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Na grande maioria das empresas, sobretudo nas industriais, os ativos fixos tangíveis 

representam uma parte muito significativa dos seus ativos e desempenham um papel 

imprescindível no processo de obtenção dos seus rendimentos. 

 

Ativos fixos tangíveis são ativos destinados a serem utilizados na produção ou fornecimento de 

bens e serviços, para arrendamento, ou para fins administrativos. Inclui igualmente as 

benfeitorias e as grandes reparações que sejam de acrescer ao custo daqueles ativos. É 

expectável que a sua utilização seja superior a um período económico (NCRF 7, § 6). Esta 

duração superior a um período económico permite distinguir os ativos fixos tangíveis dos 

fornecimentos de materiais em que a duração de utilização é menor e, portanto, reconhecíveis 

como ativos correntes. 

 

Os ativos fixos tangíveis visam finalidades diferentes. 
 
 

Os ativos fixos tangíveis de uma empresa são registados na Conta 43 – Activos fixos 

tangíveis, do SNC. 

 

Esta conta 43 regista as quantias escrituradas (*) referentes aos itens tangíveis da entidade 

que têm como finalidade o uso na produção, o fornecimento de bens ou serviços, o 

Ativos Fixos Tangíveis 

Edifícios e outras construções, Terrenos, Equipamento básico, Equipamento de transporte, 
Equipamento administrativo de uma Sociedade. 

Os ativos fixos tangíveis são recursos que uma empresa detém, com carácter de permanência 

ou continuidade, não se destinando a ser vendidos ou transformados no decurso das suas 

atividades normais. 
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arrendamento a outros ou para fins administrativos, e se espera que sejam usados durante 

mais do que um período. 

 
(*) – Cf. Adaptação do §6 da NCRF 7 – Activos fixos tangíveis 
Quantia escriturada: é a quantia pela qual um activo é reconhecido no Balanço, após a dedução de qualquer 
depreciação acumulada e de perdas por imparidade acumuladas inerentes.  
 
 

A conta 43 – Activos fixos tangíveis subdivide-se nas seguintes subcontas: 

 

431 Terrenos e recursos naturais 

432 Edifícios e outras construções 

433 Equipamento básico 

434 Equipamento de transporte 

435 Equipamento administrativo 

436 Equipamentos biológicos  

437 Outros activos fixos tangíveis 

438 Depreciações acumuladas 

439 Perdas por imparidade acumuladas  
 

 

As contas utilizadas pelo SNC para registar os diferentes tipos de 
ativos fixos tangíveis são: 
 

- Conta 431 - Terrenos e recursos naturais: regista os terrenos e recursos naturais 

(plantações de natureza permanente, minas, pedreiras) afetos às atividades operacionais da 

empresa; 

 

Abrange os custos de desbravamento, movimentação de terras e drenagem que lhes 

respeitem. 

 

Inclui os custos de preparação do terreno para utilização posterior, como sejam 

terraplanagens, vedações, sistemas de águas, de esgotos; estes melhoramentos estão sujeitos 

a deperecimento, contrariamente ao que acontece com os terrenos propriamente ditos. 

 

Esta conta destina-se a registar as quantias referentes aos terrenos e recursos naturais que se 

destinam ao uso na produção, ao fornecimento de bens ou serviços, ou para fins 

administrativos como sejam, plantações de natureza permanente, minas, pedreiras, etc. 

 

 
Apontamento Fiscal 

 
Conta 431 – Terrenos e recursos naturais 

De acordo com o n.º 3 do art.º 10.º do Decreto Regulamentar n.º 25/2009 de 14 de Setembro, em relação aos 
imóveis adquiridos sem indicação expressa do valor do terreno referido na alínea a) do número anterior, o valor 
a atribuir a este, para efeitos fiscais, é fixado em 25% do global, a menos que o sujeito passivo estime outro 
valor com base em cálculos devidamente fundamentados a aceites pela Direcção-Geral das Contribuições e 
Impostos 

 

 

- Conta 432 - Edifícios e outras construções: regista os edifícios fabris, comerciais, 

administrativos e sociais, compreendendo as instalações fixas que lhes sejam próprias (àgua, 

energia eléctrica, aquecimento, etc.). Refere-se também a outras construções, tais como 

muros, silos parques, albufeiras, canais, estradas, arruamentos, vias férreas, pistas de 

aviação, cais e docas; 

 

Esta conta não engloba todos os edifícios propriedade da empresa; as edificações urbanas que 

não estejam afectas à actividade principal da empresa são de registar na conta 422 – 

Propriedades de investimento – Edifícios e outras construções. 

 

Como foi referido, o custo dos edifícios para efeitos contabilísticos não inclui o terreno onde 

estão construídos. 
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No custo de aquisição dos edifícios deve ser incluída para além do respectivo preço de compra, 

a comissão eventualmente devida ao mediador, o IMI e outros dispêndios na legalização (ex: 

registo na conservatória predial). 

 

 

- Conta 433 - Equipamento básico: regista as máquinas, ferramentas, utensílios e outros 

bens com os quais se realiza a extracção, transformação e elaboração dos produtos ou a 

prestação dos serviços; 

 

Compreende os gastos adicionais com a adaptação de maquinaria e de instalações ao 

desempenho das actividades próprias da empresa. 

 

 

- Conta 434 - Equipamento de transporte: regista os equipamentos de transporte; 

 

 

Exercício: 

 

Registe contabilisticamente: 

 

Compra de uma viatura ligeira de passageiros, a crédito por € 6.000. IVA 23%. 

 

 Débito: Crédito: Valor: 

   434              271          € 7.380 

 

€ 6.000 x 0,23 = € 1.380 

O IVA das viaturas ligeiras de passageiros não é dedutível, logo acresce ao valor da viatura. 

 

 

- Conta 435 - Equipamento administrativo: regista o equipamento social e mobiliário 

diverso; 

 

Registam-se nesta conta os itens do activo fixo tangível relativo a equipamento administrativo 

não enquadrável na conta 433 – Equipamento básico. 

 

Inclui-se todo o equipamento destinado a tarefas administrativas e o mobiliário diverso. 

 

 

- Conta 436 - Equipamentos biológicos: regista os animais e plantas vivos que reúnam os 

requisitos de reconhecimento como investimento e que não se enquadrem na NCRF 17 

(Agricultura); 

 

Os equipamentos biológicos, por exemplo, um golfinho num jardim zoológico, são enquadrados 

pela NCRF 7 – Activos fixos tangíveis. 

 

 

- Conta 437 - Outros ativos fixos tangíveis: regista outros ativos fixos tangíveis que não 

se encontrem especificados noutras contas; 

 

Podem ser incluídos na respectiva rubrica e assim considerados como activos fixos tangíveis, 

sobressalentes principais, equipamento de reserva, itens adquiridos por razões de segurança 

ou ambientais, substituições de peças e inspecções necessárias à actividade do item quando 

uma entidade espera usá-los durante mais do que um período e obter benefícios económicos 

futuros que de outra forma não teriam sido obtidos, (§8, 12, 14 e 15 da NCRF 7 – Activos fixos 

tangíveis). 
 

 

- Conta 438 – Depreciações Acumuladas: Registam-se nesta conta as depreciações 

acumuladas referentes aos activos fixos tangíveis. 
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Depreciação (amortização) é a imputação sistemática da quantia depreciável de um activo 

durante a sua vida útil, de acordo com as taxas de amortização estabelecidas no Decreto 

Regulamentar n.º 25/2009, de 14 de Setembro. 

 

 
Apontamento Fiscal 
 

Conta 438 Depreciações acumuladas 

Em sede de IRC as depreciações e amortizações são aceites como gastos. Para o seu cálculo é recomendado o 
método das quotas constantes ou quotas degressivas sob condições, embora a DGCI possa aceitar outros 
mediante aprovação prévia. 

 

 

Conta 439 – Perdas por imparidade acumuladas: «Esta conta regista as diferenças 

acumuladas entre as quais registadas e as que resultem da aplicação dos critérios de 

mensuração dos correspondentes activos incluídos na conta 43, podendo ser subdivididas a fim 

de facilitar o controlo e possibilitar a apresentação em balanço das quantias líquidas.  

 

As perdas por imparidade anuais serão registadas nas subcontas da conta 655, e as suas 

reversões (quando deixarem de existir as situações que originaram as perdas) são registadas 

nas subcontas da conta 7625. Quando se verificar o desreconhecimento dos activos a que 

respeitem as imparidades, as contas serão debitadas por contrapartida das correspondentes 

contas (431 a 437).» SNC 

 

 
Apontamento Fiscal 
 

Conta 439 Perdas por imparidade acumuladas 

O art.º 35.º do CIRC prevê a dedução para efeitos fiscais das perdas por imparidade se consistirem em 
desvalorizações excepcionais, designadamente, desastres, fenómenos naturais, inovações técnicas 
excepcionalmente rápidas ou alterações significativas, mas terá de obter a aceitação do facto pela Direcção 
Geral dos Impostos, de acordo com o previsto no n.º 2 do art.º 38.º. 
Se as perdas por imparidade de activos depreciáveis não forem aceites como desvalorizações excepcionais são 
aceites como gastos, em partes iguais, durante o período de vida útil restante, ou até ao período de tributação 
anterior à transmissão, abate, abandono, desmantelamento ou inutilização. 

 
 
 
 
 

 
 
 

Regra Geral de Movimentação das conta em SNC 
(alguns exemplos) 

 

43 Activo Fixo Tangível 

Débito Crédito 

Aquisição de activo tangível 

(por crédito da conta 11, 12 ou 271) 

 

Aquisição (ou utilização) de peça 

sobressalente ou substituição 

(por crédito da conta 11, 12 ou 271) 

 

Reversões de perdas por imparidade 

(por crédito da conta 7625) 

Desreconhecimento da parte substituída 

(por débito da conta 6873 Abates) 

 

Depreciação 

(por débito da conta 642) 

 

Perdas por imparidade 

(por débito da conta 655) 

 

Desreconhecimento de activo fixo tangível 

(por débito da conta 687) 
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SNC modelo geral: reconhecimento, mensuração e 
divulgação 

 
 

A norma NCRF 7 (Ativos Fixos Tangíveis) tem por base a IAS 16 (Ativos Fixos Tangíveis). Esta 

norma visa prescrever o tratamento contabilístico dos ativos fixos tangíveis em termos de 

critérios de reconhecimento, mensuração e divulgação. 
 
 

Esta norma não se aplica no tratamento contabilístico de: 
 

- Ativos fixos tangíveis classificados como detidos para venda de acordo com a NCRF 8 (Ativos 

não Correntes Detidos para Venda e Unidades Operacionais Descontinuadas); 

 

- Ativos biológicos relacionados com a atividade agrícola (NCRF 17 – Agricultura); 

 

- Ativos relacionados com a exploração e avaliação de recursos minerais (NCRF 16 – 

Exploração e Avaliação de Recursos Minerais); 

 

- Direitos minerais e reservas minerais tais como petróleo, gás natural e recursos não 

regenerativos semelhantes. 

 

 

Contudo, a NCRF 7 aplica-se aos ativos fixos tangíveis usados para desenvolver ou manter os 

ativos descritos nos últimos 3 pontos. 
 
 

As grandes novidades trazidas por esta norma relacionam-se com os 

seguintes tópicos: 
 

- Itens individualmente insignificantes (NCRF 7, § 9); 

 
“NCRF 7, § 9 - Esta Norma não prescreve a unidade de medida para reconhecimento, i.e. aquilo que constitui um item 
do activo fixo tangível. Assim, é necessário exercer juízos de valor ao aplicar os critérios de reconhecimento às 
circunstâncias específicas de uma entidade. Pode ser apropriado agregar itens individualmente insignificantes, tais 
como moldes, ferramentas e bases, e aplicar os critérios ao valor agregado.”  

 

- Substituição de partes de ativos fixos tangíveis (NCRF 7, § 14); 

 
“NCRF 7, § 14 - Partes de alguns itens do activo fixo tangível poderão necessitar de substituições a intervalos 
regulares. Por exemplo, um forno pode exigir ser restaurado (com tijolos refractários) após uma quantidade de horas 
de uso ou os interiores dos aviões tal como assentos e cozinhas de bordo podem exigir substituição algumas vezes 
durante a vida da estrutura. Itens do activo fixo tangível também podem ser adquiridos para efectuar uma 
substituição recorrente menos frequente, tal como a substituição das paredes interiores de um edifício, ou para 
efectuar uma substituição não recorrente. Segundo o princípio de reconhecimento do parágrafo 7, uma entidade 
reconhece na quantia escriturada de um item do activo fixo tangível o custo da peça de substituição desse item 
quando o custo for incorrido se os critérios de reconhecimento forem cumpridos. A quantia escriturada das peças que 
são substituídas é desreconhecida de acordo com as disposições de desreconhecimento desta Norma (ver parágrafos 
66 a 71).”  

 

- Estimativa dos custos de desmantelamento e remoção (NCRF 7, § 17); 

 
“NCRF 7, § 17 - O custo de um item do activo fixo tangível compreende:  
(a) O seu preço de compra, incluindo os direitos de importação e os impostos de compra não reembolsáveis, após 
dedução dos descontos e abatimentos;  
(b) Quaisquer custos directamente atribuíveis para colocar o activo na localização e condição necessárias para o 
mesmo ser capaz de funcionar da forma pretendida;  
(c) A estimativa inicial dos custos de desmantelamento e remoção do item e de restauração do local no qual este está 
localizado, em cuja obrigação uma entidade incorre seja quando o item é adquirido seja como consequência de ter 
usado o item durante um determinado período para finalidades diferentes da produção de inventários durante esse 
período.”  

  

- Quantias anormais de custos incorridos na autoconstrução de ativos fixos tangíveis 

(NCRF 7, § 23); 
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“NCRF 7, § 23 - O custo de um activo construído pela própria entidade determina-se usando os mesmos princípios 
quanto a um activo adquirido. Se uma entidade produzir activos idênticos para venda no decurso normal das 
operações empresariais, o custo do activo é geralmente o mesmo que o custo de construir um activo para venda (ver 
NCRF 18 - Inventários). Por isso, quaisquer lucros internos são eliminados para chegar a tais custos. De forma 
semelhante, o custo de quantias anormais de materiais, de mão-de-obra ou de outros recursos desperdiçados 
incorridos na autoconstrução de um activo não é incluído no custo do activo. A NCRF 10 - Custos de Empréstimos 
Obtidos estabelece critérios para o reconhecimento do juro como componente da quantia escriturada de um item do 
activo fixo tangível construído pela própria entidade.”  

  

- Abordagem dos componentes (NCRF 7, § 43); 

 
“NCRF 7, § 43 - Cada parte de um item do activo fixo tangível com um custo que seja significativo em relação ao custo 
total do item deve ser depreciada separadamente.”  

  

- Cessação da depreciação (NCRF 7, § 55). 

 
“NCRF 7, § 55 - A depreciação de um activo começa quando este esteja disponível para uso, i.e. quando estiver na 
localização e condição necessárias para que seja capaz de operar na forma pretendida. A depreciação de um activo 
cessa na data que ocorrer mais cedo entre a data em que o activo for classificado como detido para venda (ou incluído 
num grupo para alienação que seja classificado como detido para venda) de acordo com a NCRF 8 - Activos não 
Correntes Detidos para Venda e Unidades Operacionais Descontinuadas e a data em que o activo for desreconhecido. 
Porém, a depreciação não cessa quando o activo se tornar ocioso ou for retirado do uso a não ser que o activo esteja 
totalmente depreciado. Contudo, segundo os métodos de depreciação pelo uso, o gasto de depreciação pode ser zero 
enquanto não houver produção.”  

 
 

Reconhecimento e mensuração inicial 
 
 

Um item é reconhecido como ativo fixo tangível se satisfazer, cumulativamente 

(NCRF 7, § 7): 

 
“NCRF 7, § 7 - O custo de um item de activo fixo tangível deve ser reconhecido como activo se, e apenas se:  
(a) For provável que futuros benefícios económicos associados ao item fluam para a entidade; e  
(b) O custo do item puder ser mensurado fiavelmente.”  

 

- A definição de ativo tangível; 

 

- A reunião dos critérios de reconhecimento, nomeadamente: 

 

- Ser provável que os benefícios económicos futuros associados ao ativo fluam para a 

entidade; 

- O custo do ativo possa ser mensurado com fiabilidade. 

 

 

Alguns casos particulares, relacionados com sobressalentes e equipamentos de serviço e 

itens individualmente insignificantes, podem ser classificados como ativos fixos tangíveis. 

 

Os sobressalentes e equipamentos de serviços poderão ser classificados como ativos fixos 

tangíveis se uma entidade espera usá-los durante mais do que um período ou utilizados em 

ligação a ativos fixos tangíveis. 

 

Através da aplicação de juízos de valor, uma entidade pode considerar apropriado agregar 

itens individualmente insignificantes tais como, moldes ferramentas e bases, e aplicar os 

critérios de reconhecimento ao valor agregado, desde que satisfaçam cumulativamente as 

seguintes condições: 

 

- Sejam renovados frequentemente; 

- Representem, bem a bem, uma quantia imaterial para a entidade; 

- Tenham uma vida útil não superior a três anos. 

 

Regra Geral: um ativo fixo tangível deve ser mensurado inicialmente pelo seu custo (NCRF 7, 

§ 16). 
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“NCRF 7, § 16 - Um item do activo fixo tangível que seja classificado para reconhecimento como um activo deve ser 
mensurado pelo seu custo.”  

 

 

O custo inicial de um ativo fixo tangível engloba (NCRF 7, § 17-18): 
 

- Preço de compra; 

 

- Custos directamente atribuíveis para colocar o ativo na sua localização e condições 

necessárias para que o mesmo funcione da forma pretendida, nomeadamente: 

 

- Gastos com pessoal relacionados com a construção ou aquisição do ativo; 

- Custos de preparação do local; 

- Custos iniciais de entrega e de manuseamento; 

- Custos de instalação e montagem; 

- Custos de testar se o ativo funciona correctamente; 

- Honorários; 

- Impostos não dedutíveis; 

- Outros custos de transacção. 

 

- Estimativa inicial dos custos de desmantelamento e remoção do ativo; 

 

- Restauração do local onde o mesmo está localizado. 

 

 
“NCRF 7, § 17 - O custo de um item do activo fixo tangível compreende:  
(a) O seu preço de compra, incluindo os direitos de importação e os impostos de compra não reembolsáveis, após 

dedução dos descontos e abatimentos;  
(b) Quaisquer custos directamente atribuíveis para colocar o activo na localização e condição necessárias para o 
mesmo ser capaz de funcionar da forma pretendida;  
(c) A estimativa inicial dos custos de desmantelamento e remoção do item e de restauração do local no qual este está 
localizado, em cuja obrigação uma entidade incorre seja quando o item é adquirido seja como consequência de ter 
usado o item durante um determinado período para finalidades diferentes da produção de inventários durante esse 
período.”  
 
“NCRF 7, § 18 - Exemplos de custos directamente atribuíveis são:  
(a) Custos de benefícios dos empregados (ver subsidiariamente a NCRF 28 - Benefícios dos Empregados) decorrentes 
directamente da construção ou aquisição de um item do activo fixo tangível;  
(b) Custos de preparação do local;  
(c) Custos iniciais de entrega e de manuseamento;  
(d) Custos de instalação e montagem;  
(e) Custos de testar se o activo funciona correctamente, após dedução dos proventos líquidos da venda de qualquer 
item produzido enquanto se coloca o activo nessa localização e condição (tais como amostras produzidas quando se 
testa o equipamento); e  
(f) Honorários.”  

 

 

Não podem ser capitalizados os seguintes custos (NCRF 7, § 20): 
 

- Custos de abertura de novas instalações; 

 

- Custos de introdução de novos produtos ou serviços; 

 

- Custos de condução do novo negócio, com novos cliente, incluindo formação de pessoal; 

 

- Custos administrativos e outros gerais; 

 
“NCRF 7, § 20 - Exemplos de custos que não são custos de um item do activo fixo tangível são:  

(a) Custos de abertura de novas instalações;  
(b) Custos de introdução de um novo produto ou serviço (incluindo custos de publicidade ou actividades 
promocionais);  
(c) Custos de condução do negócio numa nova localização ou com uma nova classe de clientes (incluindo custos de 
formação de pessoal); e  
(d) Custos de administração e outros custos gerais.”  
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O reconhecimento dos custos na quantia escriturada de um item do ativo fixo tangível cessa 

quando o item está na localização e condição necessárias para que seja capaz de funcionar da 

forma pretendida. Logo, custos relacionados com a utilização ou reinstalação do bem 

não são incluídos na sua quantia escriturada, tais como (NCRF 7, § 21): 

 

- Custos incorridos, apesar de o item estar pronto a funcionar e ainda não tenha sido usado; 

 

- Perdas operacionais iniciais; 

 

- Custos de relocalização/reorganização. 

 

 

Alguns casos particulares estão relacionados com: 
 

- Melhorias nas instalações e/ou processos; 

 

- Custos de assistência diária ao ativo; 

 

- Substituições regulares de peças ou componentes; 

 

- Inspeções importantes em busca de falhas técnicas; 

 

- Quantias anormais de custos incorridos na autoconstrução de ativos fxos tangíveis; 

 

- Trocas de ativos. 

 

 
“NCRF 7, § 21 - O reconhecimento dos custos na quantia escriturada de um item do activo fixo tangível cessa quando 
o item está na localização e condição necessárias para que seja capaz de funcionar da forma pretendida.  
Assim sendo, os custos incorridos na utilização ou reinstalação de um item não são incluídos na quantia escriturada 
desse item. Por exemplo, os custos seguintes não são incluídos na quantia escriturada de um item do activo fixo 
tangível:  
(a) Custos incorridos enquanto um item capaz de funcionar da forma pretendida ainda não tenha sido colocado em uso 
ou esteja a ser usado a uma capacidade inferior à sua capacidade total;  
(b) Perdas operacionais iniciais, tais como as incorridas enquanto cresce a exigência da produção do item; e  
(c) Custos de relocalização ou reorganização de uma parte ou de todas as operações de uma entidade.”  

 

 

Melhorias nas instalações e/ou processos (NCRF 7, § 12) 
 

Se os critérios de reconhecimento forem cumpridos, as melhorias nas instalações e/ou 

processos podem ser reconhecidas como ativos fixos tangíveis. 

 
“NCRF 7, § 12 - Os itens do activo fixo tangível podem ser adquiridos por razões de segurança ou ambientais. A 
aquisição de tal activo fixo tangível, embora não aumentando directamente futuros benefícios económicos de qualquer 
item particular existente de activo fixo tangível, pode ser necessário para que a entidade obtenha futuros benefícios 
económicos dos seus outros activos. Esses itens do activo fixo tangível qualificam-se para o reconhecimento como 
activos porque permitem a uma entidade obter futuros benefícios económicos dos activos relacionados para além dos 
que teria obtido se não tivesse adquirido esses itens. Por exemplo, uma indústria química pode instalar novos 
processos químicos de manuseamento a fim de se conformar com exigências ambientais para a produção e 
armazenamento de químicos perigosos. Os melhoramentos nas instalações relacionados são reconhecidos como um 
activo porque, sem eles, a entidade não está em condições de fabricar e vender tais produtos químicos. Contudo, a 
quantia escriturada resultante desse activo e activos relacionados é revista para imparidade de acordo com a NCRF 12 
- Imparidade de Activos.”  

 

 

Custos de assistência diária ao ativo (NCRF 7, § 13) 
 

Os custos de assistência diária ao ativo não são capitalizáveis, mas sim reconhecidos nos 

resultados do período em que sejam incorridos. 
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“NCRF 7, § 13 - Segundo o princípio de reconhecimento do parágrafo 7, uma entidade não reconhece na quantia 

escriturada de um item do activo fixo tangível os custos da assistência diária ao item. Pelo contrário, estes custos são 
reconhecidos nos resultados como incorridos. Os custos da assistência diária são primordialmente os custos da mão-
de-obra e dos consumíveis, e podem incluir o custo de pequenas peças. A finalidade destes dispêndios é muitas vezes 
descrita como sendo para "reparações e manutenção" de um item do activo fixo tangível.”  

 

 

Substituições regulares de peças/componentes (NCRF 7, § 14) 
 

Se os critérios de reconhecimento forem cumpridos, a quantia escriturada das peças ou 

componentes de substituição é reconhecida como ativo fixo tangível. No entanto, a quantia 

escriturada das peças substituídas deve ser desreconhecida. 

 
“NCRF 7, § 14 - Partes de alguns itens do activo fixo tangível poderão necessitar de substituições a intervalos 
regulares. Por exemplo, um forno pode exigir ser restaurado (com tijolos refractários) após uma quantidade de horas 
de uso ou os interiores dos aviões tal como assentos e cozinhas de bordo podem exigir substituição algumas vezes 
durante a vida da estrutura. Itens do activo fixo tangível também podem ser adquiridos para efectuar uma 
substituição recorrente menos frequente, tal como a substituição das paredes interiores de um edifício, ou para 
efectuar uma substituição não recorrente. Segundo o princípio de reconhecimento do parágrafo 7, uma entidade 
reconhece na quantia escriturada de um item do activo fixo tangível o custo da peça de substituição desse item 
quando o custo for incorrido se os critérios de reconhecimento forem cumpridos. A quantia escriturada das peças que 
são substituídas é desreconhecida de acordo com as disposições de desreconhecimento desta Norma (ver parágrafos 
66 a 71).”  

 

 

Inspeções importantes (NCRF 7, § 15) 
 

Se os critérios de reconhecimento forem cumpridos, as inspecções importantes podem ser 

reconhecidos como ativos fixos tangíveis. 

 

Contudo, no caso das inspecções importantes, qualquer quantia escriturada remanescente do 

custo da inspecção anterior é desreconhecida. 

 
“NCRF 7, § 15 - A condição de continuar a operar um item do activo fixo tangível (por exemplo, uma aeronave) pode 
ser a realização regular de inspecções importantes em busca de falhas, independentemente de as peças desse item 
serem ou não substituídas. Quando cada inspecção importante for efectuada, o seu custo é reconhecido na quantia 
escriturada do item do activo fixo tangível como substituição se os critérios de reconhecimento forem satisfeitos. 
Qualquer quantia escriturada remanescente do custo da inspecção anterior (distinta das peças físicas) é 
desreconhecida. Isto ocorre independentemente de o custo da inspecção anterior ter sido identificado na transacção 
em que o item foi adquirido ou construído. Se necessário, o custo estimado de uma futura inspecção semelhante pode 
ser usado como indicador de qual o custo do componente de inspecção existente quando o item foi adquirido ou 
construído.”  

 

 

Custos anormais na autoconstrução de ativos fixos tangíveis (NCRF 7, § 23) 
 

O custo de um ativo construído pela própria entidade determina-se usando os mesmos 

princípios quanto a um ativo adquirido. Qualquer lucro interno deve ser eliminado. O custo de 

quantias anormais de materiais, mão-de-obra, ou outros recursos desperdiçados não é incluído 

no custo do ativo. 

 
“NCRF 7, § 23 - O custo de um activo construído pela própria entidade determina-se usando os mesmos princípios 
quanto a um activo adquirido. Se uma entidade produzir activos idênticos para venda no decurso normal das 
operações empresariais, o custo do activo é geralmente o mesmo que o custo de construir um activo para venda (ver 
NCRF 18 - Inventários). Por isso, quaisquer lucros internos são eliminados para chegar a tais custos. De forma 
semelhante, o custo de quantias anormais de materiais, de mão-de-obra ou de outros recursos desperdiçados 
incorridos na autoconstrução de um activo não é incluído no custo do activo. A NCRF 10 - Custos de Empréstimos 
Obtidos estabelece critérios para o reconhecimento do juro como componente da quantia escriturada de um item do 
activo fixo tangível construído pela própria entidade.”  

 

 

Trocas de ativos (NCRF 7, § 25-27) 
 

10 



Um pode ativo fixo tangível pode ser adquirido em troca de um ativo ou ativos não 

monetários, ou de uma combinação de ativos monetários e não monetários. O custo do ativo 

fixo tangível é, regra geral, mensurado pelo justo valor. 

 

Poderá ser, alternativamente, mensurado pela quantia escriturada do ativo cedido, se e 

apenas se, não for possível ser mensurado pelo justo valor, por motivos relacionados com: 

 

- A transacção carecer de substância comercial; 

 

- O justo valor do ativo recebido não ser fiavelmente mensurável; 

 

- O justo valor do ativo cedido não ser fiavelmente mensurável. 

 

 
“NCRF 7, § 25 - Um ou mais itens do activo fixo tangível podem ser adquiridos em troca de um activo ou activos não 
monetários, ou de uma combinação de activos monetários e não monetários. O seguinte exemplo refere-se 
simplesmente a uma troca de um activo não monetário por outro, mas também se aplica a todas as trocas descritas 
na frase anterior. O custo de um tal item do activo fixo tangível é mensurado pelo justo valor a não ser que (a) a 
transacção da troca careça de substância comercial ou (b) nem o justo valor do activo recebido nem o justo valor do 
activo cedido sejam fiavelmente mensuráveis. O item adquirido é mensurado desta forma mesmo que uma entidade 

não possa imediatamente desreconhecer o activo cedido. Se o item adquirido não for mensurado pelo justo valor, o 
seu custo é mensurado pela quantia escriturada do activo cedido.”  
 
“NCRF 7, § 26 - Uma entidade determina se uma transacção de troca tem substância comercial considerando a 
extensão em que se espera que os seus futuros fluxos de caixa sejam alterados como resultado da transacção. Uma 
transacção de troca tem substância comercial se:  
(a) A configuração (risco, tempestividade e quantia) dos fluxos de caixa do activo recebido diferir da configuração dos 
fluxos de caixa do activo transferido; ou  
(b) O valor específico para a entidade relativo à parte das operações da entidade afectada pelas alterações na 
transacção como resultado da troca; e  
(c) A diferença na alínea (a) ou (b) for significativa relativamente ao justo valor dos activos trocados.  
Para a finalidade de determinar se uma transacção de troca tem substância comercial, o valor específico para a 
entidade relativo à parte das operações da entidade afectada pela transacção deve reflectir os fluxos de caixa após 
impostos. O resultado destas análises pode ser claro sem que uma entidade tenha de efectuar cálculos detalhados.”  
 
“NCRF 7, § 27 - Se uma entidade for capaz de determinar com fiabilidade o justo valor tanto do activo recebido como 
do activo cedido, então o justo valor do activo cedido é usado para mensurar o custo do activo recebido a não ser que 
o justo valor do activo recebido seja mais claramente evidente.”  

 

 

Mensuração subsequente 
 

 

Os modelos existentes para a mensuração subsequente dos ativos fixos tangíveis são 

(NCRF 7, § 29):  

 

- Modelo de custo; 

- Modelo de revalorização. 

 
“NCRF 7, § 29 - Uma entidade deve escolher ou o modelo de custo do parágrafo 30 ou o modelo de revalorização do 

parágrafo 31 como sua política contabilística e deve aplicar essa política a uma classe inteira de activos fixos 
tangíveis.”  

 

 

Modelo do custo 
 

 

Posterior à mensuração inicial dos activos fixos tangíveis, uma entidade deve escolher o 

modelo do custo ou o modelo de revalorização como política contabilística e aplicar essa 

política a uma classe inteira de activos fixos tangíveis. 

 

A opção pelo modelo do custo faz com que um item do activo fixo tangível deve ser escriturado 

pelo seu custo menos qualquer depreciação acumulada e quaisquer perdas por imparidade 

acumuladas. (§30 da NCRF 7)  
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O valor contabilístico (VC) é determinado: 

 

VC = Custo – Depreciações acumuladas – Perdas por imparidade acumuladas 

 
“NCRF 7, § 30 - Após o reconhecimento como um activo, um item do activo fixo tangível deve ser escriturado pelo seu 
custo menos qualquer depreciação acumulada e quaisquer perdas por imparidade acumuladas.”  

 

 

Modelo de revalorização 
 
 

A opção pelo modelo revalorização resulta que um item do activo fixo tangível seja mensurado 

por uma quantia revalorizada, que é o seu justo valor à data da revalorização menos qualquer 

depreciação acumulada subsequente e perdas por imparidade acumuladas subsequentes. (§31 

da NCRF 7) 

 

O valor contabilístico (VC) é determinado: 

 

VC = Justo Valor – Depreciações acumuladas subsequentes – Perdas por imparidade 

subsequentes 

 

 
“NCRF 7, § 31 - Após o reconhecimento como um activo, um item do activo fixo tangível cujo justo valor possa ser 
mensurado fiavelmente deve ser escriturado por uma quantia revalorizada, que é o seu justo valor à data da 
revalorização menos qualquer depreciação acumulada subsequente e perdas por imparidade acumuladas 
subsequentes. As revalorizações devem ser feitas com suficiente regularidade para assegurar que a quantia 
escriturada não difira materialmente daquela que seria determinada pelo uso do justo valor à data do balanço.”  
 
Note-se que o justo valor de terrenos e edifício deve ser determinado a partir de provas baseadas no mercado e 
realizada por avaliadores credenciados. O justo valor de instalações e equipamentos corresponde ao seu valor de 
mercado determinado por avaliação (NCRF 7, § 32). 
 
“NCRF 7, § 32- O justo valor de terrenos e edifícios deve ser determinado a partir de provas com base no mercado por 
avaliação que deverá ser realizada por avaliadores profissionalmente qualificados e independentes. O justo valor de 
itens de instalações e equipamentos é geralmente o seu valor de mercado determinado por avaliação.” 
 

Caso não existam provas fundamentadas baseadas no mercado, o modelo de 

revalorização não pode ser utilizado (NCRF 7, § 33). 

 
“NCRF 7, § 33 - Se não houver provas com base no mercado do justo valor devido à natureza especializada do item do 
activo fixo tangível ou se o item for raramente vendido, excepto como parte de um negócio em continuação, uma 
entidade não pode utilizar o método de revalorização.”  

 

Após a revalorização a quantia escriturada do ativo fixo tangível tem que ser igual a 

sua quantia revalorizada. Para tanto qualquer quantia de depreciações acumuladas à data 

da revalorização será tratada de duas formas alternativas (NCRF 7, § 35): 

 

- Reexpressa proporcionalmente (método do custo de reposição depreciado); ou  

 

- Eliminada contra a quantia bruta escriturada antes da revalorização, e reexpressa a quantia 

líquida correspondente à quantia revalorizada do ativo fixo tangível (normalmente usado nos 

edifícios). 

 
“NCRF 7, § 35 - Quando um item do activo fixo tangível for revalorizado, qualquer depreciação acumulada à data da 
revalorização é tratada de uma das seguintes formas:  
(a) Reexpressa proporcionalmente com a alteração na quantia escriturada bruta do activo a fim de que a quantia 
escriturada do activo após a revalorização iguale a quantia revalorizada. Este método é muitas vezes usado quando 
um activo for revalorizado por meio da aplicação de um índice para determinar o seu custo de reposição depreciado.  
(b) Eliminada contra a quantia escriturada bruta do activo, sendo a quantia líquida reexpressa para a quantia 

revalorizada do activo. Este método é muitas vezes usado para edifícios.  
A quantia do ajustamento proveniente da reexpressão ou da eliminação da depreciação acumulada faz parte do 
aumento ou da diminuição na quantia escriturada que seja contabilizado de acordo com os parágrafos 39 e 40.”  
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Com a finalidade de eliminar revalorizações selectivas de ativos, se um item do ativo 

fixo tangível for revalorizado, toda a classe do ativo fixo tangível à qual pertença 

deve ser revalorizada (NCRF 7, § 36). 

 
“NCRF 7, § 36 - Se um item do activo fixo tangível for revalorizado, toda a classe do activo fixo tangível à qual 
pertença esse activo deve ser revalorizada.”  

 

 

A tabela seguinte resume o funcionamento do modelo de revalorização (NCRF 7, §§ 

39-40): 

 

 
Reconhecimento do aumento para 

o justo valor 

Reconhecimento da diminuição 

para o justo valor 

Regra 

geral 

Diretamente no capital próprio Nos resultados 

Conta 58 – Excedentes de 

revalorização de ativos fixos tangíveis 

e ativos intangíveis 

Conta 655 – Perdas por imparidade em 

ativos fixos tangíveis 

Exceção 

Nos resultados (quando se verificar a 

reversão de um decréscimo de 

revalorização do mesmo ativo 

previamente reconhecido nos 

resultados) 

Diretamente no capital próprio 

(quando se verificar a existência de um 

saldo credor no excedente de 

revalorização com respeito ao mesmo 

ativo) 

Conta 7625 – Reversões de perdas por 

imparidade em ativos fixo tangíveis 

Conta 58 – Excedentes de 

revalorização de ativos fixos tangíveis 

e ativos intangíveis 

 

 
“NCRF 7, § 39 - Se a quantia escriturada de um activo for aumentada como resultado de uma revalorização, o 

aumento deve ser creditado directamente ao capital próprio numa conta com o título de excedente de revalorização. 
Contudo, o aumento deve ser reconhecido nos resultados até ao ponto em que reverta um decréscimo de 
revalorização do mesmo activo previamente reconhecido nos resultados.”  
 
“NCRF 7, § 40 - Se a quantia escriturada de um activo for diminuída como resultado de uma revalorização, a 
diminuição deve ser reconhecida nos resultados. Contudo, a diminuição deve ser debitada directamente ao capital 
próprio até ao ponto de qualquer saldo de crédito existente no excedente de revalorização com respeito a esse activo.”  
 
Os excedentes de revalorização consideram-se realizados pelo uso ou pela alienação dos ativos fixos tangíveis 
subjacentes. As quantias realizadas dos excedentes de revalorização devem ser transferidas para Resultados 
Transitados (NCRF 7, § 41). 
 
“NCRF 7, § 41 - O excedente de revalorização incluído no capital próprio com respeito a um item do activo fixo 
tangível pode ser transferido directamente para resultados transitados quando o activo for desreconhecido. Isto pode 
implicar a transferência da totalidade do excedente quando o activo for retirado ou alienado. Contudo, uma parte do 
excedente pode ser transferida quando o activo for usado por uma entidade. Nesse caso, a quantia do excedente 
transferida seria a diferença entre a depreciação baseada na quantia escriturada revalorizada do activo e a 
depreciação baseada no custo original do activo. As transferências do excedente de revalorização para resultados 
transitados não são feitas por via de resultados.”  

 

 

Custo revalorizado 
 

 

Após o reconhecimento e mensuração inicial (ao custo) de um item do activo tangível ou 

intangível, a entidade deve escolher ou o modelo de custo ou o modelo de revalorização como 

sua política contabilística para mensuração do item e aplicar essa política a uma classe inteira 

desses activos. 

 

Ao optar pelo modelo de revalorização, a entidade está a escriturar o activo por uma quantia 

revalorizada que é o seu justo valor à data da revalorização (*1) menos qualquer 

depreciação/amortização acumulada subsequente e perdas por imparidade acumuladas 

subsequentes. 

 
(*1) -  O justo valor aplicável à revalorização deve ser mensurado fiavelmente (§31 da NCRF7). Deste modo, a NCRF7 
aponta para que o  justo valor de terrenos e edifícios seja determinado a partir de provas com base no mercado por 

13 



avaliação que deverá ser realizada por avaliadores profissionalmente qualificados e independentes. O justo valor de 

itens de instalações e equipamentos é geralmente o seu valor de mercado determinado por avaliação (§32 da NCRF7). 
Se não houver provas com base no mercado do justo valor devido à natureza especializada do item do activo fixo 
tangível ou se o item for raramente vendido, excepto como parte de um negócio em continuação, uma entidade não 
pode utilizar o método de revalorização (§33 da NCRF7). Relativamente aos activos intangíveis, a própria NCRF 6 – 
Activos Intangíveis admite que não seja comum a existência de um mercado activo para um item intangível com as 
características da definição que apresenta no seu §8,  logo a quantia escriturada do activo deve ser a sua quantia 
revalorizada à data da última revalorização com referência ao mercado activo menos qualquer amortização acumulada 
e perdas por imparidade acumuladas subsequentes (§81 da NCRF6) sendo que a não existência do mercado activo 
pode indicar que o activo pode estar com imparidade (§82 da NCRF6).  

 

 

A quantia do ajustamento proveniente da reexpressão ou da eliminação da 

depreciação/amortização acumulada faz parte da revalorização do item, que se pode 

traduzir: 

a) num aumento na quantia escriturada, que é contabilizado directamente ao capital próprio 

numa conta com o título de excedente de revalorização (§39 da NCRF7 e §84 da NCRF6); se a 

revalorização «(…) originar um aumento do valor do activo esse aumento é creditado 

directamente na conta apropriada do capital próprio (58 – Excedentes de revalorização de 

activos fixos tangíveis e intangíveis). Contudo esse aumento será reconhecido em resultados 

(subcontas da conta 762) até ao ponto que compense um decréscimo de revalorização 

anteriormente registado em gastos.» SNC, ou 

b) numa diminuição na quantia escriturada que deve ser reconhecida directamente nos 

resultados (§40 da NCRF 7 e §85 da NCRF 6). «Se a revalorização originar uma diminuição do 

valor do activo essa diminuição deve ser reconhecida em conta apropriada de gastos 

(subcontas da conta 65) na parte em que seja superior ao excedente de revalorização que 

porventura exista.» SNC. Porém se existir qualquer saldo de crédito existente no excedente de 

revalorização com respeito a esse activo a diminuição por revalorização deve ser debitada 

directamente ao capital próprio com o título de excedente de revalorização até ao ponto 

daquele saldo. 

 

Em síntese, a revalorização dos activos tangíveis e intangíveis é registada na conta de 

capital próprio 58 – Excedentes de revalorização de activos fixos tangíveis e intangíveis, o que 

gera uma situação de passivos por impostos diferidos. A propósito as Notas de Enquadramento 

do SNC referem que «Relativamente a reavaliações, após o registo na conta 5811 do valor do 

aumento do imobilizado líquido, a conta 5812 será debitada por contrapartida da conta 2742 – 

Passivos por impostos diferidos pelo montante do imposto correspondente à fracção do 

excedente de reavaliação não relevante para a tributação. Aquando da realização do excedente 

de reavaliação, a subconta 5812 será creditada pela correspondente fracção do imposto sobre 

o rendimento, por contrapartida da conta 56 – Resultados transitados. Simultaneamente, a 

conta 2742 – Passivos por impostos diferidos será debitada por contrapartida da conta 241 – 

Imposto sobre o rendimento. Para efeitos de apresentação em balanço, a quantia (saldo 

devedor) da conta 5812 – Impostos diferidos, será abatida ao saldo da conta 5811 – Antes de 

impostos.» 

 

É ainda de realçar que se um item do activo fixo tangível for revalorizado, toda a classe do 

activo fixo tangível à qual pertença esse activo deve ser revalorizada (§36 da NCRF7), e de 

forma simultânea, a fim de evitar a revalorização selectiva de activos e o relato de quantias 

nas demonstrações financeiras que sejam uma mistura de custos e valores em datas 

diferentes, §38 da NCRF7. 

 

 

Exemplo: 
 

No fim do período N a entidade C detém uma máquina de produção cujo valor é de 25.000€. 

 

Contabilisticamente sabe-se que este activo está registado por uma quantia bruta de 30.000€, 

sendo as depreciações acumuladas no montante de 12.000€. 

 

Esta máquina tem vida útil de 10 anos, à data da revalorização estava reconhecida a 

depreciação de 4 anos, logo a vida útil remanescente é de 6 anos. 
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Para cálculo do imposto diferido, considere uma taxa de IRC a 25%. 

 

Proceda em conformidade de acordo com o modelo de revalorização preconizado na NCRF 7 – 

Activos Fixos Tangíveis, tendo em conta os registos do período N+1. 

 

Resolução: 

 
Cálculo do custo revalorizado 

Com os dados do exemplo temos as seguintes informações que permitem o cálculo do aumento por 
revalorização. 
 

Quantia bruta 30.000,00 

 
Depreciações 12.000,00 

Quantia escriturada 20.000,00 

Justo valor 25.000,00 

JV – Quantia escriturada 5.000,00 Quantia a aumentar 

 
De forma a reexpressar proporcionalmente as depreciações acumuladas com a alteração na quantia escriturada 
bruta do activo a fim de que a quantia escriturada da máquina após a revalorização iguale a quantia 
revalorizada há que calcular um índice de revalorização. 
 
1. O Índice de revalorização pode ser calculado pela seguinte fórmula: 
Justo valor/ Quantia escriturada 
 
Assim: (25.000 / 20.000) = 1,25 
Quantia bruta a reexpressar = 30.000 * 1.25 = 37.500 
Depreciações a reexpressar = 12.000 * 1,25 = 15.000 
 

Há então que aumentar a quantia bruta em 7.500€ e as depreciações acumuladas em 3.000. 
 
2. De outra forma divide-se a diferença entre o JV e a quantia escriturada pela quantia escriturada; depois 
multiplica-se este coeficiente pela quantia bruta e depreciações acumuladas e temos o valor a acrescer às 
contas de activo fixo tangível e excedentes de revalorização: 
5.000 / 20.000 = 0,25 
30.000 * 0,25 = 7.500 
12.500 * 0,25 = 3.000 

Cálculo do passivo por imposto diferido 

Excedente de Revalorização = 7.500 – 3.000 = 4.500 
 
Multiplicando o valor do excedente pela taxa de imposto temos 
o valor do imposto diferido: 
 
4.500 * 0,25 = 1.125€ 

Cálculo da depreciação em N+1 

Quantia bruta reconhecida = 37.500€ 
Vida útil da máquina = 10 anos 
 
Depreciação do período = 3.750€ 
 
(Note-se que as depreciações acumuladas foram já 
reexpressas, ou seja, a depreciação em cada um dos 4 
períodos passados deveria ter sido 3.750€ (37.500 / 10 anos) 
ou seja 15.000€. 

Realização do excedente de 
revalorização 

Excedente de Revalorização = 4.500€ 
Remanescente da vida útil = 6 anos 
 
4.500 / 6 = 450€ 

Anulação do excedente por imposto 
diferido (1) 

Passivo por impostos diferidos = 1.125€ 
 
1.125 / 6 = 187,50€ 

 

 

 

Registo contabilístico: 

 

 

Data Descrição da operação 
Contas 

Valor 
Débito Crédito 

N 
Aumento por 
revalorização 

433 – Equipamento básico  7.500 

 438 – Depreciações 
acumuladas 

3.000 

15 



 5891 – Excedentes …/ Antes 
imposto sobre rendimento 

4.500 

N 
Passivo por imposto 
diferido 

5892 – Excedentes…/ 
Impostos diferidos 

 1.125 

 2742 – Passivos por 
impostos diferidos 

1.125 

N+1 Depreciação do período 

642 – Depreciações …/ 
Activos fixos tangíveis 

 3.750 

 438 – Depreciações 
acumuladas 

3.750 

N+1 
Utilização do activo 
(realização do excedente 
de revalorização) 

5891 – Excedentes … / 
Antes imposto sobre 

rendimento 

 750 

 56 – Resultados transitados 750 

N+1 
Anulação do excedente 
por imposto diferido 

56 – Resultados Transitados  187,50 

 5892 – Excedentes … / 
Impostos diferidos 

187,50 

 

 

 

Locações 
 

 

Uma locação é um acordo pelo qual o locador transmite ao locatário, em troca de um 

pagamento ou série de pagamentos, o direito de usar um activo por um período de tempo 

acordado. 

 

Existem duas classificações possíveis para este acordo tendo em conta a extensão 

até à qual os riscos e vantagens inerentes à posse de um activo locado permanecem 

no locador ou no locatário (§4 e §8 da NCRF9): 

- Locação financeira é uma locação que transfere substancialmente todos os riscos e 

vantagens inerentes à posse de um activo. O título de propriedade pode ou não ser 

eventualmente transferido.  

- Locação operacional é uma locação que não seja uma locação financeira.  

 

A classificação de uma locação como financeira ou operacional depende da substância da 

transacção e não da forma do contrato. 

 

Exemplos de situações que conduzem a uma locação financeira são (§10 da NCRF 9): 

(a) A locação transfere a propriedade do activo para o locatário no fim do prazo da locação;  

(b) O locatário tem a opção de comprar o activo por um preço que se espera que seja 

suficientemente mais baixo do que o justo valor à data em que a opção se torne exercível tal 

que, no inicio da locação, seja razoavelmente certo que a opção será exercida;  

(c) O prazo da locação abrange a maior parte da vida económica do activo ainda que o título 

de propriedade não seja transferido;  

(d) No início da locação o valor presente dos pagamentos mínimos da locação ascende a pelo 

menos, substancialmente, todo o justo valor do activo locado; e  

(e) Os activos locados são de uma tal natureza especializada que apenas o locatário os pode 

usar sem que sejam feitas grandes modificações.  

 

 

Contabilização das locações: 

 
Descrição da operação Contas a débito Contas a crédito 

Pelo reconhecimento do activo 
(sem considerar IVA) 

43/44 Activo fixo tangível / 
Activo intangível 

2513 Financiamentos obtidos / 
Locações Financeiras 

Pelo pagamento das rendas 

6911 Juros suportados / De 
financiamentos obtidos 

 

2513 Financiamentos obtidos / 
Locações Financeiras 

 11/12 Caixa /Depósitos à ordem 

Pela depreciação / amortização 
64x Gastos de depreciação e 

amortização 
4x8 Depreciações (amortizações) 

acumuladas 
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Locações operacionais nas DF’s dos locatários 

 

 

Reconhecimento: 

 

Os pagamentos de uma locação operacional devem ser reconhecidos como um gasto numa 

base linear durante o prazo da locação salvo se uma outra base sistemática for mais 

representativa do modelo temporal do benefício do utente, §30 da NCRF 9. 

 

 

Quantia depreciável, método de depreciação e imparidade 
 

 

A depreciação do ativo fixo tangível deve começar a partir do momento em que o ativo estiver 

disponível para uso e cessar na data em que o ativo seja classificado como detido para venda 

ou na data em que o ativo seja desreconhecido, das duas a que ocorrer mais cedo (NCRF 7, § 

55). 

 
“NCRF 7, § 55 - A depreciação de um activo começa quando este esteja disponível para uso, i.e. quando estiver na 
localização e condição necessárias para que seja capaz de operar na forma pretendida. A depreciação de um activo 
cessa na data que ocorrer mais cedo entre a data em que o activo for classificado como detido para venda (ou incluído 
num grupo para alienação que seja classificado como detido para venda) de acordo com a NCRF 8 - Activos não 
Correntes Detidos para Venda e Unidades Operacionais Descontinuadas e a data em que o activo for desreconhecido. 
Porém, a depreciação não cessa quando o activo se tornar ocioso ou for retirado do uso a não ser que o activo esteja 
totalmente depreciado. Contudo, segundo os métodos de depreciação pelo uso, o gasto de depreciação pode ser zero 
enquanto não houver produção.”  

 

 

O gasto de depreciação em cada período deve ser reconhecido nos resultados (NCRF 

7, § 48).  

 

A quantia depreciável deve ser imputada a resultados numa base sistemática 

durante a sua vida útil (NCRF 7, § 50). 

 
“NCRF 7, § 48 - O gasto de depreciação em cada período deve ser reconhecido nos resultados a menos que seja 
incluído na quantia escriturada de um outro activo.” 
 
“NCRF 7, § 50 - A quantia depreciável de um activo deve ser imputada numa base sistemática durante a sua vida útil.”  

 

 

A estimativa da vida útil de um ativo fixo tangível é sujeita a juízos de valor, pois 

depende de determinadas circunstâncias que deverão ser tidas em conta na avaliação da 

forma como os futuros benefícios económicos incorporados no ativo são consumidos, tais como 

(NCRF 7, § 56): 

 

- Uso esperado do ativo; 

- Desgaste normal esperado; 

- Obsolescência técnica ou comercial; 

- Limites legais ou semelhantes no uso do ativo. 

 
“NCRF 7, § 56 - Os futuros benefícios económicos incorporados num activo são consumidos por uma entidade 
principalmente através do seu uso. Porém, outros factores, tais como obsolescência técnica ou comercial e desgaste 
normal enquanto um activo permaneça ocioso, dão origem muitas vezes à diminuição dos benefícios económicos que 
poderiam ter sido obtidos do activo. Consequentemente, todos os factores que se seguem são considerados na 
determinação da vida útil de um activo:  
(a) Uso esperado do activo. O uso é avaliado por referência à capacidade ou produção física esperadas do activo;  
(b) Desgaste normal esperado, que depende de factores operacionais tais como o número de turnos durante os quais 
o activo será usado e o programa de reparação e manutenção, e o cuidado e manutenção do activo enquanto estiver 
ocioso;  
(c) Obsolescência técnica ou comercial proveniente de alterações ou melhoramentos na produção, ou de uma 
alteração na procura de mercado para o serviço ou produto derivado do activo; e  
(d) Limites legais ou semelhantes no uso do activo, tais como as datas de extinção de locações com ele relacionadas.”  
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O método de depreciação deve ser aplicado consistentemente de período para 

período. Deve reflectir a forma como os futuros benefícios económicos incorporados no ativo 

são consumidos pela entidade.  

 

 

Depreciações e Amortizações acumuladas: 
 

 

O seu movimento é o seguinte: 

 

Amortização anual: 

 

 

                                 64x                                     428/438/448 

                                                                                                                      

                                         Quota anual de amortização 

 

 

 

 

Anulação das amortizações por abate (venda ou inutilização) do imobilizado: 

 

 

                          428/438/448                                 687 / 787 

                                                                                                                      

                                            Anulação da amortização 

 

 

 

 
Apontamento Fiscal 

 
Conta 43 Activos fixos tangíveis 

São aceites como gastos as depreciações e amortizações de activos fixos tangíveis. O Código do IRC recomenda o 
método das quotas constantes para o cálculo das depreciações e amortizações dos activos fixos tangíveis sujeitos a 
deperecimento ou o método das quotas degressivas, mas apenas para elementos que: 
Não tenham sido adquiridos em estado de uso; 
Não seja mobiliário ou equipamentos sociais; 
Não sejam edifícios ou viaturas ligeiras de passageiros ou mistas, salvo se afectas à exploração ou aluguer. 
São ainda admitidos outros métodos desde que seja aceita previamente pela DGCI caso origine quota superior. 
O art.º 34.º apresenta algumas limitações à aceitação dos gastos, sendo de salientar: 
Activos não sujeitos a deperecimento; 
A parte dos imóveis, correspondente ao valor do terreno; 
As depreciações e amortizações que excedam os limites estabelecidos ou praticadas para além do período máximo de 
vida útil; 
As depreciações das viaturas ligeiras de passageiros ou mistas, do custo de aquisição superior a € 40.000, bem como 
barcos de recreio e aviões de turismo, desde que não estejam afectos à actividade empresarial. 
Convém referir que as menos valias apuradas com a alienação de barcos de recreio, aviões de turismo e viaturas 
ligeiras de passageiros ou mistas, na parte que não são aceites as depreciações também não são aceites fiscalmente 
as menos valias. 
A administração fiscal aceita a dedução do valor total no período de tributação em que foi adquirido um activo sujeito 
a deperecimento, desde que o valor unitário não ultrapasse €1.000. 
Em sede de IVA, o imposto devido ou pago pela aquisição dos bens é dedutível, desde que reúna os requisitos dos 
art.ºs 19.º e 20.º do Código. 
É importante referir que o art.º 21.º do CIVA exclui do direito à dedução o imposto relativo à aquisição e reparação 

de viaturas de turismo, barcos de recreio, helicópteros, aviões, motos e motociclos. 
A transmissão onerosa dos activos fixos tangíveis gera mais/menos valias sujeitas a tributação, podendo beneficiar da 
redução de 50% se houver reinvestimento, de acordo com o art.º 48.º. 

 

 

O SNC permite a utilização de três métodos de depreciação (NCRF 7, § 62): 

 

- Método da linha reta (antigo método das quotas constantes do POC); 

- Método do saldo decrescente; 
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- Método das unidades de produção. 

 

 
“NCRF 7, § 62 - Pode ser usada uma variedade de métodos de depreciação para imputar a quantia depreciável de um 
activo numa base sistemática durante a sua vida útil. Estes métodos incluem o método da linha recta, o método do 
saldo decrescente e o método das unidades de produção. A depreciação pelo método da linha recta resulta num débito 
constante durante a vida útil do activo se o seu valor residual não se alterar. O método do saldo decrescente resulta 
num débito decrescente durante a vida útil. O método das unidades de produção resulta num débito baseado no uso 
ou produção esperados. A entidade selecciona o método que reflicta mais aproximadamente o modelo esperado de 
consumo dos futuros benefícios económicos incorporados no activo. Esse método é aplicado consistentemente de 
período para período a menos que ocorra uma alteração no modelo esperado de consumo desses futuros benefícios 

económicos.”  

 

 

As imparidades relacionadas com ativos fixos tangíveis são tratadas pela NCRF 12 (Imparidade 

de Ativos). 

 

Alguns casos particulares estão relacionados com o tratamento contabilístico dos terrenos e 

edifícios. Os terrenos e edifícios são sempre itens de ativos fixos tangíveis separáveis. 

 

Regra geral, os terrenos têm vida útil ilimitada. Logo não são depreciados. 

 

Os edifícios têm uma vida útil limitada. Logo são depreciáveis. 

 

 

Métodos de depreciação (e amortização) 
 

 

O cálculo da depreciação é efectuado de acordo com um dos seguintes métodos de 

depreciação: método da linha recta, método do saldo decrescente e método das unidades de 

produção. 

 

A escolha por um destes métodos deve reflectir o modelo pelo qual se espera que os futuros 

benefícios económicos do activo sejam consumidos pela entidade. 

 

Cada um dos métodos referidos tem o seguinte impacte na conta 438 Depreciações 

acumuladas: 

- A depreciação pelo método da linha recta resulta num débito constante durante a vida útil do 

activo se o seu valor residual não se alterar. 

- O método do saldo decrescente resulta num débito decrescente durante a vida útil. 

- O método das unidades de produção resulta num débito baseado no uso ou produção 

esperados. 

 

 

Método da linha recta 
 

O método da linha recta tem como principal característica a fixação da quantia depreciável 

do item aquando a sua aquisição, atendendo apenas ao factor tempo. 

 

O cálculo da depreciação pode ser feito das seguintes formas: 

a) (Custo do item – valor residual) / vida útil 

b) (Custo do item – valor residual) * taxa de depreciação (constante da tabela anexa ao Decreto 

Regulamentar 25/2009, de 14 de Setembro) 

 

 

Método do saldo decrescente 
 

O método do saldo decrescente caracteriza-se por imputar ao item do activo um valor de 

depreciação mais elevado no início da sua vida útil, decrescendo a depreciação ao longo da sua 

vida. Assim sendo, o valor de depreciação tem uma relação inversa com o decurso da vida útil 

do item. 
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O cálculo da quantia depreciável em termos anuais é efectuado da seguinte forma: 

Depreciação do ano 1 = Taxa de depreciação * (custo do item – valor residual); 

Depreciação do ano 2 = Taxa de depreciação* quantia escriturada no fim ano 1; 

Depreciação do ano 3 = Taxas de depreciação * quantia escriturada no fim ano 2; 

… 

Depreciação do ano N = Taxa de depreciação * quantia escriturada no fim ano N-1. 

 

Em termos fiscais a quota anual de depreciação que pode ser aceite como gasto do período de 

tributação, determina-se aplicando ao custo do item a taxa de depreciação, constante na 

tabela anexa ao Decreto Regulamentar 25/2009, de 14 de Setembro, corrigida dos coeficientes 

apresentados (*1) dependendo da vida útil do bem. 

 

 
(*1) – N.º 1 do artigo 6.º - No método das quotas decrescentes, a quota anual de depreciação que pode ser aceite 
como gasto do período de tributação determina-se aplicando aos valores mencionados no n.º 1 do artigo 2.º, que 
ainda não tenham sido depreciados, as taxas referidas no n.º 1 do artigo anterior, corrigidas pelos seguintes 
coeficientes máximos:  
a) 1,5, quando o período de vida útil do elemento seja inferior a cinco anos;  
b) 2, quando o período de vida útil do elemento seja de cinco ou seis anos;  

c) 2,5, quando o período de vida útil do elemento seja superior a seis anos.  

 

 

Método das unidades de produção 
 

O método das unidades de produção resulta na imputação da depreciação com base no uso 

do activo (definição de benefícios económicos esperados como por exemplo no caso das 

viaturas os Kms percorridos) ou na sua produção esperada. O cálculo da depreciação é feito 

tendo em conta as unidades de produção (que pode definir-se como a vida útil do activo) 

esperadas para aquele item, como por exemplo: 

 

[(custo do item – valor residual) / número de unidades de produção esperadas] * número de 

unidades de produção verificadas no período 

 

Note-se que para os activos intangíveis, se não for possível determinar qual o modelo que 

reflecte da melhor forma o consumo dos benefícios económicos futuros daquele activo, então a 

entidade deve usar o método da linha recta para amortizar o mesmo (§96 da NCRF 6). 

 

Reconhecimento da depreciação 

 

O gasto de depreciação em cada período deve ser reconhecido nos resultados a menos que 

seja incluído na quantia escriturada de um outro activo. Assim, geralmente o registo da 

depreciação é efectuado em gastos de depreciação (conta 64), por contrapartida de 

Depreciações Acumuladas (conta 438).  

  

 

Exemplos de cálculo da depreciação 
 

A entidade X adquiriu em N uma viatura mista pelo montante de 25.000€. Estima-se que esta 

viatura tem uma vida útil de 4 anos (taxa de depreciação igual a 25%), sendo que o seu valor 

residual no final desta é de 2.500€.  

 

 

1. Método da linha recta 

 

 
Cálculo da depreciação 

Método da linha recta 

 
Depreciação do período = (25.000 – 2.500) / 4 = 5.625€ 
 
Aplicando o regime de duodécimos (*), e supondo que a viatura tinha sido 
adquirida em 01/07/N, então a 31/12/N será reconhecida uma depreciação 
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respeitante a 6 meses, logo: 
 
Depreciação do ano N = 5.625* (6/12) = 2.812,50€ 

 
(*) – N.º 1 Artigo 7.º Depreciações e amortizações por duodécimos 
No ano da entrada em funcionamento ou utilização dos activos pode ser praticada a quota anual de depreciação ou 
amortização em conformidade com o disposto nos artigos anteriores ou uma quota de depreciação ou amortização, 
deduzida dessa quota anual, correspondente ao número de meses contados desde o mês da entrada em 
funcionamento ou utilização desses activos. 

 

 

2. Método do saldo decrescente 

 

Para o cálculo da depreciação por este método em primeiro lugar verifica-se o coeficiente de 

correcção. Tendo em conta que a vida útil da viatura é inferior a 5 anos (no caso apresentado 

é de 4 anos) então o coeficiente é de 1,5. 

Assim sendo: 

 
Quadro Resumo 

Período 
Depreciação 
fiscal 

Quantia 
depreciável 

Depreciação 
contabilística 

N 8.437,50 14.062,50 5.625,00 

N+1 5.273,44 8.789,06 4.687,50 

N+2 3.295,90 4.394,53 4.394,53 

N+3 1.647,95 0,00 4.394,53 

 

 
Cálculo da depreciação 

Método do saldo decrescente 

Ano N 
Depreciação fiscal = (25.000 – 2.500) * 0,25 * 1,5 = 8.437,50 
Depreciação contabilística = (25.000 – 2.500) / 4 = 5.625 
Quantia depreciável = (25.000 – 2500) – 8.437,50 = 14.062,50 
 
Ano N+1 
Depreciação fiscal = 14.062,50 * 0,25 * 1,5 = 5.273,44 
Depreciação contabilística = 14.062,50 / 3 = 4.687 
Quantia depreciável = 14.062,50 – 5.273,44 = 8.789,06 
 
Ano N+2 
Depreciação fiscal = 8.789,06 * 0,25 * 1,5 = 3.295,90 
Depreciação contabilística = 8.789,06 / 2 = 4.394,53 
Quantia depreciável = 8.789,06 – 4.394,53 = 4.394,53 
 
Ano N+3 
Depreciação fiscal = 4.394,53 * 0,25 * 1,5 = 1.647,95 
Depreciação contabilística = 4.394,53 / 1 = 4.394,53 
Quantia depreciável = 4.394,53 – 4.394,53 = 0 

 

 

3. Método das unidades de produção 

 
Cálculo da depreciação 

Método das unidades de produção 
Depreciação por Km = (25.000 – 2.500) / 200.000 = 0,1125 
Depreciação do período = 80.000 * 0,1125 = 9.000€ 

 

 

 

Imparidade / Reversões (de um activo individual) 
 

 

À data de cada relato, para determinar se um activo individual (fixo tangível ou intangível) 

está ou não com imparidade, uma entidade aplica a NCRF 12 – Imparidade de activos, que 

explica como uma entidade revê a quantia escriturada dos seus activos, como determina a 

quantia recuperável de um activo e quando reconhece ou reverte o reconhecimento de uma 

perda por imparidade, § 63 da NCRF 7 ou § 110 da NCRF 6. 
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Ao avaliar se existe qualquer indicação de que um activo possa estar com 

imparidade, uma entidade deve considerar, como mínimo, as indicações provenientes 

de fontes externas e internas de informação, § 7 da NCRF 12. 

 

Fontes externas de informação:  

a) Durante o período, o valor de mercado de um activo diminuiu significativamente mais do 

que seria esperado como resultado da passagem do tempo ou do uso normal.  

b) Ocorreram, durante o período, ou irão ocorrer no futuro próximo, alterações significativas 

com um efeito adverso na entidade, relativas ao ambiente tecnológico, de mercado, económico 

ou legal em que a entidade opera ou no mercado ao qual o activo está dedicado.  

c) As taxas de juro de mercado ou outras taxas de mercado de retorno de investimentos 

aumentaram durante o período, e esses aumentos provavelmente afectarão a taxa de 

desconto usada no cálculo do valor de uso de um activo e diminuirão materialmente a quantia 

recuperável do activo.  

d) A quantia escriturada dos activos líquidos da entidade é superior à sua capitalização de 

mercado.  

 

Fontes internas de informação:  

e) Está disponível evidência de obsolescência ou dano físico de um activo.  

f) Alterações significativas com um efeito adverso na entidade ocorreram durante o período, ou 

espera-se que ocorram num futuro próximo, até ao ponto em que, ou na forma em que, um 

activo seja usado ou se espera que seja usado. Estas alterações incluem um activo que se 

tornou ocioso, planos para descontinuar ou reestruturar a unidade operacional a que o activo 

pertence, planos para alienar um activo antes da data anteriormente esperada, e a reavaliação 

da vida útil de um activo como finita em vez de indefinida.  

g) Existe evidência nos relatórios internos que indica que o desempenho económico de um 

activo é, ou será, pior do que o esperado.  

 

Um activo está numa situação de imparidade se, e apenas se, a sua quantia escriturada 

excede a sua quantia recuperável, devendo a entidade reduzir a quantia escriturada para a 

quantia recuperável (§ 28 da NCRF 12). A quantia recuperável de um activo pode então ser o 

seu justo valor menos os custos de vender ou o valor de uso, dos dois o mais alto. 

 

Torna-se então importante definir “justo valor menos custos de vender” e “ valor de uso” (§ 4 

da NCRF 12 – Imparidade de activos). 

 

Justo valor menos os custos de vender é a quantia a obter da venda de um activo numa 

transacção entre partes conhecedoras e dispostas a isso, sem qualquer relacionamento entre 

elas, menos os custos com a alienação. 

 

Valor de uso é o valor presente dos fluxos de caixa futuros estimados, que se espere surjam 

do uso continuado de um activo e da sua alienação no fim da sua vida útil. 

 

 

Reversão de uma perda por imparidade 
 

 

À data de cada relato, uma entidade deve avaliar se há qualquer indicação de que uma perda 

por imparidade reconhecida em períodos anteriores relativamente a um activo, que não o 

goodwill / trespasse, possa já não existir ou ter diminuído. Se existir, a entidade deve estimar 

a quantia recuperável desse activo, considerando fontes internas e externas de informação. 

 

 

Exemplo: 

 

A entidade L detém um terreno, adquirido em n-3, cuja quantia escriturada é de € 80.000. 

Feita uma avaliação a este activo no fim do período n-1, a entidade apurou que o seu justo 

valor é de € 72.000. Tendo em conta este facto foi apurado o valor de uso do terreno, sendo 

este de € 70.000. 
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Novamente à data de relato do período n, tendo em conta o desenvolvimento ambiental da 

área circundante, a entidade L voltou a pedir uma avaliação ao terreno, da qual resultou um 

justo valor de € 73.000. Neste momento o valor de uso do terreno era de € 76.000. 

 

 

Data 
Descrição da 

operação 

Contas 
Valor 

Débito Crédito 

N-1 
Perda por 
imparidade 

655 – Perdas por imparidade  8.000 

 
439 – Perdas por imparidade 
acumulada 

8.000 

N Reversão 

439 – Perdas por imparidade 
acumulada 

 4.000 

 
7625 – Reversões / de perdas 
por imparidade 

4.000 

 

 

 

Desreconhecimento 
 

Um ativo fixo tangível deve ser desreconhecido no momento da sua alienação, ou quando não 

se esperam futuros benefícios económicos do seu uso ou alienação (NCRF 7, § 66). Os ganhos 

ou perdas decorrentes do desreconhecimento são determinados: 

 

Ganho/Perda = Valor líquido da alienação – Quantia escriturada 

 

Ganho: reconhecido na conta 7871 – Alienações 

Perda: reconhecida na conta 6871 - Alienações 

 

 

Divulgações 
 

 

O SNC – modelo geral requer as seguintes divulgações relativas a ativos fixos 

tangíveis (NCRF 7, §§ 72-75): 

 

 
“NCRF 7, § 72 - As demonstrações financeiras devem divulgar:  
(a) Os critérios de mensuração usados para determinar a quantia escriturada bruta;  
(b) Os métodos de depreciação usados;  
(c) As vidas úteis ou as taxas de depreciação usadas;  
(d) A quantia escriturada bruta e a depreciação acumulada (agregada com perdas por imparidade acumuladas) no 
início e no fim do período; e  
(e) Uma reconciliação da quantia escriturada no começo e fim do período que mostre as adições, as revalorizações, as 
alienações, os activos classificados como detidos para venda, as amortizações, as perdas de imparidade e suas 
reversões e outras alterações.  
 
NCRF 7, § 73 - As demonstrações financeiras devem também divulgar:  
(a) A existência e quantias de restrições de titularidade e activos fixos tangíveis que sejam dados como garantia de 
passivos;  
(b) A quantia de dispêndios reconhecida na quantia escriturada de um item do activo fixo tangível no decurso da sua 
construção;  
(c) A quantia de compromissos contratuais para aquisição de activos fixos tangíveis; e  
(d) Se não for divulgada separadamente na face da demonstração dos resultados, a quantia de compensação de 
terceiros por itens do activo fixo tangível que estiverem com imparidade, perdidos ou cedidos que seja incluída nos 
resultados.  
 
NCRF 7, § 74 - A selecção do método de depreciação e a estimativa da vida útil dos activos são questões de juízo de 
valor. Por isso, a divulgação dos métodos adoptados e da estimativa das vidas úteis ou das taxas de depreciação 
proporciona aos utentes das demonstrações financeiras informação que lhes permite passar em revista as políticas 

seleccionadas pelo órgão de gestão e facilita comparações com outras entidades.  
Por razões semelhantes, é necessário divulgar:  
(a) A depreciação, quer reconhecida nos resultados ou como parte de um custo de outros activos, durante um período; 
e  
(b) A depreciação acumulada no final do período.  

23 



NCRF 7, § 75 - Se os itens do activo fixo tangível forem expressos por quantias revalorizadas, deve ser divulgado o 

seguinte:  
(a) A data de eficácia da revalorização;  
(b) Se esteve ou não envolvido um avaliador independente;  
(c) A medida em que o justo valor dos itens foi determinado directamente por referência a preços observáveis num 
mercado activo ou em transacções de mercado recentes numa base de não relacionamento entre as partes; e  
(d) O excedente de revalorização, indicando a alteração do período e quaisquer restrições na distribuição do saldo aos 
accionistas.”  

 

 

 

NCRF-PE e NC-ME: mensuração, reconhecimento e 
divulgação 

   

 

No tratamento contabilístico dos “Ativos Fixos Tangíveis”, não existem diferenças 

significativas entre o SNC – modelo geral e a NCRF-PE. 

 

As grandes diferenças entre o SNC - modelo geral e a NC–ME, resume-se aos seguintes 

aspectos: 

- Mensuração subsequente: a NC-ME não permite o uso do modelo de revalorização. 

- Método de depreciação: a NC-ME apenas permite o uso do método da linha reta. 

- Imparidades: a NC-ME não exige a análise de perdas por imparidade. 

 

 

 

A norma NCRF-PE exige as seguintes divulgações: 
 
“NCRF-PE 7.27 - As demonstrações financeiras devem divulgar:  
a) Os critérios de mensuração usados para determinar a quantia escriturada bruta;  
b) Os métodos de depreciação usados;  
c) As vidas úteis ou as taxas de depreciação usadas;  
d) A quantia escriturada bruta e a depreciação acumulada (agregada com perdas por imparidade acumuladas) no 
início e no fim do período; e  
e) Uma reconciliação da quantia escriturada no início e no fim do período que mostre as adições, as revalorizações, as 
alienações, as depreciações, as perdas de imparidade e suas reversões e outras alterações.  
 
NCRF-PE 7.28 - As demonstrações financeiras devem também divulgar:  
a) A existência e quantias de restrições de titularidade e activos fixos tangíveis que sejam dados como garantia de 
passivos;  
b) A quantia de compromissos contratuais para aquisição de activos fixos tangíveis; e  
 
NCRF-PE 7.29 - Se os itens do activo fixo tangível forem expressos por quantias revalorizadas, deve ser 
divulgado o seguinte:  
a) A data de eficácia da revalorização;  
b) Os métodos e pressupostos aplicados nessa revalorização.”  

 

A norma NC-ME exige as seguintes divulgações: 

 

“NC-ME 5 – Ativos fixos tangíveis: 

5.1 – Vidas úteis ou as taxas de depreciação usadas; 

5.2 – Qunatia escriturada bruta e a depreciação acumulada no início e no fim do período; 

5.3 – Reconciliação da quantia escriturada no início e no fim do período que mostre as adições, 

as alienações, os abates e as depreciações; 

5.4 – Restrições de titularidade e ativos fixos tangíveis que sejam dados como garantia de 

passivos; 

5.5 – Compromissos contratuais para aquisição de ativos fixos tangíveis.” 
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 Desde 1998 a proporcionar Informação Empresarial, Laboral e Fiscal aos escritórios das Empresas Nacionais. 

Aspetos Fiscais relacionados com os ativos fixos tangíveis 
 
 

Artigo 23.º do CIRC 
Gastos 

 
1 — Consideram-se gastos os que comprovadamente sejam indispensáveis para a realização dos rendimentos sujeitos 
a imposto ou para a manutenção da fonte produtora, nomeadamente: 
… 
g) Depreciações e amortizações; 
… 

 
Artigo 29.º do CIRC 

Elementos depreciáveis ou amortizáveis 
 
1 - São aceites como gastos as depreciações e amortizações de elementos do activo sujeitos a deperecimento, 
considerando-se como tais os activos fixos tangíveis, os activos intangíveis, os activos biológicos que não sejam 
consumíveis e as propriedades de investimento contabilizados ao custo histórico que, com carácter sistemático, sofram 
perdas de valor resultantes da sua utilização ou do decurso do tempo.  
… 
 

Artigo 1.º do DR 25/2009 
Condições gerais de aceitação das depreciações e amortizações 

 
1 - Podem ser objecto de depreciação ou amortização os elementos do activo sujeitos a deperecimento, considerando-
se como tais os activos fixos tangíveis, os activos intangíveis, os activos biológicos que não sejam consumíveis e as 
propriedades de investimento contabilizados ao custo histórico que, com carácter sistemático, sofrerem perdas de 
valor resultantes da sua utilização ou do decurso do tempo.  
 
2 - Salvo razões devidamente justificadas e aceites pela Direcção-Geral dos Impostos, as depreciações e amortizações 
só são consideradas:  
 
a) Relativamente a activos fixos tangíveis e a propriedades de investimento, a partir da sua entrada em 
funcionamento ou utilização;  
 
b) Relativamente aos activos biológicos que não sejam consumíveis e aos activos intangíveis, a partir da sua aquisição 
ou do início de actividade, se posterior, ou ainda, no que se refere aos activos intangíveis, quando se trate de 
elementos especificamente associados à obtenção de rendimentos, a partir da sua utilização com esse fim.  
 
3 - As depreciações e amortizações só são aceites para efeitos fiscais desde que contabilizadas como gastos no mesmo 
período de tributação ou em períodos de tributação anteriores.  
 

Artigo 30.º do CIRC 
Métodos de cálculo das depreciações e amortizações 

 
1 — O cálculo das depreciações e amortizações faz-se, em regra, pelo método das quotas constantes. 
… 
 

Artigo 31.º do CIRC 
Quotas de depreciação ou amortização 

 
1 — No método das quotas constantes, a quota anual de depreciação ou amortização que pode ser aceite como  gasto 
do período de tributação determina-se aplicando as taxas de depreciação ou amortização definidas no decreto 
regulamentar que estabelece o respectivo regime aos seguintes valores: 
 
a) Custo de aquisição ou de produção; 

 
b) Valor resultante de reavaliação ao abrigo de legislação de carácter fiscal; 
 
c) Valor de mercado, à data de abertura da escrita, para os bens objecto de avaliação para esse efeito, quando não 
seja conhecido o custo de aquisição ou de produção. 
… 
 

Artigo 4.º do DR 25/2009 
Métodos de cálculo das depreciações e amortizações 

 
1 - O cálculo das depreciações e amortizações faz-se, em regra, pelo método das quotas constantes.  
 
2 - Pode, no entanto, optar-se pelo cálculo das depreciações pelo método das quotas decrescentes, relativamente aos 
activos fixos tangíveis novos, adquiridos a terceiros ou construídos ou produzidos pela própria empresa, e que não 
sejam:  
 
a) Edifícios;  
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b) Viaturas ligeiras de passageiros ou mistas, excepto quando afectas à exploração de serviço público de transportes 

ou destinadas a ser alugadas no exercício da actividade normal do sujeito passivo;  
 
c) Mobiliário e equipamentos sociais.  
 
3 - Quando a natureza do deperecimento ou a actividade económica do sujeito passivo o justifique podem, ainda, ser 
aplicados métodos de depreciação e amortização diferentes dos indicados nos números anteriores, mantendo-se os 
períodos máximos e mínimos de vida útil, desde que, mediante requerimento, seja obtido o reconhecimento prévio da 
Direcção-Geral dos Impostos, salvo quando daí não resulte uma quota anual de depreciação ou amortização superior à 
prevista nos artigos seguintes.  
 

Artigo 2.º do DR 25/2009 
Valorimetria dos elementos depreciáveis ou amortizáveis 

… 
5 - São, ainda, incluídos no custo de aquisição ou de produção, de acordo com a normalização contabilística 
especificamente aplicável, os custos de empréstimos obtidos que sejam directamente atribuíveis à aquisição ou 
produção de elementos referidos no n.º 1 do artigo anterior, na medida em que respeitem ao período anterior à sua 
entrada em funcionamento ou utilização, desde que este seja superior a um ano.  
… 
 

Artigo 33.º do CIRC 
Elementos de reduzido valor 

 
Relativamente a elementos do activo sujeitos a deperecimento cujos custos unitários não ultrapassem € 1.000, é 
aceite a dedução, no período de tributação do respectivo custo de aquisição ou de produção, excepto quando façam 
parte integrante de um conjunto de elementos que deva ser depreciado ou amortizado como um todo. 
 

Artigo 19.º do DR 25/2009 
Elementos de reduzido valor 

 
1 - Os elementos do activo sujeitos a deperecimento, cujos custos unitários de aquisição ou de produção não 
ultrapassem (euro) 1000, podem ser totalmente depreciados ou amortizados num só período de tributação, excepto 
quando façam parte integrante de um conjunto de elementos que deva ser depreciado ou amortizado como um todo.  
 
2 - Considera-se sempre verificado o condicionalismo da parte final do número anterior quando os mencionados 
elementos não possam ser avaliados e utilizados individualmente.  
 
3 - Os activos depreciados ou amortizados nos termos do n.º 1 devem constar dos mapas das depreciações e 
amortizações pelo seu valor global, numa linha própria para os elementos adquiridos ou produzidos em cada período 
de tributação, com a designação «Elementos de custo unitário inferior a (euro) 1000», elementos estes cujo período 
máximo de vida útil se considera, para efeitos fiscais, de um ano.  
 

Artigo 34.º do CIRC 
Gastos não dedutíveis para efeitos fiscais 

 
1 — Não são aceites como gastos: 

 
a) As depreciações e amortizações de elementos do activo não sujeitos a deperecimento; 
 
b) As depreciações de imóveis na parte correspondente ao valor dos terrenos ou na não sujeita a deperecimento; 
 
c) As depreciações e amortizações que excedam os limites estabelecidos nos artigos anteriores; 
 
d) As depreciações e amortizações praticadas para além do período máximo de vida útil, ressalvando -se os casos 
especiais devidamente justificados e aceites pela Direcção-Geral dos Impostos; 
 
e) As depreciações das viaturas ligeiras de passageiros ou mistas, incluindo os veículos eléctricos, na parte 
correspondente ao custo de aquisição ou ao valor de reavaliação excedente ao montante a definir por portaria do 
membro do Governo responsável pela área das finanças, bem como dos barcos de recreio e aviões de turismo e todos 
os gastos com estes relacionados, desde que tais bens não estejam afectos à exploração do serviço público de 
transportes ou não se destinem a ser alugados no exercício da actividade normal do sujeito passivo.  
 
2 — Para efeitos do disposto na alínea d) do número anterior, o período máximo de vida útil é o que se deduz das 
quotas mínimas de depreciação ou amortização, nos termos do n.º 6 do artigo 30.º, contado a partir do ano de 
entrada em funcionamento ou utilização dos elementos a que respeitem. 
 

Artigo 9.º do DR 25/2009 
Regime intensivo de utilização dos activos depreciáveis 

 
1 - Quando os activos fixos tangíveis estiverem sujeitos a desgaste mais rápido do que o normal, em consequência de 
laboração em mais do que um turno, pode ser aceite como gasto do período de tributação:  
 
a) Se a laboração for em dois turnos, uma quota de depreciação correspondente à que puder ser praticada pelo 
método que estiver a ser aplicado, acrescida até 25 %;  
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b) Se a laboração for superior a dois turnos, uma quota de depreciação correspondente à que puder ser praticada pelo 
método que estiver a ser aplicado, acrescida até 50 %.  
 
2 - No caso do método das quotas decrescentes, o disposto no número anterior não pode ser aplicado relativamente 
ao primeiro período de depreciação, nem dele pode decorrer, nos períodos seguintes, uma quota de depreciação 
superior à que puder ser praticada nesse primeiro período.  
 
3 - O regime mencionado no n.º 1 pode igualmente ser extensivo a outros casos de desgaste mais rápido do que o 
normal, em consequência de outras causas devidamente justificadas, até ao máximo referido na alínea b) do n.º 1, 
com as limitações mencionadas no número anterior, desde que, mediante requerimento, seja obtido o reconhecimento 
prévio da Direcção-Geral dos Impostos.  
 
4 - O disposto nos números anteriores não é aplicável, em regra, relativamente a:  
 
a) Edifícios e outras construções;  
 
b) Bens que, pela sua natureza ou tendo em conta a actividade económica em que especificamente são utilizados, 
estão normalmente sujeitos a condições intensivas de exploração.  
 

Artigo 10.º do DR 25/2009 
Depreciações de imóveis 

 
1 - No caso de imóveis, do valor a considerar nos termos do artigo 2.º, para efeitos do cálculo das respectivas quotas 
de depreciação, é excluído o valor do terreno ou, tratando-se de terrenos de exploração, a parte do respectivo valor 
não sujeita a deperecimento.  
 
2 - De modo a permitir o tratamento referido no número anterior, devem ser evidenciados separadamente, no 
processo de documentação fiscal previsto no artigo 130.º do Código do IRC:  
 
a) O valor do terreno e o valor da construção, sendo o valor do primeiro apenas o subjacente à construção e o que lhe 
serve de logradouro;  
 
b) A parte do valor do terreno de exploração não sujeita a deperecimento e a parte desse valor a ele sujeita.  
 
3 - Em relação aos imóveis adquiridos sem indicação expressa do valor do terreno referido na alínea a) do número 
anterior, o valor a atribuir a este, para efeitos fiscais, é fixado em 25 % do valor global, a menos que o sujeito passivo 
estime outro valor com base em cálculos devidamente fundamentados e aceites pela Direcção-Geral dos Impostos.  
 
4 - O valor a atribuir ao terreno, para efeitos fiscais, nunca pode, porém, ser inferior ao determinado nos termos do 
Código do Imposto Municipal sobre Imóveis, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 287/2003, de 12 de Novembro.  
 
5 - O valor depreciável de um imóvel corresponde ao seu valor de construção ou, tratando-se de terrenos para 
exploração, à parte do respectivo valor sujeita a deperecimento.  
 

Artigo 12.º do DR 25/2009 

Activos revertíveis 
 
1 - Os elementos depreciáveis ou amortizáveis adquiridos ou produzidos por entidades concessionárias e que, nos 
termos das cláusulas do contrato de concessão, sejam revertíveis no final desta, podem ser depreciados ou 
amortizados em função do número de anos que restem do período de concessão, quando aquele for inferior ao seu 
período mínimo de vida útil.  
 
2 - Para efeitos do disposto no número anterior, a quota anual de depreciação ou amortização que pode ser aceite 
como gasto do período de tributação determina-se dividindo o custo de aquisição ou de produção dos elementos, 
deduzido, se for caso disso, da eventual contrapartida da entidade concedente, pelo número de anos que decorrer 
desde a sua entrada em funcionamento ou utilização até à data estabelecida para a reversão.  
 
3 - Na determinação da quota anual de depreciação ou amortização deve ser tido em consideração, com a limitação 
mencionada na parte final do n.º 1, o novo período que resultar de eventual prorrogação ou prolongamento do período 
de concessão, a partir do período de tributação em que esse facto se verifique.  
 

Artigo 14.º do DR 25/2009 
Peças e componentes de substituição ou de reserva 

 
1 - As peças e componentes de substituição ou de reserva, que sejam perfeitamente identificáveis e de utilização 
exclusiva em activos fixos tangíveis, podem ser excepcionalmente depreciadas, a partir da data da entrada em 
funcionamento ou utilização destes activos ou da data da sua aquisição, se posterior, durante o mesmo período da 
vida útil dos elementos a que se destinam ou, no caso de ser menor, no decurso do respectivo período de vida útil 
calculado em função do número de anos de utilidade esperada.  
 
2 - O regime referido no número anterior não se aplica às peças e componentes que aumentem o valor ou a duração 
esperada dos elementos em que são aplicados.  
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Artigo 15.º do DR 25/2009 

Depreciações de bens reavaliados 
 
1 - O regime de aceitação como gastos das depreciações de bens reavaliados ao abrigo de legislação de carácter fiscal 
é o mencionado na mesma, com as adaptações resultantes do presente decreto regulamentar, aplicando-se aos bens 
reavaliados nos termos da Portaria n.º 20 258, de 28 de Dezembro de 1963, o regime previsto no n.º 2 do artigo 5.º  
 
2 - Relativamente às reavaliações ao abrigo de diplomas de carácter fiscal, é de observar o seguinte:  
 
a) Não é aceite como gasto, para efeitos fiscais, o produto de 0,4 pela importância do aumento das depreciações 
resultantes dessas reavaliações;  
 
b) Não é aceite como gasto, para efeitos fiscais, a parte do valor depreciável dos bens que tenham sofrido 
desvalorizações excepcionais nos termos do artigo 38.º do Código do IRC que corresponda à reavaliação efectuada.  
 
3 - Exceptuam-se do disposto no número anterior as reavaliações efectuadas ao abrigo da Portaria n.º 20 258, de 28 
de Dezembro de 1963, e do Decreto-Lei n.º 126/77, de 2 de Abril, desde que efectuadas nos termos previstos nessa 
legislação e, na parte aplicável, com observância das disposições do presente decreto regulamentar, caso em que o 
aumento das depreciações resultante da reavaliação é aceite na totalidade como gasto para efeitos fiscais.  
 

Artigo 35.º do CIRC 
Perdas por imparidade fiscalmente dedutíveis 

 
1 - Podem ser deduzidas para efeitos fiscais as seguintes perdas por imparidade contabilizadas no mesmo período de 
tributação ou em períodos de tributação anteriores: 
 
a) As relacionadas com créditos resultantes da actividade normal que, no fim do período de tributação, possam ser 
considerados de cobrança duvidosa e sejam evidenciados como tal na contabilidade; 
 
b) As relativas a recibos por cobrar reconhecidas pelas empresas de seguros; 
 
c) As que consistam em desvalorizações excepcionais verificadas em activos fixos tangíveis, activos intangíveis, 
activos biológicos não consumíveis e propriedades de investimento. 
 
2 - Podem também ser deduzidas para efeitos fiscais as perdas por imparidade e outras correcções de valor 
contabilizadas no mesmo período de tributação ou em períodos de tributação anteriores, quando constituídas 
obrigatoriamente, por força de normas emanadas pelo Banco de Portugal, de carácter genérico e abstracto, pelas 
entidades sujeitas à sua supervisão e pelas sucursais em Portugal de instituições de crédito e outras instituições 
financeiras com sede em outro Estado membro da União Europeia, destinadas à cobertura de risco específico de 
crédito e de risco-país e para menos-valias de títulos e de outras aplicações. 
 
3 - As perdas por imparidade e outras correcções de valor referidas nos números anteriores que não devam subsistir, 
por deixarem de se verificar as condições objectivas que as determinaram, consideram -se componentes positivas do 
lucro tributável do respectivo período de tributação. 
 
4 - As perdas por imparidade de activos depreciáveis ou amortizáveis que não sejam aceites fiscalmente como 

desvalorizações excepcionais são consideradas como gastos, em partes iguais, durante o período de vida útil restante 
desse activo ou, sem prejuízo do disposto nos artigos 38.º e 46.º, até ao período de tributação anterior àquele em que 
se verificar o abate físico, o desmantelamento, o abandono, a inutilização ou a transmissão do mesmo. 
 

Artigo 38.º do CIRC 
Desvalorizações excepcionais 

 
1 — Podem ser aceites como perdas por imparidade as desvalorizações excepcionais referidas na alínea c) do n.º 1 do 
artigo 35.º provenientes de causas anormais devidamente comprovadas, designadamente, desastres, fenómenos 
naturais, inovações técnicas excepcionalmente rápidas ou alterações significativas, com efeito adverso, no contexto 
legal. 
 
2 - Para efeitos do disposto no número anterior, o sujeito passivo deve obter a aceitação da Direcção-Geral dos 
Impostos, mediante exposição devidamente fundamentada, a apresentar até ao fim do primeiro mês do período de 
tributação seguinte ao da ocorrência dos factos que determinaram as desvalorizações excepcionais, acompanhada de 
documentação comprovativa dos mesmos, designadamente da decisão do competente órgão de gestão que confirme 
aqueles factos, de justificação do respectivo montante, bem como da indicação do destino a dar aos activos, quando o 
abate físico, o desmantelamento, o abandono ou a inutilização destes não ocorram no mesmo período de tributação. 
 
3 - Quando os factos que determinaram as desvalorizações excepcionais dos activos e o abate físico, o 
desmantelamento, o abandono ou a inutilização ocorram no mesmo período de tributação, o valor líquido fiscal dos 
activos, corrigido de eventuais valores recuperáveis pode ser aceite como gasto do período, desde que: 
 
a) Seja comprovado o abate físico, desmantelamento, abandono ou inutilização dos bens, através do respectivo auto, 
assinado por duas testemunhas, e identificados e comprovados os factos que originaram as desvalorizações 
excepcionais; 
 

28 



b) O auto seja acompanhado de relação discriminativa dos elementos em causa, contendo, relativamente a cada 

activo, a descrição, o ano e o custo de aquisição, bem como o valor líquido contabilístico e o valor líquido fiscal; 
 
c) Seja comunicado ao serviço de finanças da área do local onde aqueles bens se encontrem, com a antecedência 
mínima de 15 dias, o local, a data e a hora do abate físico, o desmantelamento, o abandono ou a inutilização e o total 
do valor líquido fiscal dos mesmos. 
 
4 - O disposto nas alíneas a) a c) do número anterior deve igualmente observar-se nas situações previstas no n.º 2, 
no período de tributação em que venha a efectuar-se o abate físico, o desmantelamento, o abandono ou a inutilização 
dos activos. 
 
5 — A aceitação referida no n.º 2 é da competência do director de finanças da área da sede, direcção efectiva ou 
estabelecimento estável do sujeito passivo ou do director dos Serviços de Inspecção Tributária, tratando-se de 
empresas incluídas no âmbito das suas atribuições. 
 
6 — A documentação a que se refere o n.º 3 deve integrar o processo de documentação fiscal, nos termos do artigo 
130.º 
 

Artigo 45.º do CIRC 
Encargos não dedutíveis para efeitos fiscais 

 
1 — Não são dedutíveis para efeitos da determinação do lucro tributável os seguintes encargos, mesmo quando 
contabilizados como gastos do período de tributação: 
… 
l) As menos -valias realizadas relativas a barcos de recreio, aviões de turismo e viaturas ligeiras de passageiros ou 
mistas, que não estejam afectos à exploração de serviço público de transportes nem se destinem a ser alugados no 
exercício da actividade normal do sujeito passivo, excepto na parte em que correspondam ao valor fiscalmente 
depreciável nos termos da alínea e) do n.º 1 do artigo 34.º ainda não aceite como gasto; 
 

Artigo 46.º do CIRC 
Conceito de mais -valias e de menos -valias 

 
1 — Consideram-se mais -valias ou menos -valias realizadas os ganhos obtidos ou as perdas sofridas mediante 
transmissão onerosa, qualquer que seja o título por que se opere e, bem assim, os decorrentes de sinistros ou os 
resultantes da afectação permanente a fins alheios à actividade exercida, respeitantes a: 
 
a) Activos fixos tangíveis, activos intangíveis, activos biológicos que não sejam consumíveis e propriedades de 
investimento, ainda que qualquer destes activos tenha sido reclassificado como activo não corrente detido para venda; 
 
b) Instrumentos financeiros, com excepção dos reconhecidos pelo justo valor nos termos das alíneas a) e b) do n.º 9 
do artigo 18.º 
 
2 — As mais -valias e as menos -valias são dadas pela diferença entre o valor de realização, líquido dos encargos que 
lhe sejam inerentes, e o valor de aquisição deduzido das perdas por imparidade e outras correcções de valor previstas 
no artigo 35.º, bem como das depreciações ou amortizações aceites fiscalmente, sem prejuízo da parte final do n.º 5 
do artigo 30.º 

 
3 — Considera-se valor de realização: 
 
a) No caso de troca, o valor de mercado dos bens ou direitos recebidos, acrescido ou diminuído, consoante o caso, da 
importância em dinheiro conjuntamente recebida ou paga; 
 
b) No caso de expropriações ou de bens sinistrados, o valor da correspondente indemnização; 
 
c) No caso de bens afectos permanentemente a fins alheios à actividade exercida, o seu valor de mercado; 
 
d) Nos casos de fusão ou cisão, o valor de mercado dos elementos transmitidos em consequência daqueles actos; 
 
e) No caso de alienação de títulos de dívida, o valor da transacção, líquido dos juros contáveis desde a data do último 
vencimento ou da emissão, primeira colocação ou endosso, se ainda não houver ocorrido qualquer vencimento, até à 
data da transmissão, bem como da diferença pela parte correspondente àqueles períodos, entre o valor de reembolso 
e o preço da emissão, nos casos de títulos cuja remuneração seja constituída, total ou parcialmente, por aquela 
diferença; 
 
f) Nos demais casos, o valor da respectiva contraprestação. 
 
4 — No caso de troca por bens futuros, o valor de mercado destes é o que lhes corresponderia à data da troca. 
 
5 — São assimiladas a transmissões onerosas: 
 
a) A promessa de compra e venda ou de troca, logo que verificada a tradição dos bens; 
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b) As mudanças no modelo de valorização relevantes para efeitos fiscais, nos termos do n.º 9 do artigo 18.º, que 

decorram, designadamente, de reclassificação contabilística ou de alterações nos pressupostos referidos na alínea a) 
do n.º 9 deste mesmo artigo. 
 
6 — Não se consideram mais -valias ou menos -valias: 
 
a) Os resultados obtidos em consequência da entrega pelo locatário ao locador dos bens objecto de locação financeira; 
 
b) Os resultados obtidos na transmissão onerosa, ou na afectação permanente nos termos referidos no n.º 1, de 
títulos de dívida cuja remuneração seja constituída, total ou parcialmente, pela diferença entre o valor de reembolso 
ou de amortização e o preço de emissão, primeira colocação ou endosso. 
 

Artigo 47.º do CIRC 
Correcção monetária das mais -valias e das menos -valias 

 
1 — O valor de aquisição corrigido nos termos do n.º 2 do artigo anterior é actualizado mediante aplicação dos 
coeficientes de desvalorização da moeda para o efeito publicados em portaria do Ministro das Finanças, sempre que, à 
data da realização, tenham decorrido pelo menos dois anos desde a data da aquisição, sendo o valor dessa 
actualização deduzido para efeitos da determinação do lucro tributável. 
 
2 — A correcção monetária a que se refere o número anterior não é aplicável aos instrumentos financeiros, salvo 
quanto às partes de capital. 
 
3 — Quando, nos termos do regime especial previsto nos artigos 76.º a 78.º, haja lugar à valorização das 
participações sociais recebidas pelo mesmo valor pelo qual as antigas se encontravam registadas, considera-se, para 
efeitos do disposto no n.º 1, data de aquisição das primeiras a que corresponder à das últimas. 
 

Artigo 48.º do CIRC 
Reinvestimento dos valores de realização 

 
1 — Para efeitos da determinação do lucro tributável, a diferença positiva entre as mais -valias e as menos -valias, 
calculadas nos termos dos artigos anteriores, realizadas mediante a transmissão onerosa de activos fixos tangíveis, 
activos biológicos que não sejam consumíveis e propriedades de investimento, detidos por um período não inferior a 
um ano, ainda que qualquer destes activos tenha sido reclassificado como activo não corrente detido para venda, ou 
em consequência de indemnizações por sinistros ocorridos nestes elementos, é considerada em metade do seu valor, 
sempre que, no período de tributação anterior ao 
da realização, no próprio período de tributação ou até ao fim do segundo período de tributação seguinte, o valor de 
realização correspondente à totalidade dos referidos activos seja reinvestido na aquisição, produção ou construção de 
activos fixos tangíveis, de activos biológicos que não sejam consumíveis ou em propriedades de investimento, afectos 
à exploração, com excepção dos bens adquiridos em estado de uso a sujeito passivo de IRS ou IRC com o qual 
existam relações especiais nos termos definidos no n.º 4 do artigo 63.º 
 
2 — No caso de se verificar apenas o reinvestimento parcial do valor de realização, o disposto no número anterior é 
aplicado à parte proporcional da diferença entre as mais-valias e as menos-valias a que o mesmo se refere. 
 
3 — Não é susceptível de beneficiar do regime previsto nos números anteriores o investimento em que tiverem sido 

deduzidos os valores referidos nos artigos 40.º e 42.º 
 
4 — O disposto nos números anteriores é aplicável à diferença positiva entre as mais-valias e as menos-valias 
realizadas mediante a transmissão onerosa de partes de capital, incluindo a sua remição e amortização com redução 
de capital, com as seguintes especificidades: 
 
a) O valor de realização correspondente à totalidade das partes de capital deve ser reinvestido, total ou parcialmente, 
na aquisição de participações no capital de sociedades comerciais ou civis sob forma comercial ou na aquisição, 
produção ou construção de activos fixos tangíveis, de activos biológicos que não sejam consumíveis ou em 
propriedades de investimento, afectos à exploração, nas condições referidas na parte final do n.º 1;  
 
b) As participações de capital alienadas devem ter sido detidas por período não inferior a um ano e corresponder a, 
pelo menos, 10 % do capital social da sociedade participada, devendo as partes de capital adquiridas ser detidas por 
igual período;  
 
c) As transmissões onerosas e aquisições de partes de capital não podem ser efectuadas com entidades: 
 
1) Residentes de país, território ou região cujo regime de tributação se mostre claramente mais favorável, constante 
de lista aprovada por portaria do Ministro das Finanças; ou 
 
2) Com as quais existam relações especiais, excepto quando se destinem à realização de capital social, caso em que o 
reinvestimento se considera totalmente concretizado quando o valor das participações de capital assim realizadas não 
seja inferior ao valor de mercado daquelas transmissões. 
 
5 — Para efeitos do disposto nos n.os 1, 2 e 4, os contribuintes devem mencionar a intenção de efectuar o 
reinvestimento na declaração a que se refere a alínea c) do n.º 1 do artigo 117.º do período de tributação em que a 
realização ocorre, comprovando na mesma e nas declarações dos dois períodos de tributação seguintes os 
reinvestimentos efectuados. 
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6 — Não sendo concretizado, total ou parcialmente, o reinvestimento até ao fim do segundo período de tributação 
seguinte ao da realização, considera-se como rendimento desse período de tributação, respectivamente, a diferença 
ou a parte proporcional da diferença prevista nos n.os 1 e 4 não incluída no lucro tributável majorada em 15 %. 
 
7 — Não sendo mantidas na titularidade do adquirente, durante o período previsto na alínea b) do n.º 4, as partes de 
capital em que se concretizou o reinvestimento, excepto se a transmissão ocorrer no âmbito de uma operação de 
fusão, cisão, entrada de activos ou permuta de acções a que se aplique o regime previsto no artigo 74.º, é aplicável, 
no período de tributação da alienação, o disposto na parte final do número anterior, com as necessárias adaptações. 
 

Artigo 20.º do DR 25/2009 
Depreciações e amortizações tributadas 

 
As depreciações e amortizações que não sejam consideradas como gastos fiscais no período de tributação em que 
foram contabilizadas, por excederem as importâncias máximas admitidas, são aceites como gastos fiscais nos períodos 
seguintes, na medida em que não se excedam as quotas máximas de depreciação ou amortização fixadas no presente 
decreto regulamentar.  
 
 

Exercícios 
 

Exercício I 
 
 
Uma empresa de cerâmica adquiriu em Janeiro do ano N um forno pelo montante de 200.000 €. 
O período de vida útil estimado foi de 5 anos e estimou-se um total de produção, ao longo dos 5 anos, de 
800.000 unidades. Sabe-se que as quantidades de produção anual do forno, ao longo dos 5 anos, foram as 
seguintes: 
 

N N+1 N+2 N+3 N+4 

200.000 un. 150.000 un. 200.000 un. 100.000 un. 150.000 un. 

 
Pretende-se que calcule o valor das depreciações de acordo com os 3 métodos. 
 
 
Resolução 
 
 
Método da linha reta: 
 
Quota de depreciação anual: 200.000 € / 5 anos = 40.000 € 
 

Ano Q. escriturada Depreciação do período Depreciação acumulada 

N 200.000 € 40.000 € 40.000 € 

N+1 160.000 € 40.000 € 80.000 € 

N+2 120.000 € 40.000 € 120.000 € 

N+3 80.000 € 40.000 € 160.000 € 

N+4 40.000 € 40.000 € 200.000 € 

 
 
Método do saldo decrescente: 
 
Para um período de vida útil de 5 anos temos: 1+2+3+4+5 = 15 
 

Ano Q. escriturada Quociente Depreciação do período Depreciação acumulada 

N 200.000 € 5/15 66.667 € 66.667 € 

N+1 133.333 € 4/15 53.333 € 120.000 € 

N+2 80.000 € 3/15 40.000 € 160.000 € 

N+3 40.000 € 2/15 26.667 € 186.667 € 

N+4 13.333 € 1/15 13.333 € 200.000 € 

 
 
Método das unidades de produção: 
 

Ano Q. escriturada Quociente Depreciação do período Depreciação acumulada 

N 200.000 € 200.000 / 800.000 0,25 x 200 = 50.000 € 50.000 € 

N+1 150.000 € 150.000 / 800.000 0,1875 x 200 = 37.500 € 87.500 € 

N+2 112.500 € 200.000 / 800.000 0,25 x 200 = 50.000 € 137.500 € 

N+3 62.500 € 100.000 / 800.000  0,125 x 200 = 25.000 € 162.500 € 

N+4 37.500 € 150.000 / 800.000 0,1875 x 200 = 37.500 €(*) 200.000 € 
(*) – Note-se que no quinto ano a quantia depreciável, no momento de 37.500 €, é inferior à quota de depreciação calculada pelo 

método das unidades de produção. O valor da depreciação corresponde ao valor da quantia depreciável. 
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Exercício II 
 
 
A sociedade WORLD COD, SA adquiriu em janeiro do ano N uma linha de selecção e embalamento de 
bacalhau salgado seco que custava, a pronto pagamento, 275.000 €. As condições acordadas foram: 
 
- 75.000 € no momento da entrega do equipamento 
- Restante através de 4 letras aceites, com vencimento semestral, no montante de 55.098 € 
- Valor da fatura: 295.392 € 
- Data de início da utilização: janeiro de N 
- Período de vida útil de 10 anos 
- Valor residual: 25.000 € 
 
Pretende-se a contabilização da operação no ano N 
 
 
Resolução 
 
Na compra de um ativo fixo tangível a diferença entre o pagamento total e o equivalente a pronto pagamento é 
reconhecida como juro (NCRF 7, § 24). A taxa de juro semestral implícita é: 
 

   
200.000 € = 55.098 € + 55.098 € + 55.098 € + 55.098 € 

                (1+i)         (1+i)2        (1+i)3        (1+i)4 
 

i = 4% / semestre 
 
O mapa de serviço de dívida virá: 
 

Data 
Capital em 

dívida 
Aceite Juro Amortização 

Jan / N 200.000 € 0 € 0 € 0 € 

Jun / N 152.902 € 55.098 € 8.000 € 47.098 € 

Dez / N 103.920 € 55.098 € 6.116 € 48.982 € 

Jun / N+1 52.979 € 55.098 € 4.157 € 50.941 € 

Dez / N+2  55.098 € 2.119 € 52.979 € 

Total  220.392 € 20.392 € 200.000 € 

 
Valor da depreciação anual: (275.000 € - 25.000 €) / 10 = 25.000 € 
 
 
Registo das operações 
 

Conta Descritivo Débito Crédito 

Pela aquisição do equipamento 

43 
433 

Ativos fixos tangíveis 
Equipamento básico 

 
275.000 

 

28 
281 

Diferimentos 
Gastos a reconhecer 

 
20.392 

 

27 
2711 

Outras contas a receber e pagar 
Fornecedores de investimentos CG 

  
295.392 

Pelo pagamento inicial 

27 
2711 

Outras contas a receber e pagar 
Fornecedores de investimentos CG 

 
75.000 

 

12 Depósitos à ordem  75.000 

Pelo aceite das letras 

27 
2711 

Outras contas a receber e pagar 
Fornecedores de investimentos CG 

 
220.392 

 

27 
2714 

Outras contas a receber e pagar 
Fornecedores de investimentos – títulos a pagar 

  
220.392 

Pela liquidação do 1º aceite 

69 
6918 

Gastos e perdas de financiamento 
Outros juros 

 
8.000 

 

27 
2714 

Outras contas a receber e pagar 
Fornecedores de investimentos – títulos a pagar 

 
55.098 

 

28 
281 

Diferimentos 
Gastos a reconhecer 

  
8.000 

12 Depósitos à ordem  55.098 

Pela liquidação do 2º aceite 

69 
6918 

Gastos e perdas de financiamento 
Outros juros 

 
6.116 
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27 
2714 

Outras contas a receber e pagar 
Fornecedores de investimentos – títulos a pagar 

 
55.098 

 

28 
281 

Diferimentos 
Gastos a reconhecer 

  
6.116 

12 Depósitos à ordem  55.098 

Pela depreciação do período 

64 
642 

Gastos de depreciação e amortização 
Ativos fixos tangíveis 

 
25.000 

 

43 
438 

Ativos fixos tangíveis 
Depreciações acumuladas 

  
25.000 

 
 

Exercício III 
 
 

A empresa ALFA, SA adquiriu em janeiro do ano N uma câmara de secagem de bacalhau pelo valor de 
120.000 €. Os custos associados com a compra e instalação da máquina foram os seguintes: 
 
 
 

Valor facturado 
Desconto comercial 
Contrato de inspecção (bienal) 
Comissões pela intermediação no negócio 
Transporte do equipamento 
Horas de funcionários consumidas na montagem 
Custos com a elaboração do estudo de viabilidade económica 
Custos com a formação do pessoal 
Gastos de conservação e reparação no ano N 

120.000 € 
10.000 € 
30.000 € 

5.000 € 
1.000 € 
2.500 € 
3.000 € 
2.000 € 
7.500 € 

 
A administração estimou um período de vida útil de 6 anos e um valor residual nulo. 
 
Pretende-se a contabilização da operação nos anos N, N+1 e N+2 
 
 
Resolução 
 
De acordo com a NCRF 7 (§§ 17-18) o custo inicial do equipamento engloba os seguintes gastos: valor de fatura, 
desconto comercial, comissões, transporte e horas dos funcionários consumidas. O montante global do custo inicial é 
de 118.500 €. Os dispêndios assoviados à elaboração do estudo de viabilidade económica, formação e conservação e 
reparação, no montante de 12.500 €, não são incluídos no custo inicial (NCRF 7, §§ 13,20). 
 

Conta Descritivo Débito Crédito 

Pela aquisição do equipamento 

43 
433 

Ativos fixos tangíveis 
Equipamento básico 

 
118.500 

 

27 
2711 

Outras contas a receber e pagar 
Fornecedores de investimentos CG 

  
118.500 

Pela ocorrência dos demais gastos 

6x Gastos 12.500  

22 
221 

Fornecedores 
Fornecedores c/c 

  
12.500 

 
A inspecção bienal é considerada significativa, podendo ser reconhecida como ativo fixo tangível (NCRF 7, § 15). Cada 
nova inspecção deve ser reconhecida, mas os montantes de inspecções anteriormente reconhecidas devem ser 
desreconhecidas. Além disso, no cálculo da depreciação anual deve-se efectuar a separação dos componentes, 
considerando que a depreciação do valor da inspecção tem um período de vida útil de dois anos, enquanto que a 
máquina tem um período de vida útil de 6 anos. 
 
Componente 1 (máquina): 88.500 €     Depreciação: 88.500 € / 6 = 14.750 € 
Componente 2 (inspeção): 30.000 €     Depreciação: 30.000 € / 2 = 15.000 € 
 

Conta Descritivo Débito Crédito 

Pela depreciação anual de N 

64 
643 

Gastos de depreciação e amortização 
Ativos fixos tangíveis 

 
29.750 

 

43 
438 

Ativos fixos tangíveis 
Amortizações acumuladas 

  
29.750 

Pela depreciação anual de N+1 

64 
643 

Gastos de depreciação e amortização 
Ativos fixos tangíveis 

 
29.750 

 

43 
438 

Ativos fixos tangíveis 
Amortizações acumuladas 

  
29.750 
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No ano N+2 ocorre a primeira inspecção. Cada nova inspecção deve ser reconhecida, mas os montantes de inspecções 
anteriormente reconhecidas devem ser desreconhecidas (NCRF 7, § 15). 
 

Conta Descritivo Débito Crédito 

Pelo desreconhecimento da inspecção anterior em N+2 

43 
438 

Ativos fixos tangíveis 
Amortizações acumuladas 

 
30.000 

 

43 
433 

Ativos fixos tangíveis 
Equipamento básico 

  
30.000 

Pelo reconhecimento da nova inspecção em N+2 

43 
433 

Ativos fixos tangíveis 
Equipamento básico 

 
30.000 

 

27 
2711 

Outras contas a receber e pagar 
Fornecedores de investimentos CG 

  
30.000 

Pela depreciação anual de N+1 

64 
643 

Gastos de depreciação e amortização 
Ativos fixos tangíveis 

 
29.750 

 

43 
438 

Ativos fixos tangíveis 
Amortizações acumuladas 

  
29.750 

 
 

Exercício IV 
 
 
A empresa ALFA, SA adquiriu em Janeiro do ano N duas viaturas no valor de 50.000 € cada. Foi estimado 
um período de vida útil de 4 anos. Em Janeiro do ano N+1 efetuou as seguintes operações de troca de 
ativos: 
 
- Entrega da viatura 1, cujo justo valor era de 35.000 €, mais um pagamento de 1.000 €, por uma outra 

viatura com um justo valor de 36.000 €; 
 
- Entrega da viatura 2, cujo justo valor era de 30.000 €, por uma máquina de quinagem de chapa com um 
justo valor de 35.000 €. 
 
A Administração considera que apenas na troca com a viatura 2 os fluxos de caixa do ativo recebido 
diferirão dos do ativo cedido. 
 
Pretende-se que proceda ao tratamento contabilístico das operações. 
 
 
Resolução 
 
Troca 1: 
 
Como esta troca não tem substância comercial, de acordo com a NCRF 7 (§ 25) o custo do ativo adquirido deve ser 
escriturado com base na quantia do ativo cedido. Não há lugar ao apuramento de qualquer ganho ou perda com a 
operação. 
 
Valor do ativo recebido: 50.000 € - (50.000 € / 4 anos) + 1.000 € = 38.500 € 
 

Conta Descritivo Débito Crédito 

Reconhecimento do ativo 

43 
434 

Ativos fixos tangíveis 
Equipamento de transporte 

 
38.500 

 

27 
2711 

Outras contas a receber e pagar 
Fornecedores de investimentos CG 

 38.500 

Pelo pagamento adicional 

27 
2711 

Outras contas a receber e pagar 
Fornecedores de investimentos CG 

 
1.000 

 

12 Depósitos à ordem  1.000 

Pelo desreconhecimento do ativo cedido 

43 
438 
68 
6871 

Ativos fixos tangíveis 
Amortizações acumuladas 
Outros gastos e perdas 
Alienações 

 
12.500 

 
37.500 

 

43 
434 

Ativos fixos tangíveis 
Equipamento de transporte 

  
50.000 

Extinção da dívida por compensação 

27 
2711 

Outras contas a receber e pagar 
Fornecedores de investimentos CG 

 
37.500 

 

68 
6871 

Outros gastos e perdas 
Alienações 

  
37.500 
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Troca 2: 
 
Como a troca tem substância comercial (NCRF 7, § 26) o ativo recebido vai ser escriturado pelo seu justo valor. 
 
Valor do ativo recebido: 35.000 € 
 
Perda: 35.000 € - (50.000 € - 12.500 €) = - 2.500 € 
 

Conta Descritivo Débito Crédito 

Reconhecimento do ativo 

43 
434 

Ativos fixos tangíveis 
Equipamento de transporte 

 
35.000 

 

27 
2711 

Outras contas a receber e pagar 
Fornecedores de investimentos CG 

  
35.000 

Extinção da dívida por compensação 

27 
2711 

Outras contas a receber e pagar 
Fornecedores de investimentos CG 

 
35.000 

 

68 
6871 

Outros gastos e perdas 
Alienações 

  
35.000 

Pelo desreconhecimento do ativo cedido 

43 

438 
68 
6871 

Ativos fixos tangíveis 

Amortizações acumuladas 
Outros gastos e perdas 
Alienações 

 

12.500 
 

37.500 

 

43 
434 

Ativos fixos tangíveis 
Equipamento de transporte 

  
50.000 

 
 

Exercício V: 
 
 
A empresa Cerâmica do Norte, SA adquiru em janeiro do ano N uma linha de produção por 500.000 €. A 
linha é composta pelos seguintes componentes: 
 

Descrição Valor Vida útil 

Forno 
Passadeira rolante 
Câmara de arrefecimento 
Restantes itens 

250.000 € 
100.000 € 
120.000 € 

30.000 € 

10 anos 
8 anos 
7 anos 
5 anos 

 
Pretende-se que proceda à contabilização das depreciações do período em N. 
 
 
Resolução 
 
Cada parte de um ativo fixo tangível com um custo que seja significativo em relação ao custo total deve ser 
depreciada separadamente (NCRF 7, § 43). Quanto aos itens insignificantes, pode ser aplicado juízos de valor para 
aplicação dos critérios de reconhecimento e mensuração ao valor agregado (NCRF 7, § 9). Além disso, na medida em 
que uma entidade deprecie separadamente algumas partes de um item do ativo fixo tangível, também deprecia 
separadamente o resto do item. O remanescente consiste em partes de um item que não são individualmente 
significativas (NCRF 7, § 46). 

 

Descrição Valor Vida útil Depreciação 

Forno 
Passadeira rolante 
Câmara de arrefecimento 
Restantes itens 

250.000 € 
100.000 € 
120.000 € 
30.000 € 

10 anos 
8 anos 
7 anos 
5 anos 

25.000 € 
12.500 € 
17.142 € 
6.000 € 

60.642 € 

 
 

Conta Descritivo Débito Crédito 

Pela depreciação anual N+1 

64 
642 

Gastos de depreciação e amortização 
Ativos fixos tangíveis 

 
60.642 

 

43 
438 

Ativos fixos tangíveis 
Amortizações acumuladas 

  
60.642 
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