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Um tal leque de alterações implica em (i) 
alguns casos efeitos com pouco significado 
(como a clarificação sobre o registo de 
depreciações e amortizações, para ativos 
mensurados ao valor revalorizado), e (ii) em 
outros casos efeitos de maior magnitude 
(como a introdução da opção de mensuração 
de investimentos em subsidiárias, 
empreendimentos conjuntos e associadas 
através do método de equivalência 
patrimonial nas demonstrações financeiras 
separadas IFRS).  

 
É de referir ainda que o formato e 
apresentação das demonstrações financeiras 
IFRS, tal como o conhecemos, está a mudar, e 
tal deve-se ao projeto “disclosure initiative” 
do IASB – cuja  primeira fase reflete-se em 
alterações à IAS 1, quanto à estrutura das 
demonstrações financeiras, ou quanto à 
divulgação de políticas contabilísticas. Assim, 
recomendamos a análise ponderada das 
implicações destas alterações, dado o seu 
volume e alcance nas demonstrações 
financeiras das entidades Portuguesas. 

 
Convidamo-lo(a) a conhecer estas e outras 
alterações às IAS/IFRS através da nossa 
IFRS Newsletter, para melhor poder 
antecipar as implicações presentes para a 
sua atividade. 

César A. R. Gonçalves  
Responsável pela Direcão do Comité Técnico da PwC Portugal 
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O exercício contabilístico de 2016 começou 
com a muito aguardada publicação da 
versão final da IFRS 16 – Locações. Este 
normativo traz consigo uma mudança de 
paradigma que vai afetar um conjunto de 
indústrias, nomeadamente aquelas que têm 
vindo a apoiar-se em modelos de 
financiamento intensivo “off-balance sheet” 
no desenvolvimento das suas atividades. A 
prática que tem sido adotada no âmbito do 
normativo em vigor (IAS 17 – ‘Locações’), tem 
levado reguladores e outras entidades que 
supervisionam e fiscalizam o relato 
financeiro, a questionarem-se sobre a 
imagem que as demonstrações financeiras 
transmitem. Assim,  perspetiva-se que a 
demonstração da posição financeira das 
entidades que celebraram contratos que têm 
sido classificados como locação operacional, 
venha a mudar de forma significativa, com o 
reconhecimento de ativos e passivos de 
locação, levando a uma nova leitura das 
demonstrações financeiras. Este será um dos 
temas de maior importância a ser encarado 
pelos preparadores de demonstrações 
financeiras em IFRS no futuro. 
 
Se os exercícios futuros se perspetivam 
desafiantes ao nível da implementação de 
novos normativos, que sendo reduzidos em 
número, apresentam uma elevada 
complexidade, 2016 tem também os seus 
desafios, sendo um ano de adoção 
obrigatória de um conjunto diversificado de 
alterações aos normativos já em vigor, 
conforme se constata pelo exposto neste 
documento . 
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As Normas Internacionais de Relato Financeiro 
continuam a ser sujeitas a revisões e alterações,  
pelo que se torna fundamental acompanhar  
a sua evolução.  

Assim, e por forma a que a informação financeira 
preparada pelas empresas esteja alinhada com estas 
alterações, publicamos uma nova edição do IFRS 
Update, o qual tem como objetivo proporcionar uma 
visão geral das diversas alterações ocorridas, e 
informar quanto ao atual contexto do normativo 
IFRS na União Europeia (“UE”). 

O resumo que apresentamos de seguida sobre novas 
normas, e alterações às normas em vigor,  pretende 
informar sobre os principais impactos das alterações 
publicadas pelo IASB e o status de endosso pela 
União Europeia, com referência a 30 de junho  
de 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este IFRS Update pretende apoiar todos os 
profissionais, empresários e gestores que utilizam  
o referencial IFRS, independentemente da 
profundidade e do detalhe que esteja associado às 
suas responsabilidades para com o relato financeiro 
em IFRS, de modo a estarem informados acerca dos 
principais aspetos e impactos decorrentes das 
alterações a estes normativos. 

Esperamos que este documento ajude os gestores  
e profissionais a tomarem conhecimento das 
alterações ocorridas, e em curso, no normativo 
contabilístico internacional, de uma forma fácil  
e rápida. 

A PwC continuará a apostar na preparação de 
documentos que auxiliem a gestão, bem como na 
formação sobre IFRS, e ainda ao nível da prestação 
de um leque de serviços relacionados com a 
aplicação deste normativo, contando com uma 
equipa de especialistas com uma vasta experiência 
em normas internacionais de contabilidade, ao nível 
das diversas indústrias, tanto no plano nacional 
como internacional. 
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Ciclo anual de melhorias 
2010-2012 

 
IFRS 2 – ‘Pagamentos com 
base em ações’ 
A melhoria à IFRS 2 altera a definição de “condições 
de aquisição” (“vesting conditions”), passando a 
prever apenas dois tipos de condições de aquisição: 
“condições de serviço” e “condições de 
performance”. A nova definição de “condições de 
performance” prevê que apenas condições 
relacionadas com a entidade sejam consideradas 
como tal. 

Regulamento de Endosso pela União 
Europeia 

Regulamento (CE) N.º 2015/28 de 17 de dezembro.  

Data de eficácia 

Períodos anuais com início em ou após 1 de fevereiro  
de 2015. 

 

IFRS 3 – ‘Concentrações de 
atividades empresariais’ 
A melhoria à IFRS 3 clarifica que uma obrigação por 
pagamentos contingentes é classificada de acordo 
com a IAS 32 – ‘Instrumentos financeiros: 
apresentação’, como um passivo, ou como um 
instrumento de capital, caso cumpra com a definição 
de instrumento financeiro.  

 

 

 

Os pagamentos contingentes classificados como 
passivos são mensurados no momento inicial, e 
subsequentemente, ao justo valor através de 
resultados do exercício. Os pagamentos contingentes 
classificados como instrumentos de capital apenas 
são mensurados ao justo valor no reconhecimento 
inicial.  
 

Regulamento de Endosso pela União 
Europeia 

Regulamento (CE) N.º 2015/28 de 17 de dezembro. 

Data de eficácia 

Períodos anuais com início em ou após 1 de fevereiro  
de 2015. 
 

IFRS 8 – ‘Segmentos 
operacionais’ 
Esta melhoria altera a IFRS 8, que passa a exigir a 
divulgação dos julgamentos efetuados pela Gestão 
para a agregação de segmentos operacionais, 
passando ainda a ser exigida a reconciliação entre os 
ativos por segmentos e os ativos globais da Entidade, 
quando esta informação é reportada.  

Regulamento de Endosso pela União 
Europeia 

Regulamento (CE) N.º 2015/28 de 17 de dezembro.  

Data de eficácia 

Períodos anuais com início em ou após 1 de fevereiro 
de 2015. 
 

IFRS 13 – ‘Justo valor: 
mensuração e divulgação’ 
A melhoria efetuada à IFRS 13 clarifica que a norma 
não elimina a possibilidade de mensuração de contas 
a receber e a pagar correntes com base nos valores 
faturados, quando o efeito de desconto não é 
material.  

Regulamento de Endosso pela União 
Europeia 

Regulamento (CE) N.º 2015/28 de 17 de dezembro.  

Data de eficácia 

Períodos anuais com início em ou após 1 de fevereiro 
de 2015. 
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Ciclo anual de melhorias 
2010-2012 (continuação) 
 

IAS 16 – ‘Ativos fixos 
tangíveis’ e IAS 38 – 
‘Ativos intangíveis’ 
A melhoria à IAS 16 e à IAS 38 clarifica o tratamento 
contabilístico a dar aos valores brutos contabilísticos 
e depreciações/amortizações acumuladas, quando a 
Entidade adote o modelo da revalorização na 
mensuração subsequente de ativos fixos tangíveis 
e/ou ativos intangíveis, prevendo dois métodos de 
registo. 

Regulamento de Endosso pela União 
Europeia 

Regulamento (CE) N.º 2015/28 de 17 de dezembro.  

Data de eficácia 

Períodos anuais com início em ou após 1 de fevereiro 
de 2015. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

IAS 24 – ‘Divulgações de 
partes relacionadas’ 
A melhoria à IAS 24 altera a definição de parte 
relacionada, passando a fazer parte deste conceito 
todas as Entidades que prestam serviços de Gestão  
à Entidade que reporta, ou à Entidade-mãe da 
Entidade que reporta.  

Regulamento de Endosso pela União 
Europeia 

Regulamento (CE) N.º 2015/28 de 17 de dezembro.  

Data de eficácia 

Períodos anuais com início em ou após 1 de fevereiro 
de 2015. 
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IAS 19 – ‘Benefícios dos 
empregados – 
Contribuições dos 
empregados’ 
A alteração à IAS 19 refere-se à contabilização de 
contribuições de empregados e entidades terceiras 
para planos de benefícios definidos, atribuídos aos 
empregados, e pretende simplificar a contabilização 
destas contribuições, nos casos em que estas sejam 
independentes dos anos de serviço dos empregados 
(dependência de outros fatores).  

Regulamento de Endosso pela União 
Europeia 

Regulamento (CE) N.º 2015/29 de 17 de dezembro.  

Data de eficácia 

Períodos anuais com início em ou após 1 de fevereiro 
de 2015. 

 

 

 

 

 

IAS 16 e IAS 38 – ‘Métodos 
de cálculo de amortização 
e depreciação permitidos’ 
A alteração clarifica que a utilização de métodos de 
cálculo das depreciações/amortizações de ativos com 
base no rédito obtido, não são, regra geral, 
consideradas adequadas para a mensuração do 
padrão de consumo dos benefícios económicos 
associados ao ativo. A alteração é de aplicação 
prospetiva. 

Regulamento de Endosso pela União 
Europeia 

Regulamento (CE) N.º 2015/2231 de 2 de dezembro. 

Data de eficácia 

Períodos anuais com início em ou após 1 de janeiro 
de 2016. 

 

IAS 16 e IAS 41 – 
‘Agricultura: plantas   
que produzem ativos 
biológicos consumíveis’ 
A alteração define o conceito de uma planta que 
produz ativos biológicos consumíveis, e retira este 
tipo de ativos do âmbito da aplicação da IAS 41 – 
Agricultura para a IAS 16 – Ativos tangíveis, com o 
consequente impacto na mensuração. Contudo, os 
ativos biológicos consumíveis produzidos por estas 
plantas, mantêm-se no âmbito da IAS 41 – 
Agricultura.  

Regulamento de Endosso pela União 
Europeia 

Regulamento (CE) N.º 2015/2113 de 23 de 
novembro. 

Data de eficácia 

Períodos anuais com início em ou após 1 de janeiro 
de 2016. 
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IFRS 11 – ‘Contabilização 
da aquisição de interesse 
numa operação conjunta’ 
Esta alteração introduz uma orientação sobre a 
contabilização a efetuar na aquisição do interesse 
numa operação conjunta que qualifica como um 
negócio, sendo aplicáveis os princípios da IFRS 3 – 
Concentrações de atividades empresariais, à exceção 
da valorização de qualquer interesse detido 
anteriormente.  

Regulamento de Endosso pela União 
Europeia 

Regulamento (CE) N.º 2015/2173 de 24 de 
novembro. 

Data de eficácia 

Períodos anuais com início em ou após 1 de janeiro 
de 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IAS 1 – ‘Revisão das 
divulgações’ 
A alteração à IAS 1 resulta  de um projeto de revisão 
às divulgações IFRS, e refere-se a materialidade e 
agregação, à apresentação de subtotais, à estrutura 
das demonstrações financeiras, à divulgação das 
políticas contabilísticas, e à apresentação dos itens 
de Outros rendimentos integrais gerados por 
investimentos mensurados pelo método de 
equivalência patrimonial.  

Regulamento de Endosso pela União 
Europeia 

Regulamento (CE) N.º 2015/2406 de 18 de 
dezembro. 

Data de eficácia 

Períodos anuais com início em ou após 1 de janeiro 
de 2016.  

 

IAS 27 – ‘Método da 
equivalência patrimonial 
nas demonstrações 
financeiras separadas’ 
 

Esta alteração permite que que uma entidade 
aplique o método da equivalência patrimonial na 
mensuração dos investimentos em subsidiárias, 
empreendimentos conjuntos e associadas, nas 
demonstrações financeiras separadas. A alteração é 
de aplicação retrospetiva. 

Regulamento de Endosso pela União 
Europeia 

Regulamento (CE) N.º 2015/2441 de 18 de 
dezembro. 

Data de eficácia 

Períodos anuais com início em ou após  
1 de janeiro de 2016. 
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Ciclo anual de melhorias 
2012-2014 
 
IFRS 5 – ‘Ativos não 
correntes detidos para 
venda e unidades 
operacionais 
descontinuadas’ 
A melhoria à IFRS 5 clarifica que quando um ativo 
(ou grupo para alienação) é reclassificado de “detido 
para venda” para “ detido para distribuição” ou vice-
versa, tal não constitui uma alteração ao plano de 
vender ou distribuir. 

Regulamento de Endosso pela União 
Europeia 

Regulamento (CE) N.º 2015/2343 de 15 de 
dezembro. 

Data de eficácia 

Períodos anuais com início em ou após 1 de janeiro 
de 2016. 

 

 

 

 

IFRS 7 – ‘Instrumentos 
financeiros: divulgações’ 
A melhoria à IFRS 7 inclui informação adicional 
sobre o significado de envolvimento continuado na 
transferência (desreconhecimento) de ativos 
financeiros, para efeitos de divulgação.  
 
Regulamento de Endosso pela União 
Europeia 
Regulamento (CE) N.º 2015/2343 de 15 de 
dezembro. 

Data de eficácia 

Períodos anuais com início em ou após 1 de janeiro 
de 2016. 

 

IAS 19 – ‘Benefícios dos 
empregados’ 
A melhoria clarifica que na determinação da taxa  
de desconto das responsabilidades com planos de 
benefícios definidos pós-emprego, esta tem de 
corresponder a obrigações de elevada qualidade, 
na mesma moeda em que as responsabilidades são 
calculadas. 
 
Regulamento de Endosso pela União 
Europeia 

Regulamento (CE) N.º 2015/2343 de 15 de 
dezembro.  

Data de eficácia 

Períodos anuais com início em ou após 1 de janeiro 
de 2016. 
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Ciclo anual de melhorias 
2012-2014 (continuação) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IAS 34 – ‘Relato financeiro 
intercalar’ 
Esta melhoria clarifica o significado de “informação 
divulgada em outra área das demonstrações 
financeiras intercalares”, e exige  que as informações 
identificadas por referência cruzada sejam 
apresentadas nas demonstrações financeiras 
principais, ou em outras demonstrações 
disponibilizadas nas mesmas condições e na mesma 
data que as demonstrações financeiras intercalares.  

Regulamento de Endosso pela União 
Europeia 

Regulamento (CE) N.º 2015/2343 de 15 de 
dezembro.  

Data de eficácia 

Períodos anuais com início em ou após 1 de janeiro 
de 2016. 
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IFRS 10, 12 e IAS 28 – 
‘Entidades de 
investimento: aplicação 
da isenção à obrigação 
de consolidar’ 
Esta alteração clarifica que a isenção à obrigação de 
consolidar aplica-se a uma empresa-mãe intermédia 
que constitua uma subsidiária de uma Entidade de 
investimento. Adicionalmente, clarifica que a opção 
de aplicar o método da equivalência patrimonial, é 
extensível a uma entidade que não é uma entidade 
de investimento, mas que detém um interesse numa 
associada ou empreendimento conjunto que é uma 
entidade de investimento. 

Regulamento de Endosso pela União 
Europeia 

Pendente de endosso. 

Data de eficácia 

Períodos anuais com início em ou após 1 de janeiro 
de 2016. 

 

 

IFRS Update 

Alterações às 
normas 
publicadas pelo 
IASB, ainda não 
endossadas pela 
UE 

Newsletter junho 2016 



PwC   15 

 

        

 

 

 
 
 
 
 

 

 

IAS 7 – ‘Revisão das 
divulgações’ 
A alteração introduz uma divulgação adicional 
relativa às variações dos passivos de financiamento 
desagregados entre as transações que deram origem 
a movimentos de caixa e as que não deram origem a 
estes movimentos (com um adequado grau de 
detalhe), e a forma como estas conciliam com os 
fluxos de caixa das atividades de financiamento da 
Demonstração de Fluxos de Caixa. 

Regulamento de Endosso pela União 
Europeia 

Pendente de endosso. 

Data de eficácia 

Períodos anuais com início em ou após 1 de janeiro 
de 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IAS 12 – ‘Reconhecimento 
de impostos diferidos 
ativos’ 
A alteração clarifica a forma de contabilizar 
impostos diferidos ativos relacionados com ativos 
mensurados ao justo valor, como estimar os lucros 
tributáveis futuros quando existem diferenças 
temporárias dedutíveis, e como avaliar a 
recuperabilidade dos impostos diferidos ativos, 
quando existem restrições na lei fiscal. 

Regulamento de Endosso pela União 
Europeia 

Pendente de endosso. 

Data de eficácia 

Períodos anuais com início em ou após 1 de janeiro 
de 2017. 

 

IFRS 2 – ‘Classificação e 
mensuração de transações 
de pagamentos baseados 
em ações’ 
A alteração clarifica a base de mensuração para as 
transações de pagamentos baseados em ações 
liquidadas financeiramente (“cash-settled”) e a 
contabilização de modificações a um plano de 
pagamentos baseado em ações que alteram a sua 
classificação de liquidado financeiramente (“Cash-
settled”) para liquidado com capital próprio 
(“equity-settled”). Para além disso, a alteração 
introduz uma exceção aos princípios da IFRS 2, que 
passa a exigir que um plano de pagamentos baseado 
em ações seja tratado como se fosse totalmente 
liquidado com capital próprio (“equity-settled”), 
quando o empregador seja obrigado a reter um 
montante de imposto ao funcionário e pagar essa 
quantia à autoridade fiscal 

Regulamento de Endosso pela União 
Europeia 

Pendente de endosso. 

Data de eficácia 

Períodos anuais com início em ou após 1 de janeiro 
de 2018. 
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IFRS 15 – ‘Rédito de 
contratos com clientes - 
clarificações’ 
As alterações referem-se a indicações adicionais a 
seguir para determinar as obrigações de 
desempenho de um contrato, ao momento do 
reconhecimento do rédito de uma licença de 
propriedade intelectual, à revisão dos indicadores 
para a classificação da relação principal versus 
agente, e aos novos regimes previstos para 
simplificar a transição. 

Regulamento de Endosso pela União Europeia 

Pendente de endosso. 

Data de eficácia 

Períodos anuais com início em ou após 1 de janeiro 
de 2018. 

 

 

 

 

 

 

Decisões tomadas pelo 
IASB, quanto a alterações 
já publicadas 
A 11 de setembro de 2014, o IASB publicou uma 
alteração à IFRS 10 e IAS 28, a qual visou eliminar 
uma inconsistência ao nível da contabilização de  

transações de venda ou contribuição de ativos, entre 
um investidor e as suas associadas ou 
empreendimentos conjuntos. 

Posteriormente, em janeiro de 2015, verificou-se 
que esta alteração entrava em contradição com os 
princípios contabilísticos de aquisição de 
investimentos da IAS 28, quando estes passam a ser 
reconhecidos como associadas ou empreendimentos 
conjuntos. 

Decorrente desta incompatibilidade, o IASB decidiu 
englobar estas alterações num projeto que se 
encontra a decorrer – ‘IAS 28 – Eliminação de 
ganhos ou perdas gerados por transações entre uma 
entidade e a sua associada ou empreendimento 
conjunto’. A data efetiva de eficácia encontra-se 
atualmente adiada indefinidamente, dependendo da 
publicação e decisões que forem tomadas face ao 
futuro exposure draft deste projeto. 
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IFRS 9 - ‘Instrumentos 
financeiros’ 
 

A IFRS 9  substitui a IAS 39 – ‘Instrumentos 
financeiros: reconhecimento e mensuração’ e 
introduz alterações no que se refere:  

(i) à classificação e mensuração dos ativos 
financeiros, introduzindo uma simplificação na 
classificação com base no modelo de negócio 
definido pela gestão; 

(ii) ao reconhecimento da componente de “own 
credit risk” da mensuração voluntária de passivos ao 
justo valor;  

(iii) ao reconhecimento de imparidade sobre créditos 
a receber, com base no modelo de perdas estimadas 
em substituição do modelo de perdas incorridas; e 

(iv) às regras da contabilidade de cobertura, que se 
pretende que estejam mais alinhadas com o racional 
económico da cobertura de riscos definido pela 
Gestão.  

Regulamento de Endosso pela União 
Europeia 

Pendente de endosso. 

Data de eficácia 

Períodos anuais com início em ou após 1 de janeiro 
de 2018. 

 

 

IFRS 15 - ‘Rédito de 
contratos com clientes’ 
Esta nova norma aplica-se apenas a contratos para a 
entrega de produtos ou prestação de serviços, e exige 
que a entidade reconheça o rédito quando a 
obrigação contratual de entregar ativos ou prestar 
serviços é satisfeita e pelo montante que reflete a 
contraprestação a que a entidade tem direito, 
conforme previsto na “metodologia dos 5 passos”. 

Regulamento de Endosso pela União 
Europeia 

Pendente de endosso. 

Data de eficácia 

Períodos anuais com início em ou após 1 de janeiro 
de 2018. 

 

IFRS 16 - ‘Locações’ 
A IFRS 16  substitui a IAS 17, com impacto 
significativo na contabilização efetuada pelos 
locatários que passam a ser obrigados a reconhecer 
um passivo de locação, o qual reflete futuros 
pagamentos da locação e um ativo de “direito de 
uso” para todos os contratos de locação, exceto 
certas locações de curto prazo e de ativos de baixo 
valor. A definição de um contrato de locação também 
foi alterada, sendo baseada no “direito de controlar o 
uso de um ativo identificado”. 

Regulamento de Endosso pela União 
Europeia 

Pendente de endosso. 

Data de eficácia 

Períodos anuais com início em ou após 1 de janeiro 
de 2019. 
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Novas decisões tomadas pela 
UE, quanto a normas já 
publicadas 
 

O IASB desenvolveu uma iniciativa que visa 
desenvolver uma norma  que sirva de resposta às 
questões contabilísticas (complexas e fundamentais) 
levantadas/colocadas pelas entidades que conduzem 
Atividades Reguladas. 

 

Dadas as implicações e alcance dos temas em 
questão, o IASB está a desenvolver um research 
project, o qual tem enfoque nas caraterísticas mais 
críticas das Atividades Reguladas (pretende-se, por 
exemplo, apresentar uma definição clara dos direitos 
e obrigações inerentes a estas atividades, 
distinguindo-as dos direitos e obrigações de 
Atividades Não Reguladas). 

 

Este projeto deu origem a uma norma interina, 
emitida pelo IASB em janeiro de 2014, a IFRS 14 – 
‘Desvios Tarifários’, a qual incorpora orientações 
contabilísticas de curto-prazo para os adotantes pela 
primeira vez das IFRS, aplicáveis até à conclusão do 
projeto. 

 

A UE, contudo, pronunciou-se negativamente sobre 
a adoção deste normativo, em outubro de 2015. A 
Comissão Europeia decidiu não propor a adoção 
desta norma, dado o número reduzido de entidades 
às quais a IFRS 14 se aplicaria atualmente. Este 
órgão da UE irá tomar as devidas considerações, 
aquando da emissão da norma final. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Novas normas 
publicadas pelo 
IASB, ainda não 
endossadas  
pela UE 
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