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RELATO FINANCEIRO 

Informação 
útil para a 
tomada de 
decisões

Relevante

Desempenho 
histórico

Base para 
estimar 

desempenho 
futuro

Disponibilizada 
em tempo útil

Fiável

Verificável Imparcial
Apresentação 
verdadeira e 
apropriada
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Diferentes perspectivas

Empresas Públicas (EP)

• Regra geral a informação não 

do domínio público, sendo o 

ministério de tutela é o 

principal utilizador/destinatário 

da informação

• Referencial contabilístico 

PGC  

Instituições Financeiras e 
Seguros

Empresas Privadas 

não Financeiras

• Informação regra geral não é 
pública

• Empresas com número reduzido 
de accionistas/sócios

• Informação financeira em função 
das necessidades dos 
accionistas/sócios específicos 
(e.g. relato para efeitos de 
consolidação) ou focada em 
obrigações fiscais

• Referencial de relato financeiro 
PGC. 

Empresas Públicas (EP)

• O principal 

utilizador/destinatário da 

informação é o ministério da 

tutela (c/supervisão exercida 

pelo ISEP) 

• Referencial de relato 

financeiro PGC

• Regra geral já publicam as 
suas demonstrações 
financeiras no seu site da 
internet

• Referencial de relato financeiro 
CONTIF / PLES

• Evolução prevista do CONTIF 
para as IAS/IFRS (aplicação 
prevista a partir de 2016)

• Reguladores BNA / ARSEG
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Principais desafios

► Diferentes níveis de preparação de cada empresa 

► Ter um relato financeiro que cumpra com referencial contabilístico aplicável

► Expectativas dos investidores sobre a adopção das melhores práticas de relato 

financeiro (e.g. IFRS)

► Não chega preparar Demonstrações Financeiras uma vez por ano. Os processos 

devem permitir produzir informação intercalar (e.g. trimestral) de elevada qualidade

► Necessidade de ter um bom ambiente de controlo e a existência de controlos 

efectivos sobre os processos relevantes para o relato financeiro 

► Oportunidade para rever e melhorar processos e sistemas

► Oportunidade para rever e melhorar políticas

► Oportunidade para os decisores políticos/reguladores reverem temas relacionados 

com a normalização contabilística (e.g. consolidação de contas)



Equipamentos

Pessoas

Dinheiro

Produtos

Dinheiro

Imobilizado

Processos de 

Compras

Processos de 

Produção

Processos de 

Vendas

Processos de 

Tesouraria

Processos de 

RH

Transacções Registo e processamento

nas classes de transacções 

sgnificativas

R

A

Z

Ã

O

G

E

R

A

L

DF’s

Lançamento 

nos diários

Ajustamentos 

Valorizações 

Estimativas

Processo de 

encerramento

Matérias 

Primas

O relato financeiro depende de processos
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O que significa estar preparado

Relato 
financeiro 

de 
qualidade 
apropriada

Informação
financeira 
regular e 
emissão 

atempada

Um nível 
apropriado de 

perícia financeira 

Opinião de 
auditoria sem 

reservas

Cumprimento do 
referencial de 

relato financeiro 
(IFRS Vs PGC)

A forma das
demonstrações 

financeiras é 
transparente e 

completa
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Objectivo Início
Fase

Intermédia
Maturidade

Um nível apropriado 

de perícia financeira 

Uma equipa 

mínima, 

(número/perícia), 

orientada para o 

cumprimento de 

obrigações (e.g. 

fiscais)

Gestão 

profissional, 

envolvendo 

técnicos mais 

qualificados (e.g. 

perito contabilista)

Para além de uma equipa 

financeira profissional temos 

um Administrador Financeiro 

(“CFO”) envolvido nas 

decisões operacionais e 

financeiras, capaz de gerar 

confiança nos investidores. 

O que significa estar preparado

Alguns aspectos a considerar:

► Nível de preparação da equipa financeira e outos intervenientes

► Necessidades de recrutamento e formação  

► Nível de envolvimento e perícia do Administrador com o pelouro financeiro

► Necessidade de envolver consultores e especialistas (podem ajudar mas por si só é insuficiente)
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Objectivo Início
Fase

Intermédia
Maturidade

Informação

financeira 

disponível com 

regularidade.

Emissão atempada 

das demonstrações 

financeiras

Demonstrações 

financeiras 

emitidas muitos 

meses após o 

termo do exercício

Demonstrações

Financeiras 

emitidas até 3 

meses do termo 

do exercício

Emitidas numa data pré-

anunciada, preferencialmente 

até 2 meses do termo do 

exercício. Informação 

semestral/trimestral disponível 

atempadamente. Processos  

mensais de encerramento.

O que significa estar preparado

Alguns aspectos a considerar:

► Ter cronograma e monitorizar tarefas de encerramento mensal, trimestral e anual

► Existência de  processos de encerramento claramente definidos 

► Informação deve ser objecto de análises e conferências regulares

► Tempo normalmente necessário para preparar e disponibilizar a informação de gestão ou preparar 

demonstrações financeiras, deve ser reduzido
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Objectivo Início Fase Intermédia Maturidade

Opinião de auditoria 

não qualificada (i.e. 

sem reservas)

Opinião com 

reservas

Opinião sem 

reservas no ano 

corrente e qualificada 

em exercícios 

anteriores

Opinião sem reservas 

para todos os anos 

apresentados

O que significa estar preparado

Alguns aspectos a considerar:

► Titularidade do Imobilizado (e.g. titularidade de imóveis, tratamento de concessões, locações e 

bens de domínio público)

► Insuficiências na formalização dos direitos e obrigações associados à transferência de recursos da 

tutela para as EP ou vice-versa (e.g. subvenções e subsídios reembolsáveis ou não reembolsáveis, 

dotações de capital, empréstimos etc.)

► Deficiente controlo dos bens de imobilizado (existência e valorização), necessidade de efectuar 

inventários, manter registos actualizados

► Contas a pagar: Processos em vigor não asseguram razoavelmente o corte de operações, 

ausência de rotinas regulares de confirmação e reconciliação de saldos

► Existências: Ausência de inventários periódicos, valorização inadequada, corte de operações

► Divulgação de saldos e transacções com partes relacionadas.
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Objectivo Início
Fase

Intermédia
Maturidade

A forma das

Demonstrações 

financeiras é 

transparente e 

completa

Notas incompletas,

formato tabular e 

com explicações 

muito limitadas. 

Sem demonstração 

de fluxos de caixa

Divulgações 

completas, mas 

pouco

informativas. 

Divulgações completas,

informativas e 

transparentes, incluindo 

partes relacionadas, fluxos 

de caixa e movimentos nos 

capitais próprios.

O que significa estar preparado

Alguns aspectos a considerar:

► Preparação de demonstração de fluxos de caixa e notas relacionadas

► Divulgação de políticas contabilísticas significativas de forma clara e transparente

► Divulgação de julgamentos significativos (e.g. controlo, transferência de riscos e vantagens)

► Divulgação de fontes de  incerteza das estimativas (pressupostos, sensibilidade, resolução 
esperada)

► Identificação de partes relacionadas e respectiva divulgação de saldos e transacções. A explicação 
do racional económico dessas transacções deve ser clara.
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Objectivo Início
Fase

Intermédia
Maturidade

Cumprimento do 

referencial de relato 

financeiro 

PGC não é 

completamente 

seguido (e.g. 

vendas 

reconhecidas com 

a facturação)

Cumprimento das 

regras do PGC, 

complementado 

pelas IFRS em 

matérias omissas

Demonstrações financeiras 

que cumprem com as IFRS.

O que significa estar preparado

Alguns aspectos a considerar:

► As empresas com ambição de se financiarem no mercado de capitais devem assumir como 
objectivo as IAS/IFRS, na medida que se traduz no referencial de aceitação internacional mais 
ampla. 

► Necessidade de clarificar o quadro de normalização contabilística para as empresas que 
pretendem ver as suas acções admitidas à negociação

► Algumas matérias tratadas nas IFRS não cobertas pelo PGC:

– Tratamento de locações

– Concentração de actividades empresariais e 

consolidação de contas

– Contratos de concessão

– Impostos diferidos

– Pensões de reforma 

– Divulgação de informação sobre segmentos 

operacionais, resultados por acção


