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ResumoResumoResumoResumo    

 

O Plano Oficial de Contabilidade (P.O.C.) admite que os juros suportados com financiamentos destinados 

a imobilizações, bem como as diferenças de câmbio inerentes, possam ser imputados aos respectivos 

custos de aquisição ou de produção durante o período em que as mesmas estejam em curso. Estamos 

perante uma derrogação ao princípio geral de considerar tais encargos como custos extintos dos períodos 

em que ocorrem, pelo facto de os mesmos terem uma relação directa com as imobilizações em curso e 

estas não contribuírem para quaisquer benefícios da empresa que as controla. 

 

No entanto, o P.O.C., ao pretender solucionar um problema, deixou outros em aberto e que se prendem 

com a definição das naturezas dos encargos financeiros a capitalizar, com o início, a suspensão e a 

cessação da capitalização ou com a determinação do montante de encargos financeiros a capitalizar. 

 

Através desta comunicação, analisaremos estas e outras questões tendo em conta as normas 

internacionais, nomeadamente as normas provenientes do International Accounting Standards Board 

(I.A.S.B.) e as normas anglo-americanas. 

 

Para além das questões levantadas, analisaremos, também, as divergências existentes entre o que está 

contemplado no P.O.C. e o que se encontra preceituado no Decreto Regulamentar n.º 2/90, de 12 de 

Janeiro, que estabelece o regime das reintegrações e das amortizações em sede de Imposto sobre o 

Rendimento das Pessoas Colectivas (I.R.C.). 

 

PalavrasPalavrasPalavrasPalavras----chave:chave:chave:chave: Capitalização de encargos financeiros e activo qualificável. 
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1. Introdução1. Introdução1. Introdução1. Introdução    

 

O Plano Oficial de Contabilidade (P.O.C.) admite que os juros suportados com financiamentos destinados 

a imobilizações, bem como as diferenças de câmbio inerentes, possam ser imputados aos respectivos 

custos de aquisição ou de produção durante o período em que as mesmas estejam em curso. Estamos 

perante uma derrogação ao princípio geral de considerar tais encargos como custos extintos dos períodos 

em que ocorrem, pelo facto de os mesmos terem uma relação directa com as imobilizações em curso e 

estas não contribuírem para quaisquer benefícios da empresa que as controla. 

 

No entanto, o P.O.C., ao pretender solucionar um problema, deixou outros em aberto e que se prendem 

com a definição das naturezas dos encargos financeiros a capitalizar, com o início, a suspensão e a 

cessação da capitalização ou com a determinação do montante de encargos financeiros a capitalizar. 

 

Nesta comunicação, abordaremos aspectos importantes como o conceito de e a composição dos encargos 

financeiros, também designados por custos dos empréstimos obtidos, e o conceito de activo qualificável. 

Posteriormente, faremos uma análise à problemática da capitalização de tais encargos em Portugal, pondo 

em destaque os aspectos não tratados no P.O.C. actual. De seguida, apresentaremos os argumentos a favor 

e contra a capitalização e faremos uma análise aos aspectos contidos na Norma Internacional de (N.I.C.) 

23 - Custos de Empréstimos Obtidos, do International Accounting Standards Board (I.A.S.B.). Os 

aspectos a analisar prendem-se com os tratamentos de referência e alternativo permitidos pela N.I.C. 23, 

com a determinação do montante a capitalizar e a sua limitação e com o início, a suspensão e a cessação 

da capitalização. Serão também referidos os requisitos de divulgação previstos na mesma N.I.C.. 

Apresentaremos, igualmente, um modelo alternativo ao modelo do I.A.S.B. que assenta no período de 

tempo em que os dispêndios com o activo e os encargos financeiros estejam sendo incorridos e em que as 

actividades necessárias para preparar o activo para o seu uso pretendido ou para venda estejam em curso. 

Os restantes pressupostos deste modelo respeitam à primazia atribuída aos empréstimos obtidos para fins 

específicos e à utilização efectiva dos empréstimos. Analisaremos, também, as divergências existentes 

entre o que está contemplado no P.O.C. actual e o que se encontra preceituado no Decreto Regulamentar 

n.º 2/90, de 12 de Janeiro, que estabelece o regime das reintegrações e das amortizações em sede de 

Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas (I.R.C.). Finalmente, apresentaremos um caso 

prático resolvido de acordo com os dois modelos e as principais conclusões. 
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2. Conceitos importantes no âmbito da capitalização de encargos financeiros2. Conceitos importantes no âmbito da capitalização de encargos financeiros2. Conceitos importantes no âmbito da capitalização de encargos financeiros2. Conceitos importantes no âmbito da capitalização de encargos financeiros    

 

Os conceitos que nos propomos abordar neste ponto são: 

a) o conceito de e a composição dos encargos financeiros, também designados por custos dos 

empréstimos obtidos; e 

b) o conceito de activo qualificável. 

 

 

2.1. Conceito e composição dos custos dos empréstimos obtidos2.1. Conceito e composição dos custos dos empréstimos obtidos2.1. Conceito e composição dos custos dos empréstimos obtidos2.1. Conceito e composição dos custos dos empréstimos obtidos    

 

O I.A.S.B. (1993a, § 4 e 5) aponta para que os custos dos empréstimos obtidos sejam os custos dos juros 

e outros incorridos por uma empresa relativos aos pedidos de empréstimos de fundos. Os custos dos 

empréstimos obtidos incluem: 

a) juros de descobertos bancários e de empréstimos obtidos a curto e a longo prazo; 

b) amortização de descontos de emissão ou de prémios de reembolso relacionados com os 

empréstimos obtidos; 

c) amortização de custos acessórios incorridos relacionados com os empréstimos obtidos; 

d) encargos financeiros respeitantes a locações financeiras reconhecidas de acordo com a N.I.C. 

17 - Locações; e 

e) diferenças de câmbio provenientes dos empréstimos obtidos em moeda estrangeira até ao 

ponto em que sejam vistas como um ajustamento do custo dos juros. 

 

 

2.2. Conceito de activo qualificável2.2. Conceito de activo qualificável2.2. Conceito de activo qualificável2.2. Conceito de activo qualificável    

 

O I.A.S.B. (1993a, § 4) aponta para que um activo qualificável seja um activo que necessita de um 

período de tempo substancial para ser apresentado para o seu uso pretendido ou para venda e refere como 

exemplos de activos qualificáveis (1993a, § 6): 

a) as imobilizações corpóreas, tais como instalações industriais e instalações de geração de 
energia1; 

b) as propriedades de investimento2; e 
c) as existências que exijam um período de tempo substancial para atingirem uma condição 

vendável3. 

                                                           
1 O I.A.S.B. (1998, § 16 e 18) faz referência à capitalização dos custos dos empréstimos obtidos no custo de aquisição 
ou de produção dos activos fixos tangíveis. 
2 A N.I.C. 40 - Propriedades de Investimento, do I.A.S.B., publicada em 2000, define, no § 4, propriedades de 
investimento como sendo as propriedades (terrenos ou edifícios - ou partes de edifícios - ou ambos) detidas (pelo 
possuidor ou pelo locatário sob uma locação financeira) para obter rendas ou para valorização do capital ou ambas, e 
que não sejam: 

a) usadas na produção ou no fornecimento de bens ou de serviços; 
b) usadas para finalidades administrativas; ou 
c) vendidas no curso ordinário do negócio. 

3 O I.A.S.B. (1993, § 15) faz, igualmente, referência à capitalização dos custos dos empréstimos obtidos no custo de 
aquisição ou de produção das existências mas apenas em circunstâncias limitadas. 
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Para além destes activos, o I.A.S.B. (1998a, § 25 e 54) estende a possibilidade de capitalização dos custos 

dos empréstimos obtidos aos activos intangíveis. 

 

O Financial Accounting Standards Board (F.A.S.B.) (1979 e 1982) considera, igualmente, como activos 

qualificáveis os investimentos contabilizados pelo método da equivalência patrimonial enquanto a 

investida tiver em curso actividades necessárias ao início das suas operações desde que em tais 

actividades se inclua o uso de fundos na aquisição ou na produção de activos qualificáveis para as 

mesmas operações. 

 

O I.A.S.B. (1993a, §6) refere, também, que outros investimentos e existências que sejam produzidos em 

grandes quantidades numa base repetitiva durante um curto período de tempo não são activos 

qualificáveis. Do mesmo modo, os activos que, aquando da aquisição, estejam prontos para o seu uso 

pretendido ou para venda também não são activos qualificáveis. 

 

 

3. A capitalização de encargos financeiros em Portugal na legislação contabilística3. A capitalização de encargos financeiros em Portugal na legislação contabilística3. A capitalização de encargos financeiros em Portugal na legislação contabilística3. A capitalização de encargos financeiros em Portugal na legislação contabilística    

 

O P.O.C. de 1977, no ponto 2.5. do capítulo XII - Valorimetria, referia que as imobilizações corpóreas 

deveriam ser valorizadas ao custo de aquisição, que incluía o valor de factura e ainda todos os gastos 

adicionais necessários à sua entrada em funcionamento. O mesmo ponto referia ainda que sem prejuízo da 

manutenção, como regra geral, do critério de atribuição dos custos financeiros ao exercício a que 

respeitassem, quando tal se mostrasse mais adequado e consistente, os custos financeiros relacionados 

com a compra e a produção de imobilizações corpóreas poderiam ser imputados ao custo inicial da 

respectiva imobilização ou, em alternativa, deveriam ser considerados como custos plurienais. A 

imputação, de uma ou de outra forma, seria iniciada quando fossem suportados os custos de aquisição e 

de construção, permaneceria durante o período da referida construção e cessaria quando as imobilizações 

em causa estivessem prontas para uso ou pelo período de tempo em que a construção estivesse 

interrompida. Se a construção fosse por partes isoláveis, logo que cada parte estivesse completa e em 

condições de ser utilizada cessaria a imputação dos custos financeiros a ela inerentes. 

 

O ponto 2.6. do mesmo capítulo, que respeitava à valorimetria das imobilizações incorpóreas, não fazia 

qualquer referência quanto à capitalização de encargos financeiros. 

 

No entanto, o ponto 2.3.8. do mesmo capítulo, que se inseria na valorimetria das existências, referia que a 

título excepcional, os juros e demais encargos dos empréstimos obtidos para financiar a produção 

poderiam ser incluídos no custo da mesma, desde que as existências dela resultantes necessitassem de um 

período de tempo significativo para que pudessem ser vendidas. Logo que as existências estivessem em 

condições de ser vendidas, cessaria a imputação referida. 
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O P.O.C. de 1989, no ponto 5.4.2., refere que o custo de aquisição e o custo de produção dos elementos 

do activo imobilizado devem ser determinados de acordo com as definições adaptadas para as existências. 

 

Pensamos que a redacção deste ponto não foi a mais feliz porque os critérios de valorimetria das 

imobilizações e das existências têm aspectos próprios que não se compadecem com remissões. 

 

Por sua vez, o ponto 5.4.5. do mesmo normativo refere que sem prejuízo do princípio geral de atribuição 

dos juros suportados aos resultados do exercício, quando os financiamentos se destinarem a 

imobilizações, os respectivos custos poderão ser imputados à compra e à produção das mesmas, durante o 

período em que elas estejam em curso, desde que isso se considere mais adequado e se mostre 

consistente. Se a construção for por partes isoláveis, logo que cada parte esteja completa e em condições 

de ser utilizada cessará a imputação dos juros a ela inerentes. 

 

Da comparação deste ponto do P.O.C. de 1989 com o ponto 2.5. do capítulo XII do P.O.C. de 1977 

podemos constatar que no P.O.C. de 1989 o termo imobilizações é utilizado de forma abrangente e que se 

abandonou a possibilidade dos encargos financeiros associados à compra e à produção de imobilizações 

serem considerados como custos plurienais ou custos diferidos. No entanto, o P.O.C. de 1989 deixou de 

se referir às condições de início, manutenção e cessação da capitalização de encargos financeiros ao 

contrário do que acontecia no P.O.C. de 1977, o que consideramos ser negativo. 

 

O ponto 5.3.1. do P.O.C. de 1989 refere que as existências são valorizadas ao custo de aquisição ou ao 

custo de produção. De acordo com o ponto 5.3.2., considera-se como custo de aquisição de um bem a 

soma do respectivo preço de compra com os gastos suportados directa ou indirectamente para o colocar 

no seu estado actual e no local de armazenagem. Por sua vez, o ponto 5.3.3. considera como custo de 

produção de um bem a soma dos custos das matérias-primas e dos outros materiais directos consumidos, 

da mão-de-obra directa, dos custos industriais variáveis e dos custos industriais fixos necessariamente 

suportados para o produzir e colocar no estado em que se encontra e no local de armazenagem. Os custos 

industriais fixos poderão ser imputados ao custo de produção, tendo em conta a capacidade normal dos 

meios de produção. O mesmo ponto considera que os custos de distribuição, de administração geral e os 

financeiros não são incorporáveis no custo de produção. 

 

Pensamos que a redacção deste ponto também não foi a mais feliz porque foi abandonada a possibilidade 

de imputar ao custo de produção, a título excepcional, os juros e demais encargos dos empréstimos 

obtidos para financiar a produção de existências que necessitem de um período de tempo significativo 

para poderem ser vendidas. 

 

Na nota 11 do Anexo ao Balanço e à Demonstração dos Resultados (A.B.D.R.) do P.O.C. de 1989 devem 

ser indicados os custos incorridos no exercício e respeitantes a empréstimos obtidos para financiar 

imobilizações, que tenham sido capitalizados nesse período. 
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4. Capitalização versus não capitalização dos custos dos empréstimos obtido4. Capitalização versus não capitalização dos custos dos empréstimos obtido4. Capitalização versus não capitalização dos custos dos empréstimos obtido4. Capitalização versus não capitalização dos custos dos empréstimos obtidossss    

 

A capitalização dos custos dos empréstimos obtidos não é um tema pacífico na teoria da contabilidade. 

 

Os defensores da capitalização dos custos dos empréstimos obtidos como parte do custo de aquisição ou 

de produção de activos qualificáveis apresentam os seguintes argumentos em defesa do seu ponto de 

vista: 

a) os custos incorridos com os empréstimos obtidos em consequência da decisão de adquirir ou 

de produzir um activo não são intrinsecamente diferentes dos outros custos que, geralmente, 

são capitalizados. Se um activo necessitar de um período de tempo substancial para ser 

colocado em condição e em localização necessárias para o seu uso pretendido, os custos 

incorridos com os empréstimos obtidos durante esse período de tempo em consequência dos 

dispêndios são parte do custo de aquisição ou de produção do activo; 

b) deixar de capitalizar os custos dos empréstimos obtidos associados com a aquisição ou a 

produção de activos reduz o resultado líquido do exercício presente como consequência da 

aquisição ou da produção de tais activos; e 

c) a capitalização resulta num maior grau de comprovação entre os custos dos activos que foram 

pagos por fases durante a construção e os custos dos activos que foram pagos após a 

conclusão. 

 

Por sua vez, os defensores da não capitalização dos custos dos empréstimos obtidos como parte do custo 

de aquisição ou de produção de activos qualificáveis entendem que: 

a) os custos dos empréstimos obtidos são incorridos em apoio de todas as actividades da 

empresa. Qualquer tentativa para associar os custos dos empréstimos obtidos com um activo 

particular é arbitrária; 

b) a capitalização dos custos dos empréstimos obtidos faz com que o mesmo tipo de activo tenha 

um custo de aquisição ou de produção diferente e dependente do método de financiamento 

adoptado pela empresa; e 

c) a consideração dos custos dos empréstimos obtidos como custos dos exercícios em que são 

incorridos faz com que as demonstrações financeiras apresentem resultados mais comparáveis 

de exercício para exercício, proporcionando uma melhor indicação dos fluxos de caixa futuros 

da empresa. Os custos dos juros flutuam com os capitais em dívida e com as taxas de juro que 

lhes estão associadas, não com a aquisição ou a produção de activos. 

 

 

5. A N.I.C. 23 5. A N.I.C. 23 5. A N.I.C. 23 5. A N.I.C. 23 ----    Custos de Empréstimos ObtidosCustos de Empréstimos ObtidosCustos de Empréstimos ObtidosCustos de Empréstimos Obtidos, do, do, do, do    I.A.S.B.I.A.S.B.I.A.S.B.I.A.S.B.    

 

Esta norma substituiu a N.I.C 23 - Capitalização dos Custos de Empréstimos Pedidos, aprovada em 1983, 

e o seu objectivo é o de prescrever o tratamento contabilístico dos custos dos empréstimos obtidos. 
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Os aspectos que nos propomos analisar prendem-se com: 

a) os tratamentos de referência e alternativo permitidos; 

b) a determinação do montante a capitalizar e a sua limitação; 

c) o início, a suspensão e a cessação da capitalização; e 

d) os requisitos de divulgação. 

 

 

5.1. Tratamento de referência: reconhecimento como c5.1. Tratamento de referência: reconhecimento como c5.1. Tratamento de referência: reconhecimento como c5.1. Tratamento de referência: reconhecimento como custos do exercícioustos do exercícioustos do exercícioustos do exercício    

 

O I.A.S.B. (1993a, § 7 e 8) defende, como tratamento de referência, que os custos dos empréstimos 

obtidos devem ser reconhecidos como custos do exercício em que sejam incorridos independentemente da 

forma como os empréstimos sejam aplicados. 

 

 

5.2. Tratamento alternativo: capitalização dos custos dos empréstimos obtidos5.2. Tratamento alternativo: capitalização dos custos dos empréstimos obtidos5.2. Tratamento alternativo: capitalização dos custos dos empréstimos obtidos5.2. Tratamento alternativo: capitalização dos custos dos empréstimos obtidos    

 

O I.A.S.B. (1993a, § 11) entende que os custos dos empréstimos obtidos que sejam directamente 

atribuíveis à aquisição, à construção ou à produção de um activo qualificável podem ser capitalizados 

como parte do custo desse activo. A quantia de custos dos empréstimos obtidos elegível para 

capitalização deve ser determinada de acordo com a norma. 

 

 

5.3. Determinação do montante a capitalizar5.3. Determinação do montante a capitalizar5.3. Determinação do montante a capitalizar5.3. Determinação do montante a capitalizar    

 

Os custos dos empréstimos obtidos que sejam directamente atribuíveis à aquisição, à construção ou à 

produção são capitalizados como parte do custo de um activo quando seja provável que deles resultarão 

benefícios económicos futuros para a empresa e os custos possam ser fiavelmente mensurados. Os custos 

associados a outros empréstimos obtidos são reconhecidos como custos no exercício em que sejam 

incorridos. 

 

Quando uma empresa pede fundos emprestados especificamente para obter um determinado activo 

qualificável, os custos dos empréstimos obtidos que estejam relacionados directamente com esse activo 

podem ser prontamente identificados. 

 

No entanto, pode ser difícil identificar uma relação directa entre os empréstimos obtidos e um 

determinado activo qualificável. Esta dificuldade ocorre, por exemplo, quando a actividade financeira de 

uma empresa estiver centralizada. As dificuldades surgem, igualmente, quando um grupo de empresas usa 

vários instrumentos de dívida para pedir fundos emprestados a taxas de juros diferentes que, por sua vez, 

são emprestados em bases diversas a outras empresas do grupo. Podem, também, surgir complicações que 
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derivem da utilização de empréstimos em moedas estrangeiras que se traduzem em flutuações nas taxas 

de câmbio. 

 

Consequentemente, a determinação do montante de custos dos empréstimos obtidos que sejam 

directamente atribuíveis à aquisição, à construção ou à produção de um activo qualificável é difícil, sendo 

de exigir o exercício de bom senso. 

 

O I.A.S.B. (1993a, § 15) defende que até ao ponto em que sejam pedidos fundos emprestados 

especificamente para obter um activo qualificável, a quantia de custos dos empréstimos obtidos elegível 

para capitalização nesse activo deve ser determinada a partir dos custos reais incorridos durante o período 

e associados aos empréstimos obtidos menos qualquer proveito originado pelo investimento temporário 

dos fundos. 

 

Pensamos que a utilização do termo período levanta dúvidas: período de tempo contado a partir da data da 

obtenção do empréstimo ou período de tempo contado a partir da data em que se iniciam as actividades 

necessárias para preparar o activo para o seu uso pretendido ou para venda. 

 

Em nossa opinião, o termo período deve ser entendido como o período de tempo, para efeito de 

capitalização, contado entre a data em que se iniciam as actividades necessárias para preparar o activo 

para o seu uso pretendido ou para venda e a data em que, em termos substanciais, todas as actividades 

necessárias para preparar o activo para o seu uso pretendido ou para venda estejam completadas. 

 

Na determinação do montante a capitalizar atende-se, em primeiro lugar, aos empréstimos obtidos 

especificamente para financiar um determinado activo e, residualmente, aos empréstimos obtidos para 

fins não específicos. 

 

Os passos a percorrer são os seguintes: 

a) determinação do total dos pagamentos médios ponderados em função do tempo ao longo de 

uma parte ou da totalidade do exercício; 

b) se a quantia do empréstimo obtido para fins específicos for superior ao total anterior, a taxa de 

juro deste empréstimo será aplicada àquele total para efeito de determinação do montante a 

capitalizar no exercício; 

c) em caso contrário e se existirem empréstimos obtidos para fins não específicos, para além do 

procedimento anterior, a taxa média de juro destes empréstimos será aplicada à parte do total 

dos pagamentos médios ponderados não coberta pelo empréstimo obtido para fins específicos 

no âmbito da determinação do montante a capitalizar no exercício. 

 

Se o activo for construído durante vários exercícios, os dispêndios ocorridos no primeiro exercício 

contam para a determinação do montante a capitalizar no exercício seguinte. 
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5.4. Limitação à capitalização5.4. Limitação à capitalização5.4. Limitação à capitalização5.4. Limitação à capitalização    

 

Uma restrição de ordem geral sobre a quantia total de custos dos empréstimos obtidos que pode ser 

capitalizada num exercício é a de que a mesma não deve exceder a quantia total dos custos incorridos 

nesse exercício e associados aos empréstimos obtidos. 

 

Nas demonstrações financeiras consolidadas a limitação é aplicada com referência à quantia consolidada 

dos custos incorridos nesse exercício e associados aos empréstimos obtidos. 

 

 

5.5. Início da capitalização5.5. Início da capitalização5.5. Início da capitalização5.5. Início da capitalização    

 

O I.A.S.B. (1993a, § 20) aponta para que a capitalização dos custos dos empréstimos obtidos como parte 

do custo de aquisição ou de produção de um activo qualificável comece quando se verifiquem as 

seguintes condições cumulativas: 

a) os dispêndios com o activo estejam sendo incorridos; 

b) os custos dos empréstimos obtidos estejam sendo incorridos; e 

c) as actividades necessárias para preparar o activo para o seu uso pretendido ou para venda 

estejam em curso. 

 

Os dispêndios com um activo qualificável incluem apenas os que tenham originado: 

a) pagamentos de caixa; 

b) transferência de outros activos; ou 

c) a assumpção de passivos que incorram em juros. 

 

Tais dispêndios são reduzidos de quaisquer subsídios para investimento recebidos em ligação com o 

activo qualificável em causa. 

 

No que respeita às actividades necessárias para preparar um activo qualificável para o seu uso pretendido 

ou para venda, estas não incluem, somente, a construção física do activo, mas incluem, também, os 

trabalhos técnicos e administrativos que antecedem o começo da construção física do mesmo, como por 

exemplo, a obtenção de licenças prévias ao começo da construção física. No entanto, tais actividades 

excluem a detenção do activo quando não esteja a ter lugar qualquer produção ou desenvolvimento que 

altere a condição do mesmo. Deste modo, os custos dos empréstimos obtidos incorridos enquanto um 

terreno esteja em desenvolvimento são capitalizados durante o período em que as actividades relacionadas 

com o desenvolvimento estejam a decorrer. Por sua vez, os custos dos empréstimos obtidos incorridos 

enquanto um terreno adquirido para fins de construção seja detido sem nele decorrer qualquer actividade 

de desenvolvimento não são capitalizados durante o período em que não decorram quaisquer actividades 

relacionadas com o desenvolvimento. 
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5.6. Suspensão da capitalização5.6. Suspensão da capitalização5.6. Suspensão da capitalização5.6. Suspensão da capitalização    

 

Para o I.A.S.B. (1993a, § 23), a capitalização dos custos dos empréstimos obtidos deve ser suspensa 

durante os períodos extensos de tempo em que o desenvolvimento do activo se encontra interrompido, 

uma vez que não se está a dar cumprimento a uma das três condições cumulativas inerentes ao processo 

de capitalização. Tal condição impõe que as actividades necessárias para preparar o activo para o seu uso 

pretendido ou para venda se encontrem em curso. 

 

No entanto, a capitalização dos custos dos empréstimos obtidos não é suspensa durante o período de 

tempo em que está a ser realizado trabalho técnico e administrativo substancial. Do mesmo modo, a 

capitalização dos custos dos empréstimos obtidos também não é suspensa quando uma demora temporária 

seja necessária para que o activo fique pronto de modo a ser usado ou a ser vendido. Por exemplo, a 

capitalização continua durante o período alargado de tempo que algumas existências necessitam para 

atingir a maturação ou durante o período extenso de tempo em que os níveis altos das águas de um rio 

atrasam a construção de uma ponte desde que tais níveis de água sejam usuais durante o período de 

construção na região geográfica em causa. 

 

 

5.7. Cessação da capitalização5.7. Cessação da capitalização5.7. Cessação da capitalização5.7. Cessação da capitalização    

 

O I.A.S.B. (1993a, § 25) entende que a capitalização dos custos dos empréstimos obtidos deve cessar 

quando, em termos substanciais, todas as actividades necessárias para preparar o activo qualificável para 

o seu uso pretendido ou para venda estejam completas. 

 

Esta posição é consentânea com as condições cumulativas previstas para o início e para a continuação da 

capitalização dos custos dos empréstimos obtidos. Não nos podemos esquecer que uma dessas condições 

previa que as actividades necessárias para preparar o activo para o seu uso pretendido ou para venda se 

encontrassem em curso. Quando tal deixar de acontecer, a capitalização dos custos dos empréstimos 

obtidos deve cessar. 

 

Um activo está normalmente em condições de ser usado ou de ser vendido quando a sua construção física 

for dada como concluída mesmo que o trabalho administrativo de rotina venha a continuar. Quando, por 

exemplo, uma propriedade entra na fase da decoração, de acordo com especificações do comprador ou do 

utilizador, significa que, em termos substanciais, as actividades estão concluídas. 

 

O I.A.S.B. (1993a, § 27) entende que quando um activo qualificável for construído por partes e cada uma 

delas pode ser usada ou ser vendida enquanto as outras se encontram em construção, a capitalização dos 

custos dos empréstimos obtidos deve cessar, no que respeita a cada uma das partes, quando todas as 

actividades necessárias para preparar cada uma delas para o seu uso pretendido ou para venda se 

encontrem substancialmente concluídas. 
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5.8. Requisitos de divulgação5.8. Requisitos de divulgação5.8. Requisitos de divulgação5.8. Requisitos de divulgação    

 

As demonstrações financeiras devem divulgar o seguinte: 

a) a política contabilística adoptada quanto aos custos dos empréstimos obtidos; 

b) a quantia de custos dos empréstimos obtidos capitalizada durante o exercício; e 

c) a taxa de capitalização usada para determinar a quantia de custos dos empréstimos obtidos 

objecto de capitalização. 

 

 

6. Modelo proposto6. Modelo proposto6. Modelo proposto6. Modelo proposto    

 

O nosso modelo assenta, também, em três condições cumulativas para que se inicie o processo de 

capitalização que são: 

a) os dispêndios com o activo estejam sendo incorridos; 

b) os custos dos empréstimos obtidos estejam sendo incorridos; e 

c) as actividades necessárias para preparar o activo para o seu uso pretendido ou para venda 

estejam em curso. 

 

A capitalização inicia-se na data em que as actividades necessárias para preparar o activo qualificável 

para o seu uso pretendido ou para venda tiverem o seu arranque e não na data da obtenção do empréstimo 

específico. 

 

Do mesmo modo, a capitalização cessa na data em que, em termos substanciais, todas as actividades 

necessárias para preparar o activo qualificável para o seu uso pretendido ou para venda estejam 

completas. 

 

Os dispêndios são reduzidos de quaisquer subsídios para investimento recebidos em ligação com o activo 

qualificável em causa. 

 

A capitalização dos custos dos empréstimos obtidos deve ser suspensa durante os períodos extensos de 

tempo em que o desenvolvimento do activo qualificável se encontra interrompido. 

 

Neste modelo dá-se primazia aos empréstimos obtidos para fins específicos sem esquecer os empréstimos 

obtidos para fins não específicos desde que sejam afectos à aquisição, à construção ou à produção de 

activos qualificáveis. 

 

O modelo assenta, igualmente, na utilização efectiva dos empréstimos. 
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Nestas circunstâncias: 

a) os dispêndios começam por esgotar os fundos do empréstimo obtido para fins específicos, 

tendo-se em consideração que cada um dos dispêndios deve ser associado a um determinado 

activo qualificável; 

b) após terem sido esgotados os fundos do empréstimo obtido para fins específicos, os 

dispêndios passam a esgotar os fundos do empréstimo obtido para fins não específicos, tendo-

se, também, em consideração que cada um dos dispêndios deve ser associado a um 

determinado activo qualificável; 

c) se os dispêndios totais num exercício não ultrapassarem o montante do empréstimo obtido 

para fins específicos, os juros a capitalizar resultarão da aplicação da taxa de juro do mesmo 

empréstimo ao total dos pagamentos médios ponderados em função do tempo associados aos 

dispêndios totais; 

d) se os dispêndios totais num exercício ultrapassarem o montante do empréstimo obtido para 

fins específicos, os juros a capitalizar resultarão da aplicação da taxa de juro do mesmo 

empréstimo aos pagamentos médios ponderados em função do tempo associados aos 

dispêndios pagos com os respectivos fundos até ao seu limite. Os dispêndios remanescentes 

serão imputados ao empréstimo obtido para fins não específicos, se aplicável, até à sua 

concorrência e os restantes juros a capitalizar resultarão da aplicação da taxa de juro do 

empréstimo obtido para fins não específicos aos pagamentos médios ponderados 

remanescentes que estejam associados aos dispêndios não cobertos pelo empréstimo obtido 

para fins específicos mas que possam ser cobertos pelo empréstimo obtido para fins não 

específicos; 

e) se o activo qualificável for construído durante vários exercícios, os dispêndios ocorridos no 

primeiro exercício contam para a determinação do montante a capitalizar no exercício 

seguinte; 

f) cada empréstimo estará associado a uma conta bancária para que os dispêndios com os activos 

qualificáveis possam ser identificados com os empréstimos. 

 

 

7. A capitalização de encargos financeiros em Portugal na legislação fiscal7. A capitalização de encargos financeiros em Portugal na legislação fiscal7. A capitalização de encargos financeiros em Portugal na legislação fiscal7. A capitalização de encargos financeiros em Portugal na legislação fiscal    

 

O Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas (C.I.R.C.) através do art.º 17.º, que 

respeita à determinação do lucro tributável, estabelece, no n.º 1 e no n.º 3, alínea a), que o lucro tributável 

das pessoas colectivas é constituído pela soma algébrica do resultado líquido do exercício e das variações 

patrimoniais positivas e negativas verificadas no mesmo período e não reflectidas naquele resultado, 

determinados com base na contabilidade e eventualmente corrigidos nos termos do C.I.R.C., estando 

aquela organizada de acordo com a normalização contabilística e outras disposições legais em vigor para 

o respectivo sector de actividade. O art.º 115.º do mesmo diploma legal, que respeita às obrigações 

contabilísticas das empresas, estabelece, por via do n.º 1, que as sociedades comerciais ou civis sob forma 

comercial, as cooperativas, as empresas públicas e as demais entidades que exerçam, a título principal, 
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uma actividade comercial, industrial ou agrícola, com sede ou direcção efectiva em território português, 

bem como as entidades que, embora não tendo sede nem direcção efectiva no mesmo território, aí 

possuam estabelecimento estável, são obrigadas a dispor de contabilidade organizada nos termos da lei 

comercial e fiscal que permita o controlo do lucro tributável. 

 

Nesta perspectiva, devemos ter em consideração que, de acordo com o n.º 1 do art.º 2.º do Dec.-Lei n.º 

410/894, de 21 de Novembro, o P.O.C. é obrigatoriamente aplicável a entidades como sociedades 

nacionais e estrangeiras abrangidas pelo Código das Sociedades Comerciais (C.S.C.), empresas públicas, 

cooperativas, agrupamentos complementares de empresas e agrupamentos europeus de interesse 

económico. 

 

Assim, o resultado líquido do exercício, bem como as variações patrimoniais positivas e negativas 

verificadas no mesmo período e não reflectidas naquele resultado, são determinados de acordo com as 

disposições previstas no P.O.C.. 

 

Por outro lado, não nos podemos esquecer que o Dec.-Lei n.º 367/99, de 18 de Setembro, por via da 

alínea a) do art.º 2.º, que respeita às atribuições da Comissão de Normalização Contabilística (C.N.C.), 

refere que esta comissão emite Directrizes Contabilísticas (D.C.), de efeito obrigatório, sujeitas a 

homologação do Ministro das Finanças. 

 

Para a C.N.C. (1997, ponto 4.), os princípios contabilísticos, por si reconhecidos, encontram-se vertidos 

no P.O.C., nas D.C. e, no caso de questões ainda não abrangidas, nas normas estabelecidas a nível 

internacional, como sejam as emitidas pelo I.A.S.B., e devem subordinar-se à seguinte hierarquia: 

a) os constantes do P.O.C.; 

b) os constantes das D.C.; 

c) os divulgados nas N.I.C. emitidas pelo I.A.S.B.. 

 

Então, para além do P.O.C., também as D.C. e as N.I.C. emitidas pelo I.A.S.B. podem influenciar a 

determinação do resultado líquido do exercício e das variações patrimoniais positivas e negativas 

verificadas no mesmo período e não reflectidas naquele resultado. 

 

O art.º 23.º do C.I.R.C., que respeita a custos ou perdas, por via do n.º 1, considera como tais aqueles que 

comprovadamente forem indispensáveis para a realização dos proveitos ou dos ganhos sujeitos a imposto 

ou para a manutenção da fonte produtora, entre os quais, os encargos de natureza financeira. O P.O.C. de 

1989, por via do ponto 5.4.5., estabelece como princípio geral a atribuição dos juros suportados aos 

resultados do exercício. Ora, esta disposição não entra em conflito com o disposto no art.º 23.º do 

C.I.R.C.. 

 

                                                           
4 Que aprovou o P.O.C. de 1989. 
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No entanto, o ponto 5.4.5. do P.O.C. de 1989 também refere que quando os financiamentos se destinarem 

a imobilizações, os respectivos custos poderão ser imputados à compra e à produção das mesmas, durante 

o período em que elas estejam em curso, desde que isso se considere mais adequado e se mostre 

consistente. 

 

Assim, temos de verificar, em outros diplomas legais ou regulamentares, se existem ou não limitações 

quanto à capitalização de encargos financeiros. 

 

O diploma legal ou regulamentar que vamos analisar é o Decreto Regulamentar n.º 2/90, de 12 de Janeiro, 

que regulamenta o regime das reintegrações e das amortizações5. 

 

O art.º 2.º do Decreto Regulamentar n.º 2/90, que respeita à valorimetria dos elementos reintegráveis ou 

amortizáveis, estabelece no n.º 1 que, para efeito de cálculo das respectivas reintegrações e amortizações, 

os elementos do activo imobilizado devem ser valorizados: 

a) pelo custo de aquisição ou pelo custo de produção, consoante se trate, respectivamente, de 

elementos adquiridos a terceiros a título oneroso ou de elementos fabricados ou construídos 

pela própria empresa; 

b) pelo valor resultante de reavaliação ao abrigo de legislação de carácter fiscal; ou 

c) pelo valor real, à data da abertura de escrita, para os bens objecto de avaliação para este efeito, 

quando não seja conhecido o custo de aquisição ou o custo de produção, podendo esse valor 

ser objecto de correcção, para efeitos fiscais, quando se considere excedido. 

 

Os conceitos de custo de aquisição e de custo de produção são tratados, respectivamente, nos n.ºs 2 e 3 do 

mesmo artigo. Assim, o custo de aquisição de um elemento do activo imobilizado é o respectivo preço de 

compra acrescido dos gastos acessórios suportados até à sua entrada em funcionamento. Por sua vez, o 

custo de produção de um elemento do activo imobilizado corresponde à soma: 

a) do custo de aquisição das matérias-primas e de consumo; 

b) do custo da mão-de-obra directa; 

c) dos outros custos directos; e 

d) da parte dos custos indirectos respeitantes ao período de fabricação ou de construção que, de 

acordo com o sistema de custeio utilizado, lhe seja atribuível. 

 

O n.º 5 do mesmo artigo refere que não se consideram no custo de aquisição e no custo de produção: 

a) os juros de empréstimos contraídos para financiar a aquisição ou a produção de imobilizado 

ou devidos pelo diferimento no tempo do pagamento do respectivo preço; e 

b) as diferenças de câmbio relacionadas com o imobilizado resultantes quer de pagamentos 

efectivos, quer de actualizações à data do balanço. 

 

                                                           
5 Estabelecendo o C.I.R.C. as condições e os limites da sua aceitação como custo fiscal. 



 15

Deste modo, o legislador parece optar pela não capitalização de quaisquer encargos financeiros como 

parte do custo de aquisição ou do custo de produção dos elementos do activo imobilizado. 

 

No entanto, o n.º 6 do mesmo artigo refere que podem ser incluídos no custo de produção os juros de 

capitais alheios destinados especificamente ao financiamento do fabrico ou da construção de 

imobilizações, na medida em que respeitem ao período de fabricação ou de construção e este não tenha 

uma duração inferior a dois anos. 

 

Nesta perspectiva, o n.º 6 entra em contradição com o n.º 5, uma vez que o legislador permite a 

capitalização selectiva de encargos financeiros. 

 

Ao compararmos o n.º 6 do art.º 2.º do Decreto Regulamentar n.º 2/90 com o § 5 da N.I.C. 23 podemos 

verificar que: 

a) o custo de aquisição de qualquer elemento do activo imobilizado, para efeito de cálculo das 

respectivas reintegrações e amortizações aceites como custo fiscal, não inclui quaisquer 

encargos financeiros; 

b) o custo de produção de qualquer elemento do activo imobilizado, para efeito de cálculo das 

respectivas reintegrações e amortizações aceites como custo fiscal não inclui os seguintes 

encargos financeiros: 

i) juros de descobertos bancários e de empréstimos obtidos a curto e a longo prazo, 

amortização de descontos de emissão ou de prémios de reembolso relacionados com os 

empréstimos obtidos e amortização de custos acessórios incorridos relacionados com os 

empréstimos obtidos desde que o período de fabricação ou de construção do elemento 

do activo imobilizado seja inferior a dois anos; e 

ii) diferenças de câmbio provenientes de empréstimos obtidos em moeda estrangeira até ao 

ponto em que sejam vistas como um ajustamento do custo dos juros. 

 

Deste modo, poderão existir diferenças entre as bases de cálculo das reintegrações e das amortizações 

contabilísticas e fiscais dos elementos do activo imobilizado. 

 

O art.º 17.º do Decreto Regulamentar n.º 2/90, que respeita às amortizações de imobilizações incorpóreas, 

por via do n.º 4, estabelece que embora não sendo imobilizações incorpóreas, devem, contudo, ser 

consideradas como custos, em partes iguais, em mais do que um exercício, as despesas ou os encargos de 

projecção económica plurianual, entre os quais, os encargos financeiros com a aquisição ou a produção de 

imobilizado, correspondentes ao período anterior ao da sua entrada em funcionamento, quando não tenha 

sido utilizada a faculdade prevista no n.º 6 do art.º 2.º e as diferenças de câmbio desfavoráveis 

relacionadas com o imobilizado e correspondentes ao período anterior à sua entrada em funcionamento. 

Aquela repartição deve ser feita durante um período mínimo de três anos e uma período máximo de seis 

anos. 
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Tal como Ferreira (2000, pág. 54), somos de opinião que divergências deste tipo entre o P.O.C. e os 

critéios fiscais não facilitam o trabalho dos profissionais das áreas da contabilidade e da fiscalidade. 

 

Para além dos aspectos analisados, devemos ter igualmente em consideração: 

a) os efeitos dos suprimentos nas sociedades por quotas; e 

b) os efeitos da subcapitalização. 

 

O C.S.C., no art.º 243.º, n.º 1, considera como contrato de suprimento o contrato pelo qual o sócio 

empresta à sociedade dinheiro ou outra coisa fungível, ficando aquela obrigada a restituir outro tanto do 

mesmo género e qualidade, ou pelo qual o sócio convenciona com a sociedade o diferimento do 

vencimento de créditos seus sobre ela, desde que, em qualquer dos casos, o crédito fique tendo carácter de 

permanência. 

 

Os n.ºs 2 e 3 do mesmo artigo referem-se aos indícios do carácter de permanência dos créditos dos sócios 

sobre a sociedade. Assim, constituem indícios do carácter de permanência: 

a) a estipulação de um prazo de reembolso superior a um ano, quer tal estipulação seja 

contemporânea da constituição do crédito, quer seja posterior a esta; e 

b) a não utilização da faculdade de exigir o reembolso devido pela sociedade durante um ano, 

contado da constituição do crédito, quer não tenha sido estipulado prazo, quer tenha sido 

convencionado prazo inferior. No caso de lucros distribuídos e não levantados, o prazo de um 

ano conta-se a partir da data da deliberação que aprovou a distribuição. 

 

A obrigação de efectuar suprimentos pode ser estipulada no contrato de sociedade. Se tal acontecer, o art.º 

244.º, n.º 1, do mesmo diploma legal remete para o art.º 209.º, respeitante às obrigações de prestações 

acessórias. De acordo com o n.º 1 deste arttigo, com as devidas adaptações, o contrato de sociedade pode 

impor a todos ou a alguns sócios a obrigação de efectuarem suprimentos, desde que fixe os elementos 

essenciais desta obrigação e especifique se os suprimentos devem ser efectuados onerosa ou 

gratuitamente. Quando o conteúdo da obrigação corresponder ao de um contrato típico, aplica-se a 

regulamentação legal própria desse tipo de contrato. De acordo com o n.º 3 do mesmo artigo, no caso de 

se convencionar a onerosidade, a contraprestação pode ser paga independentemente da existência de 

lucros de exercício. 

 

A obrigação de efectuar suprimentos pode também ser constituída por deliberação dos sócios votada por 

aqueles que a assumam, conforme dispõe o art.º 244.º, n.º 2, do C.S.C., enquanto que a celebração dos 

respectivos contratos não depende de prévia deliberação dos sócios, a não ser que o contrato de sociedade 

disponha em contrário, de acordo com o art.º 244.º, n.º 3, do mesmo diploma legal. 

 

Como foi referido, os suprimentos podem ser efectuados de forma onerosa, ou seja, os mesmos vencem 

juros. 
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Nestas circunstâncias, devemos ter em consideração o art.º 42.º, n.º 1, alínea j), do C.I.R.C., que 

estabelece a não dedução para efeito de determinação do lucro tributável dos juros e de outras formas de 

remuneração de suprimentos e de empréstimos feitos pelos sócios à sociedade, na parte em que excedam 

o valor correspondente à taxa de referência Euribor a 12 meses do dia da constituição da dívida ou outra 

taxa definida por portaria do Ministro das Finanças que utilize aquela taxa como indexante, embora se 

encontrem contabilizados como custos ou perdas do exercício. 

 

Assim, se foram capitalizados juros de suprimentos no custo de produção de elementos do activo 

imobilizado em que a taxa de juro convencionada é superior à taxa de referência Euribor a 12 meses do 

dia da constituição da dívida, a amortização calculada sobre a diferença de juros não será aceite como 

custo fiscal mesmo que o período de construção daqueles elementos não seja inferior a dois anos. 

 
No que respeita à subcapitalização, esta problemática vem tratada no art.º 61.º do C.I.R.C.. De acordo 

com o n.º 1 deste artigo, quando o endividamento de um sujeito passivo para com uma entidade não 

residente em território português com a qual existam relações especiais, nos termos definidos no n.º 4 do 

artigo 58.º6, com as devidas adaptações, for excessivo, os juros suportados relativamente à parte 

considerada em excesso não são dedutíveis para efeitos de determinação do lucro tributável. O n.º 3 refere 

que existe excesso de endividamento quando o valor das dívidas em relação a cada uma das entidades 

referidas anteriormente, em qualquer data do período de tributação, seja superior ao dobro do valor da 

correspondente participação no capital próprio do sujeito passivo. O n.º 4 preconiza que no cálculo do 

endividamento são consideradas todas as formas de crédito, em numerário ou em espécie, qualquer que 

seja o tipo de remuneração acordada, concedido pela entidade com a qual existem relações especiais, 

incluindo os créditos resultantes de operações comerciais quando tenham decorrido mais de seis meses 

após a data do respectivo vencimento. O n.º 5 indica que no cálculo do capital próprio adiciona-se o 

capital social subscrito e realizado com as demais rubricas como tal qualificadas pela regulamentação 

contabilística em vigor, excepto as que traduzem mais-valias ou menos-valias potenciais ou latentes, 

nomeadamente as resultantes de reavaliações não autorizadas por diploma fiscal ou da aplicação do 

método da equivalência patrimonial. 

 

                                                           
6 De acordo com o art.º 58.º, n.º 4, do C.I.R.C., considera-se que existem relações especiais entre duas entidades nas 
situações em que uma tem o poder de exercer, directa ou indirectamente, uma influência significativa nas decisões de 
gestão da outra, o que se considera verificado, nomeadamente, entre: 

a) uma entidade e os titulares do respectivo capital, ou os cônjuges, ascendentes ou descendentes destes, 
que detenham, directa ou indirectamente, uma participação não inferior a 10% do capital ou dos direitos 
de voto; 

b) entidades em que os mesmos titulares do capital, respectivos cônjuges, ascendentes ou descendentes 
detenham, directa ou indirectamente, uma participação não inferior a 10% do capital ou dos direitos de 
voto; 

c) uma entidade e os membros dos seus órgãos sociais, ou de quaisquer órgãos de administração, direcção, 
gerência ou fiscalização, e respectivos cônjuges, ascendentes e descendentes; 

d) entidades em que a maioria dos membros dos órgãos sociais, ou dos membros de quaisquer órgãos de 
administração, direcção, gerência ou fiscalização, sejam as mesmas pessoas ou, sendo pessoas 
diferentes, estejam ligadas entre si por casamento, união de facto legalmente reconhecida ou parentesco 
em linha recta; 

e) entidades ligadas por contrato de subordinação, de grupo paritário ou outro de efeito equivalente; 
f) empresas que se encontrem em relação de domínio, nos termos em que esta é definida nos diplomas que 

estatuem a obrigação de elaborar demonstrações financeiras consolidadas. 
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Assim, se foram capitalizados juros associados a passivo em excesso, nos termos do art.º 61.º, no custo de 

produção de elementos do activo imobilizado, a amortização calculada sobre os mesmos não será aceite 

como custo fiscal mesmo que o período de construção daqueles elementos não seja inferior a dois anos. 

 

 

8. Um exemplo de capitalização de encargos financeiros8. Um exemplo de capitalização de encargos financeiros8. Um exemplo de capitalização de encargos financeiros8. Um exemplo de capitalização de encargos financeiros    

 

A sociedade EUROESTÁDIO, S.A., com sede em Aveiro, adjudicou ao consórcio liderado pela 

sociedade SÓBETÃO, S.A. a construção de um estádio de futebol destinado a acolher o Campeonato do 

Mundo de 200(n+4). No contrato firmado entre ambas as partes o preço fixado para a construção do 

estádio ascendeu a 60.000.000,00 euros. 

 

A obra foi iniciada em 1 de Maio de 200(n) e foi concluída em 30 de Abril de 200(n+2). 

 

Para fazer face aos pagamentos, a EUROESTÁDIO, S.A. contraiu, em 01de Abril de 200(n), um 

empréstimo específico junto de um sindicato bancário. Os elementos relativos ao empréstimo foram os 

seguintes: 

Quantia 30.000.000,00 euros 
Data da obtenção 1 de Abril de 200(n) 
Duração 3 anos 
Data da amortização 1 de Abril de 2000(n+3) 
Taxa de juro  9% anual 
Data de vencimento dos juros 31 de Março do exercício seguinte 
Data de pagamento dos juros 1 de Abril do exercício seguinte 

 

A EUROESTÁDIO, S.A. dispôs, ainda, de um empréstimo não específico, para financiamento das suas 

operações. Os elementos relativos a este empréstimo foram os seguintes: 

Quantia 15.000.000,00 euros 
Data da obtenção 1 de Janeiro de 200(n-1) 
Duração 5 anos 
Datas das amortizações 1 de Janeiro de 2000(n) a 200(n+4) 
Quantia de cada amortização 3.000.000,00 euros 
Taxa de juro  12% anual 
Data de vencimento dos juros 31 de Dezembro do exercício em causa 
Data de pagamento dos juros 1 de Janeiro do exercício seguinte 

 

De acordo com o contrato, a EUROESTÁDIO, S.A. procedeu aos seguintes pagamentos: 

Ano 200(n):Ano 200(n):Ano 200(n):Ano 200(n): 
1 de Maio 5.000.000 euros 
30 de Setembro 8.000.000 euros 
31 de Dezembro 8.500.000 euros 

Ano 200(n+1):Ano 200(n+1):Ano 200(n+1):Ano 200(n+1): 
31 de Março 8.500.000 euros 
30 de Junho 8.500.000 euros 
30 de Setembro 8.500.000 euros 
31 de Dezembro 8.000.000 euros 

Ano 200(n+2):Ano 200(n+2):Ano 200(n+2):Ano 200(n+2): 
30 de Abril 5.000.000 euros 
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Vamos proceder à análise do caso prático de acordo com a N.I.C. 23. 

 

Ano 200(n)Ano 200(n)Ano 200(n)Ano 200(n)    

 

A posição das contas no início do ano foi a seguinte: 
Posição no início do ano (em euros)Posição no início do ano (em euros)Posição no início do ano (em euros)Posição no início do ano (em euros)    

ContasContasContasContas    ActivoActivoActivoActivo    PassivoPassivoPassivoPassivo    
Depósitos à ordem 15.000.000,00  
Empréstimos bancários 
  Não específicos 

  
15.000.000,00 

Acréscimos de custos 
  Juros a liquidar emp. não esp. 

  
1.800.000,00 

Custos do exercício anterior 1.800.000,00  
 16.800.000,00 16.800.000,00 

 

Em 1 de Janeiro, a EUROESTÁDIO, S.A. amortizou 3.000.000,00 euros relativamente ao empréstimo 

não específico, pelo que efectuou o seguinte lançamento: 

 Empréstimos bancários 
  Não específicos 

 
3.000.000,00 

 

a Depósitos à ordem  3.000.000,00 
 

Na mesma data, a EUROESTÁDIO, S.A. pagou 1.800.000,00 euros7 relativamente aos juros do 

empréstimo não específico que foram incorridos em 200(n-1), pelo que efectuou os seguintes 

lançamentos: 

 Acréscimos de custos 
  Juros a liquidar emp. não esp. 

 
1.800.000,00 

 

a Outros credores  1.800.000,00 
e 

 Outros credores 1.800.000,00  
a Depósitos à ordem  1.800.000,00 

 

Em 1 de Abril, a EUROESTÁDIO, S.A. contraiu um empréstimo específico de 30.000.000,00 euros, 

junto de um sindicato bancário, para fazer face aos pagamentos da obra, pelo que efectuou o seguinte 

lançamento: 

 Depósitos à ordem 30.000.000,00  
a Empréstimos bancários 

  Específicos 
  

30.000.000,00 
 

Os juros incorridos durante o ano foram os seguintes: 

Juros incorridos (em euros)Juros incorridos (em euros)Juros incorridos (em euros)Juros incorridos (em euros)    
 Quantia doQuantia doQuantia doQuantia do    MesesMesesMesesMeses    QuantiaQuantiaQuantiaQuantia    TaxaTaxaTaxaTaxa    JuroJuroJuroJuro    
 empréstimoempréstimoempréstimoempréstimo    (em 12)(em 12)(em 12)(em 12)    ponderponderponderponderadaadaadaada    
Empréstimo específico 30.000.000,00 9 22.500.000,00 9% 2.025.000,00 

Empréstimo não específico * 12.000.000,00 12 12.000.000,00 12% 1.440.000,00 

 42.000.000,00  34.500.000,00  3.465.000,00 

* 15.000.000,00 - 3.000.000,00 = 12.000.000,00 

 

                                                           
7 15.000.000 euros x 1 ano x 12% = 1.800.000,00 euros. 
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Mas a quantia máxima de juros a capitalizar foi a seguinte: 

Juros a capitalizar (quantia máxima) (em euros)Juros a capitalizar (quantia máxima) (em euros)Juros a capitalizar (quantia máxima) (em euros)Juros a capitalizar (quantia máxima) (em euros)    
 Quantia doQuantia doQuantia doQuantia do    MesesMesesMesesMeses    QuantiaQuantiaQuantiaQuantia    TaxaTaxaTaxaTaxa    JuroJuroJuroJuro    
 empréstimoempréstimoempréstimoempréstimo    (em 12)(em 12)(em 12)(em 12)    ponderadaponderadaponderadaponderada            
Empréstimo específico 30.000.000,00 8 20.000.000,00 9% 1.800.000,00 

Empréstimo não específico 12.000.000,00 8 8.000.000,00 12% 960.000,00 

 42.000.000,00  28.000.000,00  2.760.000,00 

 

A quantia efectiva de juros a capitalizar foi a seguinte: 

Juros a capitalizar (quantia efectiva) (em euros)Juros a capitalizar (quantia efectiva) (em euros)Juros a capitalizar (quantia efectiva) (em euros)Juros a capitalizar (quantia efectiva) (em euros)    
Data do pagamentoData do pagamentoData do pagamentoData do pagamento    PagamentoPagamentoPagamentoPagamento    MesesMesesMesesMeses    Qtia. méd. ponQtia. méd. ponQtia. méd. ponQtia. méd. pond.d.d.d.    

        (em 12)(em 12)(em 12)(em 12)    pagamentospagamentospagamentospagamentos    
1 de Maio 5.000.000,00 8 3.333.333,33 

30 de Setembro 8.000.000,00 3 2.000.000,00 

31 de Dezembro 8.500.000,00 0 0,00 

 21.500.000,00  5.333.333,33 

 

Como 5.333.333,33 euros são inferiores a 20.000.000,00 euros da quantia ponderada do empréstimo 

específico, os juros capitalizados foram: 

5.333.333,33 x 9% = 480.000,00 

 

No ano 200(n), a EUROESTÁDIO, S.A. efectuou três lançamentos, idênticos àquele que abaixo se 

indica, até ao total de 21.500.000,00 euros relativamente aos pagamentos da obra: 

 Imobilizações em curso 21.500.000,00  
a Depósitos à ordem  21.500.000,00 

 

Em 31 de Dezembro, a EUROESTÁDIO, S.A. contabilizou os juros capitalizados e os restantes juros 

incorridos durante o ano, pelo que efectuou o seguinte lançamento: 

 Imobilizações em curso 480.000,00  
 Custos e perdas financeiros 

  Juros suportados emp. espec. 
  Juros suportados emp. não esp. 

 
1.545.000,00 
1.440.000,00 

 

a Acréscimos de custos 
  Juros a liquidar emp. espec. 
  Juros a liquidar emp. não esp. 

  
2.025.000,00 
1.440.000,00 

 

Assim, a quantia capitalizada da obra foi 21.980.000,00 euros. 

A posição das contas no final do ano foi a seguinte: 

Posição no final do ano (em euros)Posição no final do ano (em euros)Posição no final do ano (em euros)Posição no final do ano (em euros)    
ContasContasContasContas    ActivoActivoActivoActivo    PassivoPassivoPassivoPassivo    

Depósitos à ordem 18.700.000,00  
Empréstimos bancários 
  Específicos 
  Não específicos 

  
30.000.000,00 
12.000.000,00 

Acréscimos de custos 
  Juros a liquidar emp. espec. 
  Juros a liquidar emp. não esp. 

  
2.025.000,00 
1.440.000,00 

Imobilizações em curso 21.980.000,00  
Custos do exercício anterior 1.800.000,00  
Custos do exercício 2.985.000,00  
 45.465.000,00 45.465.000,00 
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Ano 200(n+1)Ano 200(n+1)Ano 200(n+1)Ano 200(n+1)    
 

Em 1 de Janeiro, a EUROESTÁDIO, S.A. amortizou 3.000.000,00 euros relativamente ao empréstimo 

não específico, pelo que efectuou o seguinte lançamento: 

 Empréstimos bancários 
  Não específicos 

 
3.000.000,00 

 

a Depósitos à ordem  3.000.000,00 
 

Na mesma data, a EUROESTÁDIO, S.A. pagou 1.440.000,00 euros relativamente aos juros do 

empréstimo não específico que foram incorridos em 200(n), pelo que efectuou os seguintes lançamentos: 

 Acréscimos de custos 
  Juros a liquidar emp. não esp. 

 
1.440.000,00 

 

a Outros credores  1.440.000,00 
e 

 Outros credores 1.440.000,00  
a Depósitos à ordem  1.440.000,00 

 

Em 31 de Março, a EUROESTÁDIO, S.A. contabilizou os juros vencidos do empréstimo específico, pelo 

que efectuou o seguinte lançamento: 

 Acréscimos de custos 
  Juros a liquidar emp. espec. 

 
2.025.000,00 

 

 Custos e perdas financeiros 
  Juros suportados emp. espec. 

 
675.000,00 

 

a Outros credores  2.700.000,00 
 

Em 1 de Abril, a EUROESTÁDIO, S.A. pagou os juros vencidos do empréstimo específico, pelo que 

efectuou o seguinte lançamento: 

 Outros credores 2.700.000,00  
a Depósitos à ordem  2.700.000,00 

 

Os juros incorridos durante o ano foram os seguintes: 

Juros incorridos (em euros)Juros incorridos (em euros)Juros incorridos (em euros)Juros incorridos (em euros)    
 Quantia doQuantia doQuantia doQuantia do    MesesMesesMesesMeses    QuantiaQuantiaQuantiaQuantia    TaxaTaxaTaxaTaxa    JuroJuroJuroJuro    
 empréstimoempréstimoempréstimoempréstimo    (em 12)(em 12)(em 12)(em 12)    ponderadaponderadaponderadaponderada            
Empréstimo específico 30.000.000,00 12 30.000.000,00 9% 2.700.000,00 

Empréstimo não específico ** 9.000.000,00 12 9.000.000,00 12% 1.080.000,00 

 39.000.000,00  39.000.000,00  3.780.000,00 

** 12.000.000,00 - 3.000.000,00 = 9.000.000,00 

 

Mas a quantia máxima de juros a capitalizar foi a seguinte: 

Juros a capitalizar (quantia máxima) (em euros)Juros a capitalizar (quantia máxima) (em euros)Juros a capitalizar (quantia máxima) (em euros)Juros a capitalizar (quantia máxima) (em euros)    
 Quantia doQuantia doQuantia doQuantia do    MesesMesesMesesMeses    QuantiaQuantiaQuantiaQuantia    TaxaTaxaTaxaTaxa    JuroJuroJuroJuro    
 empréstimoempréstimoempréstimoempréstimo    (em 12)(em 12)(em 12)(em 12)    ponderadaponderadaponderadaponderada            
Empréstimo específico 30.000.000,00 12 30.000.000,00 9% 2.700.000,00 

Empréstimo não específico 9.000.000,00 12 9.000.000,00 12% 1.080.000,00 

 39.000.000,00  39.000.000,00  3.780.000,00 
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A quantia efectiva de juros a capitalizar foi a seguinte: 

Juros a capitalizar (quantia efectiva) (em Juros a capitalizar (quantia efectiva) (em Juros a capitalizar (quantia efectiva) (em Juros a capitalizar (quantia efectiva) (em euros)euros)euros)euros)    
Data do pagamentoData do pagamentoData do pagamentoData do pagamento    PagamentoPagamentoPagamentoPagamento    MesesMesesMesesMeses    Qtia. méd. pond.Qtia. méd. pond.Qtia. méd. pond.Qtia. méd. pond.    

        (em 12)(em 12)(em 12)(em 12)    pagamentospagamentospagamentospagamentos    
1 de Janeiro (Ac. de 200(n)) 21.980.000,00 12 21.980.000,00 

31 de Março 8.500.000,00 9 6.375.000,00 

30 de Junho 8.500.000,00 6 4.250.000,00 

30 de Setembro 8.500.000,00 3 2.125.000,00 

31 de Dezembro 8.000.000,00 0 0,00 

 55.480.000,00  34.730.000,00 

 

Como 34.730.000,00 euros são superiores a 30.000.000,00 euros da quantia ponderada do empréstimo 

específico e inferiores a 39.000.000,00 euros da quantia ponderada do total dos empréstimos, os juros 

capitalizados foram: 

30.000.000,00 x 9% = 2.700.000,00 
4.730.000,00 x 12% = 567.600,00 

    3.267.600,00 

 

No ano 200(n+1), a EUROESTÁDIO, S.A. efectuou quatro lançamentos, idênticos àquele que abaixo se 

indica, até ao total de 33.500.000,00 euros relativamente aos pagamentos da obra: 

 Imobilizações em curso 33.500.000,00  
a Depósitos à ordem  33.500.000,00 

 

Em 31 de Dezembro, a EUROESTÁDIO, S.A. contabilizou os juros capitalizados e os restantes juros 

incorridos durante o ano, pelo que efectuou o seguinte lançamento: 

 Imobilizações em curso 3.267.600,00  
 Custos e perdas financeiros 

  Juros suportados emp. não esp. 
 

512.400,00 
 

a Acréscimos de custos 
  Juros a liquidar emp. espec. 
  Juros a liquidar emp. não esp. 

  
2.025.000,00 
1.080.000,00 

a Custos e perdas financeiros 
  Juros suportados emp. espec. 

  
675.000,00 

 

Assim, a quantia capitalizada da obra foi 58.747.600,00 euros, em que 36.767.600,00 euros foram 

respeitantes a 200(n+1). 

 

A posição das contas no final do ano foi a seguinte: 

Posição no final do ano (em euros)Posição no final do ano (em euros)Posição no final do ano (em euros)Posição no final do ano (em euros)    
ContasContasContasContas    ActivoActivoActivoActivo    PassivoPassivoPassivoPassivo    

Depósitos à ordem (21.940.000,00)  
Empréstimos bancários 
  Específicos 
  Não específicos 

  
30.000.000,00 
9.000.000,00 

Acréscimos de custos 
  Juros a liquidar emp. espec. 
  Juros a liquidar emp. não esp. 

  
2.025.000,00 
1.080.000,00 

Imobilizações em curso 58.747.600,00  
Custos dos exercícios anteriores 4.785.000,00  
Custos do exercício 512.400,00  
 42.105.000,00 42.105.000,00 
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Ano 200(n+2)Ano 200(n+2)Ano 200(n+2)Ano 200(n+2)    
 

Em 1 de Janeiro, a EUROESTÁDIO, S.A. amortizou 3.000.000,00 euros relativamente ao empréstimo 

não específico, pelo que efectuou o seguinte lançamento: 

 Empréstimos bancários 
  Não específicos 

 
3.000.000,00 

 

a Depósitos à ordem  3.000.000,00 
 

Na mesma data, a EUROESTÁDIO, S.A. pagou 1.080.000,00 euros relativamente aos juros do 

empréstimo não específico que foram incorridos em 200(n+1), pelo que efectuou os seguintes 

lançamentos: 

 Acréscimos de custos 
  Juros a liquidar emp. não esp. 

 
1.080.000,00 

 

a Outros credores  1.080.000,00 
e 

 Outros credores 1.080.000,00  
a Depósitos à ordem  1.080.000,00 

 

Em 31 de Março, a EUROESTÁDIO, S.A. contabilizou os juros vencidos do empréstimo específico, pelo 

que efectuou o seguinte lançamento: 

 Acréscimos de custos 
  Juros a liquidar emp. espec. 

 
2.025.000,00 

 

 Custos e perdas financeiros 
  Juros suportados emp. espec. 

 
675.000,00 

 

a Outros credores  2.700.000,00 
 

Em 1 de Abril, a EUROESTÁDIO, S.A. pagou os juros vencidos do empréstimo específico, pelo que 

efectuou o seguinte lançamento: 

 Outros credores 2.700.000,00  
a Depósitos à ordem  2.700.000,00 

 

Os juros incorridos durante o ano foram os seguintes: 

Juros incorridos (em euros)Juros incorridos (em euros)Juros incorridos (em euros)Juros incorridos (em euros)    
 Quantia doQuantia doQuantia doQuantia do    MesesMesesMesesMeses    QuantiaQuantiaQuantiaQuantia    TaxaTaxaTaxaTaxa    JuroJuroJuroJuro    
 empréstimoempréstimoempréstimoempréstimo    (em 12)(em 12)(em 12)(em 12)    ponderadaponderadaponderadaponderada            
Empréstimo específico 30.000.000,00 12 30.000.000,00 9% 2.700.000,00 

Empréstimo não específico *** 6.000.000,00 12 6.000.000,00 12% 720.000,00 

 36.000.000,00  36.000.000,00  3.420.000,00 

*** 9.000.000,00 - 3.000.000,00 = 6.000.000,00 

 

Mas a quantia máxima de juros a capitalizar foi a seguinte: 

Juros a capitalJuros a capitalJuros a capitalJuros a capitalizar (quantia máxima) (em euros)izar (quantia máxima) (em euros)izar (quantia máxima) (em euros)izar (quantia máxima) (em euros)    
 Quantia doQuantia doQuantia doQuantia do    MesesMesesMesesMeses    QuantiaQuantiaQuantiaQuantia    TaxaTaxaTaxaTaxa    JuroJuroJuroJuro    
 empréstimoempréstimoempréstimoempréstimo    (em 12)(em 12)(em 12)(em 12)    ponderadaponderadaponderadaponderada            
Empréstimo específico 30.000.000,00 4 10.000.000,00 9% 900.000,00 

Empréstimo não específico 6.000.000,00 4 2.000.000,00 12% 240.000,00 

 36.000.000,00  12.000.000,00  1.140.000,00 
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A quantia efectiva de juros a capitalizar foi a seguinte: 

Juros a capitalizar (quantia efectiva) (em euros)Juros a capitalizar (quantia efectiva) (em euros)Juros a capitalizar (quantia efectiva) (em euros)Juros a capitalizar (quantia efectiva) (em euros)    
Data do pagamentoData do pagamentoData do pagamentoData do pagamento    PagamentoPagamentoPagamentoPagamento    MesesMesesMesesMeses    Qtia. méd. pond.Qtia. méd. pond.Qtia. méd. pond.Qtia. méd. pond.    

        (em 12)(em 12)(em 12)(em 12)    pagamentospagamentospagamentospagamentos    
1 de Janeiro (Ac. de 200(n+1)) 58.747.600,00 4 19.582.533,33 

30 de Abril 5.000.000,00 0 0,00 

 63.747.600,00  19.582.533,33 

 

Como 19.582.533,33 euros são superiores a 10.000.000,00 euros da quantia ponderada do empréstimo 

específico e a 12.000.000,00 euros da quantia ponderada do total dos empréstimos, os juros capitalizados 

foram: 

10.000.000,00 x 9% = 900.000,00 
2.000.000,00 x 12% = 240.000,00 

    1.140.000,00 

 

Em 30 de Abril, a EUROESTÁDIO, S.A. pagou 5.000.000,00 euros relativamente à obra, pelo que 

efectuou o seguinte lançamento: 

 Imobilizações em curso 5.000.000,00  
a Depósitos à ordem  5.000.000,00 

 

Na mesma data, a EUROESTÁDIO, S.A. contabilizou os juros capitalizados, pelo que efectuou o 

seguinte lançamento: 

 Imobilizações em curso 1.140.000,00  
a Acréscimos de custos 

  Juros a liquidar emp. espec. 
  Juros a liquidar emp. não esp. 

  
225.000,00 
240.000,00 

a Custos e perdas financeiros 
  Juros suportados emp. espec. 

  
675.000,00 

 

Assim, a quantia capitalizada da obra foi 64.887.600,00 euros, em que 6.140.000,00 euros foram 

respeitantes a 200(n+2). 

 

Em 1 de Maio, a EUROESTÁDIO, S.A. e o consórcio liderado pela SÓBETÃO, S.A. consideraram o 

estádio de futebol como concluído e em condições de acolher jogos de futebol, pelo que foi efectuado o 

seguinte lançamento: 

 Imobilizações corpóreas 64.887.600,00  
a Imobilizações em curso  64.887.600,00 

 

Em 31 de Dezembro, a EUROESTÁDIO, S.A. contabilizou os restantes juros incorridos durante o ano, 

pelo que efectuou o seguinte lançamento: 

 Custos e perdas financeiros 
  Juros suportados emp. espec. 
  Juros suportados emp. não esp. 

 
1.800.000,00 

480.000,00 

 

a Acréscimos de custos 
  Juros a liquidar emp. espec. 
  Juros a liquidar emp. não esp. 

  
1.800.000,00 

480.000,00 
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A posição das contas no final do ano foi a seguinte: 

Posição no final do ano (em Posição no final do ano (em Posição no final do ano (em Posição no final do ano (em euros)euros)euros)euros)    
ContasContasContasContas    ActivoActivoActivoActivo    PassivoPassivoPassivoPassivo    

Depósitos à ordem (33.720.000,00)  
Empréstimos bancários 
  Específicos 
  Não específicos 

  
30.000.000,00 
6.000.000,00 

Acréscimos de custos 
  Juros a liquidar emp. espec. 
  Juros a liquidar emp. não esp. 

  
2.025.000,00 

720.000,00 
Imobilizações corpóreas 64.887.600,00  
Custos dos exercícios anteriores 5.297.400,00  
Custos do exercício 2.280.000,00  
 38.745.000,00 38.745.000,00 

 

Em seguida, vamos proceder à análise do caso prático de acordo com o modelo alternativo. 

 

Ano 2Ano 2Ano 2Ano 200(n)00(n)00(n)00(n)    
 

A posição das contas no início do ano foi a seguinte: 

Posição no início do ano (em euros)Posição no início do ano (em euros)Posição no início do ano (em euros)Posição no início do ano (em euros)    
ContasContasContasContas    ActivoActivoActivoActivo    PassivoPassivoPassivoPassivo    

Depósitos à ordem 15.000.000,00  
Empréstimos bancários 
  Não específicos 

  
15.000.000,00 

Acréscimos de custos 
  Juros a liquidar emp. não esp. 

  
1.800.000,00 

Custos do exercício anterior 1.800.000,00  
 16.800.000,00 16.800.000,00 

 

Em 1 de Janeiro, a EUROESTÁDIO, S.A. amortizou 3.000.000,00 euros relativamente ao empréstimo 

não específico, pelo que efectuou o seguinte lançamento: 

 Empréstimos bancários 
  Não específicos 

 
3.000.000,00 

 

a Depósitos à ordem  3.000.000,00 
 

Na mesma data, a EUROESTÁDIO, S.A. pagou 1.800.000,00 euros8 relativamente aos juros do 

empréstimo não específico que foram incorridos em 200(n-1), pelo que efectuou os seguintes 

lançamentos: 

 Acréscimos de custos 
  Juros a liquidar emp. não esp. 

 
1.800.000,00 

 

a Outros credores  1.800.000,00 
e 

 Outros credores 1.800.000,00  
a Depósitos à ordem  1.800.000,00 

 

                                                           
8 15.000.000 euros x 1 ano x 12% = 1.800.000,00 euros. 
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Em 1 de Abril, a EUROESTÁDIO, S.A. contraiu um empréstimo específico de 30.000.000,00 euros, 

junto de um sindicato bancário, para fazer face aos pagamentos da obra, pelo que efectuou o seguinte 

lançamento: 

 Depósitos à ordem 30.000.000,00  
a Empréstimos bancários 

  Específicos 
  

30.000.000,00 
 

Os juros incorridos durante o ano foram os seguintes: 

Juros incorridos (em euros)Juros incorridos (em euros)Juros incorridos (em euros)Juros incorridos (em euros)    
 Quantia doQuantia doQuantia doQuantia do    MesesMesesMesesMeses    QuantiaQuantiaQuantiaQuantia    TaxaTaxaTaxaTaxa    JuroJuroJuroJuro    
 empréstimoempréstimoempréstimoempréstimo    (em 12)(em 12)(em 12)(em 12)    ponderadaponderadaponderadaponderada    
Empréstimo específico 30.000.000,00 9 22.500.000,00 9% 2.025.000,00 

Empréstimo não específico • 12.000.000,00 12 12.000.000,00 12% 1.440.000,00 

 42.000.000,00  34.500.000,00  3.465.000,00 

• 15.000.000,00 - 3.000.000,00 = 12.000.000,00 

 

Mas a quantia máxima de juros a capitalizar foi a seguinte: 

Juros a capitalizar (quantia máxima) (em euros)Juros a capitalizar (quantia máxima) (em euros)Juros a capitalizar (quantia máxima) (em euros)Juros a capitalizar (quantia máxima) (em euros)    
 Quantia doQuantia doQuantia doQuantia do    MesesMesesMesesMeses    QuantiaQuantiaQuantiaQuantia    TaxaTaxaTaxaTaxa    JuroJuroJuroJuro    
 empréstimoempréstimoempréstimoempréstimo    (em 12)(em 12)(em 12)(em 12)    ponderadaponderadaponderadaponderada            
Empréstimo específico 30.000.000,00 8 20.000.000,00 9% 1.800.000,00 

Empréstimo não específico 12.000.000,00 8 8.000.000,00 12% 960.000,00 

 42.000.000,00  28.000.000,00  2.760.000,00 

 

A quantia efectiva de juros a capitalizar foi a seguinte: 

Juros a capitalizar (quantia efectiva) (em euros)Juros a capitalizar (quantia efectiva) (em euros)Juros a capitalizar (quantia efectiva) (em euros)Juros a capitalizar (quantia efectiva) (em euros)    
Data do pagamentoData do pagamentoData do pagamentoData do pagamento    PagamentoPagamentoPagamentoPagamento    MesesMesesMesesMeses    Qtia. méd. pond.Qtia. méd. pond.Qtia. méd. pond.Qtia. méd. pond.    TaxaTaxaTaxaTaxa    JuroJuroJuroJuro    

        (em 12)(em 12)(em 12)(em 12)    pagamentospagamentospagamentospagamentos            
1 de Maio 5.000.000,00 8 3.333.333,33 9% 300.000,00 

30 de Setembro 8.000.000,00 3 2.000.000,00 9% 180.000,00 

31 de Dezembro 8.500.000,00 0 0,00 9% 0,00 

 21.500.000,00  5.333.333,33  480.000,00 

Como 21.500.000,00 euros são inferiores a 30.000.000,00 euros do empréstimo específico, os juros 

capitalizados foram 480.000,00 euros associados a 5.333.333,33 euros. 

 

No ano 200(n), a EUROESTÁDIO, S.A. efectuou três lançamentos, idênticos àquele que abaixo se 

indica, até ao total de 21.500.000,00 euros relativamente aos pagamentos da obra: 

 Imobilizações em curso 21.500.000,00  
a Depósitos à ordem  21.500.000,00 

 

Em 31 de Dezembro, a EUROESTÁDIO, S.A. contabilizou os juros capitalizados e os restantes juros 

incorridos durante o ano, pelo que efectuou o seguinte lançamento: 

 Imobilizações em curso 480.000,00  
 Custos e perdas financeiros 

  Juros suportados emp. espec. 
  Juros suportados emp. não esp. 

 
1.545.000,00 
1.440.000,00 

 

a Acréscimos de custos 
  Juros a liquidar emp. espec. 
  Juros a liquidar emp. não esp. 

  
2.025.000,00 
1.440.000,00 
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Assim, a quantia capitalizada da obra foi 21.980.000,00 euros. 

 

A posição das contas no final do ano foi a seguinte: 

Posição no final do ano (em euros)Posição no final do ano (em euros)Posição no final do ano (em euros)Posição no final do ano (em euros)    
ContasContasContasContas    ActivoActivoActivoActivo    PassivoPassivoPassivoPassivo    

Depósitos à ordem 18.700.000,00  
Empréstimos bancários 
  Específicos 
  Não específicos 

  
30.000.000,00 
12.000.000,00 

Acréscimos de custos 
  Juros a liquidar emp. espec. 
  Juros a liquidar emp. não esp. 

  
2.025.000,00 
1.440.000,00 

Imobilizações em curso 21.980.000,00  
Custos do exercício anterior 1.800.000,00  
Custos do exercício 2.985.000,00  
 45.465.000,00 45.465.000,00 

 

Ano 200(n+Ano 200(n+Ano 200(n+Ano 200(n+1)1)1)1)    
 

Em 1 de Janeiro, a EUROESTÁDIO, S.A. amortizou 3.000.000,00 euros relativamente ao empréstimo 

não específico, pelo que efectuou o seguinte lançamento: 

 Empréstimos bancários 
  Não específicos 

 
3.000.000,00 

 

a Depósitos à ordem  3.000.000,00 
 

Na mesma data, a EUROESTÁDIO, S.A. pagou 1.440.000,00 euros relativamente aos juros do 

empréstimo não específico que foram incorridos em 200(n), pelo que efectuou os seguintes lançamentos: 

 Acréscimos de custos 
  Juros a liquidar emp. não esp. 

 
1.440.000,00 

 

a Outros credores  1.440.000,00 
e 

 Outros credores 1.440.000,00  
a Depósitos à ordem  1.440.000,00 

 

Em 31 de Março, a EUROESTÁDIO, S.A. contabilizou os juros vencidos do empréstimo específico, pelo 

que efectuou o seguinte lançamento: 

 Acréscimos de custos 
  Juros a liquidar emp. espec. 

 
2.025.000,00 

 

 Custos e perdas financeiros 
  Juros suportados emp. espec. 

 
675.000,00 

 

a Outros credores  2.700.000,00 
 

Em 1 de Abril, a EUROESTÁDIO, S.A. pagou os juros vencidos do empréstimo específico, pelo que 

efectuou o seguinte lançamento: 

 Outros credores 2.700.000,00  
a Depósitos à ordem  2.700.000,00 
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Os juros incorridos durante o ano foram os seguintes: 

Juros incorridos (em euros)Juros incorridos (em euros)Juros incorridos (em euros)Juros incorridos (em euros)    
 Quantia doQuantia doQuantia doQuantia do    MesesMesesMesesMeses    QuantiaQuantiaQuantiaQuantia    TaxaTaxaTaxaTaxa    JuroJuroJuroJuro    
 empréstimoempréstimoempréstimoempréstimo    (em 12)(em 12)(em 12)(em 12)    ponderadaponderadaponderadaponderada            
Empréstimo específico 30.000.000,00 12 30.000.000,00 9% 2.700.000,00 

Empréstimo não específico •• 9.000.000,00 12 9.000.000,00 12% 1.080.000,00 

 39.000.000,00  39.000.000,00  3.780.000,00 

•• 12.000.000,00 - 3.000.000,00 = 9.000.000,00 

 

Mas a quantia máxima de juros a capitalizar foi a seguinte: 

Juros a capitalizar (quantia máxima) (em euros)Juros a capitalizar (quantia máxima) (em euros)Juros a capitalizar (quantia máxima) (em euros)Juros a capitalizar (quantia máxima) (em euros)    
 Quantia doQuantia doQuantia doQuantia do    MesesMesesMesesMeses    QuantiaQuantiaQuantiaQuantia    TaxaTaxaTaxaTaxa    JuroJuroJuroJuro    
 empréstimoempréstimoempréstimoempréstimo    (em 12)(em 12)(em 12)(em 12)    ponderadaponderadaponderadaponderada            
Empréstimo específico 30.000.000,00 12 30.000.000,00 9% 2.700.000,00 

Empréstimo não específico 9.000.000,00 12 9.000.000,00 12% 1.080.000,00 

 39.000.000,00  39.000.000,00  3.780.000,00 

 

A quantia efectiva de juros a capitalizar foi a seguinte: 

Juros a capitalizar (quantia efectiva) (em euros)Juros a capitalizar (quantia efectiva) (em euros)Juros a capitalizar (quantia efectiva) (em euros)Juros a capitalizar (quantia efectiva) (em euros)    
Data do pagamentoData do pagamentoData do pagamentoData do pagamento    PagamentoPagamentoPagamentoPagamento    MesesMesesMesesMeses    Qtia. méd. pond.Qtia. méd. pond.Qtia. méd. pond.Qtia. méd. pond.    TaxaTaxaTaxaTaxa    JuroJuroJuroJuro    

        (em 12)(em 12)(em 12)(em 12)    pagamentospagamentospagamentospagamentos            
01 de Jan. (Ac. de 200(n)) 21.980.000,00 12 21.980.000,00 9% 1.978.200,00 

31 de Março 8.020.000,00 9 6.015.000,00 9% 541.350,00 

LimiteLimiteLimiteLimite    30.000.000,0030.000.000,0030.000.000,0030.000.000,00        

31 de Março 480.000,00 9 360.000,00 12% 43.200,00 

30 de Junho 8.500.000,00 6 4.250.000,00 12% 510.000,00 

30 de Setembro 20.000,00 3 5.000,00 12% 600,00 

Novo limiteNovo limiteNovo limiteNovo limite    39.000.000,0039.000.000,0039.000.000,0039.000.000,00        

30 de Setembro 8.480.000,00 3 2.120.000,00 0% 0,00 

31 de Dezembro 8.000.000,00 0 0,00 0% 0,00 

 55.480.000,00  34.730.000,00  3.073.350,00 

 

Como 55.480.000,00 euros são superiores a 30.000.000,00 euros do empréstimo específico e a 

39.000.000,00 euros do total dos empréstimos, os juros capitalizados foram 2.519.550,00 euros 

associados a 27.995.000,00 euros e 553.800,00 euros associados a 4.615.000,00 euros, num total de 

3.073.350,00 euros. 

 

No ano 200(n+1), a EUROESTÁDIO, S.A. efectuou quatro lançamentos, idênticos àquele que abaixo se 

indica, até ao total de 33.500.000,00 euros relativamente aos pagamentos da obra: 

 Imobilizações em curso 33.500.000,00  
a Depósitos à ordem  33.500.000,00 
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Em 31 de Dezembro, a EUROESTÁDIO, S.A. contabilizou os juros capitalizados e os restantes juros 

incorridos durante o ano, pelo que efectuou o seguinte lançamento: 

 Imobilizações em curso 3.073.350,00  
 Custos e perdas financeiros 

  Juros suportados emp. espec. 
  Juros suportados emp. não esp. 

 
180.450,00 
526.200,00 

 

a Acréscimos de custos 
  Juros a liquidar emp. espec. 
  Juros a liquidar emp. não esp. 

  
2.025.000,00 
1.080.000,00 

a Custos e perdas financeiros 
  Juros suportados emp. espec. 

  
675.000,00 

 

Assim, a quantia capitalizada da obra foi 58.553.350,00 euros, em que 36.573.350,00 euros foram 

respeitantes a 200(n+1). 

 

A posição das contas no final do ano foi a seguinte: 

Posição no final do ano (em ePosição no final do ano (em ePosição no final do ano (em ePosição no final do ano (em euros)uros)uros)uros)    
ContasContasContasContas    ActivoActivoActivoActivo    PassivoPassivoPassivoPassivo    

Depósitos à ordem (21.940.000,00)  
Empréstimos bancários 
  Específicos 
  Não específicos 

  
30.000.000,00 
9.000.000,00 

Acréscimos de custos 
  Juros a liquidar emp. espec. 
  Juros a liquidar emp. não esp. 

  
2.025.000,00 
1.080.000,00 

Imobilizações em curso 58.553.350,00  
Custos dos exercícios anteriores 4.785.000,00  
Custos do exercício 706.650,00  
 42.105.000,00 42.105.000,00 

 

Ano 200(n+2)Ano 200(n+2)Ano 200(n+2)Ano 200(n+2)    
 

Em 1 de Janeiro, a EUROESTÁDIO, S.A. amortizou 3.000.000,00 euros relativamente ao empréstimo 

não específico, pelo que efectuou o seguinte lançamento: 

 Empréstimos bancários 
  Não específicos 

 
3.000.000,00 

 

a Depósitos à ordem  3.000.000,00 
 

Na mesma data, a EUROESTÁDIO, S.A. pagou 1.080.000,00 euros relativamente aos juros do 

empréstimo não específico que foram incorridos em 200(n+1), pelo que efectuou os seguintes 

lançamentos: 

 Acréscimos de custos 
  Juros a liquidar emp. não esp. 

 
1.080.000,00 

 

a Outros credores  1.080.000,00 
e 

 Outros credores 1.080.000,00  
a Depósitos à ordem  1.080.000,00 
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Em 31 de Março, a EUROESTÁDIO, S.A. contabilizou os juros vencidos do empréstimo específico, pelo 

que efectuou o seguinte lançamento: 

 Acréscimos de custos 
  Juros a liquidar emp. espec. 

 
2.025.000,00 

 

 Custos e perdas financeiros 
  Juros suportados emp. espec. 

 
675.000,00 

 

a Outros credores  2.700.000,00 
 

Em 1 de Abril, a EUROESTÁDIO, S.A. pagou os juros vencidos do empréstimo específico, pelo que 

efectuou o seguinte lançamento: 

 Outros credores 2.700.000,00  
a Depósitos à ordem  2.700.000,00 

 

Os juros incorridos durante o ano foram os seguintes: 

Juros incorridos (em euros)Juros incorridos (em euros)Juros incorridos (em euros)Juros incorridos (em euros)    
 Quantia doQuantia doQuantia doQuantia do    MesesMesesMesesMeses    QuantiaQuantiaQuantiaQuantia    TaxaTaxaTaxaTaxa    JuroJuroJuroJuro    
 empréstimoempréstimoempréstimoempréstimo    (em 12)(em 12)(em 12)(em 12)    ponderadaponderadaponderadaponderada            
Empréstimo específico 30.000.000,00 12 30.000.000,00 9% 2.700.000,00 

Empréstimo não específico ••• 6.000.000,00 12 6.000.000,00 12% 720.000,00 

 36.000.000,00  36.000.000,00  3.420.000,00 

••• 9.000.000,00 - 3.000.000,00 = 6.000.000,00 

 

Mas a quantia máxima de juros a capitalizar foi a seguinte: 

Juros a capitalizar (quantia máxima) (em euros)Juros a capitalizar (quantia máxima) (em euros)Juros a capitalizar (quantia máxima) (em euros)Juros a capitalizar (quantia máxima) (em euros)    
 QQQQuantia douantia douantia douantia do    MesesMesesMesesMeses    QuantiaQuantiaQuantiaQuantia    TaxaTaxaTaxaTaxa    JuroJuroJuroJuro    
 empréstimoempréstimoempréstimoempréstimo    (em 12)(em 12)(em 12)(em 12)    ponderadaponderadaponderadaponderada            
Empréstimo específico 30.000.000,00 4 10.000.000,00 9% 900.000,00 

Empréstimo não específico 6.000.000,00 4 2.000.000,00 12% 240.000,00 

 36.000.000,00  12.000.000,00  1.140.000,00 

 

A quantia efectiva de juros a capitalizar foi a seguinte: 

Juros a capitalizar (quantia efectiva) (em euros)Juros a capitalizar (quantia efectiva) (em euros)Juros a capitalizar (quantia efectiva) (em euros)Juros a capitalizar (quantia efectiva) (em euros)    
Data do pagamentoData do pagamentoData do pagamentoData do pagamento    PagamentoPagamentoPagamentoPagamento    MesesMesesMesesMeses    Qtia. méd. pond.Qtia. méd. pond.Qtia. méd. pond.Qtia. méd. pond.    TaxaTaxaTaxaTaxa    JuroJuroJuroJuro    

        (em 12)(em 12)(em 12)(em 12)    pagamentospagamentospagamentospagamentos            
1 Jan. (Ac. de 200(n+1)) 30.000.000,00 4 10.000.000,00 9% 900.000,00 

LimiteLimiteLimiteLimite    30.000.000,0030.000.000,0030.000.000,0030.000.000,00        

1 de Jan. (Ac de 200(n)) 6.000.000,00 4 2.000.000,00 12% 240.000,00 

Novo limiteNovo limiteNovo limiteNovo limite    36.000.000,0036.000.000,0036.000.000,0036.000.000,00        

1 de Jan. (Ac de 200(n)) 22.553.350,00 4 7.517.783,33 0% 0,00 

30 de Abril 5.000.000,00 0 0,00 0% 0,00 

 63.553.350,00  19.517.783,33  1.140.000,00 

 

Como 63.553.350,00 euros são superiores a 30.000.000,00 euros do empréstimo específico e a 

36.000.000,00 euros do total dos empréstimos, os juros capitalizados foram 900.000,00 euros associados 

a 10.000.000,00 euros e 240.000,00 euros associados a 2.000.000,00 euros, num total de 1.140.000,00 

euros. 
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Em 30 de Abril, a EUROESTÁDIO, S.A. pagou 5.000.000,00 euros relativamente à obra, pelo que 

efectuou o seguinte lançamento: 

 Imobilizações em curso 5.000.000,00  
a Depósitos à ordem  5.000.000,00 

 

Na mesma data, a EUROESTÁDIO, S.A. contabilizou os juros capitalizados, pelo que efectuou o 

seguinte lançamento: 

 Imobilizações em curso 1.140.000,00  
a Acréscimos de custos 

  Juros a liquidar emp. espec. 
  Juros a liquidar emp. não esp. 

  
225.000,00 
240.000,00 

a Custos e perdas financeiros 
  Juros suportados emp. espec. 

  
675.000,00 

 

Assim, a quantia capitalizada da obra foi 64.693.350,00 euros, em que 6.140.000,00 euros foram 

respeitantes a 200(n+2). 

 

Em 1 de Maio, a EUROESTÁDIO, S.A. e o consórcio liderado pela SÓBETÃO, S.A. consideraram o 

estádio de futebol como concluído e em condições de acolher jogos de futebol, pelo que foi efectuado o 

seguinte lançamento: 

 Imobilizações corpóreas 64.693.350,00  
a Imobilizações em curso  64.693.350,00 

 

Em 31 de Dezembro, a EUROESTÁDIO, S.A. contabilizou os restantes juros incorridos durante o ano, 

pelo que efectuou o seguinte lançamento: 

 Custos e perdas financeiros 
  Juros suportados emp. espec. 
  Juros suportados emp. não esp. 

 
1.800.000,00 

480.000,00 

 

a Acréscimos de custos 
  Juros a liquidar emp. espec. 
  Juros a liquidar emp. não esp. 

  
1.800.000,00 

480.000,00 
 

A posição das contas no final do ano foi a seguinte: 

Posição no final do ano (em euros)Posição no final do ano (em euros)Posição no final do ano (em euros)Posição no final do ano (em euros)    
ContasContasContasContas    ActivoActivoActivoActivo    PassivoPassivoPassivoPassivo    

Depósitos à ordem (33.720.000,00)  
Empréstimos bancários 
  Específicos 
  Não específicos 

  
30.000.000,00 
6.000.000,00 

Acréscimos de custos 
  Juros a liquidar emp. espec. 
  Juros a liquidar emp. não esp. 

  
2.025.000,00 

720.000,00 
Imobilizações corpóreas 64.693.350,00  
Custos dos exercícios anteriores 5.491.650,00  
Custos do exercício 2.280.000,00  
 38.745.000,00 38.745.000,00 
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Passamos a apresentar as diferenças entre o modelo da N.I.C. 23 e o modelo alternativo no que respeita à 

quantia capitalizada do estádio de futebol e aos juros dos empréstimos considerados como custos nos 

diferentes exercícios. 

 

Diferenças entre o modelo da N.I.C. 23 e o modelo alternativo (em euros)Diferenças entre o modelo da N.I.C. 23 e o modelo alternativo (em euros)Diferenças entre o modelo da N.I.C. 23 e o modelo alternativo (em euros)Diferenças entre o modelo da N.I.C. 23 e o modelo alternativo (em euros)    
ContasContasContasContas    N.I.C. 23N.I.C. 23N.I.C. 23N.I.C. 23    Modelo Modelo Modelo Modelo 

propostopropostopropostoproposto    
DiferençaDiferençaDiferençaDiferença    

Imobilizações corpóreas 64.887.600,00 64.693.350,00 194.250,00 
Custos dos exercícios 7.577.400,00 7.771.650,00 -194.250,00 

 

 

9. Conclusões9. Conclusões9. Conclusões9. Conclusões    

 

Em nossa opinião, o P.O.C. deveria referir que as existências e os activos intangíveis são activos 

qualificáveis para efeito de capitalização de encargos financeiros. 

 

Por outro lado, se a opção tomada pela C.N.C. passou pela não pormenorização do P.O.C. no que respeita 

à capitalização de encargos financeiros, pensamos que faz todo o sentido que o mesmo organismo emita 

uma D.C. sobre esta matéria que aborde o conceito e a composição dos encargos financeiros, o conceito 

de activo qualificável, a determinação do montante a capitalizar e a sua limitação, o início, a suspensão e 

a cessação da capitalização. 

 

Defendemos um modelo que assenta em três condições cumulativas para que se inicie o processo de 

capitalização que são: 

d) os dispêndios com o activo estejam sendo incorridos; 

e) os custos dos empréstimos obtidos estejam sendo incorridos; e 

f) as actividades necessárias para preparar o activo para o seu uso pretendido ou para venda 

estejam em curso. 

 

A capitalização deve iniciar-se na data em que as actividades necessárias para preparar o activo 

qualificável para o seu uso pretendido ou para venda tiverem o seu arranque e não na data da obtenção do 

empréstimo específico. 

 

A capitalização deve cessar na data em que, em termos substanciais, todas as actividades necessárias para 

preparar o activo qualificável para o seu uso pretendido ou para venda estejam completas. 

 

Neste modelo dá-se primazia aos empréstimos obtidos para fins específicos sem esquecer os empréstimos 

obtidos para fins não específicos desde que sejam afectos à aquisição, à construção ou à produção de 

activos qualificáveis. 

 

O modelo assenta, igualmente, na utilização efectiva dos empréstimos. 
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Em nossa opinião, na determinação do montante a capitalizar, o modelo a utilizar poderá assentar no 

seguinte: 

a) os dispêndios começam por esgotar os fundos do empréstimo obtido para fins específicos, 

tendo-se em consideração que cada um dos dispêndios deve ser associado a um determinado 

activo qualificável; 

b) após terem sido esgotados os fundos do empréstimo obtido para fins específicos, os 

dispêndios passam a esgotar os fundos do empréstimo obtido para fins não específicos, tendo-

se, também, em consideração que cada um dos dispêndios deve ser associado a um 

determinado activo qualificável; 

c) se os dispêndios totais num exercício não ultrapassarem o montante do empréstimo obtido 

para fins específicos, os juros a capitalizar resultarão da aplicação da taxa de juro do mesmo 

empréstimo ao total dos pagamentos médios ponderados em função do tempo associados aos 

dispêndios totais; 

d) se os dispêndios totais num exercício ultrapassarem o montante do empréstimo obtido para 

fins específicos, os juros a capitalizar resultarão da aplicação da taxa de juro do mesmo 

empréstimo aos pagamentos médios ponderados em função do tempo associados aos 

dispêndios pagos com os respectivos fundos até ao seu limite. Os dispêndios remanescentes 

serão imputados ao empréstimo obtido para fins não específicos, se aplicável, até à sua 

concorrência e os restantes juros a capitalizar resultarão da aplicação da taxa de juro do 

empréstimo obtido para fins não específicos aos pagamentos médios ponderados 

remanescentes que estejam associados aos dispêndios não cobertos pelo empréstimo obtido 

para fins específicos mas que possam ser cobertos pelo empréstimo obtido para fins não 

específicos; 

e) se o activo qualificável for construído durante vários exercícios, os dispêndios ocorridos no 

primeiro exercício contam para a determinação do montante a capitalizar no exercício 

seguinte; 

f) cada empréstimo estará associado a uma conta bancária para que os dispêndios com os activos 

qualificáveis possam ser identificados com os empréstimos. 

 

Pensamos que deveriam ser eliminadas as diferenças entre o P.O.C. e a legislação de carácter fiscal. 

 

O P.O.C. considera que sem prejuízo do princípio geral de atribuição dos juros suportados aos resultados 

do exercício, quando os financiamentos se destinarem a imobilizações, os respectivos custos poderão ser 

imputados à compra e à produção das mesmas, durante o período em que elas estejam em curso, desde 

que isso se considere mais adequado e se mostre consistente. 

 

A legislação de carácter fiscal considera que não se consideram no custo de aquisição e no custo de 

produção os juros de empréstimos contraídos para financiar a aquisição ou a produção de imobilizado ou 

devidos pelo diferimento no tempo do pagamento do respectivo preço e as diferenças de câmbio 

relacionadas com o imobilizado resultantes quer de pagamentos efectivos, quer de actualizações à data do 
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balanço. A mesma legislação considera que podem ser incluídos no custo de produção os juros de capitais 

alheios destinados especificamente ao financiamento do fabrico ou da construção de imobilizações, na 

medida em que respeitem ao período de fabricação ou de construção e este não tenha uma duração 

inferior a dois anos. 

 

Em nossa opinião, na capitalização de encargos financeiros terão de se ter em consideração os efeitos dos 

suprimentos nas sociedades por quotas e os efeitos da subcapitalização. 

 

Assim, se foram capitalizados juros de suprimentos no custo de produção de elementos do activo 

imobilizado em que a taxa de juro convencionada é superior à taxa de referência Euribor a 12 meses do 

dia da constituição da dívida, a amortização calculada sobre a diferença de juros não será aceite como 

custo fiscal mesmo que o período de construção daqueles elementos não seja inferior a dois anos. 

 

Do mesmo modo, se foram capitalizados juros associados a passivo em excesso, nos termos do art.º 61.º 

do C.I.R.C., no custo de produção de elementos do activo imobilizado, a amortização calculada sobre os 

mesmos não será aceite como custo fiscal mesmo que o período de construção daqueles elementos não 

seja inferior a dois anos. 
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