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A preparação das demonstrações 
financeiras IFRS em 2019 ficou 
marcada pelo desafio da aplicação 
pela primeira vez da IFRS 16 
– ‘Locações’, uma norma de 
aplicação generalizada a todas 
as entidades, mas com especial 
relevância para aquelas entidades 
que são locatárias. 
Adicionalmente, com aplicação 
efetiva em 2020, a alteração 
efetuada à IFRS 3 relativa à 
definição de “negócio” poderá ter 
impacto, já nas demonstrações 
financeiras de 2019 caso sejam 
realizadas transações que 
qualifiquem como eventos 
subsequentes a divulgar.  

A aplicação prática da IFRS 16, quer na data da primeira 
aplicação quer subsequentemente, tem levantado diversas 
questões junto do IFRS IC e do IASB, sendo expetável que 
no próximo exercício continuem a ser dadas clarificações 
acerca da aplicação prática desta norma, através de Agenda 
Decisions do IFRS IC, que em 2019 se pronunciou três vezes 
sobre alguns aspetos desta norma.   

No que respeita à aplicação de alterações às normas em vigor, 
o exercício de 2020 que agora se inicia deverá ser menos 
exigente do que os dois últimos exercícios, permitindo assim 
a “consolidação” dos processos de reconhecimento, 
mensuração e divulgação exigidos pela IFRS 9 – ‘Instrumentos 
financeiros’, IFRS 15 – ‘Rédito de contratos com clientes’ 
e IFRS 16 – ‘Locações’. 

No entanto, em resultado da finalização do processo de 
revisão pós-implementação da IFRS 3 – ‘Concentrações 
de atividades empresariais’, e da existência de uma nova 
definição de “negócio”, chama-se a atenção para o impacto 
que esta alteração poderá vir a ter na estruturação de 
aquisições futuras de negócios e/ou outros ativos, cuja 
realização esta prevista ocorrer após 1 de janeiro de 2020, 
e, se aplicável, nas divulgações de eventos subsequentes 
a efetuar nas demonstrações financeiras de 31 de dezembro 
de 2019.

As entidades com atividade seguradora continuam a aguardar 
a conclusão do processo de revisão da IFRS 17 – ‘Contratos 
de seguro’, pelo IASB. Tendo sido publicado em junho de 2019 
um Exposure draft com a proposta de “Alterações à IFRS 17” 
e depois de decorrido o período de receção de comentários, 
o IASB encontra-se a analisar os comentários recebidos, 
sendo expetável a publicação das alterações finais à IFRS 17, 
em meados de 2020, data em que o IASB também definirá 
a nova data em que esta norma se torna efetiva.

Convidamo-lo(a) a conhecer estas e outras alterações às 
IAS/IFRS através da nossa IFRS Newsletter, para melhor 
poder antecipar as suas implicações. 
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Em resposta à evolução 
dos negócios e das transações 
realizadas, as Normas 
Internacionais de Relato 
Financeiro continuam a ser 
sujeitas a revisões e alterações 
regulares, sendo fundamental 
manter-se atualizado. 
Assim, e por forma a que a informação financeira da sua 
empresa esteja alinhada com estas alterações, publicamos 
uma nova edição do IFRS Update, a qual tem como objetivo 
proporcionar uma visão geral das diversas alterações 
ocorridas e informar quanto à data em que estas se tornam 
efetivas, de forma a que possa desenvolver o seu plano 
de adoção.

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 31 de dezembro de 2019.

Este IFRS Update pretende também 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.



PwC

Novas normas e alterações 
às normas que se tornaram 
efetivas a 1 de janeiro de 2019

Dezembro 2019
5

2
IFRS 16
‘Locações’

A IFRS 16 substitui a IAS 17 – “Locações” e as interpretações 
associadas, com impacto significativo na contabilização 
efetuada pelos locatários que passam a ser obrigados a 
reconhecer para todos os contratos de locação, o Passivo da 
locação correspondente aos pagamentos futuros das rendas 
da locação e um Ativo referente ao direito de uso. 

Estão previstas isenções a este tratamento contabilístico 
para as locações de curto prazo (< 12 meses) e de ativos
de baixo valor (< 5.000 USD). 

A definição de um contrato de locação também foi revista, 
sendo baseada no “direito de controlar o uso de um ativo 
identificado”. 

No que se refere ao regime de transição, a IFRS 16 pode 
ser aplicada retrospetivamente ou pode ser seguida uma 
abordagem retrospetiva simplificada (efeito acumulado 
registado em 1 de janeiro de 2019).

Regulamento de Endosso pela União Europeia
Regulamento (CE) N.º 2017/1986 de 31 de outubro.

Data de eficácia
Períodos anuais com início em ou após 1 de janeiro de 2019.
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IFRS 9
‘Elementos de pré-pagamento 
com compensação negativa’

Esta alteração permite a classificação /mensuração
de ativos financeiros ao custo amortizado mesmo que incluam 
condições que permitem o pagamento antecipado por um 
valor de contraprestação inferior ao valor nominal 
(“compensação negativa”), tratando-se de uma isenção 
aos requisitos previsto na IFRS 9 para a classificação
de ativos financeiros ao custo amortizado. 

Adicionalmente, também é clarificado que quando se verifique 
uma modificação às condições de um passivo financeiro que 
não dê origem ao desreconhecimento, a diferença de 
mensuração tem de ser registada de imediato nos resultados 
do exercício. 

Regulamento de Endosso pela União Europeia
Regulamento (CE) N.º 2018/498, de 22 de março.

Data de eficácia
Períodos anuais com início em ou após 1 de janeiro de 2019.

IAS 19 
‘Alterações, reduções e liquidações 
de planos de benefícios definidos’

Esta alteração à IAS 19 exige que uma entidade:
• utilize pressupostos atualizados para determinar 

o custo do serviço atual e os juros líquidos para 
o período remanescente após a alteração,
redução ou liquidação do plano; e

• reconheça no resultado do exercício, como parte 
do custo com serviços passados ou como ganho
ou perda na liquidação, qualquer redução no excedente de 
cobertura, mesmo que o excedente de cobertura não tenha 
sido reconhecido anteriormente devido ao impacto do 
“asset ceiling”. O impacto no “asset ceiling” é sempre 
registado no Outro rendimento integral, não podendo 
ser reciclado por resultado do exercício. 

Regulamento de Endosso pela União Europeia
Regulamento (CE) N.º2019/402 de 13 de março.

Data de eficácia
Períodos anuais com início em ou após 1 de janeiro de 2019.

IAS 28
‘Investimentos de longo-prazo em 
associadas e empreendimentos conjuntos’

Esta alteração clarifica que os investimentos de longo-
-prazo em associadas e empreendimentos conjuntos 
(investimentos sem data de pagamento definida e cuja 
ocorrência não se estima num futuro próximo), que não estão 
a ser mensurados através do método de equivalência 
patrimonial, são contabilizados de acordo com a IFRS 9. 

Esta clarificação determina que os investimentos de longo-
prazo em associadas e empreendimentos conjuntos, estão 
sujeitos às regras de imparidade da IFRS 9 (modelo das 3 
fases das perdas esperadas), antes de serem adicionados, 
para efeitos de teste de imparidade, ao investimento global 
numa associada ou empreendimento conjunto, quando 
existam indicadores de imparidade. 

Regulamento de Endosso pela União Europeia
Regulamento (CE) N.º 2019/237 de 8 de fevereiro.

Data de eficácia
Períodos anuais com início em ou após 1 de janeiro de 2019.

IFRS Update Newsletter 
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IAS 23
‘Custos de empréstimos obtidos’

Esta melhoria clarifica que na determinação da taxa de média 
ponderada dos custos de empréstimos genéricos obtidos, para 
capitalização nos ativos qualificáveis, devem ser incluídos os 
custos dos empréstimos obtidos especificamente para 
financiar ativos qualificáveis, quando os ativos específicos 
já se encontrem na condição de uso pretendido. 

Regulamento de Endosso pela União Europeia
Regulamento (CE) N.º 2019/412 de 14 de março.

Data de eficácia
Períodos anuais com início em ou após 1 de janeiro de 2019.

IAS 12
‘Impostos sobre o rendimento’

Esta melhoria clarifica que o impacto fiscal da distribuição de 
dividendos deve ser reconhecido na data em que é registada 
a responsabilidade de pagar, devendo ser reconhecido por 
contrapartida de resultados do exercício, outro rendimento 
integral ou capital próprio consoante a rubrica onde a entidade 
registou originalmente a transação ou evento que deu origem 
aos dividendos. 

Regulamento de Endosso pela União Europeia
Regulamento (CE) N.º 2019/412 de 14 de março.

Data de eficácia
Períodos anuais com início em ou após 1 de janeiro de 2019.

IFRS 3
‘Concentrações de atividades empresariais’ 
e IFRS 11 – ‘Acordos conjuntos’

Esta melhoria clarifica que: 
i) na obtenção de controlo sobre um negócio que é uma 

operação conjunta, os interesses detidos anteriormente 
pelo investidor são remensurados ao justo valor;

ii) um investidor numa operação conjunta (não exerce 
controlo conjunto) que obtém controlo conjunto numa 
operação conjunta que é um negócio, não remensura
o interesse detido anteriormente, ao justo valor. 

Regulamento de Endosso pela União Europeia
Regulamento (CE) N.º 2019/412 de 14 de março.

Data de eficácia
Períodos anuais com início em ou após 1 de janeiro de 2019.

IFRS Update Newsletter 

Ciclo anual de melhorias 
2015-2017
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IFRIC 23 
‘Incertezas relativas ao tratamento 
do imposto sobre rendimento’

A IFRIC 23 é a uma interpretação à IAS 12 
– ‘Imposto sobre o rendimento’, referindo-se aos requisitos 
de mensuração e reconhecimento a aplicar quando existem 
incertezas quanto à aceitação de um determinado tratamento 
fiscal por parte da Administração Fiscal, em sede de imposto 
sobre o rendimento. 

Em caso de incerteza quanto à posição da Administração 
Fiscal sobre uma transação específica, a entidade deverá 
efetuar a sua melhor estimativa e registar os ativos ou 
passivos por imposto sobre o rendimento, à luz da IAS 12, 
e não da IAS 37 – ‘Provisões, passivos e ativos contingentes’, 
com base na estimativa do valor esperado ou do valor mais 
provável. 

No que se refere ao regime de adoção, a IFRIC 23 pode ser 
aplicada retrospetivamente ou pode ser seguida uma 
abordagem retrospetiva simplificada (efeito acumulado 
registado em 1 de janeiro de 2019).

Regulamento de Endosso pela União Europeia
Regulamento (CE) N.º 2018/1595, de 23 de outubro.

Data de eficácia
Períodos anuais com início em ou após 1 de janeiro de 2019.



PwC

Novas normas publicadas 
pelo IASB, endossadas pela UE 
e ainda não efetivas

Dezembro 2019
9

4
IAS 1 e IAS 8 
‘Definição de material’

Estas alterações introduzem uma modificação à definição 
de material, fazendo parte do projeto mais alargado 
do ‘Disclosure Initiative’ do IASB. 

As alterações também clarificam que a menção a informações 
pouco claras, refere-se a situações cujo efeito é similar a 
omitir ou distorcer tais informações, devendo a entidade 
avaliar a materialidade considerando as demonstrações 
financeiras como um todo. 

São ainda efetuadas clarificações quanto ao significado
de “principais utilizadores das demonstrações financeiras”, 
sendo estes definidos como ‘atuais e futuros investidores, 
financiadores e credores’ que dependem das demonstrações 
financeiras para obterem uma parte significativa da informação 
de que necessitam. 

Regulamento de Endosso pela União Europeia
Regulamento (UE) N.º 2019/2104, de 29 de novembro

Data de eficácia
Períodos anuais com início em ou após 1 de janeiro de 2020.

Estrutura conceptual
‘Alterações na referência a outras IFRS’

Como resultado da publicação da nova Estrutura Conceptual, 
o IASB introduziu alterações no texto de várias normas e 
interpretações, como: IFRS 2, IFRS 3, IFRS 6, IFRS 14, IAS 1, 
IAS 8, IAS 34, IAS 37, IAS 38, IFRIC 12, IFRIC 19, IFRIC 20, 
IFRIC 22, SIC 32, de forma a clarificar a aplicação das novas 
definições de ativo/passivo e de gasto/rendimento, além de 
algumas das características da informação financeira. Essas 
alterações são de aplicação retrospetiva, exceto se 
impraticável.

Regulamento de Endosso pela União Europeia
Regulamento (UE) N.º 2019/2104, de 29 de novembro

Data de eficácia
Períodos anuais com início em ou após 1 de janeiro de 2020.
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IFRS 3
‘Definição de negócio’

Esta alteração constitui uma revisão da definição de negócio 
para efeitos de contabilização de concentrações de atividades 
empresariais. 

A nova definição exige que uma aquisição inclua um input
e um processo substancial que conjuntamente gerem outputs. 
Os outputs passam a ser definidos como bens e serviços que 
sejam prestados a clientes, que gerem rendimentos de 
investimentos financeiros e outros rendimentos, excluindo 
os retornos sob a forma de reduções de custos e outros 
benefícios económicos para os acionistas. 

Passam a ser ainda permitidos ‘testes de concentração’
os quais, quando positivos, isentam a entidade de avaliação 
adicional, sobre se se trata da aquisição de um ativo
ou de um negócio. 

No âmbito do teste de concentração, se parte significativa 
do justo valor dos ativos adquiridos corresponder a um único 
ativo, os ativos adquiridos não constituem um negócio.

Regulamento de Endosso pela União Europeia
Pendente de endosso.

Data de eficácia
Períodos anuais com início em ou após 1 de janeiro de 2020.
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IFRS 9, IAS 39 e IFRS 7
‘Reforma das taxas de juro de referência’

No seguimento da crise financeira, surgiu a necessidade de 
substituir a taxas de juro de referência, como a EURIBOR e 
outras taxas de juro interbancárias (IBOR). 

Considerando a incerteza que um processo desta natureza 
encerra e atendendo às numerosas estruturas de cobertura 
baseadas em taxas de juro de referência, em vigor, o IASB 
decidiu criar isenções à aplicação da contabilidade de 
cobertura, para que a ‘reforma’ das taxas de juro de referência 
não impliquem a descontinuação da contabilidade de 
cobertura. 

As principais isenções referem-se a: i) componentes de risco; 
ii) requisito “altamente provável”; iii) avaliação prospetiva; iv) 
teste de eficácia retrospetivo (se aplicação da IAS 39); v) 
reciclagem da reserva de variação de justo valor no capital 
próprio.

As ineficiências de cobertura devem continuar a ser 
reconhecidas na demonstrações dos resultados. 

Regulamento de Endosso pela União Europeia
Pendente de endosso.

Data de eficácia
Períodos anuais com início em ou após 1 de janeiro de 2020.
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IFRS 17 
‘Contratos de seguro’

A IFRS 17 substitui a IFRS 4 – “Contratos de seguro”,
a norma que vigora de forma interina desde 2004. A IFRS 17 
é aplicável a todas as entidades que emitam contratos de 
seguro, contratos de resseguro e contratos de investimento 
com características de participação discricionária. Para os 
contratos de serviços de taxa fixa, cujo principal objetivo é a 
prestação de serviços, as entidades têm a opção de 
contabilizar de acordo com a IFRS 17 ou a IFRS 15. Tal como 
previsto na IFRS 4, é permitido que os contratos de garantia 
financeira sejam incluídos no âmbito da IFRS 17 desde que a 
entidade os tenha explicitamente classificado como contratos
de seguro. Os contratos de seguros em que a entidade
é a detentora da apólice de seguro não estão no âmbito
da IFRS 17 (exceção feita ao resseguro cedido). 

A IFRS 17 baseia-se na mensuração corrente das 
responsabilidades técnicas, a cada data de relato. A 
mensuração corrente pode assentar num modelo completo 
(“building block approach”) ou simplificado (“premium 
allocation approach”). O reconhecimento da margem técnica 
é diferente consoante esta seja positiva ou negativa.
A IFRS 17 é de aplicação retrospetiva.

Regulamento de Endosso pela União Europeia
Pendente de endosso.

Data de eficácia
Períodos anuais com início em ou após 1 de janeiro de 2021.*

*Como parte do projeto de alterações à IFRS 17, o IASB já declarou que irá 
adiar a data da adoção da IFRS 17 e da IFRS 9, para data a definir.
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Decisões tomadas pela UE, 
quanto a normas já publicadas
O IASB desenvolveu uma iniciativa para a preparação 
de uma norma que sirva de resposta às questões 
contabilísticas (complexas e fundamentais) colocadas pelas 
entidades que desenvolvem Atividades Reguladas.

Dadas as implicações e alcance dos temas em questão, 
o IASB está a desenvolver uma nova norma, a 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.

Contudo, a União Europeia pronunciou-se negativamente 
sobre a adoção deste normativo, em outubro de 2015, tendo 
a Comissão Europeia decidido 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, após a publicação da norma final.

IFRS Update Newsletter 
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