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CAPÍTULO 4 
Conteúdo e regras de movimentação das contas 

 
 
4.1. – Considerações gerais 

A normalização do sistema contabilístico não se limita apenas à identificação da lista 
das contas, do conteúdo e forma das demonstrações financeiras e à definição dos 
princípios e critérios subjacentes à avaliação dos elementos patrimoniais. Sendo 
condições necessárias, não são suficientes. Para que as entidades responsáveis pela 
contabilização das operações o façam de forma equivalente, torna-se necessário 
definir o conteúdo e regras de movimentação das contas, particularmente daquelas 
que suscitem mais dúvidas ou possam ter diversas interpretações. 
 
Tal circunstância, poderia levar a que um mesmo facto fosse contabilizado, pelas 
diversas entidades, em diferentes contas, o que prejudicaria o conhecimento de 
terceiros, colocando em causa a protecção dos seus interesses e a comparabilidade 
entre o património e os resultados das operações realizadas pelas diversas entidades. 
 
Pelo contrário, a definição exaustiva de conteúdos e regras de movimentação poderia 
proporcionar limitações à liberdade de registo de operações, situação que se pretende 
evitar com o presente plano contabilístico, porquanto as entidades deverão optar pelos 
sistemas de registo que se afigurem mais adequados, desde que seja garantida a 
imagem fiel e verdadeira do património e dos resultados do fundo. 
 
Identificando-se neste capítulo apenas o conteúdo e regras de movimentação das 
contas do plano, reserva-se para o capítulo seguinte a explicitação dos lançamentos 
contabilísticos a efectuar nas operações mais frequentes do fundo. 
 
4.2 – Conteúdo e regras de movimentação 
 
Tendo por base a definição das classes de contas e a ordem na sua codificação 
apresenta-se, de seguida, o conteúdo das principais contas e as regras da sua 
movimentação. Na sua identificação, utilizou-se a seguinte nomenclatura: 
 

TIPO: Razão – Contas de 1.º grau (2 dígitos) 
 Intermédia – Conta que acumula e se desdobra noutras contas; 

Movimento – Conta que se destina a acolher directamente o registo das 
operações. 

 
ACUMULA: Conta de grau imediatamente inferior que a integra e que, por isso, 

recebe os valores por acumulação. 

 

NATUREZA: Balanço - Conta a ser integrada no balanço; 
   Resultados - Conta de custos ou de proveitos; 
   Extrapatrimonial - Conta para registo dos factos 
extrapatrimoniais. 
 
 GRAU: Nível de desdobramento/integração da conta. 
 
Desde que observado o seu conteúdo de base, outros factos, para além dos referidos, 
poderão ser contabilizados nas contas, quando as entidades considerarem que tal 
contribua para a melhoria do conhecimento do património e dos resultados do fundo. 
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4.2.1. Classe 1 – Disponibilidades 

Nesta classe deverão ser incluídas todas as contas representativas de meios líquidos 
de pagamento, imediata ou rapidamente mobilizáveis. 
 
 

CONTA:               DEPÓSITOS À ORDEM 

 
   Código: 12 
 

Tipo:  R           Acumula:          
Natureza:  B    Grau:  1º 

 
                     C O N T E Ú D O 

 
 Inclui os meios líquidos de pagamento de propriedade do fundo, depositados em instituições financeiras e 

imediatamente mobilizáveis, independentemente da moeda em que estejam expressos. 

 
           REGRAS DE MOVIMENTAÇÃO 

A DÉBITO A CRÉDITO 
 
• Entradas de meios líquidos em contas à ordem 

abertas em instituições financeiras 
 

 
• Saídas de meios líquidos em contas à ordem 

abertas em instituições financeiras 
 

Observações: 
 

Por cada conta bancária deverá ser criada a respectiva subconta. 

 
 
 

CONTA:        DEPÓSITOS A PRAZO E COM PRE-AVISO 

 
   Código: 13 
 

Tipo:  R           Acumula:          
Natureza:  B    Grau:  1º 

 
                     C O N T E Ú D O 

 
 As operações a incluir nesta conta serão estabelecidas de acordo com as definições da legislação bancária. 

 
           REGRAS DE MOVIMENTAÇÃO 

A DÉBITO A CRÉDITO 
 
• Constituição de contas a prazo ou com pré-aviso 
 

 
• Liquidação total ou parcial das contas a prazo ou 

com pré-aviso 
 

Observações: 
 

Por cada conta bancária deverá ser criada a respectiva subconta. 

 
 
 

CONTA:          CERTIFICADOS DE DEPÓSITO 

 
   Código: 14 
 

Tipo:  R           Acumula:          
Natureza:  B      Grau:  1º 

 
                     C O N T E Ú D O 

 
 Engloba os investimentos em títulos ao portador representativos de depósitos, emitidos por Instituições 

Financeiras com prazos estabelecidos entre as partes contratantes. 

 
           REGRAS DE MOVIMENTAÇÃO 

A DÉBITO A CRÉDITO 
 
• Aquisição de títulos representativos de 

Certificados de Depósito 
 

 
• Reembolso e venda dos títulos 
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CONTA:         OUTROS MEIOS MONETÁRIOS 

 
   Código: 18 
 

Tipo:  R           Acumula:          
Natureza:  B    Grau:  1º 

 
                     C O N T E Ú D O 

 
 Engloba as restantes contas classificáveis como disponibilidades e não contempladas nas contas anteriores. 

 
 
4.2.2 – Classe 2 – Carteira de títulos e participações 

Nesta classe deverão ser incluídas as contas relativas às aplicações dos fundos, 
constituídos por valores mobiliários, por direitos de conteúdo económico destacáveis 
desses valores, desde que susceptíveis de negociação autónoma no mercado 
secundário e por outros instrumentos representativos de dívida, transaccionáveis, que 
possuam liquidez e tenham valor susceptível de ser determinado com precisão a 
qualquer momento. 
 
Sem prejuízo das disposições legais aplicáveis em matéria de composição do 
património, constituem valores mobiliários, para o presente efeito, as acções, 
obrigações e quaisquer outros valores, seja qual for a sua natureza, ou forma de 
representação ainda que meramente escritural emitidos por quaisquer pessoas ou 
entidades públicas ou privadas em conjuntos homogéneos que confiram aos seus 
titulares direitos idênticos e legalmente susceptíveis de negociação. 
 
 

CONTA:                           OBRIGAÇÕES 

 
   Código: 21 
 

Tipo:  R           Acumula:          
Natureza:  B    Grau:  1º 

 
                     C O N T E Ú D O 

 
 Engloba os títulos de rendimento fixo representativos de empréstimos emitidos por entidades privadas ou 

organismos públicos. 

 
           REGRAS DE MOVIMENTAÇÃO 

A DÉBITO A CRÉDITO 
 
• Compra de obrigações, ao seu valor de aquisição 
 

 
• Venda de obrigações, ao seu valor de aquisição 
• Reembolso de obrigações 
 

Observações: 
 

Esta conta desdobra-se de acordo com a categoria das entidades emitentes. 

Faz-se ainda a distinção entre: 

• Títulos com taxa fixa, quando a taxa de juro do cupão é fixada no início e se mantém 
para todo o período de vida do título; 

• Títulos com taxa indexada, quando a taxa de juro varia em função da determinadas 
taxas ou índices de referência. 

Nas vendas e reembolsos de obrigações da mesma emissão adquiridas por preços de custo 
diferentes, será utilizado o critério do custo médio ponderado para valorização das 
mesmas. 

 

CONTA:                   TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA 

 
   Código: 211 
 

Tipo:  I            Acumula:  21 
Natureza:  B      Grau:  2º 

 
                     C O N T E Ú D O 

 
 Engloba os títulos de rendimento fixo em carteira, emitidos pelos Tesouros da Administração Central. 
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CONTA:            OUTROS F. PÚBLICOS EQUIPARADOS 

 
   Código: 212 
 

Tipo:  I        Acumula:      21 
Natureza:  B      Grau:  2º 

 
                     C O N T E Ú D O 

 
 Nesta conta registam-se os títulos em carteira emitidos por outros órgãos da Administração Central e 

órgãos da Administração Regional e Local e da Segurança Social. 

 
 

CONTA:                          OBRIGAÇÕES HIPOTECÁRIAS 

 
   Código: 213 
 

Tipo:  I           Acumula:   21 
Natureza:  B      Grau:  2º 

 
                     C O N T E Ú D O 

 
 Esta conta destina-se a registar as obrigações hipotecárias em carteira e que tenham sido emitidas por 

entidades privadas, nacionais ou internacionais. 

Observações: 
 

Esta conta deverá ser desdobrada por forma a conhecer as categorias de obrigações em 
carteira. 

 
 

CONTA:                          OBRIGAÇÕES DE EMPRESAS 

 
   Código: 214 
 

Tipo:  I           Acumula:   21 
Natureza:  B      Grau:  2º 

 
                     C O N T E Ú D O 

 
 Esta conta destina-se a registar as obrigações em carteira e que tenham sido emitidas por entidades 

privadas, nacionais ou internacionais. 

Observações: 
 

Esta conta deverá ser desdobrada por forma a conhecer as categorias de obrigações em 
carteira. 

 
 

CONTA:  PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES IMOBILIÁRIAS 

 
   Código: 22 
 

Tipo:  R           Acumula: 
Natureza:  B    Grau:  1º 

 
                     C O N T E Ú D O 

 
 Nesta conta regista-se o valor de aquisição das participações de capital em sociedades imobiliárias. 

 
           REGRAS DE MOVIMENTAÇÃO 

A DÉBITO A CRÉDITO 
 
• Aquisição de participações em sociedades 

imobiliárias 
 

 
• Alienação de participações em sociedades 
imobiliárias 
 

Observações: 
 

Esta conta desdobra-se de acordo com a natureza do capital da participada (Acções, 
Quotas, Direitos de subscrição e Outras participações). 
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CONTA:        UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO 

 
   Código: 24 
 

Tipo:  R           Acumula:          
Natureza:  B      Grau:  1º 

 
                     C O N T E Ú D O 

 
 Nesta conta registam-se os investimentos efectuados em unidades de participação de fundos de 

investimento. 

 
           REGRAS DE MOVIMENTAÇÃO 

A DÉBITO A CRÉDITO 
 
• Subscrições de unidades de participação de 

outros fundos de investimento. 
 

 
• Resgates de unidades de participação de outros 

fundos de investimento 
 

Observações: 
 

No desdobramento desta conta prevê-se a contabilização em contas próprias os fundos de 
investimento imobiliário e os fundos de investimento mobiliário (unidades de participação 
de fundos de tesouraria). 

 
 

CONTA:          OUTROS TÍTULOS 

 
   Código: 26 
 

Tipo:  R           Acumula:          
Natureza:  B      Grau:  1º 

 
           REGRAS DE MOVIMENTAÇÃO 

A DÉBITO A CRÉDITO 
 
• Subscrições de outros títulos. 
 

 
• Resgates de títulos; 
• Reembolso de títulos; 
• Venda de títulos 

 
                     C O N T E Ú D O 

 
 Nesta conta registam-se os restantes títulos não contemplados nas contas anteriores, nomeadamente 

bilhetes do tesouro e papel comercial. 

 
 

CONTA:                          MAIS E MENOS VALIAS 

 
   Código: 28 
 

Tipo:  R           Acumula:          
Natureza:  B      Grau:  1º 

 
                     C O N T E Ú D O 

 
 Esta conta destina-se a registar os ganhos e perdas potenciais relacionados com a detenção da carteira de 

títulos. Movimenta-se pelas diferenças de cotação e de valorização dos títulos em carteira, por 
contrapartida das correspondentes contas de custos e proveitos. 

 
           REGRAS DE MOVIMENTAÇÃO 

A DÉBITO A CRÉDITO 
 
• Aumento de valor dos títulos em carteira 

(ajustamentos favoráveis de cotação); 
• Anulação das menos valias acumuladas 
     aquando da saída dos títulos em carteira. 
 

 
• Redução do valor dos títulos em carteira 

(ajustamentos desfavoráveis de cotação); 
• Anulação das mais valias acumuladas aquando da 

saída dos títulos em carteira 
 

Observações: 
 

As flutuações de valor, com carácter temporário, dos títulos em carteira serão lançadas nas 
contas de proveitos e custos (contas 832 e 732) por contrapartida destas contas. Este 
procedimento resulta da necessidade de os títulos serem ajustados ao valor de mercado. 

Será desdobrada nas subcontas 281 - Mais Valias e 282 - Menos Valias, cuja estrutura 
observa a estritamente definida para a carteira de títulos e participações. Consistindo em 
elementos que visam ajustar os activos do fundo, os seus saldos serão evidenciados nas 
colunas de balanço reservadas para os aumentos e reduções de valores activos. 
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4.2.3 - Classe 3 – Activos imobiliários 

Nesta classe deverão ser incluídas as contas relativas às aplicações dos fundos de 
investimento imobiliário, constituídas por prédios rústicos, prédios mistos, prédios 
urbanos, projectos de construção, direitos de exploração económica sobre bens 
imóveis, outros activos susceptíveis de investimento, adiantamentos pela compra de 
imóveis e respectivos ajustamentos de valor. 
 
Os contratos promessa de compra e venda de imóveis não são registados nesta classe 
de contas mas sim em contas de ordem (classe 9), por forma a evidenciar os 
compromissos assumidos. 
 
 
 

CONTA:                           TERRENOS 

 
   Código: 31 
 

Tipo:  R           Acumula:          
Natureza:  B    Grau:  1º 

 
                     C O N T E Ú D O 

 
 Engloba os direitos de propriedade sobre terrenos registados a favor do fundo e destinados, ou não, ao 

desenvolvimento de projectos imobiliários. 

 
           REGRAS DE MOVIMENTAÇÃO 

A DÉBITO A CRÉDITO 
 
• Aquisição dos direitos de propriedade 
 

 
• Alienação dos direitos de propriedade 
 

Observações: 
 

Esta conta desdobra-se em subcontas representativas dos terrenos em carteira: Terrenos 
urbanizados; Não urbanizados e Outros terrenos (prédios mistos), sendo por sua vez 
desdobradas em arrendados e não arrendados. 

 
 
 
 
 
 

CONTA:                           CONSTRUÇÕES 

 
   Código: 32 
 

Tipo:  R           Acumula:          
Natureza:  B    Grau:  1º 

 
                     C O N T E Ú D O 

 
 Engloba os direitos de propriedadesobre construções registadas a favor do fundo. 

 
           REGRAS DE MOVIMENTAÇÃO 

A DÉBITO A CRÉDITO 
 
• Aquisição dos direitos de propriedade  
 

 
• Alienação dos direitos de propriedade 
 

Observações: 
 

Esta conta desdobra-se em subcontas representativas de construções acabadas e em 
curso. Por sua vez, as primeiras serão ainda desdobradas em arrendadas e não arrendadas 
e as segundas evidenciam os projectos de construção de reabilitação. 
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CONTA:                          DIREITOS 

 
   Código: 33 
 

Tipo:  R           Acumula: 
Natureza:  B    Grau:  1º 

 
                     C O N T E Ú D O 

 
 Nesta conta destina-se a registar, pelo valor de aquisição, o investimento em direitos de exploração 

económica sobre bens imóveis, nomeadamente direitos de arrendamento, concessão, exploração, 
superfície e outros previstos na lei. 

 
           REGRAS DE MOVIMENTAÇÃO 

A DÉBITO A CRÉDITO 
 
• Aquisição de direitos de exploração 
 

 
• Anulação do direito de exploração, quer pela sua 
alienação ou regularização no termo do contrato de 
concessão do direito. 
 

Observações: 
 

Esta conta desdobra-se de acordo com a natureza do direito adquirido. 

 
 
 
 
 

CONTA:  ADIANTAMENTOS POR COMPRA DE IMÓVEIS 

 
   Código: 34 
 

Tipo:  R           Acumula: 
Natureza:  B    Grau:  1º 

 
                     C O N T E Ú D O 

 
 Engloba as importâncias pagas a título de adiantamento por conta de aquisição de direitos de propriedade 

sobre imóveis. 

 
           REGRAS DE MOVIMENTAÇÃO 

A DÉBITO A CRÉDITO 
 
• Pagamento de adiantamentos a terceiros 
 

 
• Anulação do adiantamento, quer pela celebração 
do contrato, quer pela sua anulação 
 

Observações: 
 

Esta conta desdobra-se de acordo com a natureza do imóvel subjacente ao adiantamento. 
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CONTA:              AJUSTAMENTOS EM ACTIVOS IMOBILIÁRIOS  

 
   Código: 38 
 

Tipo:  R           Acumula:          
Natureza:  B      Grau:  1º 

 
                     C O N T E Ú D O 

 
 Esta conta destina-se a registar os ganhos e perdas potenciais relacionados com a detenção de imóveis. 

Movimenta-se pelas diferenças resultantes da avaliação dos activos imobiliários, por contrapartida das 
correspondentes contas de proveitos e custos (contas  833 e 733) 

 
           REGRAS DE MOVIMENTAÇÃO 

A DÉBITO A CRÉDITO 
 
• Aumento de valor dos activos imobiliários 

(ajustamentos favoráveis de avaliação); 
• Anulação dos ajustamentos desfavoráveis 

acumulados, aquando da alienação dos activos 
imobiliários. 

 

 
• Redução do valor dos activos imobiliários 

(ajustamentos desfavoráveis de avaliação); 
• Anulação dos ajustamentos favoráveis 

acumulados, aquando da alienação dos activos 
imobiliários. 

 

Observações: 
 

Os ajustamentos de valor dos activos imobiliários em carteira são registados nestas 
contas por contrapartida das contas de proveitos e custos (contas 833 – Ganhos em 
operações financeiras e activos imobiliários e 733 – Perdas em operações financeiras e 
activos imobiliários, respectivas subcontas). 
Será desdobrada nas subcontas 381 - Ajustamentos favoráveis e 382 – Ajustamentos 
desfavoráveis, cuja estrutura observa a estritamente definida para as contas de activos 
imobiliários.  
Consistindo em elementos que visam ajustar os activos do fundo, os seus saldos serão 
evidenciados nas colunas de balanço reservadas para os aumentos e reduções de valores 
activos. 

 
 
4.2.4 – Classe 4 – Terceiros 

Nesta classe devem ser consideradas as contas representativas de dívidas a receber 
ou a pagar pelo fundo, resultante de operações realizadas com terceiros e ainda não 
recebidas ou pagas. 
 
Também serão de considerar nesta classe as provisões acumuladas representativas de 
riscos e encargos diversos e os ajustamentos de dívidas a receber. 
 
 

CONTA:             DEVEDORES POR RENDAS VENCIDAS 

 
   Código: 412 
 

Tipo:  I         Acumula:     41 
Natureza:  B      Grau:  2º 

 
                     C O N T E Ú D O 

 
 Esta conta destina-se a registar o montante das dívidas a receber resultante de rendas de imóveis vencidas 

e não pagos pelo locatário, no respectivo vencimento. 

 
           REGRAS DE MOVIMENTAÇÃO 

A DÉBITO A CRÉDITO 
 
• Montante das rendas não pagos pelo locatário; 
• Despesas com o crédito por rendas vencidas 
 

 
• Cobrança do montante em dívida; 
• Incobrabilidade dos créditos, por contrapartida da 

conta de resultados eventuais. 
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CONTA:        DEVEDORES POR OPERAÇÕES SOBRE OPÇÕES 

 
   Código: 415 
 

Tipo:  I         Acumula:     41 
Natureza:  B      Grau:  2º 

 
                     C O N T E Ú D O 

 
 Esta conta destina-se a registar o valor do prémio suportado em contratos de opções, durante o período 

compreendido entre o momento a que se reporta a transacção e da liquidação. 

 
           REGRAS DE MOVIMENTAÇÃO 

A DÉBITO A CRÉDITO 
 
• Pagamento do prémio na data de início do 

contrato. 
 

 
• Regularização do prémio na data de fecho do 

contrato. 
 

Observações: 
 

O seu desdobramento será efectuado de acordo com a natureza do contrato de opções. 

 
 
 

CONTA:    DEVEDORES POR OPERAÇÕES SOBRE FUTUROS 

 
   Código: 416 Tipo:  I         Acumula:     41 

Natureza:  B      Grau:  2º 

 
                     C O N T E Ú D O 

 
 Esta conta destina-se a registar o valor da margem inicial suportada em contratos sobre futuros, bem 

como os seus ajustamentos de cotações, durante o período de vigência do contrato. 

 
           REGRAS DE MOVIMENTAÇÃO 

A DÉBITO A CRÉDITO 
 
• Pagamento da margem inicial na data de 

celebração dos contratos. 
• Ajustamentos de cotações (favoráveis). 
 

 
• Regularização no termo do contrato ou da sua 

reversão.  
• Ajustamentos de cotações (desfavoráveis). 

Observações: 
 

Para o efeito preconiza-se a utilização de diferentes subcontas para o registo da margem 
inicial e dos ajustamentos de cotações. 

Cada uma destas será desdobrada de acordo com a natureza dos contratos sobre futuros.  

 
 

CONTA:        DEVEDORES POR OPERAÇÕES DE REPORTE E EMPRÉSTIMO DE VALORES 

 
   Código: 417 Tipo:  I       Acumula:     41 

Natureza:  B      Grau:  2º 

 
                     C O N T E Ú D O 

 
 Destina-se a registar o valor da compra de valores, com o compromisso da sua revenda. Será saldada na 

data de realização da operação de revenda. 

 
           REGRAS DE MOVIMENTAÇÃO 

A DÉBITO A CRÉDITO 
 
• Compra de valores com acordo de revenda, pelo 

valor deste último. 
 
 

 
• Revenda de valores. 
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CONTA:  DEVEDORES POR OPERAÇÕES DE REGULARIZAÇÃO DE VENDA DE TÍTULOS E 
OUTROS ACTIVOS 

 
   Código: 418 
 

Tipo:  I           Acumula:     41 
Natureza:  B      Grau:  2º 

 
                     C O N T E Ú D O 

 
 Destina-se a registar o valor da venda de títulos ou outros activos, entre a data de realização da operação, 

em mercado regulamentado ou fora dele, e da respectiva liquidação financeira. 

 
           REGRAS DE MOVIMENTAÇÃO 

A DÉBITO A CRÉDITO 
 
• Valor da venda dos títulos. 
 

 
• Recebimento do produto da venda, aquando da 

liquidação financeira. 
 

 
 

CONTA: RESGATES/REEMBOLSOS A PAGAR AOS PARTICIPANTES 

 
   Código: 421 Tipo:  I       Acumula:     42 

Natureza:  B      Grau:  2º 

 
                     C O N T E Ú D O 

 
 Destina-se a registar o valor em dívida aos participantes durante o período compreendido entre a data do 

pedido do resgate ou a data a que este se reporta e a data de pagamento, bem como o valor de 
reembolso. 

 
           REGRAS DE MOVIMENTAÇÃO 

A DÉBITO A CRÉDITO 
 
• Pagamento dos resgates/reembolsos aos 

participantes. 
 
 

 
• Valor em dívida a participantes por 

resgates/reembolsos solicitados. 
 

Observações:     Esta conta é desdobrada por categorias de unidades de participação, de acordo com o 
definido no regulamento de gestão do fundo. 

 

 
 
 

CONTA:        RENDIMENTOS A PAGAR AOS PARTICIPANTES 

 
   Código: 422 Tipo:  I       Acumula:     42 

Natureza:  B      Grau:  2º 

 
                     C O N T E Ú D O 

 
 Destina-se a registar o valor em dívida aos participantes de rendimentos cuja distribuição já foi aprovada, 

mas ainda não pagos. 

 
           REGRAS DE MOVIMENTAÇÃO 

A DÉBITO A CRÉDITO 
 
• Pagamento dos rendimentos aos  participantes. 
 

 
• Valor em dívida por rendimentos distribuídos. 
 

Observações: 
 

Nos fundos mistos, esta conta será desdobrada conforme se trate de participantes da 
componente fixa ou variável. Os rendimentos devem ser desdobrados por categoria de 
unidade de participação, de acordo com o definido no regulamento de gestão do fundo. 
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CONTA:       COMISSÕES E OUTROS ENCARGOS 

 
   Código: 423 Tipo:  I         Acumula:     42 

Natureza:  B      Grau:  2º 

 
                     C O N T E Ú D O 

 
 Esta conta destina-se a evidenciar o valor das comissões em dívida à sociedade gestora e a outras 

entidades. 

 
           REGRAS DE MOVIMENTAÇÃO 

A DÉBITO A CRÉDITO 
 
• Pagamento das comissões e taxas liquidadas por 

terceiros. 
• Anulação/redução das comissões liquidadas. 

ajustamentos de cotações (favoráveis). 
 

 
• Montante das comissões e taxas facturadas por 

terceiros. 
 

Observações: 
 

Esta conta será desdobrada em sub-contas de acordo com a entidade credora. 

 
 

CONTA:       CREDORES POR OPERAÇÕES SOBRE OPÇÕES 

 
   Código: 425 Tipo:  I         Acumula:     42 

Natureza:  B      Grau:  2º 

 
                     C O N T E Ú D O 

 
 Esta conta destina-se a registar o valor do prémio a receber em contratos de opções, durante o período 

compreendido entre o momento a que se reporta a transacção e da liquidação. 

 
           REGRAS DE MOVIMENTAÇÃO 

A DÉBITO A CRÉDITO 
 
• Regularização do prémio na data de fecho do 

contrato. 
 

 
• Recebimentos do prémio na data de início do 

contrato. 
 

Observações: 
 

O seu desdobramento será efectuado de acordo com a natureza do contrato de opções. 

 
 
 

CONTA: OPERAÇÕES DE REPORTE E EMPRÉSTIMO DE VALORES 

 
   Código: 427 
 

Tipo:  I           Acumula:     42 
Natureza:  B      Grau:  2º 

 
                     C O N T E Ú D O 

 
 Destina-se a registar o valor da venda de títulos ou outros activos, com o compromisso da sua recompra. 

Será saldada na data de realização da operação de reporte. 

 
           REGRAS DE MOVIMENTAÇÃO 

A DÉBITO A CRÉDITO 
 
• Recompra dos activos. 
 

 
• Activos vendidos, com acordo de recompra, pelo 

valor deste último. 
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CONTA: CREDORES POR OPERAÇÕES DE REGULARIZAÇÃO DE COMPRA DE TÍTULOS E 
OUTROS ACTIVOS 

 
   Código: 428 
 

Tipo:  I           Acumula:     42 
Natureza:  B      Grau:  2º 

 
                     C O N T E Ú D O 

 
 Destina-se a registar o valor da compra de títulos ou outros activos, entre a data de realização da 

operação, em mercado regulamentado ou fora dele, e da respectiva liquidação financeira. 

 
           REGRAS DE MOVIMENTAÇÃO 

A DÉBITO A CRÉDITO 
 
• Pagamento do produto da venda, aquando da 

liquidação financeira. 
 

 
• Valor de aquisição dos títulos. 
 
 

 
 
 

CONTA:            EMPRÉSTIMOS TITULADOS 

 
   Código: 431 
 

Tipo:  I           Acumula:     43 
Natureza:  B      Grau:  2º 

 
                     C O N T E Ú D O 

 
 Esta conta destina-se ao registo do valor nominal das unidades de participação emitidas exclusivamnete 

pelos fundos mistos na parte correspondente à componente variável. Esta conta não será tida em conta 
para efeitos do cálculo do VLGF deste tipo de fundos, contrariamente aos rendimentos distribuídos a estes 
participantes, cujo registo deve ser feito na conta 7143, respectiva subconta. 

 
           REGRAS DE MOVIMENTAÇÃO 

A DÉBITO A CRÉDITO 
 
• Resgates de unidades de participação, pelo seu 

valor nominal. 
 

 
Subscrições de unidades de participação, ao seu valor 
nominal. 
 

 
 

CONTA:            EMPRÉSTIMOS NÃO TITULADOS 

 
   Código: 432 Tipo:  I         Acumula:     43 

Natureza:  B      Grau:  2º 

 
                     C O N T E Ú D O 

 
Esta conta destina-se a registar os empréstimos contraídos pelas sociedades gestoras por conta do fundo. 

 
           REGRAS DE MOVIMENTAÇÃO 

A DÉBITO A CRÉDITO 
 
• Reembolso total ou parcial do empréstimo; 
 

 
• Contracção ou reforço do empréstimo, por conta 

do fundo 
 

Observações: 
 

Esta conta destina-se a registar o montante dos empréstimos contraídos e, por 
conseguinte, em dívida. 

Caso sejam cedidos quaisquer valores do fundo a título de garantia dos empréstimos 
contraídos, devem ser evidenciados num conta de natureza extrapatrimonial, prevista para 
o efeito (945 - Compromissos com e de terceiros - Valores cedidos em garantia). 

O seu desdobramento em subcontas deve prever a identificação da entidade mutuante. 

 
 
 



 
50

 
 
 
 
 
 

CONTA:        ADIANTAMENTOS POR VENDA DE IMÓVEIS 

 
   Código: 44 
 

Tipo:  R           Acumula: 
Natureza:  B    Grau:  1º 

 
                     C O N T E Ú D O 

 
 Engloba as importâncias recebidas a título de adiantamento por conta da alienação de direitos de 

propriedade sobre imóveis. 

 
           REGRAS DE MOVIMENTAÇÃO 

A DÉBITO A CRÉDITO 
 
• Anulação do adiantamento, quer pela celebração 

do contrato, quer pela sua anulação  
 

 
• Recebimento de adiantamentos de terceiros 
 

Observações: 
 

Esta conta desdobra-se de acordo com a natureza do imóvel subjacente ao adiantamento. 

 
 
 
 
 
 

CONTA:        AJUSTAMENTOS DE DÍVIDAS A RECEBER 

 
   Código: 47 Tipo:  R           Acumula:     

Natureza:  B      Grau:  1º 

 
                     C O N T E Ú D O 

 
 Esta conta destina-se a registar os ajustamento que tenham por objectivo fazer face aos riscos da cobrança 

das dívidas de terceiros. 

 
           REGRAS DE MOVIMENTAÇÃO 

A DÉBITO A CRÉDITO 
 
• Reposições e anulações dos ajustamentos, 

sempre que o seu montante se apresente 
excessivo, face aos riscos para os quais se 
constituiu ou reforçou. 

 

 
• Constituição ou reforço dos ajustamentos, sempre 

que o seu saldo se mostre insuficiente, para fazer 
face aos riscos existentes. 

 

Observações: 
 

Esta conta movimenta-se através da conta 751 – Ajustamentos de dívidas a receber, sendo 
reduzida ou anulada através da conta 851 – Reversões – de ajustamentos de dívidas a 
receber, quando deixarem de existir as situações que originaram o registo nesta conta. 
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CONTA:        PROVISÕES ACUMULADAS 

 
   Código: 48 Tipo:  R           Acumula:     

Natureza:  B      Grau:  1º 

 
                     C O N T E Ú D O 

 
 Esta conta destina-se a registar o montante de provisões que tenham por objectivo cobrir as 

responsabilidades cuja natureza esteja claramente definida e que, à data do reporte sejam de ocorrência 
provável ou certa, mas incerta quanto ao seu valor ou data de ocorrência.. 

 
           REGRAS DE MOVIMENTAÇÃO 

A DÉBITO A CRÉDITO 
 
• Reposições e anulações de provisões, sempre 

que o seu montante se apresente excessivo, 
face aos riscos para os quais se constituiu ou 
reforçou. 

 

 
• Constituição ou reforço das provisões, sempre 

que o seu saldo se mostre insuficiente para 
cobrir a melhor estimativa dos encargos a 
suportar para fazer face às responsabilidades. 

 

Observações: 
 

Esta conta apenas deve ser utilizada em casos excepcionais e não pode ter por objecto 
corrigir os valores dos elementos do activo, uma vez que, nesse caso, o princípio a ser 
seguido centra-se no reconhecimento dos factos relevantes sobre o emitente/mutuário no 
próprio valor das dívidas sobre as participadas (write-down/write-off) ou de qualquer outro 
efeito que possa potenciar uma redução do valor dos activos por imparidade. 

Nessa eventualidade, esta conta de passivo pretende reconhecer as provisões consideradas 
como tal pelas Normas Internacionais de Contabilidade emitidas pelo IASB, 
designadamente a IAS 37. A incerteza decorre da quantia e não da ocorrência da 
responsabilidade. A responsabilidade não pode ser abstracta mas de ocorrência certa ou 
provável, embora com data incerta. A responsabilidade pode ocorrer de aspectos legais ou 
ser criada pela própria entidade, em resultado de práticas reiteradas e que gere a legitima 
expectativa de terceiros em como não se furtará a desembolsar os recursos suficientes 
para lhe fazer face. 

A conta será debitada na medida em que se reduzam ou cessem os motivos que 
originaram a sua constituição. 

 

 
 
 
4.2.5 – Classe 5 – Acréscimos e diferimentos 

Esta classe contempla as contas necessárias para que possam ser evidenciados os 
valores relativos a, entre outros, os seguintes factos: 
 
1. Desajustamentos entre as datas de realização das despesas e receitas e da 

atribuição dos correspondentes custos e proveitos, nomeadamente os acréscimos 
de custos e proveitos e as despesas e receitas antecipadas. A necessidade de 
determinar periodicamente o valor da unidade de participação, origina a aplicação 
do princípio da especialização em consonância. 

 
2. Operações em divisa e consequente exposição ao risco cambial, bem como os 

correspondentes ajustamentos de cotações; 
 
3. Operações de natureza patrimonial mas relativas a contratos que, pela sua 

natureza, estão contabilizados em contas extrapatrimoniais; 
 
4. Outras operações de carácter ocasional e transitório. 
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CONTA:                        ACRÉSCIMOS DE PROVEITOS 

 
   Código: 51 
 

Tipo:  R           Acumula:  
Natureza:  B      Grau:  1º 

 
                     C O N T E Ú D O 

 
 Esta conta serve de contrapartida aos proveitos a registar no próprio período, ainda que não tenham 

documentação vinculativa, cuja receita só venha a realizar-se em períodos posteriores. 

 
           REGRAS DE MOVIMENTAÇÃO 

A DÉBITO A CRÉDITO 
 
• Proveitos atribuídos ao período, cuja receita 

ocorrerá em períodos seguintes, em contrapartida 
da correspondente conta de proveitos. 

 

 
• Anulação do valor contabilizado ao longo dos 

períodos , aquando da ocorrência da receita. 
 

Observações: 
 

Nesta conta devem ser contabilizados, os proveitos imputáveis ao período decorrido, cuja 
receita e recebimento ocorrerá posteriormente. 

O seu desdobramento observa a estrutura de contas das correspondentes classes, 
incluindo as extrapatrimoniais. 

 

CONTA:        ACRÉSC. DE PROVEITOS - DE DISPONIBILIDADES 

 
   Código: 511 Tipo:  I         Acumula:     51 

Natureza:  B      Grau:  2º 

 
                     C O N T E Ú D O 

 
 Nesta conta debitam-se os proveitos atribuídos ao período decorrido, resultantes das contas de 

disponibilidades, a receber posteriormente. Não deve englobar os resultantes de flutuações de valores e 
que, por isso, são de recebimento incerto. 

 
           REGRAS DE MOVIMENTAÇÃO 

A DÉBITO A CRÉDITO 
 
• Proveitos de contas de disponibilidades atribuídos 

ao período, a receber em períodos posteriores. 
 

 
• Recebimento de proveitos das contas de 

disponibilidades. 
 

Observações: 
 

Esta conta será desdobrada em subcontas de acordo com a natureza das contas de 
disponibilidades. 

 
 

CONTA: ACRÉSC. DE PROVEITOS - DA CARTEIRA DE TÍTULOS e PARTICIPAÇÕES . 

 
   Código: 512 
 

Tipo:  I         Acumula:     51 
Natureza:  B      Grau:  2º 

 
                     C O N T E Ú D O 

 
 Destina-se a registar os proveitos atribuídos ao período decorrido, gerados pela Carteira de Títulos e 

Participações, cuja liquidação ocorrerá posteriormente, v.g. juros vincendos. Tal como a anterior, não 
engloba os proveitos resultantes de flutuações de valores. 

 
           REGRAS DE MOVIMENTAÇÃO 

A DÉBITO A CRÉDITO 
 
• Proveitos de Carteira de Títulos e Participações 

atribuídos ao período, a receber posteriormente. 
 

 
• Liquidação/recebimentos das receitas da Carteira 

de Títulos e Participações, que tenham sido 
lançados periodicamente. 

 

Observações: 
 

Esta conta será desdobrada em subcontas, de acordo com a estrutura preconizada para a 
carteira de títulos e Participações. 
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CONTA: ACRÉSC. DE PROVEITOS – DE ACTIVOS IMOBILIÁRIOS 

 
   Código: 513 
 

Tipo:  I         Acumula:     51 
Natureza:  B      Grau:  2º 

 
                     C O N T E Ú D O 

 
 Destina-se a registar os proveitos atribuídos ao período decorrido, gerados pelos Activos Imobiliários em 

carteira. Tal como a anterior, não engloba os proveitos resultantes de flutuações de valores. 

 
           REGRAS DE MOVIMENTAÇÃO 

A DÉBITO A CRÉDITO 
 
• Proveitos de Activos Imobiliários atribuídos ao 

período, a receber posteriormente. 
 

 
• Liquidação/recebimentos das receitas dos Activos 

Imobiliários, que tenham sido lançados 
periodicamente. 

 

Observações: 
 

Esta conta será desdobrada em subcontas, de acordo com a estrutura preconizada para a 
conta relativa aos Activos Imobiliários. 

 
 

CONTA:       ACRÉSC. DE PROVEITOS– DE CONTAS DE TERCEIROS 

 
   Código: 514 
 

Tipo:  I         Acumula:     51 
Natureza:  B      Grau:  2º 

 
                     C O N T E Ú D O 

 
 Regista os proveitos atribuídos ao período decorrido, a liquidar sobre as contas de terceiros. Não deve 

englobar as flutuações de valores nomeadamente os ajustamentos cambiais das contas expressas em 
moeda estrangeira. 

 
           REGRAS DE MOVIMENTAÇÃO 

A DÉBITO A CRÉDITO 
 
• Proveitos a liquidar sobre saldos das contas de 

terceiros. 
 

 
• Liquidação das receitas sobre as contas de 

terceiros. 
 

Observações: 
 

Esta conta poderá ser desdobrada de acordo com a estrutura definida para as contas de 
terceiros. 

 
 

CONTA:        ACRÉSC. DE PROVEITOS - EM OPERAÇÕES EXTRAPATRIMONAIS 

 
   Código: 519 
 

Tipo:  I         Acumula:     51 
Natureza:  B      Grau:  2º 

 
                     C O N T E Ú D O 

 
 Regista os proveitos atribuídos ao período decorrido, proporcionado por operações extrapatrimonais e que 

venham a ser liquidados posteriormente. Excluem-se as flutuações de valores, mesmo quando reflictam 
proveitos nesse período. 

 
           REGRAS DE MOVIMENTAÇÃO 

A DÉBITO A CRÉDITO 
 
• Proveitos a receber por períodos seguintes, 

gerados por operações extrapatrimonais. 
 

 
• Liquidação/recebimento das receitas em operações 

extrapatrimonais. 
 

Observações: 
 

O seu desdobramento em subcontas respeita a estrutura das contas extrapatrimoniais. 
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CONTA:                 DESPESAS COM CUSTO DIFERIDO 

 
   Código: 52 
 

Tipo:  R           Acumula:     
Natureza:  B      Grau:  1º 

 
                     C O N T E Ú D O 

 
 Esta conta destina-se a acolher as despesas ocorridas no período e períodos anteriores, cujo custo deva ser 

atribuído a períodos seguintes. 

 
           REGRAS DE MOVIMENTAÇÃO 

A DÉBITO A CRÉDITO 
 
• Pagamento de despesas cujo custo deva ser 

repartido pelo período e períodos posteriores. 
 
 

 
• Lançamento dos custos que devam ser atribuídos 

ao período decorrido, por contrapartida de 
correspondente conta de custos. 

 

Observações: 
 

O desdobramento desta conta observa a estrutura das correspondentes classes, incluindo 
as contas extrapatrimonais. 

 
 
 

CONTA: DESP. C/ CUSTO DIFERIDO CARTEIRA DE TÍTULOS E PARTICIPAÇÕES 

 
   Código: 522 Tipo:  I         Acumula:     52 

Natureza:  B      Grau:  2º 

 
                     C O N T E Ú D O 

 
 Regista as despesas suportadas com a carteira de títulos cujo custo deva ser atribuído a períodos 

seguintes. 

 
           REGRAS DE MOVIMENTAÇÃO 

A DÉBITO A CRÉDITO 
 
• Pagamentos de despesas com a carteira de 

títulos, cujo valor deva ser imputado a períodos 
posteriores. 

 

 
• Lançamento da fracção de despesas que respeite 

ao custo do período decorrido. 
 

Observações: 
 

Esta conta será desdobrada em subcontas de acordo com a natureza da carteira de títulos. 

Excluem as despesas que tenham a natureza de flutuações de valor. 

 
 

CONTA:        DESP. C/ CUSTOS DIFERIDO - EM OPERAÇÕES EXTRAPATRIMONAIS 

 
   Código: 529 Tipo:  I        Acumula:     52 

Natureza:  B      Grau:  2º 

 
                     C O N T E Ú D O 

 
 Movimentam-se nesta conta as despesas suportadas com operações de natureza extrapatrimonial, cujo 

custo deva ser atribuído a períodos seguintes. 

 
           REGRAS DE MOVIMENTAÇÃO 

A DÉBITO A CRÉDITO 
 
• Pagamento de despesas com operações 

extrapatrimoniais. 
 

 
• Lançamento da fracção da despesa que deve ser 

considerada como custo. 
 

Observações: 
 

O montante da despesas e do período a que respeite a operação devem ser bem 
determinados. 

Esta conta será desdobrada em subcontas de acordo com a estrutura das contas 
extrapatrimonais (classe 9). 



 
55

CONTA:                         ACRÉSCIMOS DE CUSTOS 

 
   Código: 53 Tipo:  R          Acumula:      

Natureza:  B      Grau:  1º 

 
                     C O N T E Ú D O 

 
 Movimentam-se nesta conta os custos que devem ser atribuídos ao período, ainda que não tenham 

documentação vinculativa, cuja despesa só venha a realizar-se em períodos seguintes. 

 
           REGRAS DE MOVIMENTAÇÃO 

A DÉBITO A CRÉDITO 
 
• Liquidação/pagamento das despesas. 
 

 
• Valor do custo atribuído ao período decorrido, em 

contrapartida da correspondente conta de custos. 
 

Observações: 
 

Nesta conta são registados os custos cuja despesa ocorra em datas posteriores, isto é, 
encargos liquidados postcipadamente. 

Esta conta será desdobrada em subcontas de acordo com a natureza dos custos, tal como 
definida na classe 7. 

 
 

CONTA:              RECEITAS COM PROVEITO DIFERIDO 

 
   Código: 56 Tipo:  R          Acumula:      

Natureza:  B      Grau:  1º 

 
                     C O N T E Ú D O 

 
 Compreende as receitas ocorridas no período ou em períodos anteriores, cujo proveito deva ser atribuído a 

períodos seguintes. 

 
           REGRAS DE MOVIMENTAÇÃO 

A DÉBITO A CRÉDITO 
 
• Lançamento periódico da fracção da receita que 

deve ser considerada como proveito desse 
período. 

 

 
• Montante das receitas ocorridas no período, 

imputáveis a períodos seguintes. 
 

Observações: 
 

Esta conta visa registar o que vulgarmente se designa por receitas antecipadas, bem como 
a atribuição do correspondente proveito. 

Esta conta será desdobrada em subcontas de acordo com a natureza dos proveitos e com a 
estrutura da carteira de títulos e das contas extrapatrimonais (classe 9). 

 

CONTA:                 AJUSTAMENTOS EM OPÇÕES SOBRE IMÓVEIS 

 
   Código: 581 Tipo:  I         Acumula:     58 

Natureza:  B      Grau:  2º 

                      C O N T E Ú D O 
 
 Esta conta destina-se a registar, a todo o momento, a diferença entre o valor do imóvel em carteira e o 

valor de exercício da opção que sobre ele se encontra constituída.  

 
           REGRAS DE MOVIMENTAÇÃO 

A DÉBITO A CRÉDITO 
 
• Flutuações de valor representativas de ganhos. 
• Anulação  na data de fecho da posição de risco. 
 

 
• Flutuações de valor representativas de perdas. 
• Anulação na data de fecho da posição de risco. 
 

Observações: 
 

Esta conta será desdobrada em subcontas de acordo com a natureza das operações, sendo 
movimentada por contrapartida das contas de proveitos e de custos (738 e 838). (Mais 
detalhe sobre a movimentação destas contas poderá ser consultada nos capítulos relativos 
às contas de proveitos e de custos) 
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CONTA:                 AJUSTAMENTOS DE MARGENS 

 
   Código: 583 Tipo:  I         Acumula:     58 

Natureza:  B      Grau:  2º 

 
                     C O N T E Ú D O 

 
 Esta conta destina-se a registar as flutuações de valor de posições de risco em operações cambiais, sobre 

taxas de juro e sobre cotações. 

 
           REGRAS DE MOVIMENTAÇÃO 

A DÉBITO A CRÉDITO 
 
• Flutuações de valor representativas de ganhos. 
• Anulação  na data de fecho da posição de risco. 
 

 
• Flutuações de valor representativas de perdas. 
• Anulação na data de fecho da posição de risco. 
 

Observações: 
 

Esta conta será desdobrada em subcontas de acordo com a natureza das operações. 

 

CONTA:                  OPERAÇÕES CAMBIAIS A LIQUIDAR 

 
   Código: 591 Tipo:  I         Acumula:     59 

Natureza:  B      Grau:  2º 

 
                     C O N T E Ú D O 

 
 Esta conta regista o valor a receber ou a pagar gerado entre a data de transacção de cambiais e a data da 

sua liquidação. 

Observações: 
 

Esta conta será desdobrada em subcontas de acordo com a natureza das operações 
cambiais. 

 

CONTA:          OPERAÇÕES DE TAXA DE JURO A LIQUIDAR 

 
   Código: 592 Tipo:  I         Acumula:     59 

Natureza:  B      Grau:  2º 

 
                     C O N T E Ú D O 

 
 Esta conta regista o valor a receber ou a pagar gerado entre a data de transacção de operações de taxa de 

juro e a data da sua liquidação. 

Observações: 
 

Esta conta será desdobrada em subcontas de acordo com a natureza das operações de 
taxa de juro. 

 

CONTA:                               POSIÇÃO CAMBIAL 

 
   Código: 595 Tipo:  I         Acumula:     59 

Natureza:  B      Grau:  2º 

 
                     C O N T E Ú D O 

 
 Esta conta destina-se a evidenciar as posições cambiais de risco em aberto. 

 
           REGRAS DE MOVIMENTAÇÃO 

A DÉBITO A CRÉDITO 
 
• Valor das posições compradas em euros. 
• Valor das posições vendidas em divisas. 
 

 
• Valor das posições vendidas em euros. 
• Valor das posições compradas em divisas. 
 

Observações: 
 

Esta conta deverá ser desdobrada por cada moeda, incluindo o Euro. Será saldada apenas 
na data de fecho da posição cambial de risco. 
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4.2.6 – Classe 6 – Capital 

Nesta classe serão incluídas todas as contas que, conjuntamente com o resultado 
líquido do período, permitam evidenciar o valor líquido global do fundo. Desta forma 
serão contempladas as contas representativas do valor base das unidades de 
participação em circulação, bem como dos seus aumentos ou reduções de valor, quer 
em consequência de operações sobre as próprias unidades de participação (resgates e 
subscrições), quer por resultados obtidos e não distribuídos aos participantes. Ambas 
as contas serão subdivididas em diversas categorias, com direitos e/ou classes de 
comercialização diferenciados, quer quanto ao grau de preferência no pagamento dos 
rendimentos periódicos, no reembolso do seu valor ou no pagamento do saldo de 
liquidação, quer quanto a diferentes condições de subscrição e resgate. 
 
Para o efeito, foram previstas as contas necessárias quer para a determinação do 
valor líquido global do fundo, quer para identificar as causas das suas variações ao 
longo da sua vida, mantendo-se os valores transitados de exercícios anteriores. 

 
 

CONTA:      UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO - VALOR BASE 

 
   Código: 611 
 

Tipo:  M         Acumula:  61         
Natureza:  B    Grau:  2º 

 
                     C O N T E Ú D O 

 
 Esta conta destina-se ao registo do valor base das unidades de participação em circulação emitidas pelos 

fundos abertos, fundos fechados e pelos fundos mistos, estes últimos na parte que se refere à componente 
fixa. 

 
           REGRAS DE MOVIMENTAÇÃO 

A DÉBITO A CRÉDITO 
 
• Resgates/Reembolsos de unidades de 

participação, ao seu valor base 
 

 
• Subscrições de unidades de participação, ao seu valor 

base 
 

Observações: Esta conta será desdobrada atendendo às diversas categorias previstas no regulamento de 
gestão do fundo. 

 
 

CONTA:    VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  

 
   Código: 62 
 

Tipo:  R           Acumula:  
Natureza:  B      Grau:  1º 

 
                     C O N T E Ú D O 

 
 Esta conta destina-se a registar o montante da diferença entre o valor de cada subscrição ou resgate de 

unidades de participação e o seu valor base. Relativamente às UP´s emitidas por fundos fechados, ou por 
fundos mistos no âmbito da componente fixa, esta conta apenas é movimentada no final em caso de 
aumento de “capital”. 

 
           REGRAS DE MOVIMENTAÇÃO 

A DÉBITO A CRÉDITO 
 
• Diferenças negativas nas subscrições 
• Diferenças positivas nos resgates/reembolsos 
 

 
• Diferenças positivas nas subscrições 
• Diferenças negativas nos resgates/reembolsos 
 

Observações: Esta conta desdobra-se nas subcontas indicadas na lista. A diferença entre o valor da 
operação e o valor base deve ser decomposta em: 
* diferença imputável a valias não realizadas (subcontas 621) 
* diferença imputável a resultados distribuíveis (subcontas 622) 
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CONTA: IMPOSTOS SOBRE O RENDIMENTO DO EXERCÍCIO 

 
   Código: 63  
 

Tipo:  R           Acumula:       
Natureza:  R      Grau:  1º 

 
                     C O N T E Ú D O 

 
 Esta conta regista, diariamente ou com a periodicidade com que o fundo deva ser valorizado, o montante 

de imposto que incide sobre o rendimento do exercício, caso o fundo seja objecto de tributação nesta sede. 

REGRAS DE MOVIMENTAÇÃO 

A DÉBITO A CRÉDITO 
• Reconhecimento do imposto efectivo ou potencial, 

respectivamente por contrapartida das contas 
424 ou 534. 

• Salda para efeito de determinação do resultado 
líquido do exercício. 

Observações: Esta conta movimenta-se por contrapartida da conta 424 – Estado e Outros Entes Públicos 
(quando o imposto seja imediatamente devido, como é o caso do imposto retido na fonte) ou 
da conta 534 – Passivos por impostos diferidos (tratando-se de impostos cujo valor devido e a 
pagar ao Estado apenas sejam conhecidos em momento ulterior). 

No final do exercício, aquando do apuramento do imposto a liquidar, a conta 534 é liquidada 
por contrapartida da conta de terceiros respectiva (424), devendo esta última ser saldada por 
contrapartida de disponibilidades aquando do efectivo pagamento ao Estado.  

 
 

CONTA: RESULTADOS TRANSITADOS 

 
   Código: 64 
 

Tipo:  R           Acumula:       
Natureza:  B      Grau:  1º 

 
                     C O N T E Ú D O 

 
 Esta conta destina-se a evidenciar o saldo líquido entre os resultados gerados em exercícios anteriores e os 

distribuídos a participantes. 

 
 
 

CONTA:             RESULTADOS APROVADOS 

 
   Código: 641 
 

Tipo:  M         Acumula:  64        
Natureza:  B      Grau:  2º 

 
                     C O N T E Ú D O 

 
 Esta conta é utilizada para registar os resultados líquidos provenientes de exercícios anteriores e que já 

tenham sido objecto de aprovação de contas. 

 
           REGRAS DE MOVIMENTAÇÃO 

A DÉBITO A CRÉDITO 
 
• Prejuízos aprovados, transitados de anos 

anteriores. 
 

 
• Lucros aprovados, transitados de anos anteriores. 
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CONTA:        RESULTADOS AGUARDANDO APROVAÇÃO 

 
   Código: 642 
 

Tipo:  M         Acumula:  64        
Natureza:  B      Grau:  2º 

 
                     C O N T E Ú D O 

 
 Esta conta regista, no início de cada exercício económico, os resultados do(s) exercício(s) anterior(es) que 

aguardam aprovação de contas. 

 
           REGRAS DE MOVIMENTAÇÃO 

A DÉBITO A CRÉDITO 
 
• Prejuízos de anos anteriores aguardando 

aprovação; 
• Transferência para a conta 641 dos lucros 

aprovados. 
 

 
• Lucros de anos anteriores aguardando aprovação; 
• Transferência para a conta 641 dos prejuízos 

aprovados. 
 

 
 

CONTA:      RESULTADOS DISTRIBUÍDOS EM EXERCÍCIOS FINDOS 

 
   Código: 644 
 

Tipo:  M          Acumula:  64        
Natureza:  B      Grau:  2º 

 
                     C O N T E Ú D O 

 
 Destina-se a registar o montante dos resultados distribuídos em exercícios anteriores aos participantes. 

 
           REGRAS DE MOVIMENTAÇÃO 

A DÉBITO A CRÉDITO 
 
• Transferência, no início de cada exercício, do 

saldo da conta 651 - Resultados distribuídos a 
participantes. 

 

 
 
 

 
 

CONTA:                    RESULTADOS DISTRIBUÍDOS 

 
   Código: 65 
 

Tipo:  R           Acumula:          
Natureza:  B      Grau:  1º 

 
                     C O N T E Ú D O 

 
 Esta conta destina-se a registar o valor dos rendimentos distribuídos no exercício aos participantes. No 

início de cada exercício económico o seu saldo será transferido para a conta 644 devendo, esta última, ser 
desdobrada por exercício económico.  

 
           REGRAS DE MOVIMENTAÇÃO 

A DÉBITO A CRÉDITO 
 
• Montante dos resultados distribuídos no período 

aos participantes. 
 

 
• Transferência, no início de cada exercício 

económico, do seu saldo para a conta 644 - 
Resultados distribuídos em exercícios findos. 

 

Observações: 
 

O seu movimento contabilístico processa-se na subconta 651.  
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4.2.7 – Classe 7 – Custos e perdas 

Nesta classe incluem-se as contas que registam os custos e as perdas imputáveis ao 
período, normais ou eventuais. 
 
A sua estrutura reflecte a natureza dos custos e perdas e, em cada uma das contas, o 
tipo de operação que esteve na sua origem, permitindo apurar os resultados quer pela 
sua natureza, quer em função da categoria de activos ou compromissos que os 
originaram. 
 
 

CONTA:                    JUROS E CUSTOS EQUIPARADOS 

 
   Código: 71 
 

Tipo:  R           Acumula:          
Natureza:  R      Grau:  1º 

 
                     C O N T E Ú D O 

 
 Esta conta destina-se ao registo dos encargos financeiros respeitantes à remuneração dos recursos alheios, 

bem como todos os encargos com carácter de juro. 

 
           REGRAS DE MOVIMENTAÇÃO 

A DÉBITO A CRÉDITO 
 
• Montante dos juros e custos equiparados 

atribuídos ao período. 
 

 
 
 

Observações: 
 

Devem ser custos equiparados a juros os seguintes: 

1. As comissões com carácter de juro e calculadas em função da duração ou do montante 
do crédito ou do compromisso; 

2. Os custos (prémios ou descontos desfavoráveis) decorrentes de operações a prazo. 

O seu desdobramento em subcontas é efectuado tendo em atenção o tipo de activo ou de 
compromisso que tenha estado na sua origem. 

 
 
 

CONTA: 
            COMISSÕES E OUTROS ENCARGOS 

 
   Código: 72 
 

Tipo:  R           Acumula:          
Natureza:  R      Grau:  1º 

 
                     C O N T E Ú D O 

 
 Esta conta destina-se ao registo das comissões e outros encargos atribuídos ao período, suportadas pelo 

fundo, decorrentes do recurso a serviços de terceiros e das comissões e prémios de risco que não 
assumam o carácter de juro. 

Observações: 

 

O seu desdobramento em subcontas é efectuado tendo em atenção o tipo de activo ou de 
compromisso que tenha estado na sua origem e, em cada uma destas, pela natureza da 
comissão suportada. 
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CONTA: PERDAS EM OPERAÇÕES FINANCEIRAS E ACTIVOS IMOBILIÁRIOS  

 
   Código: 73 
 

Tipo:  R           Acumula:          
Natureza:  R      Grau:  1º 

 
                     C O N T E Ú D O 

 
 Esta conta destina-se ao registo dos prejuízos e outras perdas em operações financeiras imputáveis ao 

período. 

 
           REGRAS DE MOVIMENTAÇÃO 

A DÉBITO A CRÉDITO 
 
• Montante dos prejuízos e perdas em operações do 

período. 
 

 
 
 

Observações: 
 

Devem ser considerados como prejuízos e perdas em operações financeiras e activos 
imobiliários, entre outros, os seguintes factos: 
1. As diferenças de reavaliação desfavoráveis na carteira de títulos e participações; 
2. Os ajustamentos desfavoráveis em activos imobiliários resultantes do valor atribuído 

em função das avaliações periódicas (menos valias potencias dos activos imobiliários do 
fundo); 

3. Os ajustamentos em opções sobre imóveis do fundo; 
4. Os ajustamentos desfavoráveis de cotação decorrentes da aplicação dos critérios de 

valorimetria dos activos e das operações a prazo; 
5. Os resultados negativos apurados na venda ou reembolso de títulos e activos 

imobiliários; 
6. Os resultados negativos na data de vencimento e os prémios suportados que não 

assumam carácter de juro, em operações a prazo. 
O seu desdobramento em subcontas é efectuado em função do tipo de activo ou de 
compromisso que tenha estado na sua origem. 

 
 
 

CONTA:                      IMPOSTOS E TAXAS 

 
   Código: 74 
 

Tipo:  R           Acumula:          
Natureza:  R      Grau:  1º 

 
                     C O N T E Ú D O 

 
 Esta conta destina-se ao registo dos impostos e taxas suportados pelo fundo quer tenham a forma de 

tributos sobre o consumo (indirectos) quer sobre rendimentos ou ganhos contabilizados na classe 8 e que o 
fundo tenha a obrigatoriedade da sua liquidação (directos). 

 
           REGRAS DE MOVIMENTAÇÃO 

A DÉBITO A CRÉDITO 
 
• Montante dos impostos e taxas atribuídos ao 

período. 
 

 
 
 

Observações: 
 

A título de exemplo refira-se o imposto de mais-valias sobre ganhos em operações 
financeiras, dele não isentos. O seu desdobramento em subcontas é efectuado tendo em 
atenção o local em que o imposto é devido e a sua natureza, sendo pretendido um elevado 
detalhe e especificidade dos registos, em particular no que se refere aos países onde se 
tornou devido o imposto. 
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CONTA: 
            AJUSTAMENTOS E PROVISÕES DO EXERCÍCIO 

 
   Código: 75 
 

Tipo:  R           Acumula:          
Natureza:  R      Grau:  1º 

 
                     C O N T E Ú D O 

 
 Esta conta destina-se ao registo das dotações do período para constituição ou reforço dos ajustamentos de 

dívidas a receber (conta 47) e de provisões para encargos (conta 48). 

 
           REGRAS DE MOVIMENTAÇÃO 

A DÉBITO A CRÉDITO 
 

• Constituição e reforços de ajustamentos de 
dívidas a receber e de provisões para 
encargos, no período. 

 
 

 
 
 

Observações: 
 

A finalidade desta conta é de atribuir ao período os custos decorrentes da necessidade em 
constituir ou reforçar os ajustamentos de dívidas a receber, para fazer face aos riscos da 
cobrança das dívidas de terceiros, e as provisões para cobrir encargos previsíveis, mas de 
valor ou data incertos. O seu desdobramento em subcontas é efectuado tendo em atenção 
a natureza dos encargos para os quais é constituída.  

 
 

CONTA:         FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS 

 
   Código: 76 
 

Tipo:  R           Acumula:          
Natureza:  R      Grau:  1º 

 
                     C O N T E Ú D O 

 
 Esta conta destina-se ao registo de encargos correntes com imóveis que façam parte da carteira do fundo e 

que por este sejam susceptíveis de serem suportados, nos termos da lei. 

            REGRAS DE MOVIMENTAÇÃO 
A DÉBITO A CRÉDITO 
 
• Montante das despesas com imóveis. 
 

 
 
 

Observações: 
 

Esta conta deve ser desdobrada em função da natureza do custo ou perda. 

 
 

CONTA:         OUTROS CUSTOS E PERDAS CORRENTES 

 
   Código: 77 
 

Tipo:  R           Acumula:          
Natureza:  R      Grau:  1º 

 
                     C O N T E Ú D O 

 
 Esta conta destina-se ao registo de todos os custos e perdas correntes, não enquadráveis nas contas 

anteriores. 

 
           REGRAS DE MOVIMENTAÇÃO 

A DÉBITO A CRÉDITO 
 
• Montante dos custos e perdas correntes 

atribuídos ao período. 
 

 
 
 

Observações: 
 

Esta conta deve ser desdobrada em função da natureza do custo ou perda. 
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CONTA:                   CUSTOS E PERDAS EVENTUAIS 

 
   Código: 78 
 

Tipo:  R           Acumula:          
Natureza:  R      Grau:  1º 

 
                     C O N T E Ú D O 

 
 Esta conta destina-se ao registo dos encargos suportados pelo fundo no período, com carácter de 

ocasionalidade e que, por isso, não devam ser considerados como de gestão corrente. 

 
           REGRAS DE MOVIMENTAÇÃO 

A DÉBITO A CRÉDITO 
 
• Montante dos custos e prejuízos eventuais ou 

ocasionais ocorridos no período. 
 

 
 
 

Observações: 
 

De acordo com o desdobramento em subcontas, contempla-se nesta conta os créditos 
incobráveis, as perdas extraordinárias, as perdas imputáveis a exercícios anteriores e 
outras de carácter eventual. 

 
 
 
4.2.8 - Classe 8 – Proveitos e ganhos 

Nesta classe incluem-se as contas que registam os proveitos e os ganhos imputáveis 
ao período, normais ou eventuais. 
 
Tal como na classe 7, a sua estrutura reflecte a natureza dos proveitos e ganhos e, 
em cada uma das contas, o tipo de operação que esteve na sua origem, permitindo 
apurar os resultados quer pela sua natureza, quer em função da categoria de activos 
ou compromissos que os originaram. 
 
 

CONTA:                JUROS E PROVEITOS EQUIPARADOS 

 
   Código: 81 
 

Tipo:  R           Acumula:          
Natureza:  R      Grau:  1º 

 
                     C O N T E Ú D O 

 
 Esta conta destina-se ao registo dos rendimentos financeiros respeitantes à remuneração das 

disponibilidades, da carteira de títulos e de outros activos, bem como todos os rendimentos com carácter 
de juro. 

Observações: 
 

Devem ser proveitos equiparados a juros os seguintes: 

1. As comissões com carácter de juro e calculadas em função da duração ou do montante 
do crédito ou do compromisso; 

2. Os proveitos (prémios ou descontos favoráveis) decorrentes de operações a prazo. 

O seu desdobramento em subcontas é efectuado tendo em atenção o tipo de activo ou de 
compromisso que tenha estado na sua origem. 
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CONTA:  RENDIMENTO DE TÍTULOS e PARTICIPAÇÕES 

 
   Código: 82 
 

Tipo:  R           Acumula:          
Natureza:  R      Grau:  1º 

 
                     C O N T E Ú D O 

 
 Esta conta destina-se ao registo dos rendimentos relativos a títulos (v.g., rendimentos distribuídos em 

UP´s de outros fundos que figurem na carteira de aplicações, bem como em operações de natureza 
extrapatrimonial. 

Observações: 
 

O seu desdobramento em subcontas é efectuado tendo em atenção o tipo de activo, de 
compromisso ou de operação que tenha estado na sua origem. 

 
 
 
 
 

CONTA:   GANHOS EM OPERAÇÕES FINANCEIRAS e ACTIVOS IMOBILIÁRIOS  

 
   Código: 83 
 

Tipo:  R           Acumula:          
Natureza:  R      Grau:  1º 

 
                     C O N T E Ú D O 

 
 Esta conta destina-se ao registo dos lucros e outros ganhos em operações financeiras e em imóveis 

imputáveis ao período. 

 
           REGRAS DE MOVIMENTAÇÃO 

A DÉBITO A CRÉDITO 
  

• Montante dos lucros e ganhos em operações 
financeiras do período. 

 

Observações: 
 

Devem ser considerados como lucros e ganhos em operações financeiras e valores 
imobiliários, entre outros, os seguintes factos: 

1. As diferenças de reavaliação favoráveis na carteira de títulos e participações; 

2. Os ajustamentos favoráveis em activos imobiliários resultantes do valor atribuído em 
função das avaliações periódicas (mais valias potenciais em activos imobiliários do 
fundo); 

3. Os ajustamentos favoráveis em opções sobre activos imobiliários; 

4. Os ajustamentos favoráveis de cotação decorrentes da aplicação dos critérios de 
valorimetria dos activos e das operações a prazo; 

5. Os resultados positivos apurados na venda ou reembolso de títulos; 

6. Os resultados positivos na data de vencimento e os prémios suportados que não 
assumam carácter de juro, em operações a prazo. 

O seu desdobramento em subcontas é efectuado em função do tipo de activo, de 
compromisso ou de operação que tenha estado na sua origem. 

 



 
65

 

CONTA:            REVERSÕES DE AJUSTAMENTOS E DE PROVISÕES  

 
   Código: 85 
 

Tipo:  R           Acumula:          
Natureza:  R      Grau:  1º 

 
                     C O N T E Ú D O 

 
 Esta conta destina-se ao registo das reversões (reposições e anulações) dos ajustamentos de dívidas a 

receber (conta 47) e das provisões para encargos (conta 48).  

 
           REGRAS DE MOVIMENTAÇÃO 

A DÉBITO A CRÉDITO 
  

• Reposições e anulações de ajustamentos e de 
provisões no período. 

 

Observações: 
 

A finalidade desta conta é de registar as reduções dos ajustamentos de dívida a receber e 
de provisões para encargos, sempre que o seu valor se apresente excessivo face às perdas 
previsíveis. 

O seu desdobramento em subcontas é efectuado tendo em atenção a natureza dos 
encargos para os quais tinha sido constituída. 

 
 

CONTA:                  RENDIMENTOS DE ACTIVOS IMOBILIÁRIOS 

 
   Código: 86 
 

Tipo:  R           Acumula:          
Natureza:  R      Grau:  1º 

 
                     C O N T E Ú D O 

 
 Esta conta destina-se ao registo de todos os rendimentos provenientes dos activos imobiliários que 

integram o activo do fundo. 

 
           REGRAS DE MOVIMENTAÇÃO 

A DÉBITO A CRÉDITO 
  

• Montante dos rendimentos que devam ser 
atribuídos ao período. 

 

Observações: 
 

Esta conta deve ser desdobrada em função da natureza do rendimento, nomeadamente 
rendas. 

 
 

CONTA:         OUTROS PROVEITOS E GANHOS CORRENTES 

 
   Código: 87 
 

Tipo:  R           Acumula:          
Natureza:  R      Grau:  1º 

 
                     C O N T E Ú D O 

 
 Esta conta destina-se ao registo de todos os proveitos e ganhos correntes, não enquadráveis nas contas 

anteriores. 

 
           REGRAS DE MOVIMENTAÇÃO 

A DÉBITO A CRÉDITO 
  

• Montante dos proveitos e ganhos correntes 
atribuídos ao período. 

 

Observações: 
 

Esta conta deve ser desdobrada em função da natureza do proveito ou ganho. 
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CONTA:                  PROVEITOS E GANHOS EVENTUAIS 

 
   Código: 88 
 

Tipo:  R           Acumula:          
Natureza:  R      Grau:  1º 

 
                     C O N T E Ú D O 

 
 Esta conta destina-se ao registo dos ganhos realizados pelo fundo no período, com carácter de 

ocasionalidade e que, por isso, não devam ser considerados como de gestão corrente. 

 
           REGRAS DE MOVIMENTAÇÃO 

A DÉBITO A CRÉDITO 
  

• Montante dos proveitos e ganhos eventuais ou 
ocasionais ocorridos no período 

 

Observações: 
 

De acordo com o desdobramento em subcontas, contempla-se nesta conta a recuperação 
de créditos anteriormente considerados incobráveis, os ganhos extraordinários, os ganhos 
imputáveis a exercícios anteriores e outros de carácter eventual. 

 
 
 
 
4.2.9 – Classe 9 – Extrapatrimoniais 

Nesta classe deverão ser incluídas todas as contas destinadas a registar os factos que 
expressem o recurso às técnicas e instrumentos referidos no parágrafo anterior, bem 
como as responsabilidades e direitos decorrentes de contratos e compromissos com e 
de terceiros, em particular os contratos promessa de compra e venda e as opções de 
compra conferidas aos arrendatários dos imóveis do fundo. Assim, esta classe inclui as 
contas representativas de compromissos ou direitos subjacentes aos contratos 
realizados, porquanto os factos de natureza patrimonial que lhe estejam associados, 
nomeadamente, comissões ou margens recebidas ou pagas, ajustamentos de 
cotações, reconhecimento de ganhos e perdas, deverão ser contabilizadas nas 
respectivas classes de contas, integrando o balanço e a demonstração dos resultados. 
 
As técnicas e instrumentos previstos consistem em: 
 
• Operações cambiais, prevendo-se a realização de operações com instituições 

financeiras autorizadas a exercer o comércio de câmbios, ou em mercados 
regulamentados de bolsas de valores, designadamente: 

* Operações cambiais à vista (“SPOT”) e a prazo (“FORWARD”); 
* Operações de “swaps” de moeda; 
* Contratos de opções de moeda; 
* Contratos de futuros de moeda; 

 
• Operações sobre taxas de juro, que contemplam as operações que visam reduzir o 

risco de perda patrimonial dos activos cujo valor varia em função das taxas de juro 
de mercado, designadamente: 

* Contratos a prazo de taxas de juro (“FRA”); 
* Contratos de garantia de taxas de juro (“FLOORS”, “CAPS” e “COLLARS”); 
* Operações de “swaps” sobre taxas de juro (“IRS”); 
* Opções sobre taxas de juro; 
* Futuros de taxas de juro; 

 
• Operações sobre cotações de activos cotados em mercados regulamentados, 

nomeadamente: 
 
* Opções de valores mobiliários ou índices de valores mobiliários; 
* Futuros sobre valores mobiliários ou índices de valores mobiliários. 
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As contas desta classe foram estruturadas por forma a identificarem num primeiro 
nível as operações realizadas de acordo com os activos subjacentes e, em cada uma 
destas, a natureza do contrato celebrado. As subcontas da conta de contrapartida (99) 
foram organizadas por forma a obter-se a informação dos contratos em curso, de 
acordo com a sua natureza. 
 
 

CONTA:                OPERAÇÕES CAMBIAIS 

 
   Código: 91 
 

Tipo:  R           Acumula:  
Natureza:  E      Grau:  1º 

 
                     C O N T E Ú D O 

 
 Esta conta destina-se a registar os compromissos assumidos com terceiros, relacionados com operações 

que envolvam divisas em moeda estrangeira. 

 
           REGRAS DE MOVIMENTAÇÃO 

A DÉBITO A CRÉDITO 
 
• Assunção de responsabilidades pelo valor nominal 

ou teórico da transacção. 
 

 
• Anulação das responsabilidades aquando do 

extinção do contrato 
 

Observações: Esta conta desdobra-se nas subcontas estruturadas de acordo com a natureza dos 
contratos celebrados, nomeadamente de operações cambiais à vista e a prazo, de 
operações de “swap” de moeda, de operações de opções de moeda e de operações sobre 
futuros de  moeda. 

No capítulo seguinte serão caracterizadas com mais detalhe a natureza e as características 
subjacentes a cada um dos referidos contratos. 

 
 

CONTA:                OPERAÇÕES SOBRE TAXAS DE JURO 

 
   Código: 92 
 

Tipo:  R           Acumula:  
Natureza:  E      Grau:  1º 

 
                     C O N T E Ú D O 

 
 Esta conta destina-se a registar os compromissos assumidos com terceiros, relacionados com operações 

que envolvam risco de taxa de juro. 

 
           REGRAS DE MOVIMENTAÇÃO 

A DÉBITO A CRÉDITO 
 
• Assunção de responsabilidades pelo valor nominal 

ou teórico da transacção. 
 

 
• Anulação das responsabilidades em resultado da 

extinção do contrato. 
 

Observações: 
Esta conta desdobra-se nas subcontas estruturadas de acordo com a natureza dos 
contratos celebrados, nomeadamente de operações de “swap” de taxa de juro, de 
operações de contratos de garantia de taxa de juro, de operações de opções de taxa de 
juro e de operações sobre futuros de taxa de juro, as quais serão caracterizadas com mais 
detalhe no capítulo seguinte. 
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CONTA:                OPERAÇÕES SOBRE COTAÇÕES 

 
   Código: 93 
 

Tipo:  R           Acumula:  
Natureza:  E      Grau:  1º 

 
                     C O N T E Ú D O 

 
 Esta conta destina-se a registar os compromissos assumidos com terceiros, relacionados com operações 

que envolvam contratos sobre preços de valores mobiliários, negociados em mercado. 

 
           REGRAS DE MOVIMENTAÇÃO 

A DÉBITO A CRÉDITO 
 
• Assunção de responsabilidades pelo valor nominal 

ou teórico da transacção. 
 

 
• Anulação das responsabilidades em resultado da 

extinção do contrato. 
 

Observações: 
Esta conta desdobra-se nas subcontas estruturadas de acordo com a natureza dos 
contratos celebrados, nomeadamente de operações de opções sobre preços e de operações 
de futuros sobre preços. 

 
 

CONTA:           COMPROMISSOS COM E DE TERCEITOS 

 
   Código: 94 
 

Tipo:  R           Acumula:  
Natureza:  E      Grau:  1º 

 
                     C O N T E Ú D O 

 
 Esta conta destina-se a registar a responsabilidade pelo valor gerado entre a data da assunção do 

compromisso e da liquidação da operação, quer tenham sido assumidos pelo fundo perante terceiros, quer 
na situação inversa. 

 
           REGRAS DE MOVIMENTAÇÃO 

A DÉBITO A CRÉDITO 
 
• Assunção de responsabilidades pelo valor nominal 

ou teórico da transacção. 
 

 
• Anulação das responsabilidades aquando da 

extinção do contrato 
 

Observações: Esta conta desdobra-se em subcontas destinadas ao registo da natureza dos compromissos 
em apreço, nomeadamente com a realização de contratos promessa, com a atribuição de 
opções de compra ao arrendatário do imóvel, com a subscrição de títulos, com a realização 
de operações a prazo, com a cedência e a obtenção de valores como garantia. 

 
 

CONTA: COMPROMISSOS COM E DE TERCEITOS – OPERAÇÕES SOBRE DIREITOS 

 
   Código: 944 
 

Tipo:  R     Acumula: 94  
Natureza:  E      Grau:  2º 

 
                     C O N T E Ú D O 

 
 Esta conta destina-se a registar a responsabilidade assumida, pelo fundo perante terceiros e vice-versa, 

aquando da realização de operações sobre direitos de exploração económica, -evidenciando o compromisso 
subjacente. 

 
           REGRAS DE MOVIMENTAÇÃO 

A DÉBITO A CRÉDITO 
 
• Assunção de responsabilidades pelo valor 

subjacente à transacção. 
 

 
• Anulação das responsabilidades aquando da 

extinção do contrato 
 

Observações
: 

Esta conta desdobra-se em subcontas de acordo com a natureza do direito transaccionado: 
arrendamento, concessão, exploração, superfície e outros previstos. 
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CONTA:                 CONTAS DE CONTRAPARTIDA 

 
   Código: 99 
 

Tipo:  R           Acumula:  
Natureza:  E      Grau:  1º 

 
                     C O N T E Ú D O 

 
 Esta conta destina-se a servir de contrapartida ao valor das responsabilidades contabilizadas nas restantes 

contas extrapatrimoniais. 

 
           REGRAS DE MOVIMENTAÇÃO 

A DÉBITO A CRÉDITO 
 
• Anulação das responsabilidades aquando da 

extinção do contrato. 
 

 
• Assunção das responsabilidades pelo valor nominal 

ou teórico da transacção. 
 

Observações: Esta conta desdobra-se em subcontas estruturadas em função da natureza dos contratos 
celebrados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


