
  

O relato financeiro sobre provisões, passivos contingentes e 

activos contingentes: o caso português 

 

Resumo: 

O relato financeiro relativo a situações de risco e incerteza pode ser efectuado sob a forma de 

provisões, passivos contingentes ou activos contingentes. O Plano Oficial de Contabilidade 

português, não é muito claro quanto ao tratamento contabilístico deste tipo de informação, 

principalmente, quanto aos passivos e activos contingentes. Mas, através da Directriz 

Contabilística 18 as empresas portuguesas são obrigadas a aplicar a IAS 37.  

O presente trabalho tem como objectivo verificar se em 2000 as empresas portuguesas 

cumpriram a norma IAS 37. Para o efeito foi feito um inquérito, por questionário, às 500 

maiores empresas portuguesas, sobre como trataram, em 2000, os factos que originaram 

provisões para riscos e encargos, passivos contingentes e activos contingentes.  

As principais conclusões vão no sentido de que a IAS 37 não é cumprido, uma vez que o facto 

de divulgar quer provisões para riscos e encargos, quer passivos e activos contingentes, não 

tem em conta os critérios de reconhecimento da norma. Além disso, os procedimentos de 

divulgação nem sempre são cumpridos. Em termos teóricos parece que os inquiridos possuem 

um conhecimento da norma. Contudo, atesta-se que esse conhecimento não é profundo.  
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Financial reporting about provisions, contingent liabilities and 

contingent assets: the Portuguese case. 

 

Abstract 

The financial reporting of situations concerning risk and uncertainty can be reported as 

provisions, contingent liabilities or contingent assets. The Portuguese Accounting Plan is not 

very clear in treating this kind of information, mainly, in respect to contingent liabilities and 

contingent assets. But, through the Accounting Directive 18 the Portuguese companies are 

obliged to accomplish IAS 37. 

 This paper focus on the analysis of the accomplishment of IAS 37 by the Portuguese 

companies, in the year 2000. For this purpose, it was made an inquiry, using a questionary, to 

the 500 bigger Portuguese companies, about how they treated the situations witch caused 

provisions for other risks and charges, contingent liabilities and contingent assets, in 2000. 

 The main conclusions indicate that the IAS 37 is not accomplished, because the reporting of 

provisions, contingent liabilities and contingent assets do not satisfy the recognition criteria’s 

defended by the standard. Moreover, the disclosure procedures are not always fulfilled too. It 

seems that, in a theoretical way, the respondents know how the standard. But we confirm that 

their knowledge is very poor. 

 

Key-words: Risk; uncertainty; contingencies; provisions; provisions for other risks and 
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1. Introdução 

A comunidade científica tem encetado esforços de investigação sobre a problemática da 

necessidade de alargamento da base informativa das demonstrações financeiras, sugerindo a 

utilidade de ser estabelecida uma estrutura conceptual de relato do risco que lhe permita 

responder às seguintes perguntas: será que o alargamento da base informativa irá ajudar nas 

tomadas de decisão de investimento? Será que os factores de risco deverão ser divulgados 

separadamente ou agrupados numa demonstração financeira? Será que todos os tipos de riscos 

deverão ser divulgados com igual importância, ou será que os investidores possuem alguma 

preferência? Ou seja, trata-se de um processo de identificação, priorização, 

avaliação/estimativa e divulgação, dos diversos factores de riscos que cada organização 

possui (Solomon et al., 2000). 

Neste processo, existem dois conceitos que, no campo do relato financeiro, assumem elevada 

importância: provisões e contingências. Estes dois termos, a nível internacional, encontram o 

tratamento contabilístico normalizado na International Accounting Standard (IAS) 37. Por 

sua vez em Portugal não existe qualquer regulamentação específica neste campo, ficando esta 

lacuna sanada pela aplicação da Directriz Contabilística 18. 

As empresas portuguesas, perante este vazio legal, e por imposição do normalizado pela 

Directriz referida, devem efectuar um tratamento das contingências de forma similar ao 

estabelecido na IAS 37. 

O presente trabalho pretende mostrar se as empresas em Portugal, durante o ano de 2000, 

perante situações que originam provisões para riscos e encargos, activos contingentes e 

passivos contingentes, aplicaram o tratamento contabilístico expresso na IAS 37.  

Ele apresenta-se estruturado da seguinte forma: um enquadramento teórico e normativo dos 

conceitos de provisão e contingência tanto ao nível da teoria contabilística como do 



  

tratamento contabilístico perpetrado pela IAS 37 e pelo Plano Oficial de Contabilidade 

(POC), seguido por um capítulo sobre a análise de um conjunto de estudos efectuados nesta 

área, para de seguida apresentarmos a metodologia seguida e a discussão dos resultados 

apurados. Finalizamos com a extracção das principais conclusões e das recomendações para 

posteriores investigações. 

 

2. Enquadramento teórico e normativo 

Os dois conceitos de provisão e contingência estão intimamente associados aos conceitos de 

risco e incerteza, já que estes últimos podem ser objecto de relevação e divulgação 

contabilística através daquelas figuras.  

Contudo, assim como o risco e a incerteza são conceitos distintos, também provisões e 

contingências o são. Enquanto que o conceito de risco está associado ao desenlace ou não de 

determinado evento, o conceito de incerteza, está relacionado com a probabilidade de 

ocorrência desse evento.  

A incerteza está associada ao “desconhecimento ou conhecimento incompleto das 

consequências de uma decisão económica”. O risco deriva de um “conjunto de dificuldades e 

perigos que envolvem a tomada de decisão em incerteza e que são assumidas pelo sujeito 

económico para conseguir um benefício na sua actividade” (Castrillo Lara, 1992: 29). 

Enquanto as provisões são “passivos incertos quanto à sua quantia ou vencimento” (IASB, 

1998: § 10), as contingências são “uma condição ou situação, cujo desfecho final, ganho ou 

perda [originando os chamados activos contingentes e passivos contingentes], só será 

confirmado na ocorrência, ou na não ocorrência, de um ou mais acontecimentos futuros e 

incertos” (IASB, 1994: § 3). 



  

Como podemos averiguar são conceitos próximos e relacionados. Contudo saliente-se, que 

face às possíveis figuras que as contingências podem tomar – passivos contingentes e activos 

contingentes – assim como também, face aos actuais conceitos de activo e passivo, existe uma 

correcta diferenciação entre provisão e contingência. Em suma, a diferença reside aqui: 

embora “todas as provisões sejam contingentes” (IASB, 1998: §. 12) pelo carácter de 

incerteza que possuem, nem todas as contingências são relevadas/divulgadas sob a égide das 

provisões. 

De acordo com a IAS 37 um passivo contingente é “uma obrigação possível que surja de 

eventos passados e cuja existência somente será confirmada pela ocorrência ou não ocorrência 

de um ou mais eventos futuros incertos não totalmente dentro do controlo das empresas; ou 

uma obrigação presente que surja proveniente de eventos passados mas que não é reconhecida 

porque: não é provável que uma saída de recursos incorporando benefícios económicos seja 

exigida para liquidar a obrigação; ou a quantia da obrigação não possa ser mensurada com 

suficiente fiabilidade” (IASB: 1998; § 10). 

Um activo contingente é um “activo possível que surja proveniente de acontecimentos 

passados e cuja existência somente será confirmada pela ocorrência ou não ocorrência de um 

ou mais eventos futuros incertos não totalmente dentro do controlo da empresa” (IASB: 1998; 

§ 10). 

As incertezas originam o reconhecimento de passivos sob a forma de provisões quando: a) 

houver uma obrigação presente, legal ou implícita, resultante de eventos passados; b) for 

provável que uma saída de recursos incorporando benefícios económicos seja exigida para 

liquidar a obrigação; e, c) possa ser feita uma estimativa fiável da quantia da obrigação. 

Se algum destes critérios de reconhecimento não for cumprido, estamos perante um passivo 

contingente. Saliente-se que, de acordo com a IAS 37, enquanto as provisões são 



  

reconhecidas no balanço, na demonstração dos resultados e nas notas anexas, os passivos 

contingentes e os activos contingentes apenas podem ser divulgados nas notas ao balanço e 

demonstração dos resultados. 

Quanto às divulgações nas notas anexas ao balanço e demonstração dos resultados, a IAS 37 

refere que quanto às provisões deve ser divulgado: o valor contabilístico no início e no fim do 

período; as provisões adicionais constituídas no período, ou o aumento das já constituídas; os 

montantes utilizados; os montantes revertidos; os aumentos nas provisões de valores 

actualizados em consequência da passagem do tempo e do efeito de alterações das taxas de 

actualização. A estas divulgações deve-se acrescentar: uma breve descrição da natureza da 

obrigação e do prazo esperado para a ocorrência de qualquer saída de benefícios económicos; 

uma indicação das incertezas relativas ao montante e vencimento das obrigações; o valor do 

activo reconhecido pelo reembolso esperado. 

Para cada classe de passivos contingentes deve ser divulgado: uma estimativa do seu efeito 

financeiro; uma indicação das incertezas relativas ao montante e vencimento das obrigações; a 

possibilidade de qualquer reembolso. 

Relativamente aos activos contingentes deve ser divulgado: uma breve descrição da natureza 

do activo contingente à data do balanço; e, quando possível, uma estimativa do seu efeito 

financeiro, desde que salvaguardado o princípio da prudência. 

Em Portugal, o nosso Plano Oficial de Contabilidade (POC), em matéria de contingências 

possui algumas lacunas legais, pelo menos no que toca aos factos contingentes que devem ser 

divulgados no anexo, de acordo com o definido pela IAS 37 – os passivos e os activos 

contingentes. 



  

Os pontos do POC, antes da actualização dada pelo Decreto-Lei n.º 35/2005 de 17 de 

Fevereiro, que focavam esta problemática, não estabeleciam uma definição quer de 

contingência, quer de provisão. Ao invés disso, o ponto 2.9. referiai que “a sua constituição 

deve respeitar às situações a que estejam associados riscos e em que não se trate apenas de 

uma simples estimativa de um passivo certo”. 

Mais adiante, no ponto 3.2.1., relativamente à característica da relevânciaii diz que “deve ser 

entendida como a qualidade que a informação tem de influenciar as decisões dos seus utentes, 

ao ajudá-los a avaliar os acontecimentos passados, presentes e futuros”. Daqui resulta que, por 

uma questão de relevância as contingências devem ser divulgadas nas demonstrações 

financeiras. Saliente-se, contudo, que este argumento, deriva de uma interpretação implícita 

da qualidade da relevância. Ao longo do POC nada é referido quanto à política de divulgação 

das contingências. 

Nas notas explicativas da conta 29 – “Provisões para riscos e encargos”, o POC, antes da 

actualização de 2005, referiaiii que “esta conta serve para registar as responsabilidades 

derivadas dos riscos de natureza específica e provável (contingências)”. 

Em suma, o POC apenas apresenta o tratamento relativo às provisões para riscos e encargos. 

Quanto às restantes figuras de contingências – passivos contingentes e activos contingentes – 

nada refere quanto ao seu tratamento contabilístico. 

Com a publicação da Directriz Contabilística 18, que por força do Decreto-Lei n.º 367/1999, 

de 18 de Setembro, passou a ter, assim como as demais directrizes, força vinculativa, o vazio 

legislativo em matéria contingências passou a encontrar-se sanado. Como esta Directriz 

passou a estabelecer uma hierarquia quanto à aplicação dos princípios contabilísticos 

geralmente aceites, as empresas portuguesas passaram a estar obrigadas a cumprir a IAS 37, 

quanto ao tratamento contabilístico dos passivos contingentes e dos activos contingentes. 



  

 3. Revisão da bibliografia 

O esforço de investigação nesta área tem culminado na produção de alguns estudos empíricos 

que retratam a forma como tais factos são tratados pelos profissionais da contabilidade e quais 

as suas relações com outros factores caracterizadores das envolventes, tais como: o preço de 

cotação das acções, a teoria da agência, a dimensão da empresa, a situação macroeconómica 

do país, o sector de actividade, a participação na estrutura de capital próprio. Outros estudos 

têm-se debruçado na análise do grau de cumprimento das normas de contabilidade nesta área 

e na interpretação dos termos probabilísticos (provável, razoavelmente possível e remoto) que 

estão na base do reconhecimento e/ou divulgação dos factos contingentes. 

 

3.1. Estudos empíricos relacionados com a atribuição de equivalentes numéricos a 

termos de probabilidade 

A contabilização dos activos e passivos contingentes, para além de depender da verificação de 

um requisito relacionado com a sua quantificação, também depende da interpretação que 

possa ser efectuada dos três termos estatísticos que definem a sua possibilidade de ocorrência: 

provável, razoavelmente possível e remoto. 

A questão de atribuição de equivalentes numéricos a estes termos de probabilidade é 

discutível, subjectiva e em pouco contribui para a resolução da maioria dos problemas que na 

prática surgem. 

Tal argumento ganha mais força quando a interpretação dos termos probabilísticos é diferente 

entre vários avaliadores. Para uns, por exemplo, o termo provável pode ser considerado como 

equivalente a uma probabilidade superior a oitenta por cento, enquanto que para outros essa 

percentagem pode ser considerada como razoavelmente possível. 

O Statement of Financial Accounting Standard (SFAS) 5 (1975) refere o seguinte: 

− Provável: o evento ou eventos futuros provavelmente ocorrerão; 



  

− Razoavelmente possível: a possibilidade de que um evento ou eventos futuros ocorram é 

mais que remota, mas menos que provável; 

− Remota: a probabilidade de que o evento ou eventos futuros ocorram é pequena. 

 

Esta conceitualização é subjectividade, pois define os termos de forma teórica, sem qualquer 

quantificação. Já a definição expressa pelo Registo de Economistas Auditores de Espanha 

(1993) é muito mais concreta: 

− Provável: a probabilidade de ocorrência de um futuro evento é próxima de um; 

− Razoavelmente possível: a probabilidade de ocorrência de um futuro evento está 

compreendida entre zero e um; 

− Remota: a probabilidade de ocorrência de um futuro evento é próxima de zero. 

 

Na mesma linha de pensamento, Cravo (1994) refere que estes termos probabilísticos dizem 

respeito às seguintes percentagens de probabilidade: 

− Razoavelmente certo: a probabilidade ocorrência de um futuro evento está compreendida 

entre 95% e 100%; 

− Provável: a probabilidade de ocorrência de um futuro evento está compreendida entre 50% 

e 95%; 

− Possível: a probabilidade de ocorrência de um futuro evento está compreendida entre 5% e 

50%; 

− Remota: a probabilidade de ocorrência de um futuro evento é inferior a 5%. 

 

Outros estudos nesta área foram efectuados no sentido de medir a percepção de determinados 

profissionais dos termos probabilísticos inicialmente expostos. São de destacar dois: o estudo 

de Chesley e Wier (1985) e o estudo de Castrillo Lara (1992). 



  

Chesley e Wier (1985) realizaram um inquérito entre advogados e economistas canadianos 

para determinar o significado dos termos provável, improvável e inestimável. Os resultados 

foram os seguintes: ao termo de provável foi atribuído uma percentagem entre 80% e 70%; ao 

termo improvável foi atribuído uma percentagem entre 20% e 11,3%; e, ao termo inestimável 

foi atribuído uma percentagem entre 60% e 75%. 

O estudo de Castrillo Lara (1992) consubstanciou-se num inquérito direccionado às empresas 

espanholas pedindo a interpretação dos termos provável, razoavelmente possível e remoto. Os 

resultados foram os seguintes: ao termo de provável foi atribuído uma percentagem entre 50% 

e 80%; ao termo razoavelmente provável foi atribuído uma percentagem entre 10% e 80%; e, 

ao termo remoto foi atribuído uma percentagem entre 10% e 40%. 

Destes dois estudos pode-se concluir que existe alguma imprecisão na interpretação destes 

termos probabilísticos, que pode obstar à correcta interpretação das normas contabilísticas. 

 

3.2. Estudos empíricos relacionados com a influência da divulgação de contingências no 

preço de cotação das acções 

A contabilização de qualquer situação contingente, devido a estar relacionada com a 

existência de climas de incerteza, tem implicações no preço de cotação das acções, pois 

evidencia circunstâncias potenciais de risco que têm de ser equacionadas nas decisões de 

investimento. 

Existem estudos empíricos que analisam a influência da divulgação das contingências no 

preço de cotação das acções. Um desses estudos foi realizado por Banks e Kinney (1982), 

onde, considerando que a existência de perdas contingentes de acordo com a sua aparente e/ou 

esperada importância é uma medida de qualidade dos resultados do exercício, testam as 

seguintes hipóteses: 



  

1. O desempenho do preço de cotação das empresas que apresentam ter uma nova perda 

contingente em relação àquelas que não possuem uma nova perda contingente é negativo; 

2. O desempenho do preço de cotação é mais negativo nas empresas em que essa nova 

contingência foi divulgada na imprensa financeira, aprioristicamente, do que naquelas em 

que não existiu este tipo de divulgação; 

3. O desempenho do preço de cotação é mais negativo nas empresas que, por virtude da 

existência de perdas contingentes, receberam uma certificação legal de contas com uma 

opinião qualificada, do que naquelas que não receberam; 

4. A rendibilidade anormal baseada na qualidade e quantidade dos resultados é maior do que 

a rendibilidade anormal apenas baseado na quantidade dos resultados. No limite, as acções 

das empresas que possuam “boas notícias” relativamente à quantidade dos resultados, sem 

qualquer imparidade associada, terão retornos significativamente maiores que as acções 

das empresas que possuam “más notícias” e alguma imparidade associada. Ou seja, as 

estratégias de trading baseadas na previsão do sinal dos rendimentos anormais resultarão 

na compra de acções para as quais os rendimentos contabilísticos são maiores que a 

previsão efectuada no início do ano e de pequenas vendas de acções para as quais os 

rendimentos contabilísticos são menores que a previsão efectuada no início do ano. Uma 

estratégia similar baseada na qualidade dos rendimentos levará a compras de acções que 

não possuam qualquer imparidade associada e a pequenas vendas de acções que possuam 

alguma imparidade associada.  

 

As hipóteses 1, 2 e 3 vão medir, ceteris paribus, o desempenho do preço de cotação das 

acções das empresas condicionado pela divulgação de novas contingências, utilizando a 

diferença entre a rendibilidade anormal acumulada das empresas incluídas na amostra e a 

rendibilidade anormal média acumulada das empresas de controlo (empresas que não 



  

divulgaram, entre 1969 e Junho de 1975, qualquer facto contingente, emparelhadas de acordo 

com a indústria e o sinal das rendibilidades esperadas para o período em estudo), através da 

realização do teste T para duas amostras emparelhadas. A hipótese 4 vai medir as 

rendibilidades anormais relativas ao conhecimento prévio dessas mesmas contingências, 

utilizando a média e o desvio padrão da rendibilidade anormal acumulada das empresas que 

divulgaram novas contingências e das correspondentes empresas de controlo. 

Para o efeito, os autores extraíram uma amostra de empresas americanas incluídas no 

Accounting Trends and Techniquesiv que relataram uma contingência, pelo menos, em um 

relatório e contas anual, durante o período de 1969 e Junho de 1975. Como todas as hipóteses 

definidas obrigam a identificar o relato de uma nova contingência para determinado exercício 

económico (período T), os autores, com o objectivo de assegurar esta premissa efectuaram 

uma análise do Wall Street Journal Index, para os exercícios económicos T e T-1, para 

determinar se a divulgação, neste jornal, do evento antecedente que esteve na origem da 

contingência, foi efectuada no período T e assegurar que esse período correspondeu ao 

primeiro exercício económico em que foi efectuada essa divulgação, ou seja, não foi 

encontrada qualquer divulgação no período T-1. Desta metodologia de recolha de dados 

resultou uma amostra de 92 empresas. 

Os resultados mostraram que o desempenho do preço de cotação das acções das empresas 

com novas contingências, durante o período de 1969-75, era significativamente pior, do que o 

das empresas sem novos eventos contingentes divulgados. A diferença obtida neste primeiro 

resultado era maior nas empresas com uma certificação legal de contas com uma opinião 

qualificada, do que naquelas onde apenas existia uma divulgação nas demonstrações 

financeiras. Contudo, esta diferença era maior nas empresas com divulgação prévia na 

imprensa financeira. 



  

Quanto à hipótese 4, os resultados mostraram que o desempenho anormal do preço de 

cotação, baseado na qualidade dos resultados era inferior aquele apenas baseado na 

quantidade dos mesmos. Contudo, o acréscimo de informação qualitativa à informação 

quantitativa permitia o aumento de aproximadamente um terço do desempenho. 

Seguindo o mesmo tipo de estudo, Frost (1991) tentou replicar o trabalho de Banks e Kinney 

(1982), mantendo as mesmas hipóteses iniciais, assim como a metodologia adoptada. O autor, 

para além de testar estas hipóteses, definiu uma outra hipótese: a avaliação da gravidade da 

nova contingência por parte do auditor é influenciada por factores económicos e pelo próprio 

interesse do auditor. Ou seja, a avaliação da gravidade da nova contingência por parte do 

auditor está negativamente correlacionada com a dimensão do cliente, resultados não 

esperados, percentagem de crescimento do Produto Nacional Bruto, rendibilidades anormais 

acumuladas e divulgação antecedente no Wall Street Journal.  

O estudo incidiu sobre o período de 1976-84 e analisou 72 empresas que divulgaram novas 

contingências e 270 carteiras de títulos de empresas. 

Os resultados corroboraram as conclusões do trabalho anterior, assim como a sua robustez 

perante a modificação do clima económico. Quanto à nova hipótese, através da utilização de 

um modelo de regressão logística, ficou comprovado que os auditores classificavam como 

muito importantes aquelas perdas contingentes que ocorriam quando a economia estava 

estagnada, existia prévia divulgação na imprensa financeira, o desempenho do preço de 

cotação das acções era relativamente baixo ou até negativo e os resultados do cliente eram 

baixos. Relativamente ao factor de dimensão do cliente foi verificado que os auditores 

tendiam a emitir opiniões qualificadas a pequenos clientes. 

 

 



  

3.3. Estudos empíricos relacionados com a influência da teoria da agência na divulgação 

das contingências. 

A relação de agência realiza-se através de um vínculo contratual no qual o agente se 

compromete a realizar uma determinada tarefa em benefício do principal, recebendo uma 

recompensa como contraprestação dos serviços prestados. 

Esta relação produz-se sob uma delegação de autoridade no agente, necessária para que se 

realize a tarefa em benefício do principal, possibilitando a materialização das acções e a 

consecução dos objectivos (Jensen e Meckling, 1976). 

O problema da agência existe porque o principal não possui um conhecimento perfeito do 

comportamento do agente. Para diminuir o fosso de informação, a solução encontrada pelo 

principal é a implementação de medidas de monitorização e controlo do desempenho do 

agente. Estas medidas culminam num fluxo de informação importante para ambos: 

− “para o agente, que necessita das ferramentas necessárias para enfrentar os climas de 

incerteza das envolventes; 

− para o principal, pois necessita de controlar as decisões adoptadas pelo agente” (Gago 

Rodriguéz, 1996: 104). 

 

A contabilidade possui um importante papel no sistema de controlo da gestão realizada e, com 

frequência, o valor do resultado contabilístico serve de base ao sistema de remuneração do 

agente (Castrillo Lara, 1992). 

Consequentemente, perante climas de incerteza, o montante do resultado pode vir a ser 

manipulado pelo agente, de forma a atingir os seus objectivos pessoais, manipulação esta 

caracterizada pela não observância ou adaptação das normas contabilísticas aos interesses da 



  

gestão. Por sua vez, é natural que o principal, para obstar a manipulação dos resultados, 

aumente as medidas de controlo e monitorização. 

Um estudo efectuado por Kren & Kerr (1993), tendo por base um inquérito realizado a 192 

gestores de empresas classificadas na Fortune 500 Manufacturing Firms, devidamente 

seleccionados da Dun & Bradstreet’s Reference Book of Corporate Management, testou as 

seguintes hipóteses: 

− Hipótese 1: existe uma relação negativa entre a monitorização e o uso de compensações 

contingentes; 

− Hipótese 2: existe uma interacção entre monitorização e a existência de climas de 

incerteza. 

 

Os resultados vieram confirmar a hipótese 1. Além disso, concluiu-se que a monitorização é 

um factor moderador entre a existência de climas de incerteza e a utilização de compensações 

monetárias contingentes. Nas empresas que possuíam um baixo nível de monitorização, altos 

níveis de incerteza correspondiam altos níveis de compensações contingentes. Nas empresas 

que possuíam um alto nível de monitorização, a altos níveis de incerteza correspondiam 

baixos níveis de compensações contingentes. 

Um outro estudo tentou estudar a influência da teoria da agência na relevação/divulgação de 

eventos contingentes nas demonstrações financeiras. Castrillo Lara (1992) através da 

realização de uma análise discriminante, tentou averiguar a relação existente entre os índices 

económico-financeiros e o nível de divulgação de contingências. 

Os resultados obtidos permitiram concluir que as empresas que aumentavam os seus proveitos 

e quadro de pessoal de um período para o outro, cujas dívidas a curto prazo comparadas com 

as vendas eram elevadas, ou seja, sem problemas de crédito, eram as empresas que 

costumavam aumentar as provisões para riscos e encargos. Por outro lado, as empresas que 



  

diminuíam os seus proveitos e quadro de pessoal de um período para o outro, com limitações 

na obtenção de crédito a curto prazo, eram as que costumavam diminuir as provisões para 

riscos e encargos. 

As variáveis que condicionavam a divulgação de provisões para riscos e encargos eram a 

variação dos proveitos, do quadro de pessoal, a liquidez e o grau de endividamento. 

Além disso, “sendo que a variável com maior poder separador é o rácio que mede a variação 

percentual dos proveitos, vem confirmar a hipótese de que o agente encarregue da elaboração 

das demonstrações financeiras aplica em seu próprio benefício as normas de contabilísticas 

em matéria de contingências, aproveitando a subjectividade inerente a esta, obtendo desta 

forma o resultado desejado” (Castrillo Lara, 1992: 222). 

 

3.4. Estudos empíricos sobre a relação entre a divulgação de factos contingentes e o 

sector de actividade 

O estudo de Castelló Taliani e Lizcaino Alvarez (1989) tentou analisar se determinados 

sectores de actividade divulgavam mais contingências do que outros. Para o efeito, analisaram 

dados conjuntos das empresas espanholas, obtidos da Central de Balanços do Banco de 

Espanha, dos anos de 1986 e 1987, distribuídas por 11 dos mais representativos sectores de 

actividade. Após terem definido 11 tipos de contingências tentaram analisar quais os sectores 

que mais divulgavam e quais os que menos divulgavam, conseguindo estabelecer indícios de 

que o sector de actividade poderia ser um forte determinante na divulgação de eventos 

contingentes. 

 

 

 



  

3.5. Estudos empíricos relacionados com o cumprimento do normativo contabilístico em 

matéria de contingências 

Um estudo de referência a este nível foi realizado por Castrillo Lara (1992), resultado de um 

inquérito efectuado a 76 empresas espanholas. 

Ele comportou duas finalidades: 1) analisar o nível de divulgação das contingências, ou seja, 

quem é que divulga, que tipo de contingência é mais usual divulgar e onde é habitual 

divulgar; 2) e analisar o nível de cumprimento do normativo contabilístico. 

Os resultados obtidos foram os seguintes: a maioria das empresas inquiridas informava sobre 

perdas contingentes, onde o balanço, a demonstração dos resultados e o anexo eram as 

demonstrações financeiras mais utilizadas, sendo que, em alguns casos, também divulgavam 

no relatório de gestão. 

Da análise univariada verificou-se que a maioria das empresas seguiam o normativo 

contabilístico, no que respeita ao cumprimento da relevação de provisões para riscos e 

encargos. Contudo, quanto à divulgação no anexo de factos contingentes, 24% das empresas 

inquiridas não seguiam as normas contabilísticas. 

No que respeita aos acontecimentos subsequentes, apurou-se que cerca de 14% não 

informavam sobre tais eventos e quando o faziam, utilizavam o balanço, a demonstração dos 

resultados, o anexo e o relatório de gestão. 

Quanto aos procedimentos mais usados para apurar o grau de probabilidade concluiu-se que a 

natureza da contingência, a experiência da empresa em casos semelhantes e a opinião de 

peritos externos eram os mais usuais. Quanto às técnicas mais utilizadas para quantificar, a 

média, a regressão e a extrapolação linear eram as mais utilizadas. 

Para averiguar o nível de cumprimento do normativo contabilístico, foi efectuada uma análise 

multivariada, com o uso da análise factorial, obtendo 3 factores: factor 1 (nível de 



  

cumprimento do normativo contabilístico); factor 2 (propriedade da empresa); factor 3 

(atribuição de equivalentes numéricos). 

 

Estes factores foram convertidos em três classes com os seguintes perfis: 

− Classe 1: que correspondendo a 60 empresas inquiridas, caracteriza-se por serem empresas 

que cumpriam as normas contabilísticas, auditavam as suas demonstrações financeiras, 

revelavam informação sobre contingências e a propriedade da empresa era privada com 

participação estrangeira; 

− Classe 2: que correspondendo a 5 empresas inquiridas, caracteriza-se por a propriedade da 

empresa ser pública e cumpriam o normativo contabilístico, nos aspectos do quando e 

como informar; 

− Classe 3: que correspondendo a 11 empresas inquiridas, caracteriza-se por serem empresas 

que não cumpriam as normas de contabilidade sobre contingências, a propriedade da 

empresa era privada sem participação estrangeira e não revelavam qualquer informação 

sobre eventos contingentes. 

 

A título de resumo, vários estudos indicam que a relevação e/ou divulgação contabilística dos 

factos contingentes têm implicações na criação de valor das empresas (Banks e Kinney, 1982; 

Frost, 1991). Portanto, faz todo o sentido a existência de normas contabilísticas que 

harmonizem e estabeleçam tratamentos contabilísticos específicos nesta matéria. 

Contudo, as normas de carácter internacional (v.g. IAS 37) fazem depender o relato financeiro 

destes eventos da interpretação de termos probabilísticos indicativos da probabilidade da sua 

ocorrência: provável, razoavelmente possível e remoto. Alguns estudos têm mostrado a 

profunda subjectividade destes termos (Chesley e Wier, 1985; Castrillo Lara, 1992). Da 

análise conjunta da atribuição de equivalentes numéricos aos termos de probabilidade acima 



  

referidos efectuada por este autores fica expresso que um facto contingente poderá ser objecto 

de reconhecimento como provisão ou de divulgação nas notas ao balanço e demonstração dos 

resultados, dependendo da interpretação que cada avaliador possa efectuar dos termos 

probabilísticos referidos. 

Ao analisarmos esta subjectividade interpretativa ao abrigo da teoria da agência, tendo 

presente que existem estudos que suportam a premissa de que as empresas que apresentam 

elevados níveis de incerteza possuem maiores compensações contingentes atribuídas à gestão 

(Kren e Kerr, 1993) e que o resultado contabilístico tem servido de base ao sistema de 

remuneração da gestão, se não existir uma constante monitorização da qualidade da gestão 

por parte dos shareholders, então temos uma porta aberta à possível manipulação dos 

resultados por parte dos gestores, em benefício próprio, tal como comprovado por Castrillo 

Lara (1992). 

Perante este enquadramento, faz todo o sentido procedermos à análise de como os factos 

contingentes estão a ser tratados pelas empresas portuguesas. Concretizando, averiguar qual o 

nível de divulgação dos factos contingentes, verificar se tanto o sector de actividade, como a 

participação na estrutura do capital próprio são factores determinantes do relato financeiro das 

contingências assim como, analisar se a IAS 37 é cumprida. 

 

4. Hipóteses 

Da revisão bibliográfica efectuada ficou claro a importância que o relato financeiro de eventos 

contingentes tem na criação de valor de uma empresa (Banks e Kinney, 1982; Frost, 1991). 

Além disso, o relato financeiro destes factos contingentes, que deriva da ocorrência e 

identificação dos vários factores de risco da empresa, pode ser facilmente manipulado de 

forma a beneficiar os interesses da gestão, nomeadamente, quanto às compensações 

contingentes atribuídas (Castrillo Lara, 1992; Kren e Kerr, 1993). Daí o interesse de analisar o 



  

nível de relato financeiro das empresas portuguesas quanto a provisões para riscos e encargos, 

passivos contingentes e activos contingentes.  

Hipótese 1 – As empresas portuguesas, no ano de 2000, divulgaram provisões para riscos e 

encargos, passivos contingentes e activos contingentes? 

Não basta analisar se as empresas portuguesas relatam ou não sobre contingências. Convém 

averiguar que tipos de contingências são mais relatadas. Estudos como o de Castelló Taliani e 

Lizcaino Alvarez (1989) e Castrillo Lara (1992) debruçaram-se sobre o nível de divulgação 

das empresas espanholas, sendo que o primeiro, fez uma análise sectorial e, o segundo, uma 

análise empresarial e sectorial.  

Castelló Taliani e Lizcaino Alvarez (1989) analisaram 11 tipos de contingências: 

ajustamentos para clientes de cobrança duvidosa, amortizações de activos fixos, ajustamentos 

para a depreciação de existências, ajustamentos em investimentos financeiros, provisões por 

reparações, responsabilidades e fundos de pensões, diferenças de câmbio em moeda 

estrangeira, risco por descontos de efeitos, risco por avales e outras garantias, compromissos 

fora do balanço por leasing, activos reversíveis, previsões genéricas. 

Alguns dos tipos de contingências descritos, apesar de identificarem situações de risco que a 

empresa pode enfrentar, não assumem os conceitos de provisão, de passivos contingentes e de 

activos contingentes definidos na IAS 37. Por exemplo, as amortizações de activos fixos, os 

ajustamentos para depreciação de existências, os ajustamentos para clientes de cobrança 

duvidosa, os ajustamentos em investimentos financeiros, são casos específicos de correcções 

valorativas do activo, que estão reguladas noutras normas. Ou seja, no âmbito das normas 

internacionais não abarcam o conceito de contingência. 

Castrillo Lara (1992) estruturou o seu estudo de forma a analisar o nível de divulgação de 

contingências que resultam na diminuição de activos (amortização do imobilizado incorpóreo, 



  

amortização do imobilizado corpóreo, ajustamentos para a depreciação das existências, 

ajustamentos para títulos negociáveis, ajustamentos para clientes de cobrança duvidosa) e de 

contingências que resultam no aumento de passivos (litígios e reclamações, garantias pós-

venda, avales e garantias de terceiros, pensões, indemnizações ao pessoal, impostos). Mais 

uma vez, apenas estas últimas, as que resultam no aumento de passivos, são tratadas pela IAS 

37. Configuram, no âmbito do normativo contabilístico internacional, exemplos de 

contingências. Os exemplos que resultam na diminuição de activos, são verdadeiras 

correcções valorativas do activo. Não correspondem ao conceito de provisão da IAS 37. 

Portanto, dado que o objectivo do presente trabalho é analisar se a norma IAS 37 é cumprida 

pelas empresas portuguesas, os exemplos de factos contingentes que podem originar o 

reconhecimento de provisões para riscos e encargos ou a divulgação de passivos contingentes 

que incluímos no questionário, com a finalidade de averiguar qual o tipo de contingências que 

foi mais divulgada no ano de 2000 foram os seguintes: litígios e reclamações, garantias pós-

venda, avales e garantias de terceiros, pensões, indemnizações ao pessoal, impostos, pré-

aquisições empresariais, reestruturações empresariais, questões ambientais, factoring, 

expropriações e subsídios estatais.  

Como os exemplos de factos contingentes não se esgotam nesta tipologia, foi deixada uma 

questão aberta para que os inquiridos apresentassem mais exemplos que não estivessem 

incluídos na listagem apresentada. Quanto aos activos contingentes foi deixada uma questão 

aberta para que os inquiridos escrevessem as situações de activos contingentes divulgados. 

Hipótese 2 – Que tipos de contingências as empresas portuguesas, no ano de 2000, 

divulgaram? 

A norma internacional IAS 37, refere que o relato financeiro das contingências deve ser feito 

utilizando as seguintes demonstrações financeiras: reconhecimento e divulgação das 



  

provisões (balanço, demonstração dos resultados e notas ao balanço e demonstração dos 

resultados); divulgação dos passivos contingentes e dos activos contingentes (notas ao 

balanço e demonstração dos resultados).  

Contudo, é normal que no Relatório de Gestão, enquanto documento complementar 

obrigatório, também possam aparecer divulgações sobre factos contingentes. A finalidade 

deste documento é descrever a evolução fiel dos negócios e situação económica e financeira 

da entidade. De forma a cumprir este objectivo, este relatório deve conter uma descrição sobre 

os acontecimentos verificados após o encerramento do exercício, aliás em consonância com o 

estabelecido art.º 66.º do Código das Sociedades Comerciaisv. 

Hipótese 3 – Quais as demonstrações financeiras e documentos complementares obrigatórios 

que as empresas portuguesas, no ano de 2000, utilizaram para relatar sobre contingências? 

De acordo com a IAS 37, os motivos subjacentes à divulgação de passivos contingentes e 

activos contingentes são os seguintes: não ser provável que uma saída de recursos 

incorporando benefícios económicos seja exigida para liquidar a obrigação; a quantia da 

obrigação não possa ser mensurada com suficiente fiabilidade; o não cumprimento da 

definição de passivo ou de activo; a relevância da informação; e, a obediência ao princípio da 

prudência. 

Segundo o POC, como não existe um tratamento específico quanto a esta temática, os motivos 

são, em primeira linha, a relevância da informação e a obediência ao princípio da prudência, 

sendo que, pelo facto da Directriz Contabilística 18, obrigar a aplicação das normas 

internacionais, os restantes motivos referidos também deverão ser observados. 

Hipótese 4 – Quais os motivos subjacentes à divulgação dos passivos e activos contingentes? 



  

Para que se consiga observar o cumprimento dos motivos subjacentes à divulgação dos 

passivos e activos contingentes, é necessário interpretar os conceitos probabilísticos 

relacionados com a probabilidade de ocorrência destes factos – provável, razoavelmente 

possível e remoto - indispensáveis para que o relato financeiro de factos contingentes origine 

o reconhecimento de uma provisão ou a divulgação de um passivo contingentes ou de um 

activo contingente. Alguns estudos (Chesley e Wier, 1985; Castrillo Lara, 1992) comprovam 

a grande subjectividade inerente à interpretação destes termos, podendo obstar ao 

cumprimento das normas contabilísticas. 

Hipótese 5 – Qual a interpretação efectuada, pelos responsáveis do departamento de 

contabilidade, dos termos probabilísticos relacionados com a ocorrência dos factos 

contingentes? 

Hipótese 6 – As empresas portuguesas, durante o ano de 2000, para tratarem 

contabilisticamente as provisões, os passivos contingentes e os activos contingentes, 

aplicaram a IAS 37. 

O trabalho de Castelló Taliani e Lizcaino Alvarez (1989) ao debruçar-se no estudo do relato 

financeiro dos factos contingentes por sector de actividade, sugere que possivelmente pode 

existir uma relação entre o sector de actividade e o relato financeiro das contingências. 

Também o trabalho de Castrillo Lara (1992) sugere que, face aos diferentes objectivos 

existentes entre empresas privadas e públicas, pode existir uma relação entre a participação na 

estrutura de capital próprio e o relato financeiro das contingências. 

Hipótese 7 – A propensão para a divulgação de informação sobre factos contingentes 

depende do tipo de sector de actividade e do tipo de participação na estrutura de capital 

próprio. 



  

5. Metodologia estatística adoptada  

5.1. Caracterização da amostra 

A recolha da amostra para a realização do presente estudo foi efectuada de acordo com um 

método de amostragem dirigida por conveniência. Neste estudo a população alvo foi 

composta pelas empresas portuguesas. Através da análise do ranking das 500 melhores 

empresas, em 2001, da revista Exame, classificadas de acordo com o seu volume de vendas, 

activo líquido e capital próprio, resultou uma amostra de 500 empresas. 

Para a recolha dos dados, foi enviado, via postal, um inquérito por questionário à totalidade 

das empresas que constituíram a amostra.  

Entre as principais limitações, tanto deste instrumento de recolha de dados, como do método 

de amostragem utilizado destacam-se: as baixas taxas de resposta, a impossibilidade de 

demonstrar a representatividade da amostra, a impossibilidade de medir o erro amostral e a 

impossibilidade de identificar potenciais enviesamentos (Reis et. al., 1999). 

Para minimizar estes riscos, foram efectuados os seguintes procedimentos: 

1. O questionário foi testado previamente com um grupo de pessoas do meio académico, de 

modo a aperfeiçoar o seu conteúdo e vocabulário; 

2. Todos os questionários foram acompanhados com uma carta de apresentação dirigida aos 

presidentes do conselho de administração e/ou gerentes, onde se explicavam os objectivos 

do estudo e se aconselhava que o seu preenchimento devia ser feito pelos responsáveis dos 

departamentos da contabilidade; 

3. Foi disponibilizado um número de telefone e um endereço electrónico, para eventuais 

esclarecimentos; 



  

4. Com a finalidade de maximizar o número das respostas, junto com o questionário foi 

enviado um envelope de resposta sem franquia e uma folha de instruções com a indicação 

do tempo aproximado de preenchimento; 

5. Foram efectuados dois pedidos de participação no preenchimento do questionário, via 

postal. 

 

A caracterização da amostra encontra-se exposta na tabela 1: 

Critérios de 
caracterização da 

amostra 

Características da amostra (500 
empresas) 

Características das observações (N=78 
empresas) 

- Taxa de resposta  15,6% 

- Localização geográfica 
(sede da empresa) 

As zonas geográficas mais representativas 
são: Lisboa e Vale do Tejo (63,8%); 
Norte (21,6%) e Centro (10,8%) 

As zonas geográficas mais representativas 
são: Lisboa e Vale do Tejo (65,4%); 
Centro (15,4 %) e Norte (12,8%) 

- Sector de actividade 

14 sectores, onde os mais representativos 
são: Alimentar e Distribuição Alimentar 
(15,6%); Electrónica e Telecomunicações 
(11,2%); Químico (11%); e Automóvel 
(10,2%).  

13 sectores, onde os mais representativos 
são: Electrónica e Telecomunicações 
(14,1%), Alimentar e Distribuição 
Alimentar (10,3%); Químico (10,3%); e 
Automóvel (10,3%).  

- Dimensão da empresa 
(volume de vendas, 
activo líquido e capital 
próprio) 

As empresas que constituem a amostra 
possuem um volume de vendas situado 
entre 5.601,9MEuros e 36MEuros, activo 
líquido situado entre 14.887MEuros e 
1,3MEuros e capitais próprios situados 
entre 6.204,7MEuros e -544,6MEuros. 

As empresas que responderam ao 
questionário possuem um volume de 
vendas situado entre 5.601,9MEuros e 
36,8MEuros, activo líquido situado entre 
4.027MEuros e 4,6MEuros e capitais 
próprios situados entre 2.334,2MEuros e -
77,7MEuros. 

- Participação na 
estrutura de capital 

Quanto ao controlo accionista 64,4% é 
privado, 5,4% é público e 30,2% é 
estrangeiro. 

Quanto ao controlo accionista 56,4% é 
privado, 12,8% é público e 30,8% é 
estrangeiro. 

Tabela 1 – Caracterização da amostra 

 

5.2. Estrutura do inquérito 

A estrutura do inquérito está dividida em quatro blocos, de acordo com as hipóteses 

levantadas: 

− Bloco I: dados gerais da empresa, que engloba 3 variáveis – da variável 1 à 3; 

− Bloco II: Informação prestada no relatório de contas de 2000, que engloba 66 variáveis – 

da variável 4 à 69; 



  

− Bloco III: Critérios de reconhecimento das provisões, passivos contingentes e activos 

contingentes, que engloba 14 variáveis – da variável 70 à 83; 

− Bloco IV: Critérios de quantificação, atribuição de probabilidades e divulgação, que 

engloba 18 variáveis – da variável 84 à 101 (ver anexo II). 

 

As hipóteses 1 a 5 e a hipótese 7 serão estudadas de acordo com a informação recolhida no 

bloco I, II e III. A hipótese 6 será estudada de acordo com a informação fornecida pelos 

blocos I, II, III e IV. 

 

5.3. Testes estatísticos implementados 

O teste estatístico para estudar as hipóteses 1 a 5, ou seja, verificar qual o nível de divulgação 

de informação sobre eventos contingentes nas contas de 2000, quais os motivos que 

determinam a sua divulgação, os critérios de determinação das probabilidades de ocorrência 

das contingências mais utilizados, as técnicas de quantificação mais usuais e a atribuição de 

equivalentes numéricos, foi a análise univariada, recorrendo ao cálculo da média, do desvio 

padrão e das frequências relativas. 

Para testar a hipótese 7, ou seja, a associação entre o sector de actividade e participação na 

estrutura de capital própriovi com a divulgação de factos contingentes, foi utilizado o teste de 

independência do qui-quadrado baseado numa tabela de contingência.  

Para testar a hipótese 6, ou seja, concluir se as empresas portuguesas cumprem a IAS 37 em 

matéria de provisões, passivos contingentes e activos contingentes, foi efectuada uma análise 

multivariada, recorrendo ao método dos componentes principais. 

 

 



  

6. Análise de dados 

6.1. Análise do grau de divulgação e do nível de cumprimento dos critérios de 

reconhecimento estabelecidos na IAS 37 

Da observação dos dados da tabela 2, das 61,5% empresas que prestam informação nas suas 

demonstrações financeiras sobre provisões para riscos e encargos, 29,2% prestam informação 

sobre passivos contingentes e apenas 6,3% sobre activos contingentes. Apesar disso, dentro 

das 38,5% empresas que não informam sobre provisões para riscos e encargos, consegue-se 

encontrar 13,3% empresas que informam sobre passivos contingentes. 

As empresas que informam sobre passivos contingentes representam 23,1% da totalidade das 

respostas, sendo que 77,8% destas prestam também informação sobre provisões para riscos e 

encargos. Das 76,9% que não divulgam passivos contingentes, mais de cinquenta por cento 

prestam informação sobre provisões para riscos e encargos. 

Todas as 3,8% empresas que informam sobre activos contingentes também informam sobre 

provisões para riscos e encargos. 

Divulga provisões p/ 
riscos e encargos 

Divulga passivos 
contingentes Total 

Divulga activos 
contingentes Total 

Sim Não Sim Não 
Sim 14 34 48 3 45 48 
Não 4 26 30 0 30 30 

Total 18 60 78 3 75 78 
Tabela 2 – Frequências absolutas das variáveis “divulga provisões para riscos e encargos”, “passivos 

contingentes” e “activos contingentes” 
 
 
 
 

Divulga provisões 
para riscos e 

encargos no Balanço

Divulga provisões p/ riscos e 
encargos nas Notas Total 

Sim Não 
Sim 41 6 47 
Não 1 30 31 

Total 42 36 78 
Tabela 3 – Frequências absolutas das variáveis divulga provisões para riscos e encargos no Balanço e Notas 

 



  

As empresas que prestam informação sobre provisões para riscos e encargos no balanço 

representam 60,3% das respostas obtidas (tabela 3). Destas, a evidência demonstra que 87,2% 

complementa a informação com relato nas notas ao balanço e demonstração de resultados. 

Contudo, é interessante verificar que 12,8% não cumpre as normas contabilísticas, quer 

portuguesas (POC), quer as internacionais (IAS 37), pois não complementam a informação 

quantitativa expressa no balanço e na demonstração dos resultados com informação 

qualitativa nas notas ao balanço e demonstração dos resultados.  

Divulga passivos 
contingentes nas 

Notas 

Divulga passivos contingentes 
no Relatório de Gestão Total 

Sim Não 
Sim 2 15 17 
Não 2 59 61 

Total 4 74 78 
Tabela 4 – Frequências absolutas das variáveis divulga passivos contingentes nas Notas e Relatório de Gestão 

 

Ao nível da divulgação dos passivos contingentes, a tabela 4 evidencia que é usual efectuá-la 

nas notas ao balanço e demonstração de resultados, pois apesar de apenas 21,8% prestar este 

tipo de informação nas notas, só 5,1% apresenta informação sobre passivos contingentes no 

relatório de gestão. Contudo, dos 5,1% que optam por incluir informação no relatório de 

gestão, 50% faz com o objectivo de melhor clarificar as situações divulgadas nas notas, sendo 

que os restantes elegem este documento como o local apropriado para efectuar a sua 

divulgação. 

Considerando as variáveis isoladamente pode-se verificar a sua dimensão percentual em 

relação aos dados observados. Das 78 empresas que responderam, 60,3% presta informação 

sobre provisões para riscos e encargos no balanço e demonstração de resultados, 53,8% presta 

informação sobre provisões para riscos e encargos nas notas ao balanço e demonstração de 

resultados, 21,8% sobre passivos contingentes e 3,8% sobre activos contingentes nas notas ao 



  

balanço e demonstração de resultados e 5,1% sobre passivos contingentes no relatório de 

gestão (tabela 5). 

Variáveis Fi fi 
Sim Não Sim Não 

- Divulga provisões para riscos e encargos em 2000 48 30 61,5% 38,5% 
- Divulga passivos contingentes em 2000 18 60 23,1% 76,9% 
- Divulga activos contingentes em 2000 3 75 3,8% 96,2% 
- Divulga provisões para riscos e encargos no Balanço 47 31 60,3% 39,7% 
- Divulga provisões para riscos e encargos nas Notas 42 36 53,8% 46,2% 
- Divulga passivos contingentes nas Notas 17 61 21,8% 78,2% 
- Divulga passivos contingentes no Relatório de Gestão 4 74 5,1% 94,9% 
- Divulga activos contingentes nas Notas 3 75 3,8% 96,2% 
- Divulga activos contingentes no Relatório de Gestão 0 0 0,0% 0,0% 

Tabela 5 – Avaliação da forma de divulgação de factos contingentes 

 

Relativamente à hipótese 1 conclui-se que nem todas as empresas que prestam informação 

sobre provisões para riscos e encargos no balanço e demonstração de resultados, 

complementam essa informação com descrições qualitativas e/ou quantitativas nas notas ao 

balanço e demonstração de resultados, originando um incumprimento do normativo 

contabilístico. 

As situações de activos contingentes relatadas são muito diminutas, uma vez que a 

observância do princípio da prudência, aliás elegido como um dos mais importantes motivos 

para a divulgação de activos e passivos contingentes, restringe o seu relato a circunstâncias 

com probabilidade de ocorrência virtualmente certa.  

Quanto ao relatório de gestão como veículo de divulgação de informação sobre factos 

contingentes, fica evidenciado que, regra geral, esse aforismo não se verifica.  

Dos gráficos 1 e 2 conclui-se que, relativamente à hipótese 2, os eventos contingentes mais 

divulgados no ano de 2000 foram os seguintes: 

− Através da figura das provisões para riscos e encargos: as garantias pós-venda, os 

impostos, os litígios e reclamações, as pensões e outros riscos e encargos, que incluem 

eventos relacionados com actos médicos, investimentos financeiros, acidentes de trabalho, 



  

perdas em associadas, desenvolvimento de equipamento, planos de stock options e perdas 

com pessoal no caso de futuras falências; 

Gráfico 1 – Factos contingentes divulgados sob a forma de provisões para riscos e encargos 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

Gráfico 2 – Factos contingentes divulgados sob a forma de passivos contingentes 

 

− Através da figura de passivos contingentes: os avales e garantias de terceiros, os litígios e 

reclamações e as pensões; 

− Através da figura dos activos contingentes: os avales e garantias a terceirosvii e litígios e 

reclamações. 
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Estes dados corroboram, nomeadamente o gráfico 1, as conclusões deduzidas anteriormente 

para a hipótese 1. O gráfico 1 evidencia que em determinados factos contingentes (impostos, 

indemnizações ao pessoal, reestruturações empresariais e outros riscos e encargos) é 

efectuado um reconhecimento de provisões para riscos e encargos no balanço e na 

demonstração dos resultados, sem que sejam prestadas informações mais detalhadas nas notas 

anexas ao balanço e demonstração dos resultados. Logo, tanto o normativo contabilístico 

português (POC), como o internacional (IAS 37), em matéria de divulgação de provisões para 

riscos e encargos nas notas ao balanço e demonstração de resultados, não foi cumprido na 

totalidade, pelas empresas portuguesas, durante o ano de 2000. 

Quanto à hipótese 3 o balanço, a demonstração dos resultados e as notas são as demonstrações 

financeiras mais utilizadas para o relato financeiro das contingências, representando 73,58% 

das observações. A estes seguem-se o balanço/demonstração dos resultados e as notas, mas 

vistos de forma independente, com uma frequência de 9,43%. Dos dados observados, 5,66% 

dizem respeito a situações que foram divulgadas no balanço/demonstração dos resultados, nas 

notas e no relatório de gestão, conjuntamente (gráfico3). 

 

 

 

 

 

 
 

Gráfico 3 – Demonstrações financeiras e documentos complementares utilizadas para a divulgação de factos 
contingentes 
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No que respeita aos motivos subjacentes à tomada de decisão sobre divulgar ou não divulgar 

determinado activo e/ou passivo contingente, a tabela 6 mostra que através da análise da 

média, da mediana e do desvio padrão pode-se estabelecer uma hierarquia, de acordo com o 

grau de importância, dos motivos que servem de base ao relato desta informação. 

Variáveis N Média Mediana Desvio 
Padrão 

% Índice 
1 e 2 

% Índice 
4 e 5 

 
- Grau de probabilidade de ocorrência inferior 

 
21 

 
3,43 

 

 
4 

 
0,717 

 
0,286 

 
0,524 

 
- Impossibilidade de quantificação razoável 
 

 
20 

 
3,15 

 
3 

 
0,447 

 
0,35 

 
0,40 

 
- Não cumprimento da definição passivo/activo 
 

 
23 

 
3,17 

 
3 

 
0,698 

 
0,30 

 
0,435 

 
- Relevância da informação 
 

 
24 

 
1,96 

 
1 

 
1,812 

 
0,75 

 
0,167 

 
- Obediência ao princípio da prudência 
 

 
22 

 
2,63 

 
2 

 
1,401 

 
0,64 

 
0,273 

Tabela 6 – Dados estatísticos relacionados com os motivos subjacentes à decisão de divulgar activos e passivos 
contingentes 

 

São a relevância da informação e a obediência ao princípio da prudência, que possuem uma 

mediana mais baixa, 1 e 2 respectivamente. O seu desvio padrão é dos mais altos, 1,812 e 

1,401 respectivamente, indicando a existência de uma maior dispersão nestas variáveis. 

Recorrendo à coluna que mede a percentagem de resposta centrada nos índices 1 e 2, cuja 

escala de Likertviii refere indicarem graus de importância elevada, conclui-se que o motivo da 

relevância da informação recebe 75% de respostas e a observância do princípio da prudência 

64%. 

Por sua vez, os motivos considerados menos importantes para suportar a decisão de informar 

sobre activos e passivos contingentes são precisamente aqueles que, de acordo com a IAS 37, 

deviam servir de base à tomada dessa decisão: a impossibilidade de quantificação razoável, o 

não cumprimento da definição de passivo/activo e o grau de probabilidade de ocorrência. 



  

Pode-se, desta forma, estabelecer uma hierarquia, de acordo com a sua importância, dos 

motivos que servem de base ao relato de passivos e activos contingentes: 

1. É muito importante atender à relevância da informação; 

2. É importante obedecer ao princípio da prudência; 

3. Não existe consenso entre os motivos relacionados com o não cumprimento da definição 

de passivo/activo e a impossibilidade de quantificação razoável, embora a primeira seja 

menos importante que a segunda; 

4. É relativamente importante o motivo relacionado com a probabilidade de ocorrência ser 

inferior. 

Variáveis N Média Mediana Desvio 
Padrão 

% Índice 
1 e 2 

% Índice 
4 e 5 

- A natureza do facto a avaliar 72 1,82 1 3,394 0,722 0,056 
- A opinião de peritos internos e externos 70 2,09 2 2,683 0,690 0,071 
- A experiência da empresa em casos semelhantes 69 2,10 2 2,951 0,670 0,029 
- A experiência de outras empresas 69 3,67 4 5,185 0,06 0,739 

Tabela 7 – Dados estatísticos relacionados com os critérios para determinação do grau de probabilidade 
 

No que respeita aos critérios seguidos para determinação do grau de probabilidade a tabela 7 

demonstra que o critério escolhido é a natureza do facto a avaliar, uma vez que possui uma 

média de 1,82. Cinquenta por cento das observações concentram-se no índice 1, que possui a 

referência de “muito importante”, sendo que a percentagem de respostas recolhidas que 

indicam uma importância elevada deste critério quantificam 72,2%. 

A seguir a este motivo, tanto as opiniões dos peritos internos e externos, como a experiência 

da empresa em casos semelhantes, afiguram-se como as mais usuais. Note-se que recolhem 

uma média de 2,09 e 2,10 respectivamente, uma mediana situada no índice 2 e uma 

percentagem de escolha dos índices 1 e 2 na ordem dos 69% e 67%, respectivamente. 

Contudo, o critério da opinião de peritos internos e externos é mais importante que a 

experiência da empresa em casos semelhantes. 



  

Quanto ao último critério, a experiência de outras empresas em casos semelhantes, pode-se 

verificar que, apesar de a média se situar nos 3,67, a mediana situa-se no índice 4, indicando 

que não é usual o recurso a este critério para determinar o grau de probabilidade de ocorrência 

dos eventos contingentes. 

Variáveis N Média Mediana Desvio 
Padrão 

% índice 
1 e 2 

% índice 
4 e 5 

- Modelos estatísticos 58 2,14 2 2,886 0,276 0,414 
- Modelos econométricos 58 2,28 2 3,198 0,224 0,500 
- Avaliação subjectiva do avaliador 71 1,65 1 3,732 0,521 0,169 

Tabela 8 – Dados estatísticos das técnicas de quantificação 
 

A tabela 8 mostra que a técnica usualmente utilizada para quantificar as provisões para riscos 

e encargos, os activos e os passivos contingentes é a avaliação subjectiva baseada na 

experiência pessoal do avaliador. Note-se que o recurso a métodos estatísticos e 

econométricos é efectuado por apenas 22,4% a 27,6% dos respondentes, sendo que, nenhum 

daqueles que indicou o uso destes métodos referiu as técnicas específicas utilizadas.  

Quanto à hipótese 4, pode-se concluir que os inquiridos, no momento do reconhecimento das 

provisões e/ou da divulgação dos passivos contingentes e dos activos contingentes, não 

apoiaram a sua política de relato financeiro no tratamento contabilístico estabelecido na IAS 

37, uma vez que a divulgação de passivos e activos contingentes é efectuada tendo em conta a 

relevância da informação e a obediência ao princípio da prudência, tal como refere o POC em 

matéria de riscos e incertezas.  

Para que cumprissem o IAS 37, a divulgação de passivos contingentes e de activos 

contingentes teria de ser motivada: em primeiro lugar, pelo grau de probabilidade de 

ocorrência do facto contingente, não corresponder ao termo provável - mas sim ao termo 

possível -, pela impossibilidade de quantificação razoável e pelo não cumprimento da 

definição de passivo/activo; em segundo lugar, pela obediência ao princípio da prudência e 

pela relevância da informação.  



  

Termos de probabilidade 
Média 

Máximos Mínimos Máximos Mínimos 
- Provável 96,9% 64,7% 100,0% 50,0% 
- Razoavelmente Possível 59,9% 29,9% 75,0% 0,0% 
- Remoto 27,2% 4,32% 50,0% 0,0% 

Tabela 9 – Atribuição de equivalentes numéricos aos termos de probabilidade de ocorrência 

 

Para concluir sobre a acepção dos inquiridos quanto aos termos de probabilidade de 

ocorrência definidos pelo IASB, foi requerido que indicassem as percentagens que, segundo a 

sua opinião, melhor explicavam esses termos. Apenas 83,3% das empresas emitiram uma 

opinião. A tabela 9 mostra a imprecisão na interpretação dos termos, aliás já evidenciada 

noutros estudos (Chesley e Wier, 1985; Castrillo Lara, 1992), principalmente, quando se 

analisa as colunas que indicam os valores mínimos e máximos atribuídos pelos inquiridos. 

 

6.2. Associação entre sector de actividade e participação na estrutura do capital próprio 

com relato financeiro de factos contingentes 

A hipótese 7 estabelecia que a propensão para a divulgação de informação sobre factos 

contingentes depende do tipo de sector de actividade e do tipo de participação na estrutura de 

capital próprio. 

Participação 
na estrutura 
do capital 
próprio 

Divulga provisões p/ 
riscos e encargos Total 

Divulga passivos 
contingentes Total 

Divulga activos 
contingentes Total 

Sim Não Sim Não Sim Não 
Privada 25 19 44 10 34 44 1 43 44 
Pública 7 3 10 5 5 10 1 9 10 
Estrangeira 16 8 24 3 21 24 1 23 24 

Total 48 30 78 18 60 78 3 75 78 

Q
ui

-q
ua

dr
ad

o Nível de Significância: 0,05   0,05   0,05 
Graus de Liberdade: 2   2   2 
Estatística de Teste: 0,993   5,599   1,325 
 χ2

2 (0,05):  5,99   5,99   5,99 
V de Cramér:   0,113   0,268   0,13 

Sp
ea

r
m

an
 Estatística de Teste: -0,101     0,059     -0,067 

T76 (0,05):   1,668     1,668     1,668 
Tabela 10 - Teste de associação relativo à variável dependente “Participação na estrutura de capital” 



  

Sector de 
actividade 

Divulga provisões p/ 
riscos e encargos Total 

Divulga passivos 
contingentes Total 

Divulga activos 
contingentes Total 

Sim Não Sim Não Sim Não 
Energia 5 1 6 3 3 6 0 6 6 
Químico 6 2 8 0 8 8 0 8 8 
Metalurgia 2 3 5 0 5 5 0 5 5 
Automóvel 4 4 8 0 8 8 0 8 8 
Electrónica 9 2 11 3 8 11 0 11 11 
Alimentar 4 4 8 3 5 8 0 8 8 
Transportes 5 2 7 3 4 7 1 6 7 
Serviços 4 3 7 1 6 7 1 6 7 
Comércio 1 2 3 0 3 3 0 3 3 
Construção 3 4 7 3 4 7 1 6 7 
Celulose 0 1 1 0 1 1 0 1 1 
Extracção 4 1 5 2 3 5 0 5 5 
Têxteis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Madeiras 1 1 2 0 2 2 0 2 2 

Total 48 30 78 18 60 78 3 75 78 

Q
ui

-q
ua

dr
ad

o 

Nível de 
Significância: 0,05   0,05   0,05 
Graus de Liberdade: 12   12   12 
Estatística de Teste: 10,427   15,794   8,469 
 χ2

12 (0,05):  21,0   21,0   21,0 
V de Cramér: 0,366   0,449   0,329 

Sp
ea

r
m

an
 Estatística de Teste: 0,125     -0,111     -0,165 

T76 (0,05):   1,668     1,668     1,668 
Tabela 11 - Teste de associação relativo à variável dependente “Sector de Actividade” 

 

Quanto à tabela 10, os pressupostos da aplicação do teste do qui-quadrado (χ2), apenas são 

verificados entre as variáveis “Participação na estrutura do capital próprio” e “Divulga 

provisões para riscos e encargos nas contas de 2000” e “Divulga passivos contingentes nas 

contas de 2000” (tabela 12) ix. Quanto às variáveis “Participação na estrutura do capital 

próprio” e “Divulga activos contingentes nas contas de 2000”, como os pressupostos da 

aplicação deste tipo de teste não se verificam, utilizamos o coeficiente ordinal de Spearman 

para testar a sua associação. 



  

Quanto à tabela 11, os pressupostos da aplicação do teste do qui-quadrado (χ2), não foram 

verificados. Portanto, para testar a associação entre as variáveis utilizamos o coeficiente 

ordinal de Spearman. 

Quanto às variáveis “Participação na estrutura do capital próprio” e “Divulga provisões para 

riscos e encargos nas contas de 2000” e quanto às variáveis “Participação na estrutura do 

capital próprio” e “Divulga passivos contingentes nas contas de 2000” (tabela 12), como as 

estatísticas de teste do qui-quadrado são de 0,993 e de 5,599, respectivamente, ambas 

inferiores ao quantil de probabilidade 0,05, para 2 graus de liberdade (χ2
2 (0,05) = 5,99), 

existe evidência estatística, com 95% de confiança, que a propensão para a divulgação de 

informação sobre provisões para riscos e encargos e passivos contingentes não depende do 

tipo de participação na estrutura do capital próprio.  

Quanto às variáveis “Participação na estrutura do capital próprio” e “Divulga activos 

contingentes nas contas de 2000”, como a estatística do teste T é de -0.067, inferior ao quantil 

de probabilidade 0,05, para 76 graus de liberdade (T76 (0,05) = 1.668), existe evidência 

estatística, com 95% de confiança, que a propensão para a divulgação de informação sobre 

activos contingentes não depende do tipo de participação na estrutura do capital próprio. Esta 

conclusão contraria o argumento de Castrillo Lara (1992) que refere que como as empresas 

públicas e privadas têm objectivos diferentes, o tipo de titularidade do capital próprio é um 

factor determinante no relato financeiro de factos contingentes. 

Quanto às variáveis “Sector de actividade” e “Divulga provisões para riscos e encargos nas 

contas de 2000”, “Sector de actividade” e “Divulga passivos contingentes nas contas de 2000” 

e “Sector de actividade” e “Divulga activos contingentes nas contas de 2000”, como as 

estatísticas do teste T são 0,125, -0,111 e -0,165, respectivamente, ambas inferiores ao quantil 

de probabilidade 0,05, para 76 graus de liberdade (T76 (0,05) = 1.668), existe evidência 

estatística, com 95% de confiança, que a propensão para a divulgação de informação sobre 



  

provisões para riscos e encargos, passivos contingentes e activos contingentes não depende do 

sector de actividade, contrariando também as conclusões do estudo de Castelló Taliani e 

Lizcaino Alvarez (1989).  

 

6.3. Nível de cumprimento da norma IAS 37 

A análise multivariada, efectuada com recurso à análise factorial, através do método dos 

componentes principais, inclui o estudo do conjunto das variáveis existentes de forma a 

comprovar o cumprimento, pelas empresas portuguesas, do modelo contabilístico proposto 

pelo IASBx xi. Através do anexo I, pode-se identificar e interpretar cada factor através dos 

loading’s das variáveis que o compõe. Quanto mais próxima de 1 estiver o peso, mais forte a 

associação entre a variável e o factor, enquanto que um peso próximo de zero permite 

concluir que essa variável pouco contribui para a formação da componente, sendo, portanto, 

eliminada. Considerou-se como significativos os loading’s iguais ou superiores a 0,3. 

 

6.3.1. Identificação e interpretação dos factores 

FACTOR 1: Motivos subjacentes à divulgação de informação sobre activos e passivos 

contingentes 

Este factor consegue explicar 24,27% da variância total. Do anexo I pode-se ver que as 

variáveis com maiores loading’s são, designadamente: 

− Divulgação de algum tipo de passivo contingente ou activo contingente nas contas de 

2000 (variáveis 5, 75 e 82); 

− Relevação de alguma provisão para riscos e encargos nas contas de 2000 (variável 4); 

− Relevância da informação (variável 69); 

− Obediência ao princípio da prudência (variável 70); 

− Impossibilidade de quantificação razoável (variável 67); 



  

− Grau de probabilidade de ocorrência inferior (variável 66); e 

− Não cumprimento da definição de activo e passivo (variável 68). 

 

As duas primeiras variáveis possuem pesos negativos, enquanto que as restantes apresentam 

pesos positivos. As duas primeiras variáveis estão relacionadas com o nível de divulgação de 

factos contingentes – provisões para riscos e encargos, passivos contingentes e activos 

contingentes – enquanto que as restantes com os motivos que rodeiam e servem de base à 

decisão de relatar esses factos contingentes. 

Como estes dois grupos de variáveis se situam em quadrantes opostos, podemos concluir que 

as empresas portuguesas quando reconhecem provisões para riscos e encargos ou divulgam 

passivos contingentes e/ou activos contingentes, não cumprem os critérios de reconhecimento 

definidos na IAS 37, conclusão que corrobora a ilação já retirada quanto à hipótese 4. 

Dos loading’s com sinal positivo, aqueles que possuem um valor inferior, correspondem à 

variável 69 – relevância da informação – e à variável 70 – obediência ao princípio da 

prudência. Isto indica que os inquiridos que responderam ter divulgado factos contingentes 

elegeram como principais motivos a relevância da informação e a obediência do princípio da 

prudência. Ou seja, foram aplicados os critérios definidos pelo POC. 

 

FACTOR 2: Cumprimento dos critérios de divulgação dos passivos e activos 

contingentes - I 

Este factor consegue explicar 12,20% da variância total das variáveis originais. As variáveis 

mais correlacionadas com o factor são as que medem o grau de cumprimento dos critérios de 

divulgação dos passivos e activos contingentes nas notas anexas ao balanço e demonstração 

de resultados, nomeadamente, quanto a: 



  

− Inclusão no anexo de uma descrição sumária da natureza do activo contingente e 

estimativa do seu efeito financeiro (variável 100 e101); 

− Indicação das incertezas associadas ao montante e prazo das obrigações que estão 

relacionadas com passivos contingentes e uma estimativa do seu efeito financeiro 

(variável 98 e 99). 

Avaliando estas variáveis mais correlacionadas com o factor, pode-se verificar, pela análise 

das suas frequências relativas, que a percentagem de cumprimento dos procedimentos 

propostos por elas, é bastante diminuta.  

Podemos confirmar esta conclusão pela análise dos loading’s das variáveis 77, 79 e 99, que 

apresentam valores inferiores a 0,41. Isto significa que quando as empresas portuguesas 

verificam o cumprimento dos critérios de reconhecimento dos passivos contingentes e dos 

activos contingentes, as divulgações efectuadas nas notas ao balanço e demonstração dos 

resultados, na maioria dos casos, refere-se apenas à indicação das incertezas associadas ao 

montante e prazo das obrigações (variável 99). Normalmente, não cumprem os critérios 

relativos às variáveis mais correlacionadas com o factor (variáveis 101, 98, 100), pelo que 

podemos concluir que em matéria de divulgações nas notas ao balanço e demonstração dos 

resultados sobre passivos e activos contingentes, as empresas portuguesas, durante o ano de 

2000, não cumpriram na íntegra a IAS 37. 

 

FACTOR 3: Cumprimento dos critérios de valorização das provisões 

Este factor traduz a forma como as empresas valorizam as provisões para riscos e encargos 

que reconhecem nas demonstrações financeiras. 

Do anexo I as variáveis mais correlacionadas com o factor são precisamente aquelas que 

medem os principais critérios de valorização propostos pela IAS 37, a saber: 

− As provisões são revistas anualmente (variável 87); 



  

− São considerados todos os riscos e incertezas relacionadas com o elemento a avaliar 

(variável 85); 

− A estimativa tem em conta o efeito temporal do dinheiro (variável 86); 

− A estimativa da quantificação é efectuada, ponderando todos os resultados possíveis pelas 

probabilidades que lhes estão associadas (variável 84); 

− Foi relevado algum tipo de provisões nas contas anuais de 2000 (variável 4). 

 

Quando as empresas reconhecem provisões para riscos e encargos, a informação fornecida nas 

notas ao balanço e demonstração dos resultados cumpre, com maior regularidade, os seguintes 

critérios, correspondentes às variáveis mais correlacionadas: revisão anual das provisões e 

consideração de todos os riscos e incertezas relacionadas com o elemento a avaliar. 

Os outros dois critérios são cumpridos, de forma eventual, normalmente quando se efectua o 

quadro resumo que evidencia as variações do montante das provisões e quando se efectua 

uma indicação no anexo das incertezas associadas ao evento, no que respeita à quantia e prazo 

da obrigação. 

 

FACTOR 4: Cumprimento dos critérios de divulgação dos passivos e activos 

contingentes - II 

Este factor vem confirmar as conclusões retiradas no factor 2. O factor 4 é caracterizado, 

essencialmente, por cinco variáveis que apresentam correlações elevadas, habilitadas a avaliar 

o nível de cumprimento do tratamento contabilístico dos passivos e activos contingentes. 

A variável com um peso superior é a variável que mede o cumprimento do tratamento 

contabilístico dos passivos contingentes, que possuindo um loading de 0,743, corresponde a 



  

uma percentagem de cumprimento dos critérios de reconhecimento acima dos 60 % das 

empresas inquiridas. 

Note-se que, quando os critérios de reconhecimento dos passivos contingentes são 

verificados, nomeadamente, pelo incumprimento de uma das condições de reconhecimento 

das provisões, ou pela ocorrência do critério acima referido, ou ainda, pela análise de algum 

acontecimento subsequente, a política contabilística adoptada por mais de metade das 

empresas é efectuar uma divulgação nas notas ao balanço e demonstração dos resultados. Esta 

divulgação é feita apenas quanto às incertezas associadas ao montante e prazos da obrigação. 

Quanto às empresas que divulgaram activos contingentes, todas tiveram em conta a forma de 

tratamento definidos pelo modelo do IASB.  

Note-se que a IAS 37 exige as seguintes divulgações nas notas ao balanço e demonstração dos 

resultados: uma estimativa do efeito financeiro; uma indicação das incertezas relativas ao 

montante e vencimento das obrigações; e, a possibilidade de qualquer reembolso. Quanto à 

divulgação dos activos contingentes: uma breve descrição da natureza do activo contingente à 

data do balanço; e, quando possível uma estimativa do seu efeito financeiro, desde que 

salvaguardado o princípio da prudência. 

Em suma, neste ponto, as empresas portuguesas não cumpriram integralmente a IAS 37. 

 

FACTOR 5: Cumprimento do normativo contabilístico sobre acontecimentos 

subsequentes 

Este factor, que consegue explicar 5,216% da variância total das variáveis originais, é 

caracterizado por possuir algumas variáveis com alta correlação relativas a acontecimentos 

subsequentes, nomeadamente: 



  

− Não satisfação das condições de reconhecimento das provisões, para que seja possível 

divulgar passivos contingentes (variável 78); 

− Efectuar ajustamentos às demonstrações financeiras decorrentes da detecção de 

acontecimentos subsequentes, se as condições de reconhecimento das provisões forem 

satisfeitas (variável 81); 

− Não efectuar qualquer divulgação nas demonstrações financeiras decorrente da detecção 

de acontecimentos subsequentes (variável 80); 

− Efectuar divulgações no relatório de gestão decorrentes da detecção de acontecimentos 

subsequentes (variável 83).  

 

De acordo com o IASB os acontecimentos subsequentes têm o seguinte tratamento: 

− se o acontecimento subsequente proporcionar informação adicional, que não se dispunha à 

data do balanço, mas relativa a condições existentes a esta data, onde a possibilidade de 

perda, ainda que exista, se julgue provável quanto à sua concretização, deve ser efectuado 

um ajustamento às demonstrações financeiras; 

− se um acontecimento subsequente revela condições adicionais à data do balanço, que não 

puderam ser conhecidas nesse momento mas que, a possibilidade de perda, ainda que 

exista, não se julgue provável quanto à sua produção, deve ser feita uma divulgação de 

acordo com a sua materialidade, a menos que afecte o princípio da continuidade 

 

Interligando estas noções com o tratamento contabilístico das provisões, passivos 

contingentes e activos contingentes, podemos verificar que a análise dos acontecimentos 

subsequentes podem implicar uma reavaliação dos critérios de reconhecimento estabelecidos 

na IAS 37 (um passivo contingente, por informações adicionais suscitadas por acontecimentos 



  

subsequentes, pode passar a cumprir os critérios de reconhecimento das provisões e originar 

um ajustamentos às demonstrações financeiras) ou, podem implicar o nascimento de passivos 

contingentes (obrigando, meramente, à realização de uma divulgação). 

Analisando o anexo I quanto ao factor 5, podemos verificar que estas políticas contabilísticas 

não são seguidas. Se fossem cumpridas, o factor teria de apresentar loading’s altos nas 

seguintes variáveis: 78, 82, 81, 4 e 83. 

 

FACTOR 6: Cumprimento dos critérios de divulgação das provisões  

Este factor evidencia uma forte correlação entre as variáveis que medem os critérios de 

divulgação das provisões para riscos e encargos. O modelo proposto pelo IASB refere que, 

quanto às provisões, devem ser efectuadas as seguintes divulgações: 

− Uma descrição sumária da natureza da obrigação e do prazo esperado para a sua 

ocorrência (variável 96); 

− Uma indicação das incertezas associadas ao evento, no que respeita à quantia e prazo 

da obrigação (variável 97); 

− Um quadro resumo que evidencie as variações do montante da provisão (variável 95); 

 

Apesar de as duas variáveis que medem o nível de divulgação (variável 96 e 97) dos últimos 

dois critérios citados, evidenciarem um maior loading, dizem respeito a respostas 

relacionadas com o seu cumprimento que rondam os 40% a 20% dos inquiridos. Além disso, 

quanto à variável 95, que apesar de um loading de 0,564, o nível de cumprimento ronda os 

86% das respostas. 



  

Por conseguinte, conclui-se que o critério cumprido é o de efectuar um quadro resumo que 

evidencie as variações do montante da provisão, sendo que, excepcionalmente, em escassas 

ocasiões, os restantes critérios são também cumpridos. 

 

FACTOR 7: Técnicas de quantificação 

Este factor traduz de certa forma as técnicas de quantificação utilizadas pelos respondentes, 

na altura de divulgar factos contingentes. Ele apresenta fortes correlações com as variáveis 

relacionadas com os modelos econométricos e estatísticos. 

A razão pela qual as variáveis relativas a estes dois modelos (variável 93 e 92) apresentarem 

loading’s altos deriva de ambos modelos não serem comumente utilizados. Normalmente, a 

forma de quantificação mais usual é a avaliação subjectiva baseada na experiência pessoal do 

avaliador. 

 

FACTOR 8: Determinação do grau de probabilidade 

Apesar de os critérios para determinação do grau de probabilidade enumerados no inquérito 

não terem sido sujeitos, na sua totalidade, à análise factorial, este factor traduz os critérios de 

determinação do grau de probabilidade de ocorrência dos factos contingentes. As variáveis 

mais correlacionadas são: 

− A experiência de outras empresas em casos semelhantes (variável 91); 

− A experiência da empresa em casos semelhantes (variável 90); e 

− A divulgação de passivos contingentes quando os critérios de reconhecimento das 

provisões não for cumprido (variável 75). 

 



  

Da análise da tabela 24 verifica-se que as primeiras variáveis estão altamente correlacionadas 

com o factor, embora negativamente, apresentando loading’s de –7,736 e –0,719, 

respectivamente. A última variável está moderadamente correlacionada, apresentado um 

loading de 0,405. 

A interpretação destes dados leva a concluir que, regra geral, quando existe divulgação de 

passivos contingentes não é utilizada a experiência de outras empresas em casos semelhantes, 

nem a experiência da própria empresa em casos semelhantes. 

 

7. Conclusões e recomendações 

Os termos provisão e contingência são, conceptualmente, muito próximos. Mas IAS 37 

conseguiu delimitar as fronteiras dos seus conceitos, estabelecendo um tratamento específico 

para as provisões para riscos e encargos e um tratamento específico para as contingências – os 

chamados passivos contingentes e activos contingentes. 

Enquanto as provisões são objecto de relevação contabilística tanto no balanço, como na 

demonstração dos resultados, por razões relacionadas com o cumprimento da definição de 

passivo, a existência de altas probabilidades de ocorrência dos factos sujeitos a registo e a 

possibilidade de quantificação, já os passivos e activos contingentes, por não cumprirem estes 

requisitos na sua totalidade, ou por apenas serem possíveis obrigações, devem apenas ser 

divulgados nas notas ao balanço e demonstração dos resultados. 

O presente trabalho sugere algumas conclusões sobre o tratamento contabilístico das 

provisões, dos passivos e activos contingentes por parte das empresas portuguesas, nos 

relatórios e contas do ano de 2000. 

Os testes estatísticos implementados permitiram concluir que a propensão para o relato de 

factos contingentes não depende da titularidade do capital próprio e do sector de actividade. 



  

As empresas portuguesas, perante a análise de um facto contingente, preferem verificar se tal 

evento é susceptível de originar uma provisão, sem efectuar qualquer estudo sobre a 

potencialidade de gerar um passivo contingente ou um activo contingente. 

Uma explicação pode ser a dificuldade em distinguir o que é uma provisão, um activo ou um 

passivo contingente, através da interpretação dos termos de probabilidade de ocorrência dos 

eventos contingentes: provável, razoavelmente possível e remoto. 

Os dados no estudo mostram uma enorme dispersão das percentagens atribuídas pelos 

inquiridos aos termos de probabilidade, atestando tal qual como outros estudos fizeram 

(Chesley e Wier, 1985; Castrillo Lara, 1992; Cravo, 1994) a subjectividade da sua 

interpretação. Ressalva-se, contudo, o facto de que tal dispersão pode também ser motivada 

pela incompreensão da norma, implicando a sua não aplicação, contrariando assim a 

hierarquia estabelecida na Directriz Contabilística 18. 

Perante a decisão de reconhecer provisões ou divulgar passivos contingentes e activos 

contingentes não são tidos em conta os critérios de reconhecimento definidos pela IAS 37, 

atendendo, por sua vez, apenas às questões de relevância de informação e obediência do 

princípio da prudência. Em resumo, tem-se em conta os critérios conceptuais definidos pelo 

Plano Oficial de Contabilidade, não considerando os aspectos propugnados por aquele 

organismo internacional.  

As demonstrações financeiras mais utilizadas para efectuar o relato destes eventos são, 

fundamentalmente, o balanço, a demonstração dos resultados e as notas ao balanço e 

demonstração dos resultados. Este último, regra geral, é considerado como um meio de 

ampliação da informação relatada no balanço. Contudo, nem todas as provisões para riscos e 

encargos relatadas no balanço e na demonstração dos resultados possuíam uma 



  

pormenorização ao nível das notas, indicando que nem sempre a IAS 37 ou o POC, quanto às 

políticas de divulgação naquela demonstração financeira, foram cumpridos. 

Os factos contingentes mais divulgados estão relacionados com as garantias pós-venda, os 

impostos, os litígios e reclamações e as pensões. As técnicas mais usadas tanto para 

determinar o grau de probabilidade de ocorrência, como para quantificar as obrigações são a 

natureza do facto a avaliar, a opinião de peritos internos e externos e a avaliação subjectiva 

baseada na experiência do avaliador. 

Refira-se que o Plano Oficial de Contabilidade não estabelece um tratamento contabilístico 

para os passivos e activos contingentes. Mas, por obediência à hierarquia definida na Directriz 

Contabilística 18, as empresas portuguesas, para tratarem contabilisticamente estas situações, 

são obrigadas a aplicar a IAS 37. Apesar desta obrigação, os dados do estudo atestam o seu 

não cumprimento. Esta postura de incumprimento pode ser explicada pela incompreensão da 

norma ou não aplicação por vontade própria.  

Estes dois motivos são apontados uma vez que o estudo conclui que: 

- quanto aos critérios de reconhecimento de passivos contingentes, os inquiridos apenas 

consideram como critério válido a possibilidade da existência de uma obrigação que é 

confirmada pela ocorrência de eventos futuros não controlados pela entidade, esquecendo-

se que o não cumprimento das condições de reconhecimento das provisões também pode 

dar origem à obrigação de divulgar aquele tipo de passivos; 

- os critérios de valorização definidos na IAS 37, são tidos em conta, quase sempre quando 

se está perante o reconhecimento e divulgação nas notas ao balanço e demonstração dos 

resultados, de provisões para riscos e encargos, nada podendo concluir-se sobre o seu 

cumprimento perante situações de relato sobre passivos e activos contingentes; 

- embora os procedimentos de divulgação no anexo de provisões para riscos e encargos, 

serem, na sua generalidade, cumpridos quanto à realização do quadro resumo que 



  

evidencia a variação do seu montante e a indicação das incertezas associadas ao evento, 

quanto à quantia e prazo da obrigação, o procedimento relativo à descrição da natureza da 

obrigação e prazo esperado para a sua ocorrência não é satisfeito; 

- quanto aos procedimentos de divulgação no anexo de passivos e activos contingentes não 

são cumpridos na íntegra. 

 

O presente estudo pretende ser apenas uma reflexão sobre a problemática dos passivos e 

activos contingentes e, também, uma constatação sobre o seu tratamento contabilístico em 

Portugal. Existe, portanto, um amplo campo de investigação a ser efectuado nesta área. 

Futuras investigações poderão passar pelo desenvolvimento de estudos tendentes a: 

1. Recolher as formas de tratamento contabilístico noutros países, que não Portugal; 

2. Desenvolver um estudo mais pormenorizado e alargado da realidade empresarial 

portuguesa com o objectivo de conseguir extrair conclusões sobre o tratamento 

contabilístico na população; e 

3. Agrupar um conjunto de factos contingentes e elaborar uma análise aprofundada sobre o 

seu tratamento contabilístico em matéria de contingências. 
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Anexo I – Loading’s dos factores extraídos após rotação Varimax 

 

Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 Factor 5 Factor 6 Factor 7 Factor 8

68
 Razões adjacentes à divulgação de activos e passivos contingentes: não
cumprimento da definição de activo/passivo? 0,877

66
 Razões adjacentes à divulgação de activos e passivos contingentes: grau de
probabilidade de ocorrência inferior? 0,874

67
 Razões adjacentes à divulgação de activos e passivos contingentes:
impossibilidade de quantificação razoável? 0,874

70
 Razões adjacentes à divulgação de activos e passivos contingentes: obediência 
ao princípio da prudência? 0,799

69
 Razões adjacentes à divulgação de activos e passivos contingentes: relevância
da informação? 0,778

82
 Se os activos e passivos contingentes se manifestarem entre a data de
encerramento das contas e a sua publicação: são efectuadas divulgações, se as
condições da Q.1. forem cumpridas?

-0,316

5  Foi divulgado algum tipo de passivo contingente nas contas anuais de 2000? -0,613

101
 Na divulgação de activos contingentes é política da empresa efectuar: uma
estimativa do seu efeito financeiro? 0,885

98
 Na divulgação de passivos contingentes é política da empresa efectuar: uma
estimativa do seu efeito financeiro? 0,826

100
 Na divulgação de activos contingentes é política da empresa efectuar: uma
descrição sumária da sua natureza? 0,762

87
  Na valorização das provisões para riscos e encargos, activos e passivos
contingentes: as provisões são revistas anualmente? 0,795

85
  Na valorização das provisões para riscos e encargos, activos e passivos
contingentes: são considerados todos os riscos e incertezas relacionadas com o
elemento a avaliar?

0,779

86
  Na valorização das provisões para riscos e encargos, activos e passivos
contingentes: a estimativa tem em conta o efeito temporal do dinheiro? 0,628

84
 Na valorização das provisões para riscos e encargos, activos e passivos
contingentes: a estimativa da quantificação é efectuada ponderando todos os
resultados possíveis pelas probabilidades que lhes estão associadas?

0,619

4  Foi relevado algum tipo de provisões nas contas anuais de 2000? -0,391 0,538

77
 Critérios seguidos para divulgar passivos contingentes: razoavelmente
possível a existência de uma obrigação que será confirmada pela ocorrência de
eventos futuros não controlados pela entidade?

0,297 0,743

82
 Se os activos e passivos contingentes se manifestarem entre a data de
encerramento das contas e a data da sua publicação: são efectuadas
divulgações no Anexo, se as condições referidas na Q.4. forem cumpridas?

0,737

79
 Critérios seguidos para divulgar activos contingentes: altamente provável que
a obtenção de benefícios económicos, decorrentes do controlo do recurso que
dará lugar ao reconhecimento do activo, esteja assegurado?

0,392 0,62

99  Na divulgação de passivos contingentes é política da empresa efectuar: uma
indicação das incertezas associadas ao montante e prazo das obrigações?

0,409 0,613

83
 Se os activos e passivos contingentes de manifestarem entre a data de
encerramento das contas e a data da sua publicação: são efectuadas
divulgações no Relatório de Gestão?

0,332

78
 Critérios seguidos para divulgar passivos contingentes: algumas das
condições não serem cumpridas? 0,784

81

 Se os activos e passivos contingentes se manifestarem entre a data de
encerramento das contas e a data da sua publicação: são efectuados
ajustamento às demonstrações financeiras, se as condições da Q.1. forem
cumpridas?

0,745

80
 Se os activos e passivos contingentes se manifestarem entre a data de
encerramento das contas e a data da sua publicação: não é divulgada qualquer
informação nas demonstrações financeiras?

0,678

83
 Se os activos e passivos contingentes se manifestarem entre a data de
encerramento das contas e a data da sua publicação: são efectuadas
divulgações no Relatório de Gestão?

0,545

96
 Na divulgação de provisões para riscos e encargos é política da empresa
efectuar: uma descrição sumária da natureza da obrigação e do prazo esperado
para a sua ocorrência?

0,82

97
 Na divulgação de provisões para riscos e encargos é política da empresa
efectuar: uma indicação das incertezas associadas ao evento, no que respeita à
quantia e prazo da obrigação?

0,731

95
 Na divulgação de provisões para riscos e encargos é política da empresa
efectuar: um quadro resumo que evidencie as variações do montante da
provisão?

0,564

93  Técnicas utilizadas para quantificar: modelos econométricos? 0,832
92  Técnicas utilizadas para quantificar: modelos estatísticos? 0,819

75
 Procedimentos adoptados, quando um dos critérios anteriores não for
cumprido: não reconhece a provisão, mas divulga no Anexo? -0,331 0,329 0,405

90
 Critérios seguidos para a determinação do grau de probabilidade: a
experiência da empresa em casos semelhantes? -0,719

91
 Critérios seguidos para a determinação do grau de probabilidade: a
experiência de outras empresas em casos semelhantes? -0,736

24,27% 12,20% 9,56% 7,47% 5,22% 4,51% 4,01% 3,59%
24,27% 36,47% 46,03% 53,50% 58,72% 63,23% 67,24% 70,83%

Descrição das variáveis

Variância  explicada 
Σ Variância explicada



  

 
Anexo II - Codificação das variáveis 
Var.1. Propriedade da empresa 
Var. 2. Possui Certificação Legal de Contas 
Var. 3. Sector de Actividade 
Var. 4. Foi relevado algum tipo de provisões nas 
contas anuais de 2000? 
Var. 5. Foi divulgado algum tipo de passivo 
contingente nas contas de 2000? 
Var. 6. Foi divulgado algum tipo de activo 
contingente nas contas de 2000 
Var. 7. Foram reconhecidas provisões para riscos e 
encargos no balanço de 2000 
Var. 8. Informando sobre avales e garantias de 
terceiros 
Var. 9. Informando sobre expropriações 
Var. 10. Informando sobre factoring 
Var. 11. Informando sobre garantias pós-venda 
Var. 12. Informando sobre impostos 
Var. 13. Informando sobre indemnizações ao 
pessoal 
Var. 14. Informando sobre litígios e reclamações 
Var. 15. Informando sobre pensões 
Var. 16. Informando sobre pré-aquisições 
empresariais 
Var. 17. Informando sobre questões ambientais 
Var. 18. Informando sobre reestruturações 
empresariais 
Var. 19. Informando sobre subsídios estatais 
Var. 20. Informando sobre outros riscos e encargos 
Var. 21. Foram divulgadas provisões para riscos e 
encargos no Anexo ao Balanço e Demonstração de 
Resultados de 2000 
Var. 22. Informando sobre avales e garantias de 
terceiros 
Var. 23. Informando sobre expropriações 
Var. 24. Informando sobre factoring 
Var. 25. Informando sobre garantias pós-venda 
Var. 26. Informando sobre impostos 
Var. 27. Informando sobre indemnizações ao 
pessoal 
Var. 28. Informando sobre litígios e reclamações 
Var. 29. Informando sobre pensões 
Var. 30. Informando sobre pré-aquisições 
empresariais 
Var. 31. Informando sobre questões ambientais 
Var. 32. Informando sobre reestruturações 
empresariais 
Var. 33. Informando sobre subsídios estatais 
Var. 34. Informando sobre outros riscos 
Var. 35. Informando sobre risco do negócio 
Var. 36. Foram divulgados Passivos Contingentes 
no Anexo ao Balanço e Demonstração de 
Resultados de 2000, não reconhecidos como 
Provisões 
Var. 37. Informando sobre avales e garantias de 
terceiros 
Var. 38. Informando sobre expropriações 
Var. 39. Informando sobre factoring 
Var. 40. Informando sobre garantias pós-venda 

Var. 41. Informando sobre impostos 
Var. 42. Informando sobre indemnizações ao 
pessoal 
Var. 43. Informando sobre litígios e reclamações 
Var. 44. Informando sobre pensões 
Var. 45. Informando sobre pré-aquisições 
empresariais 
Var. 46. Informando sobre questões ambientais 
Var. 47. Informando sobre reestruturações 
empresariais 
Var. 48. Informando sobre subsídios estatais 
Var. 49. Informando sobre outros riscos 
Var. 50. Foram divulgados Activos Contingentes 
no Anexo ao Balanço e Demonstração de 
Resultados de 2000, não reconhecidos como activos 
Var. 51. Foram divulgados Passivos Contingentes 
no Relatório de Gestão de 2000, não reconhecidos 
como provisões 
Var. 52. Informando sobre avales e garantias de 
terceiros 
Var. 53. Informando sobre expropriações 
Var. 54. Informando sobre factoring 
Var. 55. Informando sobre garantias pós-venda 
Var. 56. Informando sobre impostos 
Var. 57. Informando sobre indemnizações ao 
pessoal 
Var. 58. Informando sobre litígios e reclamações 
Var. 59. Informando sobre pensões 
Var. 60. Informando sobre pré-aquisições 
empresariais 
Var. 61. Informando sobre questões ambientais 
Var. 62. Informando sobre reestruturações 
empresariais 
Var. 63. Informando sobre subsídios estatais 
Var. 64. Informando sobre outros riscos 
Var. 65. Foram divulgados Activos Contingentes 
no Relatório de Gestão de 2000, não reconhecidos 
como activos 
Var. 66. Razões para a divulgação de Activos e 
Passivos Contingentes: grau de probabilidade de 
ocorrência inferior 
Var. 67. Razões para a divulgação de Activos e 
Passivos Contingentes: impossibilidade de 
quantificação razoável 
Var. 68. Razões para a divulgação de Activos e 
Passivos Contingentes: não cumprimento da 
definição de passivo / activo 
Var. 69. Razões para a divulgação de Activos e 
Passivos Contingentes: relevância da informação 
Var. 70. Razões para a divulgação de Activos e 
Passivos Contingentes: obediência do princípio 
contabilístico da prudência 
Var. 71. Critérios seguidos para reconhecimento de 
provisões para riscos e encargos: satisfação da 
definição de passivo 
Var. 72. Critérios seguidos para reconhecimento de 
provisões para riscos e encargos: existência de alta 
probabilidade de ocorrência de um evento futuro 
que confirme tal perda 



  

Var. 73. Critérios seguidos para reconhecimento de 
provisões para riscos e encargos: quantificação 
razoável 
Var. 74. Procedimentos adoptados, quando um dos 
critérios anteriores não for cumprido: reconhece a 
provisão 
Var. 75. Procedimentos adoptados, quando um dos 
critérios anteriores não for cumprido: não 
reconhece a provisão, mas divulga no Anexo 
Var. 76. Procedimentos adoptados, quando um dos 
critérios anteriores não for cumprido: não 
reconhece a provisão, nem divulga no Anexo 
Var. 77. Critérios seguidos para divulgar no Anexo 
Passivos Contingentes: razoavelmente possível a 
existência de uma obrigação que será confirmada 
pela ocorrência de eventos futuros não controlados 
pela entidade 
Var. 78. Critérios seguidos para divulgar no Anexo 
Passivos Contingentes: algumas das condições da 
Questão 1 não serem cumpridas 
Var. 79. Critérios seguidos para divulgar no Anexo 
Activos Contingentes: altamente provável que a 
obtenção de benefícios económicos, decorrentes do 
controlo do recurso que dará lugar ao 
reconhecimento do activo, esteja assegurado 
Var. 80. Se os Activos e Passivos Contingentes se 
manifestarem entre a data de encerramento das 
contas e a data da sua publicação: não é divulgada 
qualquer informação nas demonstrações financeiras 
Var. 81. Se os Activos e Passivos Contingentes se 
manifestarem entre a data de encerramento das 
contas e a data da sua publicação: são efectuados 
ajustamentos às demonstrações financeiras, se as 
condições da questão 1 forem cumpridas 
Var. 82. Se os Activos e Passivos Contingentes se 
manifestarem entre a data de encerramento das 
contas e a data da sua publicação: são efectuadas 
divulgações no anexo, se as condições referidas na 
questão 4 forem cumpridas 
Var. 83. Se os Activos e Passivos Contingentes se 
manifestarem entre a data de encerramento das 
contas e a data da sua publicação: são efectuadas 
divulgações no Relatório de Gestão 
Var. 84. Na valorização das Provisões para Riscos 
e Encargos, Activos e Passivos Contingentes: a 
estimativa da quantificação é efectuada ponderando 
todos os resultados possíveis pelas probabilidades 
que lhes estão associadas 
Var. 85. Na valorização das Provisões para Riscos 
e Encargos, Activos e Passivos Contingentes: são 
considerados todos os riscos e incertezas 
relacionadas com o elemento a avaliar 
Var. 86. Na valorização das Provisões para Riscos 
e Encargos, Activos e Passivos Contingentes: a 
estimativa tem em conta o efeito temporal do 
dinheiro 

Var. 87. Na valorização das Provisões para Riscos 
e Encargos, Activos e Passivos Contingentes: as 
provisões são revistas anualmente 
Var. 88. Critérios seguidos para determinação do 
grau de probabilidade: a natureza do facto a avaliar 
Var. 89. Critérios seguidos para determinação do 
grau de probabilidade: a opinião de peritos internos 
e externos 
Var. 90. Critérios seguidos para determinação do 
grau de probabilidade: a experiência da empresa em 
casos semelhantes 
Var. 91. Critérios seguidos para determinação do 
grau de probabilidade: a experiência de outras 
empresas em casos semelhantes 
Var. 92. Técnicas utilizadas para quantificar: 
modelos estatísticos 
Var. 93. Técnicas utilizadas para quantificar: 
modelos econométricos 
Var. 94. Técnicas utilizadas para quantificar: 
avaliação subjectiva baseada na experiência pessoal 
do avaliador 
Var. 95. Relativamente à divulgação no Anexo ao 
Balanço e Demonstração de Resultados das 
Provisões para Riscos e Encargos é política da 
empresa efectuar: um quadro resumo que evidencie 
as variações do montante da provisão 
Var. 96. Relativamente à divulgação no Anexo ao 
Balanço e Demonstração de Resultados das 
Provisões para Riscos e Encargos é política da 
empresa efectuar: uma descrição sumária da 
natureza da obrigação e do prazo esperado para a 
sua ocorrência 
Var. 97. Relativamente à divulgação no Anexo ao 
Balanço e Demonstração de Resultados das 
Provisões para Riscos e Encargos é política da 
empresa efectuar: uma indicação das incertezas 
associadas ao evento, no que respeita à quantia e 
prazo da obrigação 
Var. 98. Relativamente à divulgação no Anexo ao 
Balanço e Demonstração de Resultados de Passivos 
Contingentes é política da empresa efectuar: uma 
estimativa do seu efeito financeiro 
Var. 99. Relativamente à divulgação no Anexo ao 
Balanço e Demonstração de Resultados de Passivos 
Contingentes é política da empresa efectuar: uma 
indicação das incertezas associadas ao montante e 
prazo das obrigações 
Var. 100. Relativamente à divulgação no Anexo ao 
Balanço e Demonstração de Resultados de Activos 
Contingentes é política da empresa efectuar: uma 
descrição sumária da sua natureza 
Var. 101. Relativamente à divulgação no Anexo ao 
Balanço e Demonstração de Resultados de Activos 
Contingentes é política da empresa efectuar: uma 
estimativa do seu efeito financeiro 

 

 



  

 
 
                                                 
i A redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 35/2005, de 17 de Fevereiro, ao ponto 2.9. do POC refere que “as 
provisões têm por objecto reconhecer as responsabilidades cuja a natureza esteja claramente definida e que à 
data do balanço sejam de ocorrência provável ou certa, mas incertas quanto ao seu valor ou data de ocorrência. O 
montante das provisões não pode ultrapassar as necessidades”. Esta referência inclui expressamente uma 
definição de provisão equivalente à estabelecida na IAS 37. 
ii O Decreto-Lei n.º 35/2005, de 17 de Fevereiro, não alterou o ponto 3.2.1. do POC. 
iii Com o Decreto-Lei n.º 35/2005, de 17 de Fevereiro, a conta 29 passou a intitular-se “Provisões” e a nota 
explicativa passou a ter a seguinte redacção: “esta conta serve para registar as responsabilidades cuja natureza 
esteja claramente definida e que à data do balanço sejam de ocorrência provável ou certa, mas incertas quanto ao 
seu valor ou data de ocorrência”. 
iv AMERICAN INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS, AICPA, (1969-75), Accounting 
Trends & Techniques: annual survey of accounting practices followed in 600 stockholders’ reports, New York. 
v Estamos perante a divulgação de acontecimentos subsequentes. Mas o tipo de acontecimentos subsequentes a 
incluir no relatório de gestão devem ser aqueles que aparecem com posterioridade à data de encerramento do 
exercício económico e determinem significativamente a evolução dos elementos do balanço, ou ainda a marcha 
global dos negócios da empresa. Estes acontecimentos são aqueles que põem em risco a existência da empresa, 
que podem prejudicar o seu desenvolvimento ou condicionam, em grande extensão, a sua normal actividade; ou 
os que impliquem a violação da lei ou dos estatutos. O relatório de gestão deve ser visto como um filtro, isto é, 
uma forma de clarificar algumas insuficiências que podem existir tanto no balanço como na demonstração de 
resultados, assim como no anexo a estas, já que uma das suas finalidades é a de complementar as demonstrações 
financeiras ampliando a informação dada no balanço, na demonstração de resultados e nas notas do anexo às 
contas. 
vi A participação na estrutura do capital próprio decorre da análise da percentagem de controlo accionista em 
determinada empresa, originando três tipos de controlo: privado, público, estrangeiro.  
vii As situações de activos contingentes não se encontram incluídos nos gráficos 1 e 2. Estes gráficos apenas 
incluem exemplos de factos contingentes que podem originar o reconhecimento de provisões para riscos e 
encargos ou a divulgação de passivos contingentes. Os exemplos de activos contingentes descritos derivam de 
respostas a uma questão aberta incluída no inquérito que pedia a indicação dos activos contingentes divulgados. 
viii Na análise dos motivos subjacentes à decisão de divulgar passivos e activos contingentes, dos critérios 
utilizado para a determinação do grau de probabilidade e das técnicas utilizadas para quantificar o impacto nas 
demonstrações financeiras pela ocorrência dos factos contingentes, foi utilizada uma escala de Likert de grau 5, 
onde os limites máximo e mínimo correspondiam aos seguintes conceitos: 1 – muito importante e 5 – pouco 
importante. 
ix Os pressupostos do teste do qui-quadrado foram verificados. Na tabela de contingência que serve de suporte ao 
teste destas relações, N > 20, 16,7% das células possuem frequências esperadas estimadas inferiores a 5, 
enquanto que nas restantes relações a percentagem situa-se acima dos 50% e nenhuma célula da tabela tem 
frequência esperada inferior a 1. 
x Os pressupostos da sua aplicação foram todos verificados: a diagonal da matriz anti-imagem de correlação 
apresenta valores superiores a 0,5 (foram retiradas as variáveis que possuíam correlações inferiores a este valor); 
a estatística Kaiser-Meyer-Olkin (KMO), que compara as correlações entre os componentes, apresenta uma 
percentagem de 0,721, indicando um nível médio de significância de correlação; a hipótese nula do teste de 
esfericidade de Bartlet foi rejeitada, com um nível de confiança de 95%; as comunalidades, percentagem de 
variância comum das variáveis nos factores extraídos, apresentaram todas valores superiores a 0,5. Daqui 
resultou uma matriz de correlação de 32x32 variáveis, cuja sua codificação se encontra no anexo II. Foi aplicado 
do critério standard do valor próprio maior do que um, proposto por Kaiser (1960), levando à selecção de oito 
componentes principais que conseguem explicar 70,83% da variância total das variáveis originais x x. Para 
maximizar a variação entre os pesos de cada factor, ou seja aumentando as que mais contribuem para a formação 
da componente e diminuindo os pesos das que menos contribuem foi efectuada a rotação ortogonal pelo método 
VARIMAX. 



  

                                                                                                                                                         
xi O critério standard proposto por Kaiser (1960) coincide com o critério de Jolliffe (1972) que indica que o 
número de componentes principais retidos ou seleccionados deve ser tal que consiga explicar 0,7 da variância 
total. 


