SNC. Por essa razão, na sua elaboração parte-se do 

pressuposto que houve conhecimento prévio de todas as normas e códigos de contas. 

Mas para que o balanço de abertura viesse a servir eficazmente como um ponto de 

referência para comparação, não se resumiu a uma simples “reexpressão” de saldos. Por 

este motivo, a sua elaboração obrigou não somente a perceber quais foram as contas que 

se mantiveram, mas principalmente que se soubesse como
2
: 

1) Reconhecer todos activos e passivos cujo reconhecimento fosse exigido pelas 

NCRF, ou seja, adicionar valores de activos e passivos que no normativo anterior 

não eram reconhecidos como tal. Alguns exemplos são: activos intangíveis 

                                                           
2
 Paragrafo 7 da NCRF3 
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adquiridos, activos e passivos relacionados com locações financeiras, exploração e 

avaliação de recursos minerais. 

 

2) Não reconhecer ou desreconhecer itens como activos e passivos que as NCRF 

não permitissem esse reconhecimento, ou seja, retirar valores de activos e 

passivos que no POC eram reconhecidos e não no SNC. Alguns exemplos de tais 

rubricas são: intangíveis gerados internamente, despesas de investigação e 

contratos de construção. 

 

3) Reclassificar rubricas do balanço que eram reconhecidos como determinado tipo 

activo, passivo ou capital próprio no POC, mas que no SNC devem ser 

reconhecidos como um tipo diferente. Alguns exemplos de rubricas que podem ter 

sido reclassificadas são: activos detidos para a venda, unidades operacionais 

descontinuadas, investimentos em subsidiárias, associadas e empreendimentos 

conjuntos e subsídios e apoios do Governo. 

 

4) Aplicar as NCRF na mensuração de todos os activos e passivos reconhecidos. 

Poderão ter de ser mensurados segundo critérios diferentes, rubricas relacionadas, 

designadamente com: goodwill, activos e passivos relacionados com locações 

financeiras, propriedades de investimento, imparidade de activos, exploração e 

avaliação de recursos minerais, activos biológicos, contratos de construção. 

 

De acordo com o exposto no parágrafo 8 da NCRF 3, os ajustamentos resultam de 

acontecimentos e transacções anteriores à data da transição para o SNC, logo, tais 

ajustamentos devem ser levados a Resultados Transitados, ou a outro item do Capital 

Próprio, se tal se revelar mais adequado, à data de transição para as NCRF. 

Esta norma não trata de isenções relativamente aos requisitos de apresentação e 

divulgação constantes de outras NCRF, sendo obrigatório que as primeiras DF’s de 

acordo com o SNC contenham, pelo menos, um ano de informação comparativa 

segundo as NCRF.  

Contudo a NCRF 3 prevê isenções, que visam tornar mais fácil o processo de 

transição nas empresas mais complexas, das NCRF em determinadas matérias como: 
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a) Concentração de actividades empresariais; 

b) Justo valor ou revalorização como custo considerado; 

c) Benefícios dos empregados; 

d) Diferenças de transposição cumulativas; 

e) Instrumentos Financeiros compostos; 

f) A designação de instrumentos financeiros previamente reconhecidos; e 

g) Locações; 

h) Mensuração pelo justo valor de activos financeiros ou passivos financeiros nos 

reconhecimentos inicial. 

Paralelamente, a NCRF 3, proíbe também a aplicação retrospectiva das seguintes 

matérias: 

a) Desreconhecimento de activos financeiros e passivos financeiros; 

b) Contabilidade de cobertura; 

c) Estimativas; e 

d) Activos classificados como detidos para venda e unidades operacionais 

descontinuadas. 

Estas proibições têm o objectivo de impedir a manipulação das contas, em 

circunstâncias que tal seria facilmente possível. 

A entidade deve explicar de forma explícita, de que forma a transição para o SNC 

afectou a sua posição financeira, o seu desempenho financeiro e os seus fluxos de caixa 

relatados. Logo para que a transição seja feita de forma transparente, deve apresentar as 

seguintes reconciliações: 

a) Reconciliação do capital próprio relatado de acordo com o normativo 

anterior com o capital próprio segundo o SNC, entre a data de transição para 

o novo normativo e o final do ultimo período das mais recentes DF’s anuais 

da entidade; 

b) Reconciliação do lucro ou perda relatado de acordo com o normativo 

anterior, relativo ao último período das mais recentes DF’s anuais da 

entidade, com o lucro ou a perda de acordo com o SNC relativo ao mesmo 

período. 



Do POC ao SNC ISEG – Relatório de Estágio 

24 
 

Tais reconciliações permitem aos utilizadores da informação financeira terem 

conhecimento dos ajustamentos materiais ao balanço e à demonstração dos resultados, e 

se a empresa apresentar uma demonstração de fluxos de caixa segundo o normativo 

contabilístico anteriores deve também explicar os ajustamentos materiais na 

demonstração de fluxos de caixa.  

Deve-se também, ter em conta que a NCRF 4 – Politicas contabilísticas, 

alterações em estimativas contabilísticas e erros, não trata de alterações nas políticas 

contabilísticas que ocorrem quando a empresa adopta o SNC pela primeira vez e, por 

isso, os requisitos da NCRF 4 no que diz respeito às divulgações de alterações às 

políticas contabilísticas não se aplicam às primeiras demonstrações financeiras de uma 

entidade de acordo com o SNC. 

Se em períodos anteriores, a empresa não apresentou DF’s de acordo com o POC, 

então deverá divulgar este facto nas suas primeiras DF’s segundo as NCRF
3
. 

Relativamente às pequenas entidades e microempresas, é também necessário 

efectuar um Balanço de Abertura, usando os mesmos procedimentos nomeadamente no 

que diz respeito ao reconhecimento, desreconhecimento e reclassificação de activos e 

passivos. Mas no entanto, não lhes é permitida a utilização da base de mensuração do 

justo valor à data de transição. 

A informação a divulgar no anexo no final do primeiro ano após a transição, será 

apenas uma explicação sobre a forma como a transição de normativo contabilístico 

afectou a posição financeira e o desempenho financeiro, uma descrição das diferenças 

de transição que foram reconhecidas em Resultados Transitados ou em outra conta do 

Capital Próprio. 

 

 

 

 

                                                           
3
 Por exemplo se ainda não existisse. 
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4. Descrição do Estágio  

Com base na análise do material facultado pela Fernandes & Silva – Contabilidade, 

Fiscalidade e Consultoria, S.A. (FS Consultores), far-se-á a apresentação da empresa, 

destacando aspectos que se considerou serem relevantes como a sua missão, visão, 

valores, principais clientes e serviços prestados. 

4.1 Apresentação da empresa 

A FS Consultores é uma organização que desenvolve a sua actividade na área de 

serviços de apoio à gestão, fornecendo aos seus clientes um leque de soluções de 

contabilidade, fiscalidade, gestão de pessoal e consultoria. 

Actualmente conta no seu quadro com cerca de 60 colaboradores em Portugal e 

Angola. 

Em Portugal possui escritórios em Linda-a-Velha (Oeiras), local onde decorreu o 

estágio objecto do presente trabalho e em Vila Nova de Gaia (Porto). 

Como estratégia de crescimento, a empresa apostou na internacionalização para 

Angola, sendo Benguela e Luanda os principais centros de actuação. 

Desde a sua constituição, tem vindo a colaborar com várias empresas de diversas 

áreas de negócio e sectores de actividade, oferecendo serviços de apoio à gestão 

adequados à especificidade de cada cliente. 

Tem a preocupação de apresentar mais do que um serviço de contabilidade, de 

fiscalidade ou de consultoria, visto que pretende acrescentar valor adicional aos seus 

clientes através de contacto próximo, fornecer informação fiável e atempada e, também 

adaptada às suas necessidades. 

4.1.1 Missão, Visão e Valores 

A FS Consultores tem como missão ser um parceiro de referência, de forma a melhorar 

a competitividade empresarial dos clientes promovendo a sua satisfação através dos 

serviços de Gestão Administrativa e Financeira, nas áreas de contabilidade, fiscalidade e 

consultoria.  
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Como visão tem como meta, atingir um serviço de excelência, destacando o rigor, 

a confidencialidade e a dedicação como vectores primordiais, de modo a alcançar a 

máxima satisfação dos clientes e colaboradores. 

Rege-se por vários valores dos quais se destacam, a satisfação das necessidades 

específicas do Cliente, inovação e competência técnica, clareza e rigor no desempenho, 

confidencialidade na relação com o Cliente, formação contínua dos colaboradores e 

responsabilização e flexibilização da equipa. 

4.1.2 Organigrama 

 

A Figura 2 abaixo apresentada, mostra a estrutura da empresa, a disposição dos 

departamentos, como é se encontram formadas as equipas de trabalho, a hierarquia e as 

relações entre diferentes níveis de hierarquia. 

Figura 2 - Estrutura organizacional da FS Consultores 

 

Fonte: Elaboração própria 
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4.1.3 Serviços Disponibilizados 

 

A FS Consultores presta diversos serviços de apoio à gestão, distribuídos em quatro 

departamentos. 

Figura 3 - Serviços Disponibilizados 

Fonte: Elaboração própria 

 

Apesar de apresentar vários departamentos, como se pode observar na Figura 3, 

neste trabalho caracterizar-se-á somente o departamento de contabilidade, onde foi 

efectuado o estágio. 

A FS Consultores procura fornecer informações contabilísticas, financeiras e de 

gestão, com rigor e fiabilidade, uma vez que tais informações serão necessárias para 

uma gestão mais eficiente.  

A sua metodologia baseia-se nas experiências adquiridas em diversos sectores de 

actividade e com diferentes perfis de clientes, o que permite identificar situações que 

merecem especial atenção, procurando uma rápida resolução das mesmas no período 

mais curto de tempo. 

Tal capacidade de resposta tem por base o acompanhamento permanente por parte 

dos seus técnicos de todo o processo contabilístico, ou seja, elaboração de uma auditoria 
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de verificação e saneamento inicial das contas, fecho mensal acompanhado de um 

reporting mensal de apoio à gestão, deslocação de equipas de contabilidade às 

instalações dos clientes, bem como apoio à elaboração de relatórios de controlo de 

gestão, orçamentos e análise de contas. 

O relatório standard facultado pela FS Consultores pode incluir análise à 

informação da contabilidade, análise dos centros de custo e análise de desvios aos 

orçamentos, incluindo as seguintes componentes base: 

 Demonstrações de Resultados Sucessivos por Naturezas  

Permite a análise dos gastos, dos rendimentos e dos resultados do período em 

análise e dos valores acumulados até à data, comparando o seu desvio em valor e em 

percentagem aos atingidos em período homólogo ao ano anterior e também permite a 

análise do impacto dos juros e impostos na estrutura de gastos da empresa. 

 Balanço Funcional 

Permite analisar, através da reorganização dos dados do balanço analítico, a 

estrutura de financiamento da empresa, as necessidades e recursos de fundo de maneio e 

a tesouraria líquida. 

A partir deste output tem-se a visão global da forma como a empresa se financia 

através da exigibilidade dos seus recursos e da liquidez dos seus activos ou aplicações, 

ou seja, analisar o equilíbrio financeiro da empresa. 

 Análise dos Fornecimentos e Serviços Externos 

Permite analisar a evolução dos fornecimentos e serviços externos do período e 

acumulados até a data, comparando-os e apurando os desvios em relação a igual período 

do ano anterior. 

 Análise de Gastos Financeiros 

Permite potenciar a detecção das melhorias a implementar em termos financeiros 

para que a estrutura de financiamento da empresa se torne mais eficiente. 

 Rácios e Indicadores Económico-financeiros 
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Permite analisar a situação financeira e o desempenho da empresa e a comparação 

com período homólogo, bem como com o fecho do exercício. 

Como ferramentas auxiliares à gestão, a FSC desenvolve e assessoria a 

implementação de sistemas de controlo interno e de gestão, bem como, procedimentos 

de contabilidade analítica, permitindo a informação adequada para analisar a actividade 

dos seus Clientes. 

4.1.4 Principais Clientes  

 

A FS Consultores possui um conjunto variado de clientes com diferentes características 

e necessidades mas que na sua grande maioria são empresas de pequena dimensão e 

microentidades. 

No Quadro 2 estão indicados os principais Clientes da FS Consultores, 

destacando-se de cor preta, as que presta assessoria. Não houve um critério específico 

de selecção das empresas, ficou ao critério da chefe de equipa. 

Quadro 2 - Clientes 

Fonte: Elaboração própria 
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4.2 Descrição do Estágio 

 

O estágio é uma etapa indispensável para a formação de um profissional que deseja 

estar preparado para enfrentar os desafios de uma carreira. Assim, como trabalho final 

do Mestrado em Contabilidade, Fiscalidade e Finanças Empresariais, optei pela 

realização do estágio seguido de um respectivo relatório. 

O estágio inseriu-se no âmbito da transição do antigo Plano Oficial de Contas 

(POC) para o Sistema de Normalização Contabilística (SNC), uma vez que se trata de 

um tema bastante actual, interessante e estudado em diversas disciplinas do mestrado. 

Decorreu no Departamento de Contabilidade da empresa FS Consultores, e teve uma 

duração de 400 horas, com início em Fevereiro e término em Abril do ano de 2010. 

Globalmente, as tarefas desempenhadas no estágio foram: 

 Classificação e lançamento informático dos documentos fornecidos pelos 

Clientes; 

 Realizar reconciliações bancárias; 

 Apoio à transição do POC ao SNC 

Uma vez que o SNC entrou em vigor em Janeiro de 2010, e o estágio em causa 

teve inicio na primeira semana de Fevereiro do mesmo ano, grande parte das actividades 

desenvolvidas no estágio, foram realizadas de acordo com o POC, já que havia ainda 

empresas com as contas de 2009 por concluir. 

O Departamento de Contabilidade organiza-se em equipas de dois a seis 

elementos, em que um desses elementos é o chefe de equipa que analisa as empresas, 

distribui tarefas e avalia o trabalho realizado antes de o enviar ao responsável do 

departamento. Após avaliação e eventuais correcções por parte do responsável do 

departamento, é elaborado o Report Financeiro a entregar ao Cliente. 

As duas primeiras semanas do estágio destinaram-se à aprendizagem dos 

procedimentos contabilísticos adoptados pela FS Consultores, ou seja, à aprendizagem 

do método de organização da informação fornecida pelos Clientes, e familiarização com 

o programa informático, o PRIMAVERA, utilizado para o tratamento da informação 

contabilística. 
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4.3 Organização e Lançamento dos Documentos Enviados pelos Clientes 

Os documentos enviados pelo Cliente dão entrada na FS Consultores, num dossier de 

capa azul designado de “dossier volante”, previamente enviada ao Cliente. Tal é 

registado na recepção e, de seguida encaminhada à equipa a que pertence o Cliente em 

causa. 

As tarefas a desempenhar consistiam em analisar todos os documentos, organizá-

los de acordo com o período (anual, mensal, trimestral, etc.) e segundo diversos diários 

de lançamentos (Facturas de Clientes, Facturas dos Fornecedores, Fornecedores 

Intracomunitários, Recebimentos, Pagamentos a Fornecedores, Operações de Caixa, 

Pagamentos a Instituições Financeiras, Pagamento ao Pessoal, Operações Diversas, 

etc.).  

Após a fase de organização do dossier, passa-se ao registo dos documentos de 

cada diário no módulo de Tesouraria do PRIMAVERA. A Tesouraria trata-se de uma 

opção que o programa disponibiliza e que apresenta ferramentas importantes para o 

controlo de pagamentos e recebimentos, bem como a gestão da tesouraria (caixa, 

Depósitos, etc.). Este módulo encontra-se directamente relacionado com a Logística e 

com a Contabilidade. 

Este procedimento permite a redução efectiva de custos, evitando a introdução 

duplicada de dados, e reduz o risco de haver erros nos lançamentos. 

A minha tarefa consistia no controlo de pagamentos e recebimentos procedendo 

ao registo de facturas de pagamentos aos fornecedores; recebimentos dos clientes com 

operações com liquidações parciais, com valores em excesso, com desconto, etc.; 

controlo da Caixa e Depósito à Ordem; pagamentos ao pessoal, etc. 

Para terminar a tarefa de classificação e lançamento dos documentos 

contabilísticos, integrou-se todos os documentos registados anteriormente na tesouraria 

na Contabilidade através de uma opção do programa informático, ou seja, os registos 

foram organizados nos diários a que pertencem. 
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4.4 Reconciliações Bancárias e Auditoria às Contas Correntes 

Trata-se de um procedimento de controlo interno importante cuja finalidade é avaliar a 

credibilidade da informação contabilística.  

Depois de efectuar o lançamento de todos os documentos fornecidos pelo cliente é 

importante efectuar as reconciliações bancárias (RB) (AnexoI) do período que se 

lançou. Para tal é necessário um extracto bancário da conta corrente, ou seja, da conta 

de movimento de cada banco do Cliente, os respectivos extractos bancários fornecidos 

pelos Bancos e a RB do período anterior. 

  Para efectuar uma RB tem-se que comparar valores, eliminando aqueles que se 

repetem no outro extracto. Se houver valores no extracto da contabilidade ou no 

extracto bancário que não possuem correspondência um no outro, neste caso procura-se 

encontrar a causa dessa diferença e depois registá-la. Mas caso haja valores que se 

repetem, tais não se incluem nas RB’s. 

Os saldos, após a comparação dos valores dos extractos, terão de ser iguais nos 

dois lados, ou seja, se o saldo do extracto bancário tiver natureza credora então o saldo 

da conta de movimentação do Banco em causa deverá ter natureza devedora, com o 

mesmo valor. 

Para finalizar efectuou-se uma auditoria às contas de clientes (21) e fornecedores 

(22), para a verificação de possíveis erros no registo dos valores das transacções, de 

duplicações de lançamentos ou a utilização de contas/subcontas erradas. 
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4.5 Realização do Mapa de Especialização 

A utilização deste mapa (AnexoII) está relacionada com o pressuposto de acréscimo. 

Este procedimento serve de ferramenta para atribuir a cada exercício económico os 

respectivos consumos e utilizações de bens e serviços e as correspondentes produções 

de bens e serviços, independentemente da sua aquisição e/ou pagamento, de modo a 

controlar os gastos que se têm de reconhecer em períodos posteriores ao custo. 

 Borges, Rodrigues & Rodrigues (2006) definem gastos diferidos como despesas 

ocorridas no exercício cujo consumo ou utilização se verificará em exercícios 

posteriores e que deverão ser classificáveis como gastos de exercício (s) seguinte (s) e 

não do exercício em curso”. 

Exemplos de tais situações são: rendas antecipadas, prémios de seguros 

antecipados, juros antecipados, desconto de letras e outros títulos, prémios de reembolso 

na emissão de obrigações e títulos de participação, publicidade adiantada, etc. 

Quando acontece tais gastos, o valor do pagamento será creditado numa conta de 

depósitos bancários (12xx) e debitado numa conta de gastos a reconhecer (281x)
4
 e no 

período que ocorre efectivamente o gasto, o movimento contabilístico é crédito da conta 

de gastos a reconhecer e débito de uma conta de gastos (6xxxx). 

 

4.6 Transição do POC ao SNC 

O estágio foi realizado no período de Fevereiro a Abril, como já se tinha referido 

anteriormente, desta forma, as tarefas efectuadas por mim tiveram ser feitas em POC 

para as empresas que ainda tinhas as contas de 2009 por concluir e em SNC para 

documentos contabilísticos de 2010. 

Para efectuar as tarefas em SNC, tive que me preparar previamente. Estudar o 

novo normativo, para me familiarizar com o código de contas e alguns procedimentos 

contabilísticos que mudaram. 

                                                           
4
 A conta 28 destina-se a permitir o registo dos gastos e dos rendimentos nos exercícios a que respeitam 

(Borges, et al., 2006). 
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A carteira de Clientes da FS Consultores é constituída na sua grande maioria por 

pequenas empresas e microempresas, desta forma, utiliza-se mais o normativo para as 

pequenas entidades (NCRF-PE) e o normativo para as microentidades (NC-ME). 

Fiz a conversão dos Códigos de Contas que se encontravam no POC para o SNC, 

já que com o novo sistema de normalização contabilística, existe uma nova organização 

das contas, deixaram de existir algumas contas e houve mudanças de designação de 

outras. Esta tarefa consistia em ter à frente os documentos de correspondência das 

contas do POC às contas do SNC, e numa folha de Excel fazer a “reparametrização” de 

acordo com a actividade de cada empresa. Aponta-se este aspecto como uma das 

dificuldades implicadas pela introdução do novo normativo, uma vez que se trata de 

uma tarefa bastante rotineira feita manualmente numa folha de Excel e que consome 

muito tempo. 

Porém o SNC não deve ser visto somente como uma mera alteração do plano de 

contas mas como uma nova forma de organização das contas na medida em que 

introduz alterações profundas na cultura contabilística das empresas.  

 

4.7 Reflexão Sobre os Conhecimentos Adquiridos 

A realização deste estágio não remunerado, permitiu-me crescer a nível profissional e 

pessoal já que tive a possibilidade de estar inserida num ambiente empresarial jovem e 

dinâmico.  

A opção pelo estágio está relacionada com a necessidade que sentia de haver uma 

vertente prática no meu curso, que me permitisse aplicar os vários conceitos teóricos 

adquiridos durante a minha formação académica. 

Foi uma experiência bastante gratificante na medida em que expandi os meus 

conhecimentos sobre a Contabilidade e consegui perceber a grande importância que a 

Contabilidade tem para uma Empresa. Para além disso aprendi a utilizar o 

PRIMAVERA que é um programa informático utilizado pela FS Consultores, para 

facilitar a gestão da informação contabilística. 

O estágio, para além de me permitir ganhar mais conhecimentos na área da 

Contabilidade, também permitiu-me alargar os meus horizontes, visto que teve-se a 
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oportunidade de observar de perto como se organiza a hierarquia de uma empresa, 

observar as relações interpessoais entre os funcionários, permitiu-me ver como se 

organiza o departamento de Recursos humanos, que por sua vez também está ligada à 

contabilidade e permitiu-me observar o funcionamento da empresa. 

Contudo, detectou-se alguns aspectos negativos no estágio. Houve algumas 

dificuldades que tiveram que ser ultrapassadas, como por exemplo, a FS Consultores 

aposta na formação “learning by doing”, por vezes pode ser positivo porque obriga o 

estagiário a expor as suas dúvidas, a pensar e decidir por si só mas também, pode 

implicar demoras na execução das tarefas. Penso que seria melhor haver uma formação 

prévia ao estagiário.  

Outra dificuldade foi o facto de o estagiário não ser informado acerca da 

actividade das empresas clientes em que vai trabalhar, isso implica que haja erros nas 

classificações dos documentos (por exemplo se o estagiário não conhecer bem a 

actividade da empresa pode haver situações de compras em que não sabe se deverá 

lançar como compras de mercadorias ou como gastos com outros bens e serviços). 

Trabalhar fez-me aprender que temos que estar abertos para ouvir críticas de 

forma a aperfeiçoarmos os nossos conhecimentos, devemos ser pacientes porque não 

saímos profissionais altamente qualificados da faculdade. A faculdade dá-nos as 

ferramentas necessárias para o sermos um dia pois, a qualificação vem com o tempo, a 

humildade e a vontade de aprender. Este estágio foi apenas o começo para grandes 

conquistas, logo a minha caminhada não terminou aqui, tenho muito que aprender para 

me tornar numa melhor profissional. 

Penso que o meu objectivo foi atingido, visto que a FS Consultores mostrou-se 

satisfeita com o serviço por mim prestado e que também já me sinto capaz de executar 

as tarefas acima descritas de forma autónoma. 
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5. Análise do impacto da transição para o SNC 

 

Com a adopção do SNC muitas expressões e conceitos que antes eram aplicados pelo 

POC mudaram, no Quadro 3 estão enumeradas alguns exemplos de tais mudanças: 

Quadro 3 – Mudanças de terminologia5 

POC SNC 

Existências Inventários 

Valorização/Valorimetria Mensuração 

Custos e Perdas Gastos 

Proveitos e Ganhos Rendimentos 

Reintegração Depreciação 

Empresa Entidade 

Valor escriturado Valor líquido contabilístico 

Fornecedores de Imobilizado Fornecedores de Investimentos 

Resultado líquido do exercício Resultado líquido do período 

Contas de Terceiros Contas a Receber e a Pagar 

Fonte: Elaboração própria 

 

Para além das mudanças de terminologia também houve alterações nas classes de 

contas e para que houvesse correspondência entre o POC e o SNC, foi necessário 

adoptar alguns procedimentos. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 Adopção do SNC implicou a adaptação à nova terminologia contabilística com influências anglo-

saxónicas 
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5.1 Classe 1  

Quadro 4 – Classe 1: POC vs SNC 

Fonte: Elaboração própria 

Reconhecer na conta SNC “14 Instrumentos Financeiros” todos os instrumentos 

financeiros que não sejam caixa (conta 11) ou depósitos bancários que não incluam 

derivados (contas 12 e 13) mensurados ao justo valor cujas alterações sejam 

reconhecidas na demonstração de resultados, ou seja, transferir os saldos das contas do 

POC ”15 Títulos negociáveis” e “18 Outras aplicações de tesouraria” para a conta SNC 

14. Excluem-se desta conta os restantes instrumentos financeiros que devam ser 

mensurados ao custo, custo amortizado ou método da equivalência patrimonial (Classe 

2 ou conta 41). 

Deixa de existir a conta POC “19 Ajustamento de aplicações de tesouraria” uma 

vez que os instrumentos financeiros são mensurados ao justo valor, sendo o saldo desta 

1 Disponibilidades 1 Meios Financeiros Líquidos

11 Caixa 11 Caixa

12 Depósitos à Ordem 12 Depósitos à Ordem

2512 Descobertos Bancários

13 Depósitos a prazo

14 Outros depósitos bancários

15 Títulos Negociáveis 14 Outros instrumentos Financeiros

151 Acções

152 Obrigações e títulos de participação

153 Titulos da dívida pública

159 Outros titulos

1511 Empresas do grupo

1512 Empresas associadas

1513 Outras empresas 1421 Activos Financeiros

1521 Empresas do grupo 1422 Passivos Financeiros

1522 Empresas associadas

1523 Outras empresas

158 Instrumentos Derivados 141 Derivados

1581 Margens em contratos de futuro

   15811 Em moeda nacional 1411 Potencialmente favoráveis

   15812 Em moeda estrangeira 1412 Potencialmente desfavoráveis

   15813 Em Titulos

143 Outros activos e passivos financeiros (justo 

valor através de resultados)

1431 Outros activos financeiros

1432 Outros passivos financeiros

POC SNC

18

Outros depósitos bancários

Instrumentos Financeiros detidos para 

negociação

Outras aplicações de Tesouraria

13

142
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transferida para as contas SNC “661 Perdas por reduções de valor” ou “771 Ganhos por 

aumentos justo de valor” conforme sejam reduções ou aumentos. 

5.2 Classe 2 

Quadro 5 – Classe 2: POC vs SNC 

Fonte: Elaboração própria 

As contas 211, 212 e 222 desdobram-se num conjunto de subcontas. Esta decomposição 

surge como exigência da NCRF 5 – Divulgações de partes relacionadas, cujo objectivo 

é prescrever que, nas DF´s se incluam divulgações necessárias para chamar a atenção 

para a possibilidade de que a sua posição financeira e resultados possam ter sido 

afectados pela existência de partes relacionadas e por transacções e saldos pendentes 

com tais partes. 

A conta POC “218 Clientes de cobrança duvidosa” deixa de existir, ficando ao 

critério da entidade criar uma conta equivalente. 

Acrescentou-se a conta SNC “219 Perdas por imparidade acumuladas”, que serve 

para registar a diferença acumulada entre as quantias registadas nas contas “211 

Clientes c/c” e “212 Clientes – títulos a receber” e as que resultem da aplicação dos 

critérios de mensuração dos correspondentes activos. 

 

2 Terceiros 2 Contas a receber e a pagar

21 Cientes 21 Cientes

211 Clientes, c/c. 211 Clientes c/c

2111 Cientes Gerais

2112 Clientes - empresa-mãe

2113 Clientes - empresas subsidiárias

2114 Clientes - empresas associadas

2115 Clientes - empresas empreendimentos 

conjuntos

2116 Clientes - outras partes relacionadas

212 Clientes Títulos a receber 212 Clientes-títulos a receber

2121 Cientes Gerais

2122 Clientes - empresa-mãe

2123 Clientes - empresas subsidiárias

2124 Clientes - empresas associadas

2125 Clientes - empresas empreendimentos 

conjuntos

2126 Clientes - outras partes relacionadas

218 Clientes de cobrança duvidosa

219 Adiantamentos de Clientes 218 Adiantamentos de Clientes

281 Ajustamentos de dívidas de Clientes 219 Perdas por imparidades acumuladas

POC SNC
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Quadro 6 – Classe 2: POC “Conta 22” vs SNC “Conta 22” 

Fonte: Elaboração própria 

Será necessário transferir o saldo da conta POC “228 Fornecedores - Facturas em 

recepção e conferência” para a sua conta equivalente do SNC “225 Fornecedores - 

Facturas em recepção e conferência”. 

Criar a conta SNC “229 Perdas por imparidade acumuladas” que irá receber o 

saldo da conta POC “288 Ajustamentos de dívidas a receber – outras dívidas de 

terceiros” que dizem respeito a fornecedores.  

Transferir também o saldo da conta POC “229 Adiantamentos a fornecedores” 

para a conta correspondente em SNC “228 Adiantamentos a fornecedores”. 

Quadro 7 – Classe 2: POC “Conta 23” vs SNC “ Conta 25” 

Fonte: Elaboração própria 

22 Fornecedores 22 Fornecedores

221 Fornecedores, c/c. 221 Fornecedores c/c

2211 Fornecedores Gerais

2212 Fornecedores - empresa-mãe

2213 Fornecedores - empresas subsidiárias

2214 Fornecedores - empresas associadas

2215 Fornecedores - empresas empreendimentos 

conjuntos

2216 Fornecedores - outras partes relacionadas

222 Fornecedores Títulos a pagar 222 Fornecedores - Títulos a pagar

2221 Fornecedores Gerais

2222 Fornecedores - empresa-mãe

2223 Fornecedores - empresas subsidiárias

2224 Fornecedores - empresas associadas

2225 Fornecedores - empresas empreendimentos 

conjuntos

2226 Fornecedores - outras partes relacionadas

228 Fornecedores Facturas em recepção e 

conferência 
225 Facturas em recepção e conferência 

229 Adiantamentos a Fornecedores 228 Adiantamentos a Fornecedores 

288 Ajustamentos de dívidas a receber - Outras 

dívidas de terceiros
229 Perdas por imparidades acumuladas

POC SNC

23 Empréstimos Obtidos 25 Financiamentos Obtidos

231 Empréstimos Bancários 2511 Empréstimos Bancários

232 Empréstimos por obrigações

2512 Descobertos bancários

2321 Convertíveis 53 Outros Instrumentos de Capital próprio

2322 Não Convertíveis 2521 Empréstimos por obrigações

233 Empréstimos por títulos de participação

239 Outros empréstimos obtidos
258 Outros financiadores

POC SNC
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O SNC apresenta uma nova conta “2512 Descobertos bancários” onde devem ser 

registados os descobertos à data do reporte, para que as contas de bancos não 

apresentem um saldo credor. 

A conta POC “24 Estado e outros entes públicos” não sofreu alterações 

significativas, somente houve uma alteração ligeira da designação da conta POC “244 

Outros impostos” para “ Restantes impostos” e alteração no código da conta de “Outras 

tributações” (passou de 249 para 248)
6
. 

Em relação à conta POC “25 Accionistas (sócios) ” e as suas subcontas, no SNC 

passam a ter o código “26 Accionistas/Sócios”. No SNC, as subcontas da 26 agrupam-

se por operação ao contrário do que se verificava nas subcontas da conta 25 POC, que 

eram agrupadas por tipo de entidade, o que obrigava o registo em diferentes contas de 

terceiros como por exemplo, para além da conta 25 ainda utilizava-se a conta 264, 288 e 

4131. É acrescentada a conta “269 Perdas por imparidade acumuladas”. 

Quadro 8 – Classe 2: POC “Conta 26” vs SNC “ Conta 27” 

 

 

                                                           
6
 Não foi feito quadros para as contas POC 24 e 25 porque não apresentam mudanças significativas. 

26 Outros devedores e credores 27 Outras contas a receber e a pagar

261 Fornecedores de Imobilizado 2513 Locação Financeira

271 Fornecedores de Investimento

2611 Fornecedores de Imobilizado, c/c. 2711 Fornecedores de investimentos contas gerais

2612 Fornecedores de imobilizado títulos a pagar

2712 Facturas em recepção e conferência

2619 Adiantamentos a fornecedores de imobilizado 2713 Adiantamentos a fornecedores de investimentos

23 Pessoal

231 Remunerações a pagar

2621 Remunerações a pagar aos órgãos sociais 2311 Aos órgãos sociais

2622 Remunerações a pagar ao pessoal 2312 Ao pessoal

2623 Adiantamentos aos órgãos sociais 232 Adiantamentos 

Adiantamento ao pessoal 2321 Aos órgãos sociais

2322 Ao pessoal

2625 Cauções dos órgãos sociais 237 Cauções

2626 Cauções do pessoal 2371 Dos órgãos sociais

2322 Ao pessoal

238 Outras operações

2628 Outras operações com os órgãos sociais 2381 Com órgãos sociais

2629 Outras operações com o pessoal 2382 com o pessoal

263 Sindicatos

262 Pessoal

2624

POC SNC
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Fonte: Elaboração própria 

A primeira grande alteração verificada na conta POC “26 Outros devedores e credores” 

tem a ver com a conta “262 Pessoal” que passou a ter maior evidência, uma vez que 

deixou de ser uma conta de segundo grau e passa a ser uma conta de primeiro grau “23 

Pessoal”. 

Chama-se a atenção à conta de ajustamentos que agora se encontra dentro da 

própria conta 23, que é a conta SNC “239 Perdas por imparidades acumuladas”, 

enquanto que no POC a conta equivalente, “288 Outras dívidas de terceiros” estava fora 

da conta “262 Pessoal”. Nesta conta regista-se a diferença acumulada entre as quantias 

registadas na conta “232 Adiantamentos” (aos órgãos sociais e/ou pessoal) ou nos 

saldos devedores da “238 Outras operações” e as quantias recuperáveis desses activos. 

Com o SNC, desapareceu a conta POC “263 Sindicatos”, ficando a sua utilização 

ao critério de cada empresa. 

O novo código de contas dispõe de uma subconta “2712 Facturas em recepção e 

conferência”, que o antigo POC não tinha. 

A subconta POC “2612 Fornecedores de imobilizado – Títulos a pagar” não 

consta no código de contas do SNC, mas fica ao critério da entidade criar uma subconta 

para o efeito
7
. 

A conta SNC “272 Devedores e credores por acréscimos” corresponde às contas 

do POC referentes aos acréscimos (da conta 27 à 2739). 

                                                           
7
 Por exemplo: criar uma subconta “2714 - Fornecedores de investimentos – Títulos a pagar” 

264 Subscritores de capital 261 Accionista c/ subscrição

262 Quotas não liberadas

2641 Entidades Públicas

2642 Entidades Privadas

2649 Outras entidades

265 Credores por subscrição não liberadas 275 Credores por subscrição não liberadas

266 Obrigacionistas

267 Consultores, assessores e intermediários

2513 Locações

269 Adiantamentos por conta de vendas 276 Adiantamentos por conta de venda

288 Ajustamentos de dívidas a receber - Outras 

dívidas de terceiros
239 Perda por imparidade acumuladas

Devedores e credores diversos268

278 Outros devedores e credores
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Introduziu-se a conta “273 Benefícios pós emprego”
8
 que serve para o registo das 

responsabilidades da entidade com os seus trabalhadores ou perante a sociedade gestora 

de um fundo autónomo. 

Foi criada uma conta SNC “274 Impostos diferidos”, cuja finalidade é registar os 

activos por impostos diferidos
9
 (conta 2741) que sejam reconhecidos para as diferenças 

temporárias dedutíveis e passivos por impostos diferidos
10

 (conta 2742) que sejam 

reconhecidos para as diferenças temporárias tributáveis de acordo com o disposto na 

NCRF5. 

Transferir o saldo da conta POC “265 credores por subscrições não liberadas” 

para a conta SNC “275 credores por subscrições não liberadas”. 

Transferir o saldo da conta POC “269 Adiantamentos por conta de vendas” para a 

conta SNC “274 Adiantamentos por conta de vendas”. 

Transferir o saldo das contas POC “266 Obrigacionistas”, “267 Consultores, 

assessores e intermediários” e “268 Devedores e credores diversos” para a conta SNC 

“278 Outros devedores e credores”. 

Quadro 9 – Classe 2: POC “Conta 27” vs SNC “Conta 28” 

Fonte: Elaboração Própria 

                                                           
8
 Exemplos de Benefícios pós emprego: pensões, outros benefícios de reforma, seguro de vida pós 

emprego e cuidados médicos pós emprego de acordo com al.b, do Parágrafo 4 da NCFRF28. 

9
 “Activos por impostos diferidos são quantias de impostos sobre o rendimento recuperáveis em períodos 

futuros” segundo o Parágrafo 5 da NCRF 25; 

10
 “Passivos por impostos diferidos são quantias de impostos sobre o rendimento pagáveis em períodos 

futuros” o Parágrafo 5 da NCRF 25. 

28 Diferimentos

272 Devedores e credores por acréscimos

271 Acréscimos de proveitos 2721 Devedores por acréscimos de rendimentos

272 Custos Diferidos 281 Gastos a reconhecer

273 Acréscimos de custos 2722 Credores por acréscimos de gastos

2738 Benefícios de reforma a liquidar 273 Benefício pós - emprego

274 Proveitos diferidos 282 Rendimentos a reconhecer

2745 Subsídios para investimentos 593 Subsídios e doações

275 Ajustes diários diferidos em contratos de 

futuros

276 Activos e passivos p/ impostos diferidos sobre 

rendimento
274 Impostos Diferidos

2761 Activos por impostos diferidos 2741 Activos por impostos diferidos

2762 Passivos por impostos diferidos 2742 Passivos por impostos diferidos

POC SNC

Acréscimos e diferimentos27
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A conta SNC “28 Diferimentos” corresponde a parte da conta 27 do POC 

referente aos diferimentos (contas POC “272 Custos Diferidos” e “274 Proveitos 

Diferidos”). 

A conta POC “ 29 Provisões” continua com o mesmo código de conta no SNC, no 

entanto a conta POC “291 Pensões” deixou de ser considerada como provisão no SNC, 

é uma responsabilidade da entidade perante os seus trabalhadores ou perante a 

sociedade gestora de um fundo autónomo, pelo que agora é registada a conta “273 

Benefícios pós-emprego”. 

5.3 Classe 3  

Quadro 10 – Classe 3: POC vs SNC 

Fonte: Elaboração própria 

Não houve alterações muito significativas na classe 3, para além da alteração na 

terminologia das “existências” que passou a ser “inventários” e da criação da conta SNC 

“37 activos biológicos” para se registar o justo valor (ou custo de produção) atribuído 

aos activos biológicos (animais ou plantas vivas). 

Segundo o disposto no Parágrafo 40 da NCRF 17 “ os activos biológicos 

consumíveis são os que estejam para ser colhidos como produto agrícola ou vendidos 

como activos biológicos” e “os activos biológicos de produção são os que não sejam 

activos biológicos consumíveis, como por exemplo, gado do qual pode obter leite...”. 

3 Existências 3 Inventários e activos biológicos

31 Compras 31 Compras

32 Mercadorias 32 Mercadorias

33 Produtos acabados e intermédios 34 Produtos acabados e intermédios

34 Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos 35 Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos

36 Produtos e trabalhos em Curso

371 Activos biológicos/Consumíveis

36 Matérias-primas, subsidiárias e de consumo 33 Matérias-primas, subsidiárias e de consumo

37 Adiantamentos por conta de compras 39 Adiantamentos por conta de compras

38 Regularização de existências 38 Reclassificação e regularização de inventários

39 Ajustamentos de existências (várias)

392 Mercadorias 329 Perdas por imparidade acumuladas

393 Produtos acabados e intermédios 349 Perdas por imparidade acumuladas

394 Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos 359 Perdas por imparidade acumuladas

395 Produtos e trabalhos em Curso

396 Matérias-primas, subsidiárias e de consumo 339 Perdas por imparidade acumuladas

SNC

Produtos e trabalhos em Curso35

POC
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A conta POC “ 39 Ajustamentos de existências” deixa de existir, sendo os saldos de 

todas a suas subcontas repartidas pelas seguintes contas de segundo grau do SNC: 329, 

339, 349, 359 e 369 todas designadas por “Perdas por imparidade acumuladas”. 

No SNC a conta 39 corresponde a “Adiantamentos por conta de compras”. 

5.4 Classe 4 

Quadro 11 – Classe 4: POC vs SNC 

Fonte: Elaboração própria 

A classe 4 POC “Imobilizações” passa a designar-se de “ Investimentos”. A conta 

SNC “41 Investimentos financeiros” sofre alterações na sua organização, uma vez que 

passa a ser organizada de acordo com a participação financeira e segundo o método de 

mensuração do investimento
11

. 

Criar a conta SNC “419 Perdas por imparidade acumuladas” para receber a 

transferência de saldo da conta POC “49 Ajustamentos de investimentos financeiros. 

Criar a conta SNC “42 Propriedades de investimentos” que irá receber o saldo da 

conta POC “414 Investimentos em imóveis”. 

As contas POC “425 Ferramentas e utensílios” e “427 Taras e vasilhame” 

desaparecem do novo Código de Contas SNC. O saldo destas contas mais o saldo da 

conta POC “429 Outras imobilizações corpóreas” são transferidas para a conta SNC 

“437 Outros activos fixos tangíveis”. 

                                                           
11

 Método de equivalência patrimonial; Método de consolidação proporcional; Método do custo; ou 

Método do justo valor. 

 

4 Imobilizações 4 Investimentos

41 Investimentos Financeiros 41 Investimentos Financeiros

414 Investimentos em imóveis 42 Propriedades de investimento

42 Imobilizações corpóreas 43 Activos fixos tangíveis

43 Imobilizações incorpóreas 44 Activos intangíveis

434 Trespasses 441 Gooodwill

432 Despesas de Investigação e de 

Desenvolvimento
442 Projectos de desenvolvimento

443 Programas de computador

433 Propriedade industrial e outros direitos 444 Propriedade industrial

446 Outros activos intangíveis

448 Amortizações Acumuladas

449 Perdas por imparidade acumuladas

POC SNC

483 Amortizações Acumuladas/ De 

imobilizações incorpóreas
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Embora não esteja assinalado no Quadro 4, a conta SNC 42 é complementada 

com criação de três novas contas “426 Outras propriedades de investimento”, “428 

Depreciações acumuladas” e “429 Perdas por imparidade acumuladas”. A conta 428 irá 

receber o saldo da conta POC “481 Amortizações acumuladas”. 

O saldo da conta POC “43 Imobilizações incorpóreas” e as suas subcontas é 

transferido para a conta SNC “ 44 Activos Intangíveis”. 

A soma das contas SNC “448 Amortizações Acumuladas” e “449 Perdas por 

imparidade acumuladas” é equivalente à conta POC “483 Amortizações acumuladas”. 

A conta SNC “443 Programas de computador” deixa de ser reconhecida como 

activo intangível.  

De acordo com as NCRF, as “Despesas de instalação” são desreconhecidos como 

activos passando a ser reconhecidos como gastos do período. Por conseguinte, à data de 

transição deverá ser realizada a transição para o SNC, o desreconhecimento das 

“Despesas de instalação” por contrapartida da conta SNC “56 Resultados Transitados”. 

5.5 Classe 5  

A classe 5, não sofreu grandes alterações, somente houve alterações na organização e 

descrição das contas e divisão da conta SNC “55 Reservas” em duas subcontas “551 

Reservas Legais” e “552 Outras Reservas”. 

No POC a conta 56 denominava-se por “Reservas de reavaliação”, enquanto que a 

conta equivalente no SNC denomina-se “58 Excedentes de revalorização de activos 

fixos ”. De acordo com Almeida, Dias, & Carvalho (2009) a conta 58 é utilizada para 

reconhecer os excedentes de revalorização, positivos (negativos são reconhecidos numa 

conta gastos), de activos fixos tangíveis e intangíveis e consiste na diferença entre a 

quantia revalorizada
12

 e a quantia escriturada à data de revalorização. 

 

 

 

                                                           
12

 Segundo o disposto no parágrafo 31 da NCRF 7 –(…)quantia revalorizada é o justo valor do activo à 

data da revalorização menos qualquer depreciação acumulada subsequente e perdas por imparidade 

acumuladas subsequentes (…). 
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Quadro 12 – Classe 5: POC vs SNC 

Fonte: Elaboração Própria 

Apesar de não estar representado no quadro acima, a conta SNC 58 é composta 

pelas subcontas “581 Reavaliações decorrentes de diplomas legais” e “589 Outros 

Excedentes”. 

5.6 Classe 6  

Quadro 13 – Classe 6: POC vs SNC 

 

6 Custos e Perdas 6 Gastos

61 Custos das mercadorias vendidas e das 

matérias consumidas

61 Custos de mercadorias vendidas e das matérias 

consumidas

62 Fornecimentos e serviços externos 62 Fornecimentos e serviços externos

68 Outros gastos e perdas 

681 Impostos

64 Custos com o pessoal 63 Gastos com o pessoal

65 Outros custos e perdas operacionais 68 Outros gastos e perdas 

651 Despesas com propriedade industrial

652 Quotizações 6883 Quotizações

653 Despesas confidenciais

654 Ofertas e amostras de existências 6884 Ofertas e amostras de inventários

65 Perdas por imparidade

64 Gastos de depreciação e de amortização

66 Perdas por reproduções de justo valor

67 Provisões do exercício 67 Provisões do período

68 Custos e perdas financeiros 69 Gastos e perdas de financiamento

681 Juros suportados 691 Juros suportados

6851 Cobertura de prejuízos

6852 Aplicação do método da equivalência 

patrimonial

Amortizações e ajustamentos do exercício

682 Perdas em empresas do grupo e associadas

POC SNC

63 Impostos

66

5 Capital, reservas e resultados transitados 5 Capital, reservas e resultados transitados

51 Capital 51 Capital

52 Acções (quotas) próprias 52 Acções (quotas) próprias

53 Prestações suplementares 53 Outros instrumentos de capital próprio

54 Prémios de emissão de acções (quotas) 54 Prémios de emissão

55 Ajustamentos de partes de capital em filiais 

e associadas
57 Ajustamentos em activos financeiros

56 Reservas de reavaliação 58 Excedentes de revalorização de activos fixos

57 Reservas 55 Reservas

571 Reservas legais 551 Reservas legais

572 Reservas estatutárias

573 Reservas contratuais

574 Reservas livres

575 Subsídios 593 Subsídios

576 Doações 594 Doações

59 Resultados transitados 56 Resultados transitados

552 Outras reservas

SNCPOC
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Fonte: Elaboração própria 

A classe 6 em POC “Custos e perdas” passou a ser designada de “Gastos” no novo 

normativo.  

As alterações verificadas foram a nível de terminologia de algumas contas e na 

organização e agrupamento de outras. Algumas subcontas desapareceram com o SNC, 

ficando ao critério da entidade criá-las caso haja necessidade.  

As alterações verificadas na conta POC “61 Custo das mercadorias vendidas e das 

matérias consumidas” foram essencialmente a nível de organização. A conta POC “612 

Mercadorias” passa a ser em SNC a conta “611 Mercadorias”e a conta POC “616 

Matérias-primas, subsidiárias e de consumo” passa a ser a conta SNC “612 Matérias-

primas, subsidiárias e de consumo”. 

O novo normativo apresenta uma nova conta, a “613 Activos Biológicos 

(compras) ”, cujo conteúdo era anteriormente registado na conta POC 616.  

A conta SNC “62 Fornecimentos e serviços externos” é equivalente à conta POC 

“62 Fornecimentos e serviços externos”, podendo englobar ainda outros 

“Fornecimentos e serviços externos” que no POC poderiam estar noutras contas, como 

641 Propriedades de investimentos 

663 Em propriedades de investimentos

6831 Edifícios e outras construções

6832 Ajustamentos de aplicações financeiras

653 Em investimentos financeiros

661 Em instrumentos financeiros

662 Em investimentos financeiros

685 Diferenças de câmbio desfavoráveis 692 Diferenças de câmbio desfavoráveis

686 Descontos de pronto pagamento concedidos 682 Descontos de pronto pagamento concedidos

687 Perdas na alienação de aplicações de tesouraria 6886 Perdas em instrumentos financeiros

69 Custos e perdas extraordinários 68 Outros gastos e perdas 

691 Donativos 6882 Donativos

692 Dívidas incobráveis 683 Dívidas incobráveis

693 Perdas em existências 684 Perdas em inventários

694 Perdas em imobilizações
687 Gastos e perdas em investimentos não 

financeiros

6853 Alienações

6862 Alienações

6942 Alienação de imobilizações corpóreas

6943 Alienação de imobilizações incorpóreas

695 Multas e penalidades

697 Correcções relativas a exercícios anteriores 6881 Correcções relativas a exercícios anteriores

698 Outros custos e perdas extraordinários

Alienações

Amortizações de investimentos em imóveis683

Ajustamentos de aplicações financeiras

Alienação de investimentos financeiros

684

6871

6941
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por exemplo o caso dos “Serviços bancários” que antes encontravam-se na conta POC 

6881. 

Criar uma conta específica “634 Indemnizações”, visto que as empresas 

utilizavam uma subconta para este tipo de registo conforme as suas necessidades. 

A depreciação das propriedades de investimento (antes “Investimentos em 

imóveis”) era considerada no POC como um custo financeiro na conta “683 

Amortizações de investimentos em imóveis”, sendo agora registado na conta SNC “64 

Gastos de depreciação e de amortização”. 

Anteriormente o conteúdo da conta SNC “65 Perdas por imparidade” estava 

distribuído por várias contas do primeiro grau, tais como a conta POC “66 

Amortizações e ajustamentos do exercício”, “68 Custos e perdas financeiros” e “69 

Custos e perdas extraordinários”. 

O SNC apresenta uma nova conta “66 Perdas por reduções de justo valor” visto 

que o novo normativo introduz a base de mensuração do “justo valor” e, 

consequentemente as “Perdas por reduções de justo valor”. 

As contas SNC “675 Matérias ambientais”, “676 Contratos onerosos” e “677 

Reestruturação” não têm correspondência directa com o POC, sendo estas provisões 

registadas na conta POC “6728 Outras provisões”. 

O conteúdo da conta POC “68 Custos e perdas financeiros” são distribuídos em 

diversas contas da classe 6 “ Gastos” do SNC.  

A conta SNC “69 Gastos e perdas de financiamento” corresponde a operações de 

financiamento, contudo a sua aplicação é inferior à aplicação da conta POC “68 Custos 

financeiros”. 

Desapareceu o conceito de “extraordinário” existente no POC passando as 

rubricas extraordinárias a fazerem parte da conta SNC “68 Outros gastos e perdas”. 
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5.7 Classe 7  

Quadro 14 – Classe 7: POC vs SNC 

Fonte: Elaboração própria 

 

O SNC deu uma nova terminologia à classe 7. Deixa de ser designada de “Proveitos e 

Ganhos” e passou a chamar-se “Rendimentos”. 

O conteúdo da conta SNC “73 Variações nos inventários de produção” era 

anteriormente registado na conta de resultados POC “81 Resultados operacionais”. 

Concentra-se na conta SNC “76 Reversões” parte do conteúdo das seguintes 

contas POC, que diziam respeito a reversões, “77 Reversões de Amortizações e 

ajustamentos”, “78 Proveitos e ganhos financeiros” e “79 Proveitos e ganhos 

extraordinários”. 

A conta SNC “77 Ganhos e aumentos de justo valor” não tem equivalência directa 

com contas do POC, uma vez que a base de mensuração “justo valor” e, 

consequentemente, os “Ganhos por aumentos de justo valor” são inovações do SNC. 

A conta SNC “79 Juros, dividendos e outros rendimentos similares”, não substitui 

a conta POC “78 Proveitos e ganhos financeiros”. A conta POC 78 servia para o registo 

de operações de financiamento assim como os ganhos que a entidade obtinha com a 

actividade operacional e de investimento (por exemplo as diferenças de câmbio 

favoráveis, desconto de pronto pagamento obtidos, ganhos em empresa de grupo 

obtidas, reversões de aplicações financeiras). 

7 Proveitos e Ganhos 7 Ganhos

71 Vendas 71 Vendas

72 Prestações de serviços 72 Prestações de serviços

73 Proveitos Suplementares 78 Outros Rendimentos e gastos

74 Subsídios à exploração 75 Subsídios à exploração

75 Trabalhos para a própria empresa 74 Trabalhos para a própria entidade

76 Outros proveitos e ganhos operacionais 78 Outros Rendimentos e gastos

77 Reversões de amortizações e ajustamentos 76 Reversões

78 Proveitos e ganhos financeiros
79 Juros, dividendos e outros rendimentos 

similares

81 Resultados operacionais (parte) 73 Variações nos inventários da produção

POC SNC
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Excluem-se desta classe os proveitos extraordinários que existiam no POC, 

ficando as rubricas extraordinárias incluídas na conta SNC “78 Outros rendimentos e 

ganhos”. 

 

5.8 Classe 8  

Quadro 15 – Classe 8: POC vs SNC 

Fonte: Elaboração própria 

Com o SNC a classe 8 reduziu-se a apenas 2 contas: “81 Resultado líquido do 

períodoo”, que inclui as subcontas “811 Resultados antes de impostos” e “812 Imposto 

sobre o rendimento do período”, e a conta “89 Dividendos antecipados”, ou seja, deixa 

de existir contas de apuramento de resultados intercalares. 

 

 

 

 

 

8 Resultados 8 Resultados

6 Gastos

7 Rendimentos

73 Variações nos inventários da produção

731 Produtos acabados e intermédios 

732 Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos 

733 Produtos e trabalhos em curso 

734 Activos biológicos

82 Resultados financeiros

83 (Resultados correntes)

84 Resultados extraordinarios

85 (Resultados antes de impostos) 811 Resultados antes de impostos

86 Imposto sobre o rendimento do exercício 812 Imposto sobre o rendimento do período

861 Imposto corrente 8121 Imposto estimado para o período

862 Imposto diferido 8122 Imposto diferido

88 Resultado líquido do exercício 81 Resultado liquido do período

89 Dividendos antecipados 89 Dividendos antecipados

POC SNC

Resultados Operacionais81
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5.9 Análise comparativa das práticas contabilísticas  

As mudanças verificadas pela entrada do novo normativo contabilístico não são 

somente a nível de código de contas, houve também alterações a nível de prática 

contabilística, por exemplo, no novo normativo há maior aplicação do justo valor e do 

valor actual como critérios de mensuração, permanente preocupação com a 

aproximação da quantia escriturada com a quantia recuperável dos activos e passivos 

(imparidades e revalorizações). 

Com o intuito de esclarecer as diferenças entre as práticas contabilísticas do POC 

e do SNC, apresenta-se o quadro seguinte que de forma sintética e sistematizada, 

compara as principais diferenças de práticas contabilísticas com mais impacto no 

estágio. 

Quadro 16 – Comparação das práticas contabilísticas – POC vs SNC 

Aspectos a considerar POC SNC 

Políticas Contabilísticas, 

Alterações de Estimativas 

Contabilísticas e Erros 

No caso de haver alterações nas políticas 

contabilísticas tinha-se que indicar, 

justificar e mostrar impactos nas DF’s da 

alteração. O antigo normativo era omisso 

quanto à aplicação retrospectiva
13

 da nova 

política contabilística, bem como as 

divulgações solicitadas pelo SNC. 

Previa-se que os erros fundamentais 

fossem ajustados na conta de Resultados 

Transitados, contudo era omisso quanto à 

necessidade de se “reexpressar” a 

informação comparativa. Solicitava a 

indicação e justificação dos movimentos 

corridos no exercício em cada uma das 

rubricas de Capitais Próprios, na nota 40 

do Anexo. 

As alterações de políticas 

contabilísticas têm aplicação 

retrospectiva, excepto se for 

impraticável ou se permitido pelas 

disposições transitórias de uma NCRF 

ou NI. 

A alteração de estimativa contabilística 

é aplicada de forma prospectiva
14

 ou 

seja, não afecta o passado mas apenas 

o presente e o futuro. 

Os Erros têm uma aplicação 

retrospectiva excepto se for 

impraticável. 

Activos Fixos Tangíveis 

Valorizados ao custo de aquisição ou ao 

custo de produção deduzido das 

amortizações acumuladas. 

Inicialmente valorizados pelo seu 

custo. Após mensuração inicial, optar 

entre o modelo do custo ou modelo do 

justo valor, deduzidos de quaisquer 

depreciações e imparidades. 

Activos Intangíveis 

Valorizados ao custo de aquisição ou 

custo de produção. 

Não define os critérios de 

reconhecimento, somente tipifica as 

situações que dão lugar ao 

Define os critérios de reconhecimento 

e mensuração de um elemento como 

activo intangível. 

Clarificação da definição da vida útil 

em finita e indefinida. Um activo com 

                                                           
13

 Aplicação de novos princípios como se tivesse sido sempre aplicada. 
14

 Aplicação de uma nova política contabilística a transacções, outros acontecimentos e condições que 

acorram após a data de balanço em que a política é alterada e o reconhecimento do efeito da alteração 

numa estimativa contabilística no período corrente e futuro afectados pela alteração. 
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reconhecimento de um elemento como 

activo intangível.  

Indica que a vida útil de um activo 

intangível é imitada, podendo ser 

amortizado num prazo máximo de 5 anos. 

vida útil indefinida não deve ser 

amortizado. 

 

Inventários 

Valorizados ao custo de aquisição ou de 

produção. Contudo se for superior ao 

preço do mercado, deve se o usar o preço 

de mercado. 

Os métodos de custeio das saídas 

adoptadas podiam ser: o custo específico, 

o custo médio ponderado, o FIFO, o LIFO 

e o custo padrão. 

Os Inventários devem ser mensurados 

pelo custo ou valor realizável líquido, 

dos dois, o mais baixo. 

O SNC não permite a adopção do 

critério LIFO. 

 

Custos de empréstimos 

obtidos 

Reconhecido como custo do exercício. Só 

é permitida a capitalização de custo de 

empréstimos obtidos nas imobilizações. 

Regra geral, os custos de empréstimos 

obtidos são reconhecidos como gastos 

do período. Há também a alternativa 

de acrescer ao custo do activo.  

A capitalização dos custos dos 

empréstimos obtidos está relacionada 

com a obtenção de benefícios 

económicos futuros e não com a 

natureza do activo. 

Efeitos das alterações em 

taxas de juro 

Reconhecer as diferenças de câmbio no 

resultado líquido do exercício em que 

ocorreu. As diferenças de câmbio, quando 

favoráveis resultantes de dívidas a médio 

e longo prazo deviam ser diferidas. 

As diferenças de câmbio devem ser 

reconhecidas directamente no 

resultado líquido do período. 

Fonte: Elaboração própria 

 

5.10 Impactos, Benefícios e Dificuldades 

 

A reforma de normativo contabilístico em Portugal, tem como principal objectivo pôr 

fim às insuficiências do POC, quer ao nível de relato financeiro quer no que diz respeito 

aos aspectos conceptuais, fazendo aumentar a comparabilidade e transparência da 

informação relatada nas DF´s. 

 Espera-se que com a mudança de normativo, os utilizadores da informação 

financeira tenham acesso a informação de maior qualidade, que as DF´s tornam-se num 

instrumento global de relato financeiro e haja maior aproximação ao normativo do 

IASB, acompanhando assim a dinâmica da UE. 

Qualquer mudança no seio de uma entidade implica que sejam ultrapassadas 

alguns obstáculos. 
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 No caso da adopção das novas normas a primeira dificuldade é a resistência à 

mudança, os utilizadores em geral, os funcionários, os contabilistas, etc. estavam 

habituados a um normativo baseado mais em regras, logo para tentar evitar tal situação, 

as empresas investiram em formações antecipadas sobre o SNC, de forma a que os 

funcionários se familiarizassem com o a nova linguagem contabilística. De acordo com 

o artigo de Franco & Roque (2010) a transição para o SNC iria ser um processo 

complexo e exigente, que implicaria um esforço de adaptação das empresas e 

profissionais pelas alterações profundas que impõe na organização interna e nos 

procedimentos, devendo por isso ser preparada com necessária antecedência.  

O SNC implicou a reestruturação do Código de Contas, algumas contas deixaram 

de existir, outras continuaram mas sofreram alterações na terminologia. No meu caso 

estava habituada às contas do POC e tinha que estar sempre a certificar as contas de 

correspondência com o SNC. 

No entanto posso afirmar que as normas abrangem muita informação, possuem 

exemplos de acontecimentos, o que em certas ocasiões poderá facilitar o trabalho do 

contabilista. 

Visto que a transição de normativo obriga que sejam desreconhecidas alguns 

custos de depreciação e reconhecidos novos activos e passivos, então o resultado final 

do exercício de 2009 “reexpresso” e outros indicadores económicos-financeiros poderão 

ser diferentes à data de transição. 

6. Considerações Finais 

 

Optar por um estágio como trabalho final do mestrado foi uma experiência muito 

enriquecedora. Permitiu-me entrar em contacto com um ambiente de trabalho dinâmico 

e jovem, trabalhar com um dos programas mais conhecidos na área e melhorar os meus 

conhecimentos práticos em contabilidade. Tive o privilégio de trabalhar no 

departamento de contabilidade, que é constituído por pessoal bastante competente e que 

contribui bastante para o sucesso da FSC. 

Relativamente ao tema deste relatório tenho a dizer que a contabilidade nacional, 

tem vido a sofrer vários ajustes, com o objectivo de por fim às insuficiências do POC. 
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Considero que a adopção do SNC foi um grande marco na história da contabilidade e 

que vai implicar um considerável aumento de qualidade de relato financeiro. A 

transição para o SNC permite que Portugal tenha DF´s comparáveis com as DF´s de 

outros países do mundo, podendo competir dentro e fora da UE. 

No último capítulo do trabalho dedicou-se à comparação dos dois normativos. As 

principais diferenças entre o POC e o SNC são: alterações na terminologia (por exemplo 

deixa-se de dizer “Existências” e passa-se a dizer “Inventários), alteração na disposição 

dos itens dos modelos de demonstrações financeiras, maior aplicação do justo valor e do 

valor actual como critérios de mensuração e reorganização, desaparecimento e nova 

terminologia de algumas contas do Código de Contas. 

Considero que as alterações no Código de Contas implicadas pelo SNC: nova 

organização; mudança de terminologia; e aparecimento e exclusão de algumas contas, 

vieram facilitar a classificação dos documentos contabilísticos. Certamente tais 

mudanças irão implicar uma melhoria na qualidade da informação contabilística a ser 

divulgada pelas empresas. 
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Empresa XPTO

BANCO CGD Nº da Conta Bancária

Conta 1201

Data Tipo Doc. N.º Doc. Descrição / Terceiro Valor

(+)

(-)

-  €          

(+)

(-)

6 - Saldo da Conta Corrente na Empresa (se credor considerar -) ..........

-  €          7 - Diferença (5-6) ..........

3 - Movimentos a débito na Empresa que ainda não foram contabilizados pelo Banco :

4 - Movimentos a crédito na Empresa que ainda não foram contabilizados pelo Banco :

5 - Saldo do Banco Conciliado (0+1-2+3-4) ..........

Mês/ano

0 - Saldo do Extrato Bancário (se devedor considerar -) ........................

1 - Movimentos a débito no Banco que ainda não foram contabilizados pela Empresa :

2 - Movimentos a crédito no Banco que ainda não foram contabilizados pela Empresa :

Anexos 

 

Anexo I – Mapa para Reconciliação Bancária 

 

 

 

 

 


