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Resumo 

O presente estudo trata a temática da consolidação de contas, os parâmetros para a sua 

aplicação e as circunstâncias em que os pequenos grupos se encontram dispensados, 

conforme legalmente definido no Decreto-Lei nº158/2009
1
, de 13 de Julho, e encontrar 

as razões dos pequenos grupos não apresentarem contas consolidadas, quando os 

mesmos têm essa possibilidade. Com o objetivo de analisar e aplicar os principais 

pressupostos teóricos necessários para o desenvolvimento deste estudo, foi feita uma 

revisão da literatura existente sobre o tema. 

Para a concretização desta investigação recorreu-se ao estudo de casos múltiplos através 

de uma aplicação metodológica qualitativa que nos permitirá ter conhecimento das 

motivações dos OG em adotarem a dispensa de consolidação de contas e, em 

simultâneo, compreender como os pequenos grupos se comportam perante uma 

imposição legal de consolidar contas, quando anteriormente estariam dispensados. 

Através dos estudos de caso analisados concluiu-se que o gestor de um pequeno grupo 

reconhece que face à dimensão do grupo e ao envolvimento dos gestores nos negócios, 

e quando os proprietários são igualmente os gestores, não sentem necessidade de 

disporem de contas consolidadas e como tal, determinam que a consolidação de contas 

lhes proporcionaria um reduzido valor acrescentado. 

Neste estudo também se concluiu, para a amostra selecionada, que o custo implícito à 

implementação do processo de consolidação de contas é um fator de resistência 

partilhado pelos gestores dos pequenos grupos. Determinou-se que esta circunstância 

também poderá ser justificada pelo reduzido benefício atribuído pelos utilizadores da 

informação. 

 

Palavras-chave: Demonstrações Financeiras Consolidadas, pequenos grupos, 

obrigatoriedade e dispensa de consolidação 

 

                                                 
1
 Alterado pelo Decreto-Lei nº98/2015, de 2 de Junho 
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Abstract 

The present study deals with the consolidated statements, the parameters for their 

application and the circumstances in which small groups are exempt, as legally defined 

in Decree-Law no.158/2009, of 13
th

 July
2
 and the reasons for small groups not present 

consolidated statements, when they have that possibility. In order to analyze and apply 

the main theoretical assumptions necessary for the development of the study, a literature 

review was necessary. 

In order to carry out this research, multiple case studies were undertaken through a 

qualitative methodological application in order to gain knowledge concerning the 

consolidated statements. In particular, it was necessary to understand the tendency of 

the managers to opt for abdication of consolidated statements and to understand how the 

small groups behave before a legal obligation to do the consolidated statements, when 

previously they were exempt. 

Through the case studies analyzed it was concluded that the manager of a small group 

recognizes that given the size of the group and the involvement of managers in the 

business and when the owners are also the managers, they do not feel the need to have 

consolidated statements and as such, decide that it would give them little added value. 

This study equally concluded, for the samples selected, that the implicit cost of the 

implementation process of the consolidated statements is a resistance factor shared by 

the managers of small groups. It was determined that this circumstance could also be 

justified by the reduced benefit attributed by the users of the information. 

 

Key-words: Consolidated Financial Statements, small groups, obligatoriness and 

exemption of consolidation 

 

 

                                                 
2
  Amended by Decree-Law no.98/2015, of 2

nd
 June 
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1. INTRODUÇÃO 

O presente estudo baseia-se no tema das demonstrações financeiras consolidadas, tema 

de significativo interesse pela informação que relata para os seus utilizadores e para os 

mercados envolventes onde as entidades atuam e procuram financiamento.  

O processo de consolidação de contas é reconhecido por ser um mecanismo que 

demonstra de uma forma significativa a situação patrimonial e financeira global e os 

resultados conjuntos das diferentes empresas que compõem um determinado grupo, 

visto como um todo (Macedo et al., 2013). De acordo com a Estrutura Conceptual do 

SNC, a informação deve ser preparada em conformidade com as caraterísticas 

qualitativas exigíveis, nomeadamente as da compreensibilidade, relevância, fiabilidade 

e comparabilidade (SNC, 2016). E como tal, com base na literatura publicada sobre a 

consolidação de contas (por exemplo, Lopes e Trabucho (2010)), compreende-se que 

esta técnica contabilística apresenta vantagens importantes a todos os utilizadores da 

informação económica e financeira apresentada e divulgada pelo grupo de sociedades. 

Portanto, mesmo no caso destes grupos, que ficam fora do âmbito de aplicação 

obrigatória, a literatura demonstra que seria de valor acrescentado e inequívoco a 

apresentação de contas consolidadas. 

  

Porém, apesar de tanto se debater sobre a importância da consolidação de contas como 

um tema de elevada utilidade e de grande importância para o desenvolvimento 

empresarial e económico, a verdade é que muitos desses pequenos grupos (PG) 

portugueses continuam por manter a dispensa da prestação de contas consolidadas.  

 

Um dos propósitos desta investigação incide na problemática dos PG não elaborarem 

consolidação de contas e as consequências que se poderão repercutir nas tomadas de 

decisão dos utilizadores, por não se verificar a transmissão de uma imagem verdadeira e 

apropriada do grupo. A questão que se coloca é se mesmo no caso de os grupos de 

sociedades estarem enquadrados no campo da dispensa, a empresa-mãe deveria 

voluntariamente elaborar e apresentar as suas Demonstrações Financeiras Consolidadas 

(DFC). 
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Quando estamos perante a inexistência de consolidação de contas, questionamos 

adicionalmente como os gestores dos PG gerem as suas empresas, ou seja, que tipo de 

sistemas de informação dispõem no seu sistema de controlo de gestão (desde hardware, 

software, recursos de dados e recursos de rede e outro tipo de recolha de dados internos 

e externos), que possibilitam a transformação dos instrumentos de dados em produtos de 

informação para darem resposta às suas necessidades e aos seus interesses como 

utilizadores da informação. 

 

Os PG ocupam uma posição importante na economia empresarial portuguesa, mas 

apesar da sua relevância, e após revisão de literatura, debatemo-nos que a literatura 

nacional tem apresentado poucas evidências sobre os PG, em particular, quando 

relacionados com o tema da consolidação de contas e com os sistemas de gestão que 

estes utilizam para gerir os seus negócios. Entende-se que existe uma necessidade de 

contribuir mais na investigação desta temática. 

 

Os objetivos gerais prendem-se com a argumentação sobre a preparação e divulgação de 

contas consolidadas, a sua importância em proporcionar informações úteis para apoiar 

os acionistas à tomada de decisão e assim se basearem nesse reporte para interpretar e 

conhecer a performance de negócio do grupo e a sua evolução.  

 

Os objetivos específicos consistem em aferir as razões e as motivações que levam os 

gestores dos PG a optarem pela não consolidação, quando estão abrangidos pela 

dispensa de apresentarem e divulgarem as mesmas aos seus stakeholders, e também 

aferir quais são os instrumentos alternativos que os gestores se regem para terem acesso 

à informação financeira sobre a performance do grupo. 

 

Estando a prestação de contas dos grupos empresariais bem suportada através da 

consolidação de contas e conhecendo-se as suas vantagens conforme apresentado no 

ponto 2.6, colocam-se as seguintes questões de investigação: 

Quais as razões que levam os pequenos grupos a exercerem a dispensa permitida 

pelo normativo nacional?  
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E como estes pequenos grupos de sociedades ultrapassam a falta de prestação de 

informação consolidada na gestão dos seus negócios?  

 

Este estudo exploratório permitirá responder a estas questões de investigação através de 

uma abordagem empírica aplicada a PG portugueses. E assim, com este trabalho, 

pretende-se contribuir para uma maior perceção sobre o comportamento dos PG face ao 

processo de consolidação de contas (no caso de dispensa ou obrigatoriedade) e quais as 

ferramentas que os órgãos de gestão (OG) se baseiam para gerir os seus negócios. 

As questões de investigação serão respondidas pela aplicação de uma metodologia 

qualitativa de estudos de casos múltiplos, com recurso à realização de entrevistas e 

análise documental como fontes de informação. O estudo de caso é considerado como 

uma das estratégias de investigação mais utilizadas em abordagens empíricas (Yin, 

2009). 

Para além deste capítulo de introdução, esta dissertação é constituída por mais quatro 

capítulos e em cada um serão abordados diferentes aspetos, consoante os objetivos 

estabelecidos para os mesmos. Desta forma, o segundo capítulo trata a revisão da 

literatura com a finalidade de apresentar o enquadramento teórico sobre o processo de 

consolidação de contas e sobre a evolução contabilística e legal. O terceiro capítulo é 

dedicado às especificidades dos PG. Por fim, o quarto capítulo apresenta a metodologia 

utilizada, a forma de recolha da informação, a caracterização dos estudos de caso 

selecionados, a análise de dados e serão apresentados os resultados empíricos da 

investigação realizada. 
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2. A TEORIA E O NORMATIVO CONTABILISTICO E LEGAL 

2.1. A prestação de contas consolidadas 

Com o crescimento económico e social das sociedades, aliada à globalização dos 

mercados e a necessidade financeira atual colocam uma pressão acentuada nos gestores 

das empresas pela procura de soluções para sustentar as empresas como unidades 

económicas em continuidade no mercado. E para tal precisam constantemente de 

desenvolver estratégias de diferenciação para responder às exigências dos mercados 

financeiros e de capitais, que entre outras passam por criar alianças de oportunidade ou 

estratégicas com outras empresas em ambientes sociais e legais (Macedo et al., 2013).   

Para conseguir acompanhar a evolução da economia, verifica-se que as empresas cada 

vez mais apostam em diversas formas de organização, seja através de aquisições de 

capital de outras sociedades, de fusões com outras sociedades, ou por outros 

mecanismos de concertação e cooperação, nomeadamente, empreendimentos conjuntos 

e alianças estratégicas. Tais opções são entendidas como uma necessidade estratégica 

das organizações para darem uma resposta eficiente ao elevado ambiente de competição 

empresarial proporcionado pelo processo de globalização das economias.  

A operação de aquisição de participações sociais pode ser total ou apenas de uma parte 

do capital de uma outra sociedade, desde que se confirme a capacidade da sociedade 

adquirente exercer o controlo ou a influência significativa
 

sobre as atividades e 

operações das sociedades adquiridas (empresas controladas), formando uma unidade 

económica de direção única – o grupo
3
, mantendo-se cada uma das empresas como 

entidades jurídicas autónomas. Um grupo de sociedades é “constituído por uma 

entidade, apelidada de sociedade mãe, e todas as entidades que, direta ou 

indiretamente, por intermédio de uma outra entidade detenha uma participação que 

lhes confere direitos para exercer uma posição de controlo ou direção sobre as 

demais” (Macedo et al., 2013, p.17). O critério usualmente utilizado para determinar o 

                                                 
3
 Em diante no texto o conceito de Grupo deverá ser entendido como entidade que inclui a empresa-mãe, 

as entidades subsidiárias, associadas e empresas multigrupo - ver Anexo A 
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grau de controlo de uma sociedade sobre a outra é o da percentagem de participação 

financeira
4
, traduzido em direitos de voto (Lopes e Trabucho, 2010). 

Estas entidades jurídicas autónomas, a empresa-mãe e cada uma suas subsidiárias, 

associadas e empresas-multigrupo, para além da obrigatoriedade de apresentar 

individualmente a prestação de contas, igualmente o grupo empresarial tem a 

obrigatoriedade de apresentar em conjunto a prestação de contas e para tal recorre-se à 

consolidação de contas, que se define como uma técnica contabilística que visa 

apresentar as contas agregadas do grupo de sociedades subordinadas a uma empresa 

dominante, geralmente designada por empresa-mãe ou holding, preparadas com “o 

objetivo de proporcionar uma imagem verdadeira e apropriada da situação financeira 

e económica desse grupo de sociedades, como de uma única entidade se tratasse” 

(Macedo et al., 2013, p.17) e desde que a empresa-mãe não esteja dispensada ou as 

subsidiárias estejam excluídas de apresentar contas consolidadas nos termos legalmente 

previstos no §2 da NCRF 15. 

Assim, a consolidação de contas presta informação às exigências de informação externa 

que permitem aumentar o nível de comunicação aos seus utilizadores, principalmente 

aos acionistas e credores, dando a conhecer a sua situação patrimonial e financeira, 

assim como os seus resultados, e presta informação às necessidades de informação 

interna que facilita a compreensão do desempenho de cada uma das entidades incluídas 

no grupo e da sua importância material, que permite identificar o contributo de cada 

participada para o resultado do grupo (Oliveira, 2016) e igualmente facilita na gestão 

das sociedades do grupo orientado nas suas tomadas de decisão tornando-se num 

elemento de primordial importância para as empresas do grupo quando recorrem às 

instituições de crédito para contrair financiamento (Pires, 2013). 

A elevada importância que os grupos de sociedades representam para os mercados 

mundiais exige que se estabeleçam técnicas, mas sobretudo conceitos que assentem em 

regulamentos contabilísticos e fiscais, de forma que a consolidação de contas expresse 

uma imagem verdadeira e apropriada da posição económico-financeira do grupo 

                                                 
4
 Pode-se encontrar quatro tipos de participações em empresas: simples participação, investimentos em 

associadas, investimentos em subsidiárias e empreendimentos conjuntos (Macedo et al., 2013). 
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(Macedo et al., 2013), da posição patrimonial e de eficiência fidedigna como de uma só 

entidade se tratasse.  

A apresentação de DFC do grupo económico possibilita a comparabilidade entre 

empresas, e com uma informação económica e financeira mais completa e de melhor 

compreensão do que a análise dos valores isolados de cada empresa do grupo 

económico, os acionistas e outros interessados têm acesso a uma informação 

harmonizada com os restantes Estados-Membros (EM). Estes são aspetos importantes 

dadas as transações transfronteiriças e a exigência nos requisitos aplicáveis aos grupos 

de sociedades. 

Desta forma surgiu a necessidade por parte da União Europeia (UE) de elaborar 

disposições e diplomas de aplicação transversal e obrigatória em vários EM, com o 

objetivo de harmonizar a legislação dos países comunitários através das diretivas 

comunitárias e determinados regulamentos de aplicação direta. 

Portugal para dar resposta a uma maior exigência contabilística e fiscal, transpôs para o 

direito interno as normas exigidas pela 7ª Diretiva da UE (Diretiva nº83/349/CEE), por 

introdução do Decreto-Lei nº238/1991, de 2 de Julho, contemplando um conjunto de 

requisitos e condições para a elaboração das DFC e que estas possam “dar uma imagem 

fiel do património, da situação financeira, bem como dos resultados do conjunto das 

empresas compreendidas na consolidação”, conforme descrito na 7ª Diretiva, art.º 16º, 

n.º3.  

O diploma, que aprovou o Sistema de Normalização Contabilística (SNC), o Decreto-

Lei nº158/2009, de 13 de Julho (DL nº158/2009), indica os requisitos de 

obrigatoriedade de certas empresas de prepararem e apresentarem as DFC, bem como os 

parâmetros para a sua dispensa e exclusão.  

Conforme refere Pires (2013), nos termos previstos no art.º 6º do Decreto-Lei referido 

anteriormente, “a consolidação de contas é obrigatória para todas as empresas-mãe 

que detenham e exerçam controlo sobre uma ou mais subsidiárias, independentemente 

da titularidade do capital, bastando que possam exercer, ou exerçam efetivamente, 

influência dominante ou controlo ou que exerçam a gestão como se as duas 

constituíssem uma única entidade”. 
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Os pequenos grupos de sociedades podem, no entanto, estar automaticamente 

dispensados de elaborar contas consolidadas. O mais recente normativo publicado, o 

Decreto-Lei nº98/2015, de 2 de Junho (DL nº98/2015), que procedeu à transposição da 

Diretiva nº2013/34/UE, de 26 de Junho de 2013, altera os limites para aplicação de 

dispensa dos pequenos grupos de consolidação de contas ressaltando uma maior 

abrangência de sujeição à elaboração de DFC, levando à redação do art.º 9ºB no DL 

nº158/2009. 

Simplificando, uma empresa-mãe de um pequeno grupo
5
 fica dispensada de elaborar as 

DFC quando na sua base consolidada e à data do seu balanço, o conjunto das entidades 

a consolidar com base nas suas últimas contas anuais aprovadas, obtidas pela soma 

algébrica das demonstrações financeiras individuais das empresas do grupo, não 

ultrapasse dois dos três limites seguintes (DL nº98/2015) e (Pires, 2013): 

 Total do balanço: € 6 000 000 

 Volume de Negócios líquido: € 12 000 000 

 Número médio de empregados durante o período: 50 

A dimensão do grupo é o que define numa primeira observação a obrigatoriedade ou 

dispensa de apresentar contas consolidadas. Mas se uma empresa do grupo fizer parte 

do perímetro de consolidação de empresas cotadas em bolsa, neste caso, estão obrigadas 

à consolidação de contas da empresa-mãe mesmo que não atinjam os limites legalmente 

definidos.  

 

Desta forma, nem todos os grupos de sociedades são passivos de apresentarem contas 

consolidadas e nem todas as entidades pertencentes ao grupo podem ser incluídas no 

perímetro de consolidação. Neste sentido, antes de iniciar o processo de consolidação, é 

necessário que se compreendam as especificidades e características de todas as 

entidades envolvidas, nomeadamente a relação com as entidades integradas no grupo. O 

grupo de sociedades inclui todas as entidades nas quais a sociedade detenha influência 

significativa, controlo exclusivo ou controlo conjunto. Para tal é essencial determinar a 

percentagem de controlo detida pela empresa-mãe nas suas participadas, pois é a partir 

                                                 
5
 Limites a aplicar a partir de 1 de janeiro de 2016. 
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deste critério que é determinado o perímetro de consolidação e o método de 

consolidação a adotar. 

Conforme art.º 6º, 7º, 8º e 9ºB do DL nº158/2009, com as alterações aplicadas pelo DL 

nº98/2015, estes artigos estipulam as condições de obrigatoriedade e dispensa da 

prestação de contas consolidadas por parte da empresa-mãe, assumindo também as 

possibilidades de exclusão do perímetro de consolidação. 

 Após a delimitação do perímetro de consolidação das sociedades pertencentes ao 

grupo, é elaborada a consolidação de contas pela empresa-mãe através da aplicação de 

uma norma contabilística e que tem por base uma teoria consoante a perspetiva que o 

utilizador pretende obter do grupo. 

 

2.2. As diferentes teorias na elaboração da informação consolidada 

O objetivo genérico da consolidação é mostrar a posição patrimonial e financeira global 

do grupo como um todo, contudo, esta visão depende da forma como os grupos estão 

organizados e da perspetiva conceptual adotada aquando da elaboração da informação 

financeira (Macedo et al., 2013). 

 Qualquer que seja a ótica da consolidação o grupo é visto como um todo, o que varia é 

a imagem sobre o grupo, porque os objetivos são distintos em função da teoria 

selecionada (Rodrigues, 2003). 

As teorias subjacentes à elaboração da informação consolidada condicionam a 

delimitação das entidades objeto de consolidação, na utilização dos métodos de 

consolidação, no tratamento das diferenças de consolidação, no tratamento das 

operações intragrupo (internas), nos interesses que não controlam e no tratamento dos 

resultados consolidados (Rodrigues, 2003).  

Como as necessidades e objetivos diferem entre os utilizadores da informação 

financeira, o reporte da mesma deve ser preparada em consonância com o objetivo de 

cada utilizador, condicionando as perspetivas de elaboração das DFC. 
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Os diversos métodos de consolidação incorporam essas divergências de interesse e por 

isso foram desenvolvidas diferentes teorias que suportam as óticas de consolidação e 

que dão relevo a um determinado ponto de vista. 

Essas teorias pretendem fundamentar se as contas consolidadas devem incluir todos os 

interesses, isto é, os que controlam e os interesses que não controlam (anteriormente 

designado como interesses minoritários) e como devem ser reconhecidos os ativos, 

passivos e resultados da empresa-mãe e das suas subsidiárias (Fernandes, 2009). 

Interesse que não controla “é a parte dos resultados e dos ativos líquidos de uma 

subsidiária atribuível a interesses de capital próprio que não sejam detidos, direta ou 

indiretamente através de subsidiárias, pela empresa – mãe” (§4 da NCRF nº15) 

Foram desenvolvidas quatro teorias diferentes e que se consubstanciam: a Teoria do 

Proprietário, a Teoria Financeira, a Teoria Económica ou da Entidade e a Teoria Mista 

ou Extensão da Empresa-mãe. Todas têm subjacentes diferentes pressupostos, 

procedimentos e formas de divulgação, assim como as suas próprias regras de 

elaboração e diferentes critérios. 

Estas teorias são utilizadas em função das necessidades dos destinatários da utilização 

da informação financeira, de acordo com a teoria ou ótica a que está associado. 

I. Teoria do Proprietário 

Nesta teoria, o proprietário é o detentor da totalidade ou maioria da titularidade do 

capital social da empresa-mãe. Os ativos e passivos, e os resultados das operações das 

subsidiárias são reconhecidos pela quota-parte da participação nas DFC da empresa-

mãe. O método de consolidação associado ao conceito do proprietário é o da 

consolidação proporcional (Macedo et al., 2013).  

As contas consolidadas são elaboradas no interesse dos proprietários - a empresa-mãe e 

apenas devem figurar os elementos do património do proprietário - o grupo (Rodrigues, 

2003). Nesta perspetiva não são considerados os interesses que não controlam. 

Apresenta-se os principais impactos nas diferentes rubricas no processo de consolidação 

pela adoção desta teoria: 
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Tabela 1 - Consolidação – ótica do proprietário 

Rubricas Empresa-mãe Subsidiárias 

Ativos e Passivos Totalidade Integrados na % da participação 

Dívidas intragrupo São anuladas na proporção da participação 

Gastos e Rendimentos Totalidade Integrados na % da participação 

Transações intragrupo 

As transações são eliminadas na proporção da participação 

Os resultados não realizados das operações são anulados na 

proporção da percentagem de participação da empresa-mãe 

Diferenças de consolidação
6
 Considera-se 

Resultado do período Totalidade Integrados na % da participação 

Interesses que não controlam Não são considerados 

Fonte: adaptado de Fernandes (2008:47) (cfr. Macedo et al., 2013)  

 

II. Teoria Económica 

Nesta teoria, a participação de titularidade da empresa-mãe sobre a subsidiária não é 

relevante, o grupo é visto como uma única unidade, independentemente de a empresa-

mãe deter ou não a totalidade do capital da participada. 

A elaboração de contas consolidadas é considerada ser a forma mais fiel de apresentar a 

informação do grupo aos potenciais utilizadores do grupo, e assim terem acesso à 

informação do grupo enquanto unidade económica única. A informação destina-se a 

todos os acionistas, independentemente da percentagem de participação sobre as 

unidades subordinadas (Rodrigues, 2003). 

Nas suas DFC a empresa-mãe evidencia quer as entidades que controlam quer os 

interesses que não controlam, dando o mesmo tratamento a ambas as categorias de 

participação financeira, com o objetivo de preparar a informação do grupo enquanto 

unidade económica e estratégica (Fernandes, 2009). Inclui as situações de controlo e de 

influência significativa. 

A teoria económica assume que a informação financeira é destinada a todos os 

utilizadores envolvidos com a entidade, pelo que considera as entidades com 

                                                 
6
 Diferenças de consolidação é a diferença entre o preço de aquisição e a quota-parte da investidora nos 

capitais próprios da investida, considerando os ativos e passivos e contingentes ao justo valor. 
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participação maioritária como as entidades com participação minoritária, englobando 

todas as entidades subordinadas independentemente do controlo exercido, considerando 

um único centro de direção unificada.  O método de consolidação associado a esta ótica 

é o de consolidação integral (Macedo et al., 2013). 

Apresenta-se os principais impactos nas diferentes rubricas no processo de consolidação 

pela adoção desta teoria: 

Tabela 2 - Consolidação – ótica da entidade 

Rubricas Empresa-mãe Subsidiárias  

Ativos e Passivos Totalidade Totalidade 

Dívidas intragrupo Totalidade Totalidade 

Gastos e Rendimentos Totalidade Totalidade  

Transações intragrupo 

As transações são eliminadas na totalidade 

Os resultados não realizados originados em transações entre a empresa-

mãe e as subsidiárias são anulados da seguinte forma: 

- Operações com origem na empresa-mãe, são eliminados na totalidade e 

imputados à empresa-mãe 

- Operações com origem na subsidiária, são eliminados na totalidade e 

repartidos entre a empresa-mãe e os interesses que não controlam, de 

acordo com as respetivas percentagens de participação na empresa 

subsidiária que efetuou a transação dos ativos 

Diferenças de 

consolidação 

Releva-se o valor total repartido entre as entidades que controlam e os 

interesses que não controlam, estimando um “valor de aquisição” para os 

interesses que não controlam 

Resultado do período 

Na DR - totalidade, incluindo ambas as categorias 

No Balanço - apenas considera a parte maioritária, sendo o restante 

imputado aos interesses que não controlam 

Interesses que não 

controlam 

Na DR - não são considerados 

No Balanço - são considerados nos Capitais Próprios 

Fonte: adaptado de Fernandes (2008:47) (cfr. Macedo et al., 2013) 

III. Teoria Financeira ou da Empresa-mãe 

Nesta teoria, a informação financeira é vista pela ótica da empresa-mãe, dando 

prevalência aos detentores de capital da empresa-mãe, representando nos seus capitais 

próprios consolidados o valor contabilístico das suas participações, relevando apenas 
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responder perante as necessidades de informação das entidades que controlam (Macedo 

et al., 2013). As contas consolidadas são como que uma extensão das contas da 

empresa-mãe e pretende dar a conhecer o valor das participações por ela detidas. 

Esta conceção teórica exclui dos capitais próprios consolidados os interesses dos 

acionistas exteriores ao grupo, são tratados quase como credores relativamente ao 

grupo. Os interesses que não controlam são evidenciados como passivos, incluindo a 

sua quota-parte do valor contabilístico dos ativos e passivos e resultados (Fernandes, 

2009). O método de consolidação praticado é o método de consolidação integral 

(Macedo et al., 2013). 

Apresenta-se os principais impactos nas diferentes rubricas no processo de consolidação 

pela adoção desta teoria: 

Tabela 3 - Consolidação – ótica da empresa-mãe 

Rubricas Empresa-mãe Subsidiárias  

Ativos e Passivos Totalidade Totalidade 

Dívidas intragrupo Totalidade Eliminação pela % de participação 

Gastos e Rendimentos Totalidade Totalidade 

Transações intragrupo 

As transações são eliminadas na % de participação 

Os resultados não realizados das operações são anulados na proporção da 

percentagem de participação da empresa-mãe 

Diferenças de 

consolidação 
Releva-se a parte relativa à empresa-mãe 

Resultado do período 

Na DR - totalidade, incluindo ambas as categorias 

No Balanço - apenas engloba a parte maioritária, sendo o restante 

imputado aos interesses que não controlam 

Interesses que não 

controlam 

Na DR - são considerados na sua quota-parte 

No Balanço - são considerados no Passivo 

Fonte: adaptado de Fernandes (2008:47) (cfr. Macedo et al., 2013)  

IV. Teoria Mista ou Teoria Económico-Financeira 

Esta teoria tem como objetivo prestar aos detentores de capital da empresa-mãe o 

conhecimento do valor contabilístico das suas participações nas DFC, considerando 

ambas as categorias de participação, as entidades que controlam e os interesses que não 
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controlam (Naia e Silva, 2003) - ótica da extensão da empresa-mãe (Macedo et al., 

2013). 

Esta teoria baseia-se entre a conceção financeira e económica. Na perspetiva financeira, 

a atenção centra-se nos acionistas da empresa-mãe, em facultar o “verdadeiro valor dos 

seus títulos” (Rodrigues, 2003, p.63). A informação das contas consolidadas é 

reconhecida como um complemento às contas individuais da empresa dominante (detém 

o controlo sobre as subsidiárias) e é utilizada para analisar o grupo, sob a perspetiva dos 

acionistas da empresa-mãe (Rodrigues, 2003). 

Na perspetiva económica, a atenção centra-se sobre o conceito de entidade. Distingue os 

diferentes interesses existentes: os interesses dos proprietários da entidade dos 

interesses que não controlam. Os interesses que não controlam são considerados 

separadamente nos capitais próprios e no passivo (Rodrigues, 2003). O método de 

consolidação praticado é o método de consolidação integral, englobando a perspetiva 

financeira e económica (Macedo et al., 2013). 

Nesta perspetiva, as demonstrações consolidadas englobam (Naia e Silva, 2003) e 

(Fernandes, 2009): 

 Todos os ativos e passivos (da empresa-mãe e as entidades subsidiárias), assim 

como as mais ou menos valias latentes; 

 Todos os gastos e rendimentos (da empresa-mãe e as entidades subsidiárias); 

 Os Interesses que não controlam são relevados entre os Capitais Próprios e 

Passivo, incluído a sua parte nos ativos, passivos e resultados; 

 A quota-parte dos resultados imputável aos interesses que não controlam é 

apresentada separadamente; 

 As transações internas são eliminadas pela totalidade; 

 Os resultados
7
 não realizados originados em transações entre a empresa-mãe e as 

empresas subsidiárias são anulados da seguinte forma: 

- Operações com origem na empresa-mãe, são eliminados na totalidade e 

imputados à empresa-mãe 

                                                 
7
 De acordo com os autores Naia e Silva (2003), os resultados não realizados decorrentes de transações 

entre a empresa-mãe e as empresas participadas têm o mesmo tratamento, seja pela ótica económica ou 

pela ótica económico-financeira. 
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- Operações com origem na subsidiária, são eliminados na totalidade e 

repartidos entre a empresa-mãe e os interesses que não controlam, de acordo 

com as respetivas percentagens de participação na empresa subsidiária que 

efetuou a transação dos ativos; 

 As diferenças de consolidação reportam à diferença entre o valor suportado pela 

empresa-mãe e a quota-parte do justo valor da empresa à data da aquisição. 

 

No entanto, são apontadas algumas críticas à sua aplicação e aos pressupostos que 

representam (Macedo et al., 2013), nomeadamente: 

Tabela 4 - Críticas às teorias de consolidação 

Teoria Crítica/Limitação 

Teoria do Proprietário 

A consideração que a empresa-mãe dispõe de um conjunto de ativos e 

passivos que pode utilizar como um todo, e que podem gerar benefícios 

económicos, mesmo não tendo a sua posse jurídica, é inadequada 

Teoria Económica 

O grupo é visto como uma única entidade quando não tem uma única 

personalidade jurídica. Cada empresa tem uma personalidade económica 

distinta 

Alguns autores consideram que os interesses que não controlam 

deveriam ser considerados como entidades externas 

Teoria Financeira 

As informações são prestadas aos acionistas da entidade holding, sem 

atender a preocupações com a entidade económica constituída pelo 

grupo 

Teoria Mista 
Somente consideram a consolidação dos grupos verticais

8
, ou seja, 

apenas consideram na consolidação as entidades sob controlo 

Fonte: elaboração própria 

A teoria aplicada ao processo de consolidação de uma empresa-mãe deve, portanto, ter 

implícito o interesse e as necessidades do utilizador da informação e qual a ótica que 

deve considerar. 

Refere Rodrigues (2003) que, a teoria subjacente à elaboração da informação 

consolidada mais adotada pelos organismos nacionais e internacionais é a teoria mista, 

pois aplica a ótica da empresa e da entidade. A consolidação de contas em Portugal é 

                                                 
8
 É constituído por uma empresa dominante, a empresa-mãe, e todas as empresas por si dominadas, quer 

as subsidiárias quer as suas associadas. 
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preparada socorrendo pela aplicação da teoria financeira e da teoria económica, 

aplicando-se os métodos de consolidação existentes (Rabaça, 2016).  

 

2.3. Participações de capital - Investimentos financeiros nas contas individuais  

Quando a empresa-mãe não estiver sujeita à elaboração de DFC, o investimento deve 

ser reconhecido nas contas individuais da empresa-mãe pela aplicação de determinados 

métodos, consoante as características do investimento. As características de um 

investimento é o principal fator de determinação da forma de reconhecimento e 

mensuração de um investimento financeiro. 

Dependendo da tipologia, o investimento pode ser reconhecido nas contas do investidor 

pelo Método do Custo, Método de Equivalência Patrimonial (MEP), Método de 

Consolidação Proporcional ou pelo Método do Justo Valor. 

A nota de enquadramento da conta “41 – Investimentos financeiros”, que consta da 

Portaria nº218/2015, de 23 de Julho, dispõe que os investimentos financeiros, nas contas 

individuais, devem ser mensurados de acordo com os seguintes métodos: 

Tabela 5 - Metodologias de contabilização de contas individuais 

Participações SNC Método aplicado nas Contas Individuais 

Em Subsidiárias e Associadas NCRF 15 
Por regra, Método de Equivalência 

Patrimonial 

Em empreendimentos conjuntos 

(entidades conjuntamente controladas) 
NCRF 13 

Método de Consolidação Proporcional ou 

Método de Equivalência Patrimonial 

Em “outras entidades” NCRF 27 Método do Custo ou Método do Justo Valor 

Fonte: adaptado a partir do SNC e NCRF's nºs: 13, 15 e 27 (2016) 

 

A utilização do método de consolidação proporcional, em detrimento do método da 

equivalência patrimonial, nas contas individuais, nas participações em 

empreendimentos conjuntos, apenas é possível se o empreendedor não elaborar contas 

consolidadas (§30 da NCRF 13). Os principais, e mais utilizados, métodos de 

mensuração dos investimentos financeiros são o método do custo, o método do justo 

valor e o MEP. 
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2.3.1. Método de equivalência patrimonial 

Na aplicação deste método, todos os resultados inerentes à participação são 

reconhecidos, no período a que respeitam, tendo por base os lucros e as perdas 

imputadas pela investida e são contabilizados independentemente se os lucros forem ao 

não distribuídos. 

A mensuração do investimento financeiro é afetada pelas alterações patrimoniais das 

participadas. Mesmo sendo entidades jurídicas distintas, as atividades de uma entidade 

participada têm repercussão nas atividades da entidade participante, pelo que fará todo o 

sentido evidenciar, na contabilidade da investidora, os resultados e outras variações no 

capital próprio da investida (Oliveira, 2016). 

De acordo com o §4 da NCRF 13, o método da equivalência patrimonial “é um método 

de contabilização pelo qual o investimento ou interesse é inicialmente reconhecido pelo 

custo (sendo o goodwill respetivo apresentado separadamente) e posteriormente 

ajustado em função das alterações verificadas, após a aquisição, na quota-parte do 

investidor ou do empreendedor nos ativos líquidos da investida ou da entidade 

conjuntamente controlada. Os resultados do investidor ou empreendedor incluem a 

parte que lhe corresponda nos resultados da investida ou da entidade conjuntamente 

controlada”. 

A participação é reconhecida pelo custo de aquisição e posteriormente a sua quantia 

escriturada é ajustada para refletir a parte do investidor nos resultados da investida ou 

por qualquer outras situações de alterações nos capitais próprias da investida que gerem 

ajustamentos (§63 NCRF 13), de forma a permitir que o investimento registado 

inicialmente acompanhe as evoluções dos capitais próprios da empresa participada e 

que por consequência influenciam o interesse do investidor (Macedo et al., 2013). 

Os procedimentos usados na contabilização da aquisição de participações em associadas 

e subsidiárias são semelhantes entre si, pelo que quando não se verifica a aplicação do 

método do custo, as participações são reconhecidas pelo MEP (§62 NCRF 13). Assim, 

um investimento numa associada deve ser contabilizado usando o MEP(§44 da NCRF 

13). 
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Do mesmo modo, nas demonstrações financeiras individuais de uma empresa-mãe, a 

valorização dos investimentos em subsidiárias deve ser efetuada de acordo com o MEP 

(§8 da NCRF 15). 

O método da equivalência patrimonial poderá ainda ser utilizado pelo empreendedor 

para reconhecer nas demonstrações financeiras individuais o seu interesse numa 

entidade conjuntamente controlada, e nos casos quando o empreendedor tiver as suas 

contas sujeitas a consolidação (alínea b) do §29 e §30 da NCRF 13). 

Nos investimentos em associadas, a aplicação do MEP é excecionada quando: se 

verifique a existência de “restrições severas e duradouras que prejudiquem 

substancialmente o exercício pela investidora dos seus direitos sobre o património ou a 

gestão dessa entidade; as participações no capital da empresa associada não forem 

materialmente relevantes para a realização do objetivo de as demonstrações 

financeiras darem uma imagem verdadeira e apropriada”, ou se “as informações 

necessárias não podem ser obtidas sem custos desproporcionados ou sem demora 

injustificada” e no caso quando uma entidade investidora deixar de ter influência 

significativa sobre uma associada (§44 da NCRF 13). Nestes casos, os investimentos 

devem ser mensurados de acordo com o método do justo valor ou o método do custo. 
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Ilustração 1 - Síntese de aplicação do método de equivalência patrimonial 

 

 

Fonte: adaptado partir do SNC e NCRF's nºs: 13 e 15 (2016) e (Cascais e Farinha, 2017) 

Podemos adicionalmente afirmar que a aplicação do método da equivalência 

patrimonial, em investimentos em associadas e subsidiárias, e desde que não seja 

TEM? 

 

SIM NÃO 

Aplica MEP 

SIM NÃO 

Aplica Custo 

Existe mais de 20% dos 
direitos de voto? 

Aplica MEP 

CONTROLO 

INVESTIMENTO 

FINANCEIRO 

Percentagem de participação: 

 Empresas subsidiárias (> 50%) 

 Empresas associadas: (20% < detenção <50%) 

 Outras entidades (< 20%) 

 

CONTROLO 
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possível invocar qualquer uma das aludidas condições de exceção, é obrigatória para as 

entidades que apliquem o regime geral do SNC. 

O regime aplicável às pequenas entidades, consubstanciado na NCRF-PE, não previa, 

até 31 de dezembro de 2015, a aplicação do MEP. Na nova redação da NCRF-PE 

(Aviso nº8257/2015, de 20 de Julho) refere no §17.7 que “A mensuração dos 

investimentos em subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos poderá ser 

efetuada de acordo com o método da equivalência patrimonial, tal como previsto na 

NCRF 13, desde que esta opção seja aplicada a todos os investimentos da mesma 

natureza”. Ou seja, foi incluído no normativo a opção e não a obrigatoriedade das PE 

aplicarem o MEP. 

 

O que no caso das sociedades gestoras de participações sociais (SGPS) (gestão de 

participações sociais noutras sociedades como forma indireta de exercício de atividades 

económicas) que optem pela aplicação das NCRF-PE, poderá estar a impedir o 

cumprimento do objetivo das demonstrações financeiras (DF), pela não aplicação do 

MEP nesta situação. 

As microentidades, que adotem o respetivo regime de normalização contabilística, 

aplicarão o método do custo em todos os investimentos financeiros que representem 

partes de capital, nos termos do §17.3 da NC-ME (Aviso nº8255/2015, de 29 de Julho). 

2.3.2. Método do custo 

Com a atualização recente ao SNC, determinados investimentos que deixem de 

preencher as condições para a aplicação do MEP, devem ser contabilizados de acordo 

com a NCRF nº 27 - Instrumentos Financeiros, ou seja, pela aplicação ao método do 

custo ou ao justo valor (Sumário das principais alterações ao SNC, 2016). 

 

Um investimento numa associada deve ser contabilizado segundo o MEP, exceto 

quando: o investimento seja adquirido e detido exclusivamente com o fim de uma 

alienação num futuro próximo; ou opere sob restrições severas de longo prazo que 

significativamente reduzam a sua capacidade de transferir fundos para o investidor. 

Nestes casos, os investimentos financeiros devem ser contabilizados pelo método do 
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custo. Adotando este método, o investimento deve ser mensurado, inicialmente, pelo 

custo de aquisição, mais os custos de transação diretamente atribuíveis à compra das 

partes de capital. 

Uma entidade deve mensurar ao custo menos perdas por imparidade os instrumentos de 

capital próprio, que não sejam investimentos em subsidiárias, associadas e 

empreendimentos conjuntos (sejam “outras entidades”), que não sejam negociados 

publicamente e cujo justo valor não possa ser obtido de forma fiável (alínea a) do §11 

da NCRF 27). 

Neste método, apenas são reconhecidos os resultados positivos da participada pela sua 

quota-parte, aquando da distribuição dos dividendos da investida, ou seja, o rédito dos 

dividendos é reconhecido quando for estabelecido o direito do sócio/acionista de 

receber o pagamento (alínea c) §30 da NCRF 20). 

Quando o investidor recebe dividendos superiores à sua quota-parte nos lucros 

distribuídos, o excedente é considerado como uma recuperação do investimento, que 

resulta na diminuição da quantia escriturada do investimento (Macedo et al., 2013). 

2.3.3. Método do justo valor 

Uma entidade deve mensurar ao justo valor com contrapartida em resultados todos os 

instrumentos financeiros, que não sejam investimentos em subsidiárias, associadas e 

empreendimentos conjuntos (sejam “outras entidades”), que não devam mensurados ao 

custo ou ao custo amortizado (§11 da NCRF 27). 

A mensuração ao justo valor implica que se efetuem ajustamentos na quantia 

escriturada, evidenciar um reconhecimento imediato e atualizado, de forma que a 

informação dos ativos e passivos resulte na apresentação de informação financeira com 

fiabilidade e relevância. 

O §15 da NCRF 27 apresenta exemplos de instrumentos financeiros que devem ser 

mensurados ao justo valor através de resultados, dos quais se destaca os investimentos 

em instrumentos de capital próprio com cotações divulgadas publicamente. 
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Neste método, onde não são reconhecidas perdas por imparidade, os ativos financeiros 

são mensurados, em cada data de relato, ao justo valor, e as alterações devem ser 

reconhecidas na demonstração dos resultados. 

 

2.4. Os métodos de consolidação 

Ao definir-se o perímetro de consolidação, determinar-se-ão as percentagens de 

interesse e de controlo, decorrendo o método de consolidação a adotar na integração de 

cada participada da percentagem de controlo que a empresa-mãe detiver em cada uma 

delas. 

A nota de enquadramento da conta “41 – Investimentos financeiros”, que consta da 

Portaria nº 218/2015, de 23 de Julho, dispõe que os investimentos financeiros, nas 

contas consolidadas, devem ser mensurados de acordo com os seguintes métodos: 

Tabela 6 - Metodologias de contabilização de contas consolidadas 

Participações Controlo/Influência Norma SNC 
Método aplicado nas 

Contas Consolidadas 

Em Subsidiárias Controlo Exclusivo NCRF 15 
Método de Consolidação 

Integral 

Em Associadas 
Influência 

Significativa 
NCRF 13 

Método de Equivalência 

Patrimonial 

Em empreendimentos 

conjuntos (entidades 

conjuntamente 

controladas) 

Controlo Conjunto NCRF 13 
Método de Consolidação 

Proporcional 

Em “outras entidades” 
Sem Influência 

Significativa 
NCRF 27 

Método do Custo ou 

Método do Justo Valor 

Fonte: adaptado a partir do SNC e NCRF's nºs: 13, 15 e 27 (2016) 

2.4.1. Método de consolidação integral 

O método de consolidação integral deve ser adotado pelas empresas subsidiárias que a 

empresa consolidante detém um controlo exclusivo (Macedo et al., 2013) (quando a 
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empresa-mãe detém uma percentagem de controlo superior a 50% ou, por qualquer 

outra situação, tem uma relação de domínio sobre a participada - Anexo A).  

Consiste na integração de 100% dos valores expressos nas DF da entidade consolidante 

dos respetivos elementos das DF das entidades consolidadas, de forma a adicionar linha 

a linha dos “(...) itens idênticos de ativos, passivos, capital próprio, rendimentos e 

gastos” §12 da NCRF nº 15, procedendo a posteriores ajustamentos de consolidação 

como, o investimento na participada, a quota-parte no capital próprio da participada, a 

diferença de consolidação se existir, a anulação de operações intragrupo e evidenciar os 

direitos de terceiros, que são designados para este efeito de “interesses que não 

controlam” (Oliveira, 2016). 

2.4.2. Método de equivalência patrimonial 

O MEP consiste no registo no balanço da entidade consolidante do valor contabilístico 

das partes de capital proporcionalmente detidas sobre os capitais próprios da entidade 

participada (Oliveira, 2016). No início o investimento é reconhecido pelo método do 

custo e posteriormente é ajustado para o MEP, podendo aumentar ou diminuir 

consoante as variações no capital próprio da participada. 

Este método de consolidação será aplicado às sociedades sobre as quais a empresa-mãe 

exerça influência significativa (associadas) e não controlo exclusivo nem controlo 

conjunto. Não existindo qualquer integração dos elementos das DF, neste método não se 

reconhecerão interesses que não controlam. 

2.4.3. Método de consolidação proporcional 

O método de consolidação proporcional consiste na integração nas DF da entidade 

consolidante da fração que proporcionalmente lhe corresponder nos elementos 

respetivos das demonstrações financeiras das entidades consolidadas (Oliveira, 2016). 

Como neste método só estaremos a evidenciar a quota-parte da participação na 

participada, consequentemente estamos a excluir a fração detida por entidades terceiras, 

pelo que, neste método, não se evidenciarão quaisquer interesses que não controlam. 
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Este método aplica-se àquelas participadas sobre as quais a empresa-mãe exerce 

controlo conjunto, estando associado à ótica de consolidação do proprietário (Macedo et 

al., 2013). 

O §4 da NCRF nº 13 define consolidação proporcional como “um método de 

contabilização em que a parte de um empreendedor em cada um dos ativos, passivos, 

rendimentos e ganhos e gastos e perdas de uma entidade conjuntamente controlada é 

combinada linha a linha com itens semelhantes das demonstrações financeiras do 

empreendedor ou relatada como linhas de itens separadas nas demonstrações 

financeiras do empreendedor”. O segundo formato é considerado o mais adequado para 

os utilizadores das DFC, pois evidencia uma informação mais completa, separa a 

informação correspondente às empresas-mãe e a informação das entidades 

conjuntamente controladas. 

Nas “outras entidades” quando o investidor não tem controlo ou influência sobre as 

entidades participadas, aplicam o método de mensuração: o método do custo ou o 

método do justo valor. Os diferentes métodos de consolidação existentes, dadas as suas 

especificidades próprias, conduzem a diferentes impactos nas DFC. De um modo 

genérico, podemos, esquematicamente, discriminar estes métodos da seguinte forma: 
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Ilustração 2 - Os métodos de consolidação e os interesses que não controlam 

 

Fonte: adaptado de (Oliveira, 2016) 

 

2.5. A consolidação de contas e a evolução do normativo contabilístico 

português 

Após a análise normativa e teórica, pretende-se retratar as situações mais importantes do 

percurso da normalização contabilística em Portugal até à sua situação atual. Numa 

perspetiva mais direcionada para o processo de consolidação de contas nos grupos de 

sociedades e para a compreensão do processo de adaptação às normas internacionais de 

contabilidade e demais normativos comunitários adotados com o objetivo de alcançar 

uma harmonização e normalização contabilística internacional. 

Neste momento, após um elevado esforço desenvolvido e intensificado nos últimos anos 

em volta da normalização contabilística, que abrange todos os setores da economia, 

designadamente através da expansão das Normas Contabilísticas de Relato Financeiro 

(NCRF) do setor privado aos setores das atividades sem fins lucrativos e mais 

MÉTODO DE 

CONSOLIDAÇÃO 

INTEGRAL 

MÉTODO DE 

CONSOLIDAÇÃO 

PROPORCIONAL 

MÉTODO DE 

EQUIVALÊNCIA 

PATRIMONIAL 

Integração 100% dos 

ativos e dos passivos, dos 

rendimentos e dos gastos 

Integração da quota-parte 

dos ativos e dos passivos, 

dos rendimentos e dos 

gastos 

Não existe integração 

INTERESSES QUE NÃO CONTROLAM 

SIM NÃO 

 

NÃO 
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recentemente a extensão ao setor público, seria de espectar alguma estabilidade e 

consistência nos normativos. Porém, por via da Diretiva 2013/34/UE, transposta para o 

Decreto-Lei nº98/2015, poderá implicar alguma regressão ao nível da harmonização 

contabilística, nomeadamente para os PG, como veremos mais à frente. 

2.5.1. A história da normalização contabilística 

Com a adesão de Portugal à CEE, atual UE, em 1986, surgiram algumas mudanças 

económicas e legislativas, afetando diretamente a informação contabilística exigida a 

todas as entidades, incluindo também os grupos com uma reduzida dimensão. Até à 

adesão de Portugal à UE não existia qualquer instrumento de regulamentação em 

matéria de direito das sociedades, nem a aplicação de qualquer obrigatoriedade, pelo 

menos com carácter de generalidade, de apresentação das contas anuais consolidadas 

para os grupos de sociedades (Pinheiro et al., 2013). 

Em 1989, surge o novo POC (o “POC/89”)
9
, pelo Decreto-Lei nº410/1989, de 21 de 

Novembro , como forma de adaptar e integrar o conteúdo da 4.ª e da 7.ª Diretivas
 
para a 

legislação portuguesa. O novo POC aplicava-se às entidades abrangidas pelo CSC, 

excluindo-se da sua aplicação os bancos, seguradoras e instituições de crédito. 

A 4.ª Diretiva (Diretiva nº78/660/CEE) tem como objetivo primordial “a coordenação 

das disposições nacionais dos vários Estados-Membros respeitantes à estrutura e 

conteúdo das contas anuais e do relatório de gestão, aos critérios de valorimetria, 

assim como ao exame e divulgação desses documentos”, tendo levado ao aditamento de 

dois capítulos no POC
10

. Esta Diretiva constituiu o primeiro pilar da regulamentação 

contabilística na UE, caracterizada pela flexibilidade, permitindo que a sua transposição 

para os EM não alterasse as características dos seus sistemas contabilísticos. 

A 7ª Diretiva (Diretiva nº83/349/CEE) “tem como finalidade coordenar as legislações 

nacionais sobre a elaboração, a revisão de contas consolidadas, a publicidade das 

contas anuais consolidadas e o relatório consolidado de gestão, de forma a assegurar a 

comparabilidade e equivalência da informação financeira”, conforme descrito no 

Decreto-Lei nº238/1991, de 2 de Julho.  

                                                 
9
 Revoga o POC/77, consubstanciado no Decreto – Lei nº47/77, de 7 de Fevereiro. 

10
 Capítulo 13 – Normas de Consolidação de Contas e Capítulo 14 – Demonstrações Financeiras 

Consolidadas. 
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 A 7.ª Diretiva, veio reforçar a preocupação já identificada pela 4.ª Diretiva sobre a 

divulgação da informação das sociedades em regime de grupo e a preparação das contas 

consolidadas, resultado de um compromisso tendente à harmonização contabilística. 

Com a admissão de Portugal na UE, em 1986, a CNC
11

 foi responsável pela elaboração 

e aprovação da revisão ao POC. Por conseguinte, em 1991, a publicação do Decreto-Lei 

nº238/1991, de 2 de Julho, veio introduzir no sistema contabilístico português a 

obrigatoriedade generalizada de elaboração, publicação e divulgação de informação 

contabilística consolidada para os grupos de sociedades, estabelecidos na 7ª Diretiva, 

relativa ao direito das sociedades, aprovada pelo Conselho das Comunidades Europeias 

em 13 de Junho de 1983, e introduzindo ainda, as alterações correspondentes no CSC, 

no Código de Registo Comercial e no POC (conforme descrito no sumário do Decreto-

Lei nº238/1991, de 2 de Julho).  

A publicação deste diploma resultou, em algumas alterações significativas, 

principalmente no quadro contabilístico português ao impor a obrigação das 

“demonstrações financeiras consolidadas devem dar uma imagem verdadeira e 

apropriada da situação financeira e dos resultados do conjunto das empresas 

compreendidas na consolidação”
12

 como se de uma só entidade se tratasse. Reconhece-

se que, no normativo contabilístico, o grupo de empresas como uma unidade económica 

no domínio contabilístico, não obstante a individualidade jurídica dos seus elementos 

integrantes, obrigando à elaboração de contas consolidadas, à semelhança do que já 

acontecia com a generalidade dos países comunitários (Grenha et al., 2009). 

Esta medida representou um importante avanço no campo da informação consolidada 

em Portugal, ao conduzir à aplicação das principais características qualitativas e à 

uniformização de práticas contabilísticas apropriadas, relativa à obrigatoriedade de 

elaboração e apresentação deste tipo de informação, com vista a obter a imagem 

verdadeira e apropriada do grupo de sociedades, que se assume como distinta das 

unidades juridicamente autónomas que o compõem. 

                                                 
11

 A Comissão de Normalização Contabilística foi criada em 1980, através da Portaria nº819/80, de 13 de 

Outubro, com o objetivo de "assegurar o funcionamento e aperfeiçoamento da normalização 

contabilística nacional", conforme art.º4º do DL nº47/77, de 7 de Fevereiro. 
12

 Capítulo 13 – Normas de Consolidação de Contas - 13.2.2 ‐ Objetivo, relativo às Alterações ao POC, 

Anexo I do Decreto-Lei nº238/91, de 2 de Julho. 
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Posteriormente, dos acontecimentos legislativos mais importantes temos a publicação 

da Diretiva 2001/65/CE do Parlamento Europeu e do Conselho “que altera as 

Directivas 78/660/CEE, 83/349/CEE e 86/635/CEE relativamente às regras de 

valorimetria aplicáveis às contas anuais e consolidadas de certas formas de 

sociedades”; bem como a aprovação do Regulamento (CE) 1606/2002
13 

de 19 de Julho, 

do Parlamento Europeu e do Conselho, que impõe às sociedades cotadas em bolsa a 

apresentação de contas consolidadas de acordo com as normas internacionais de 

contabilidade e de relato financeiro. 

 

 Este regulamento tem “como objetivo a adopção e a utilização das normas 

internacionais de contabilidade na Comunidade, com vista a harmonizar as 

informações financeiras apresentadas pelas sociedades referidas no artigo 4º, por 

forma a assegurar um elevado grau de transparência e de comparabilidade das 

demonstrações financeiras e, deste modo, um funcionamento eficiente do mercado de 

capitais da Comunidade e do mercado interno”
 
(art.º 1º). 

 

O referido Regulamento, no disposto do seu artigo nº 4º e 5º, também define os termos 

do qual foram impostos mínimos em matéria de adoção, em 1 de Janeiro de 2005, das 

normas internacionais de contabilidade (as IAS e IFRS) pelas empresas nos casos em 

que os “seus valores mobiliários estiverem admitidos à negociação num mercado 

regulamentado de qualquer Estado-Membro”, e onde é estabelecido a permissão de os 

EM, por opção, alargarem o leque da exigência da adoção de tais normas a outras contas 

e/ou entidades. 

Na sequência deste regulamento, em 2005, é publicado o Decreto-Lei nº35/2005
14

, de 

17 de Fevereiro, que define os termos nos quais uma entidade é admitida no perímetro 

de consolidação de sociedades controladas pela empresa-mãe, mesmo que esta não 

                                                 
13

 O Regulamento (CE) nº1606/2002 veio estabelecer a adoção e a utilização, na Comunidade, das 

Normas Internacionais de Contabilidade - International Accounting Standards (IAS) e International 

Financial Reporting Standards (IFRS) e interpretações conexas - International Financial Reporting 

Interpretations Committee (SIC/IFRIC) (artº 2º). 
14

"O presente diploma transpõe para a ordem jurídica interna a Directiva nº2003/51/CE, do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 18 de Junho, que altera as Directivas n.os78/660/CEE, 83/349/CEE, 

86/635/CEE e 91/674/CEE, do Conselho, relativas às contas anuais e às contas consolidadas de certas 

formas de sociedades, bancos e outras instituições financeiras e empresas de seguros, e visa assegurar a 

coerência entre a legislação contabilística comunitária e as Normas Internacionais de Contabilidade, em 

vigor desde 1 de Maio de 2002" (art.º1º). 
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participe no capital dessas sociedades (independentemente da titularidade do capital), 

com a inclusão de duas novas alíneas ao artigo 1º do Decreto-Lei nº238/1991, de 2 de 

Julho:  

“f) Possa exercer, ou exerça efetivamente, influência dominante ou controlo sobre essa 

empresa; 

g) Exerça a gestão de outra empresa como se esta e a empresa-mãe constituíssem uma 

única entidade”. 

O Decreto-Lei nº35/2005, de 17 de Fevereiro, “transpõe para a ordem jurídica interna 

a Diretiva nº2003/51/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 de Junho”, 

adicionando na contabilidade nacional, à semelhança do descrito no Regulamento (CE) 

nº 1606/2002, de 19 de Julho, a imposição às empresas nacionais cotadas a prepararem 

as DF de acordo com as normas internacionais de contabilidade (art.º 11º). A partir do 

exercício que se inicie em 2005 estas sociedades têm de apresentar as DF de acordo 

com as IAS/IFRS, adotadas pela UE; permitindo que as não cotadas continuassem a 

utilizar as normas nacionais (Saraiva et al., 2015). 

Por força do Regulamento nº11/2005 da CMVM também as contas individuais anuais 

das sociedades cotadas têm de ser elaboradas pelas normas internacionais de 

contabilidade. 

Sumariamente, o Decreto-Lei nº35/2005, de 17 de Fevereiro, veio definir dois modelos 

contabilísticos para o espaço nacional: o modelo contabilístico do IASB, adotado pela 

UE nos termos do regulamento (CE) nº1606/2002, dirigido às entidades económicas 

com maiores exigências de relato financeiro em Portugal; e o modelo contabilístico 

constituído pelo POC, diretrizes contabilísticas e interpretações técnicas e ainda as 

respostas dadas pela Comissão Executiva da Comissão de Normalização Contabilística, 

dirigido às empresas com menores exigências de relato, nomeadamente as entidades não 

cotadas (Saraiva et al., 2015). 

Numa nota adicional, podemos acrescentar que as entidades nacionais cotadas nos 

exercícios em que se opere a obrigatoriedade de elaborar contas consolidadas nos 

termos das IAS/IFRS adotadas, as entidades ficam dispensadas de elaborar contas 

consolidadas nos termos do POC e demais regulamentação nacional aplicável. 
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Quer isto dizer que para este tipo de entidades consolidadas, as obrigações constantes 

do POC, do CSC, ou de outros diplomas, ficam implicitamente revogadas (Grenha et 

al., 2009). 

Posteriormente, a introdução do Sistema de Normalização Contabilística (SNC) em 

Portugal, publicado pelo DL nº158/2009, estabelece um conjunto de instrumentos, 

nomeadamente as NCRF como instrumentos principais da normalização contabilística, 

onde cada uma das normas regulamenta de forma expressa e desenvolvida os vários 

tratamentos de carácter técnico para o reconhecimento, a mensuração, a apresentação e 

divulgação das realidades económicas e financeiras das entidades (Rabaça, 2016). Estas 

normas constituem uma adaptação às normas internacionais de contabilidade tendo em 

consideração o tecido empresarial português. 

O SNC traduz-se assim, num modelo contabilístico mais assente em princípios do que 

em regras, com o objetivo de harmonização dos modelos contabilísticos nacionais dos 

países da UE, (Pinheiro et al., 2013), transpondo deste modo, para o normativo nacional 

as Normas Internacionais de Contabilidade e de Relato Financeiro (IAS/IFRS) 

emanadas pelo IASB e adotadas pela União Europeia, nos termos do Regulamento (CE) 

nº1606/2002, de 19 de Julho de 2002; mas garantindo a compatibilidade com as 

diretivas comunitárias (Saraiva et al., 2015). 

Como resultado do trabalho desenvolvido pelo CNC, o SNC assenta numa aproximação 

ao modelo do IASB, adotado na UE, o que proporciona maior comparabilidade entre os 

relatos financeiros das empresas nacionais com os relatos das empresas internacionais 

(Pinheiro et al., 2013) e inclui igualmente no presente Decreto-Lei, a respetiva 

disciplina jurídica e normativa, estabelecendo os requisitos relativos à obrigatoriedade 

de certas entidades terem de preparar e apresentar DFC, bem como à sua dispensa e 

exclusão (Grenha et al., 2009). 

O objetivo da normalização contabilística nacional transcreve-se na aproximação, tanto 

quanto possível, dos novos padrões comunitários, por forma a proporcionar ao nosso 

país o alinhamento com as diretivas e regulamentos em matéria contabilística da UE, 

sem ignorar, porém, as características e necessidades específicas do tecido económico 

nacional (Grenha et al., 2009). 
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Com a introdução do SNC, a informação financeira em Portugal ganhou uma maior 

importância, com os seus aspetos qualitativos e restrições associados à sua elaboração e 

divulgação. A informação relatada já não é caracterizada como sendo somente uma 

técnica contabilística, mas como um dos mais importantes elementos para a tomada de 

decisão da plenitude dos seus interessados (stakeholders). 

A entrada em vigor do DL nº158/2009, implica a revogação do POC, das Diretrizes 

Contabilísticas e respetiva legislação em vigor. 

Recentemente, o normativo nacional, o DL nº98/2015, transpôs a Diretiva 2013/34/UE, 

de 26 de Junho, e que vem dar mais atenção à normalização contabilística.  

2.5.2. A Consolidação de contas e as alterações introduzidas pelo DL 

nº98/2015 

Na sequência da necessidade de uma revisão às diretivas, foi publicada a Diretiva 

2013/34/UE, de 26 de Junho, transposta para o normativo nacional, e com aplicação aos 

períodos económicos que se iniciem em ou após 1 de Janeiro de 2016 (Jesus e Antão, 

2015). 

Esta diretiva é “relativa às demonstrações financeiras anuais, às demonstrações 

financeiras consolidadas e aos relatórios conexos de certas formas de empresas, que 

altera a Diretiva 2006/43/CE do Parlamento Europeu e do Conselho e revoga as 

Diretivas 78/660/CEE e 83/349/CEE do Conselho” (Texto da introdução da Diretiva 

2013/34/UE, de 26 de Junho). 

Os principais objetivos da diretiva são: a redução de encargos administrativos das 

pequenas e médias empresas e a simplificação de procedimentos de relato financeiro, a 

redução da informação nas notas anexas às DF e dispensar a preparação de DFC para 

grupos de pequenas empresas. Esta diretiva tem como principal propósito, 

desburocratização e desoneração das pequenas e médias entidades de elevados encargos 

administrativos, a melhoria do meio empresarial e promover a internacionalização das 

empresas, conforme a Diretiva 2013/34/UE, de 26 de Junho. 
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O DL nº98/2015 vem assim integrar no SNC “as alterações consideradas 

indispensáveis para garantir a sua conformidade com aquela diretiva, dentro das 

opções aí permitidas aos Estados-Membros”.  

No âmbito do processo de transposição da diretiva, o DL nº98/2015, resulta em várias 

alterações ao DL nº158/2009, com a alteração de várias disposições e aditamento de 

outras considerações (Inácio e Ribeiro, 2017) e na alteração do Código das Sociedades 

Comerciais. 

Um dos objetivos enumerados na referida diretiva, visa proteger os PG da preparação de 

DFC, pois afirma que os utilizadores das DF de pequenas empresas têm necessidades de 

informação menores e mais simplificadas e seria dispendioso elaborar contas 

financeiras para além das demonstrações financeiras individuais da empresa-mãe e suas 

participadas. 

No entanto, no artigo de (Silva, 2014), redigido antes da publicação do DL nº98/2015, 

adverte que a simplificação dos pontos identificados nos objetivos da diretiva pode criar 

nos utentes das DF alguma insegurança e falta de credibilidade no momento das 

tomadas de decisão económicas, nomeadamente porque os EM vêm impor às pequenas 

empresas uma menor exigência no que respeita à preparação de informação 

contabilística e de relato financeiro, o que corrobora com a atual literatura. 

 Com as alterações introduzidas na diminuição dos limites de dispensa, pode resultar 

num aumento do número de PG que ficam sujeitos a consolidação, conforme o art.º 7º 

do DL nº158/2009 alterado pelo DL nº 98/2015, que estabelece as condições de 

dispensa de elaboração de contas consolidadas e os limites de consolidação que foram 

alterados, e consequentemente assim, nesta fase de adaptação aos limites definidos pela 

diretiva ficam sujeitos a um aumento de gastos administrativos. 

Assim, conforme o preceituado no nº 1 do art.º 7º, um pequeno grupo constituído pela 

empresa-mãe e pelas empresas subsidiárias a incluir na consolidação e que, em base 

consolidada e à data do balanço da empresa-mãe, tal como definido no nº1 do art.º 9ºB 

(artigo aditado) fica dispensada de elaborar contas consolidadas, quando não 

ultrapassem dois dos três limites definidos. Ou seja, para se saber se o grupo consolida 
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ou não as contas, terá que fazer uma “consolidação mínima” de forma a saber se está ou 

não obrigado a aplicar o processo de consolidação. 

No seguinte quadro, apresentamos a alteração dos critérios de limitação, o que com a 

entrada em vigor dos novos limites abrange mais pequenos grupos que até à data de 31 

de Dezembro de 2015 estariam dispensados. 

Em relação aos PG, a diretiva faculta aos EM a possibilidade de definir limiares que 

excedam os limiares indicados como mínimos, mas não podem exceder os limiares 

máximos. Assim cada EM define os limites que acham mais apropriado à realidade 

individual de cada país, dando apenas diretrizes (art.º 3º nº5 da Diretiva 2013/34/UE, de 

26 de Junho). 

Conforme verificamos na Tabela 7 - Parâmetros de classificação tipológica dos grupos, 

o atual normativo nacional fixou os seus atuais limites para a dispensa de consolidação 

pela aplicação dos limites máximos da diretiva contabilística, o que corrobora com os 

objetivos da diretiva, em dispensar os PG de apresentar contas consolidadas.  

Tabela 7 - Parâmetros de classificação tipológica dos grupos 

 Total do Balanço 
Volume de Negócios 

Líquidos 

Nº médio de 

empregados 

durante o período 

Até 31 de Dezembro de 

2015 

Pelo DL nº158/2009 

7 500 000€ 15 000 000€ 250 

A partir de 2016 

Pelo DL nº98/2015 
6 000 000€ 12 000 000€ 50 

Diretiva 2013/34/UE 

(limite mínimo) 
4 000 000€ 8 000 000€ 50 

Diretiva 2013/34/UE 

(limite máximo) 
6 000 000€ 12 000 000€ 50 

Fonte: adaptado do Decreto-Lei nº98/2015, de 2 de Junho e Diretiva 2013/34/UE, de 26 de Junho  

Alternativamente, quando não seja possível determinar uma base consolidada, no caso 

de os valores contabilísticos das ações ou quotas das entidades incluídas no processo de 

consolidação não forem compensados pela fração que representam do capital próprio, e 
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se não forem eliminadas as operações efetuadas entre as empresas incluídas do 

perímetro de consolidação, quando incluídos na quantia escriturada do ativo, então, os 

limites do balanço e volume de negócios são majorados em 20%, e desta forma, os PG 

estão dispensados da apresentação das contas consolidadas, de acordo com o nº2 do art.º 

9ºB. 

Outra alteração de referir que, até 31 de dezembro de 2015 por aplicação do artigo 9º do 

Decreto-Lei nº158/2009, as NCRF-PE não podiam ser adotadas por entidades que por 

razões legais ou estatutárias tivessem as suas DF sujeitas à certificação legal das contas, 

ainda que não ultrapasse dois dos três limites previstos no nº1 do art.º 9º, ou por outro 

lado, o nº3 do art.º 9º também não permitia que uma pequena entidade adotasse a 

NCRF-PE se essa entidade integrasse o perímetro de consolidação de uma entidade que 

apresentasse DFC. 

Com a alteração que foi feita ao SNC pelo Decreto-Lei n.º98/2015, de 2 de junho, o 

Artigo 9.º do Decreto-Lei n.º159/2009, de 13 de Julho foi alterado, deixando de estar 

previstas as duas limitações anteriores que impediam uma pequena entidade de aplicar a 

NCRF-PE (sujeição a Certificação Legal de Contas (CLC) e integrar a consolidação). 

Assim sendo, a entidade aplica o referencial contabilístico de acordo com os novos 

limites de categoria de entidades definidos no DL nº98/2015 e a certificação legal de 

contas é feita nesse mesmo referencial (Inácio e Ribeiro, 2017). 

O que significa que neste momento é possível ter pequenas entidades ou microentidades 

que estão sujeitas a CLC e que não aplicam o SNC normal (as NCRF), embora lhes seja 

aplicado uma certificação com um teor mais simplificado. O mesmo acontece em 

grupos sujeitos a consolidação em que pequenas entidades ou microentidades desse 

grupo podem não aplicar o SNC normal. Nestes casos, a consolidação requer 

ajustamentos nas contas dessas entidades para que exista uniformização de políticas 

contabilísticas (são feitos ajustamentos às contas apresentadas pelas pequenas entidades 

e microentidades para que sejam consistentes com as políticas definidas para a 

preparação das contas consolidadas), afastando problemas com a falta de 

comparabilidade e fiabilidade. 

Um dos objetivos traçados pela diretiva, a simplificação do funcionamento das 

pequenas entidades e microentidades e dos PG, pode-se verificar um recuo na 
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convergência com as normas internacionais, visto que a grande maioria das empresas 

portuguesas passará a integrar-se nas categorias de micro e pequenas entidades e na 

categoria de pequeno grupo, (Saraiva et al., 2015), que se verifica um impacto negativo 

pelo aumento dos encargos administrativos, em vez da redução preconizada na diretiva 

e a perda de qualidade financeira para alguns grupos de empresas. A identificação de 

alguns problemas na implementação da diretiva coloca mesmo em causa a tão defendida 

harmonização contabilística, pois é permitido os EM terem algumas opções de 

aplicação (Silva, 2016). 

Em resumo, como já referido, com o atual DL nº 98/2015 no que respeita às contas 

consolidadas demonstra que há várias pequenas alterações que impliquem que um grupo 

que anteriormente não estava obrigado a apresentar contas consolidadas tenha de iniciar 

esse processo de implementação (Inácio e Ribeiro, 2017). 

 

2.6. Informação individual versus informação consolidada: vantagens e 

desvantagens 

A informação prestada sobre o desempenho e posição financeira por cada uma das 

entidades juridicamente independentes é exígua para se ter o conhecimento da realidade 

integrada que é o grupo, podendo não traduzir a verdadeira situação patrimonial e 

financeira, mas uma realidade distorcida dada a existência de transações intragrupo. A 

distorção pode ser reduzida quando as contas são elaboradas conjuntamente e não 

analisadas individualmente.  

A indispensabilidade da consolidação de contas decorre do crescimento dos grupos de 

sociedade, e pelo facto de as contas anuais individuais de cada empresa integrante no 

grupo não refletir de forma fiel e autêntica o património e rendibilidade do grupo, como 

se de uma única entidade se tratasse. 

A consolidação é criadora de informações úteis, na medida em que nalguns casos são 

complementares à informação individual, divulgando informações que não seriam 

obtidas através das contas individuais da empresa-mãe (Macedo et al., 2013).  
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Por um lado, a elaboração e divulgação de contas consolidadas visam a proteção dos 

interesses dos acionistas e de outros utilizadores, e por outro, a comparabilidade da 

informação entre diferentes grupos perante uma realidade organizacional que se 

assemelham pelo tipo de atividade e estrutura, e assim conhecerem o seu próprio 

posicionamento face ao mercado.  

No que se concerne às vantagens, a opção pelas contas consolidadas em complemento 

às contas individuais apresentadas por cada uma das entidades que constituem o grupo, 

pode-se mencionar que as contas consolidadas fornecem uma prestação de informação 

mais completa que as contas individuais (são entendidas como uma extensão das 

demonstrações financeiras individuais da sociedade dominante), pois permitem verificar 

informações sobre os elementos económicos e financeiros controlados pelo grupo 

resultante da existência de um único controlo sobre o mesmo (Lopes, 2011). E fornecem 

ainda informações sobre as transações exteriores ao grupo, permitindo eliminar todas as 

eventuais transações efetuadas intragrupo. 

Outra vantagem prende-se com o facto de apesar de nas contas consolidadas existir uma 

perda implícita de detalhes que resultam do processo de agregação/ajustamentos, as 

contas consolidadas permitem ter acesso a uma análise relativa ao peso económico real 

do grupo integrando as empresas controladas, e possibilita aos profissionais preparar e 

facultar uma informação contabilística consolidada de forma mais fidedigna, garantindo 

uma maior utilidade da informação nas tomadas de decisão. 

As contas consolidadas possibilitam compreender as razões que justifiquem oscilações 

significativas face aos resultados conjeturados, através da observação e análise da 

evolução dos resultados do grupo. Sendo que, permite identificar o contributo de cada 

participada para o resultado do grupo e a prestação de informação interna que facilita a 

compreensão da posição financeira e do desempenho individual de cada entidade 

pertencente ao grupo (Oliveira, 2016). 

A consolidação de contas também apresenta algumas desvantagens principalmente 

devido à complexidade de todo o processo.  O processo de preparação das DFC, a 

aplicação de princípios e políticas contabilísticas e não de critérios de avaliação 

económica, origina na prestação de informação consolidada através da agregação de 
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contas individuais das entidades do grupo, (Macedo et al., 2013) uniformiza o resultado 

da informação prestada mas reduz o impacto económico, o que pode refletir num 

resultado desajustado, menos próximo da realidade económica do grupo e com falhas 

que podem ser consideradas materialmente relevantes na interpretação das contas 

(Oliveira, 2016). 

Outra desvantagem prende-se com a falta de uma clara definição das entidades que 

integrem o perímetro de consolidação e dos critérios relacionadas com as exclusões ou 

isenções contempladas na generalidade das normas contabilísticas, que conduzem a uma 

discricionariedade significativa, levando a que as empresas se aproveitem de estratégias 

fiscais mais favoráveis, considerando no perímetro de consolidação as entidades com os 

resultados que mais lhe convém apresentar para efeitos de consolidação.  

Conjuntamente, as dificuldades de interpretação que resultam da multiplicidade de 

atividades, períodos de exercício económico diferentes, diferentes políticas 

contabilísticas e critérios valorimétricos, mercados e estruturas económicas e 

financeiras que coexistem no grupo são considerados fatores inibidores à falta de 

qualidade da informação financeira consolidada, conduzindo a que as DFC não 

traduzam de forma verdadeira e apropriada a realidade económica e financeira do grupo 

(Macedo et al., 2013). Dificilmente se encontram dois grupos de sociedades com a 

mesma estrutura e com a mesma tipologia de resultados, o que pode, naturalmente, 

inviabilizar o sentido de comparação e análise entre os grupos (Oliveira, 2016). 

A comparabilidade dentro de um grupo também é colocada em causa se, ao longo do 

tempo, existirem alterações internas como a entrada e saída de entidades para o 

perímetro de consolidação e se existirem alterações de percentagens de participação que 

sejam significantes e frequentes. A falta de estabilidade ao longo dos exercícios dos 

métodos e procedimentos aplicados no processo de consolidação também dificulta a 

comparabilidade.  

A falta de homogeneidade das contas consolidadas é um dos principais fatores que 

condiciona a comparabilidade no espaço (entre diferentes grupos) e no tempo (mesmo 

grupo, entre diferentes períodos), o que devido à própria complexidade do processo de 

consolidação são barreiras atualmente difíceis de contornar (Oliveira, 2016). 
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As características individuais das entidades acabam por ser diluídas aquando do 

processo de consolidação, perdendo-se a perceção de quais são as entidades lucrativas e 

quais são as não lucrativas. Contudo, esta limitação pode ser suprida pela informação 

complementar prestada no anexo e no relatório consolidado de gestão
15

 pela 

discriminação dos resultados individuais de cada entidade do grupo (Oliveira, 2016). 

Por fim, acrescentamos a limitação mais denotada pelos gestores dos PG que é o 

elevado custo de todo o processo de consolidação. A relação custo-benefício distingue-

se como um fator de elevada ponderação na tomada de decisão pelos PG em 

implementarem a consolidação de contas, pois para além de ser necessário a contratação 

de um profissional com conhecimentos técnicos do processo de consolidação, muitas 

das vezes o processo torna-se de difícil realização, um tanto moroso e tendencialmente 

complexo, por consequência das limitações apontadas anteriormente. Esta situação terá 

como agravante a existência de diferentes ERP (Enterprise Resource Planning) nas 

diversas entidades adjacentes ao perímetro de consolidação tornando este processo 

exponencialmente mais difícil de materialização. 

É perfeitamente concebível que o racional económico possa ponderar de forma decisiva 

na decisão dos gestores. Contudo, esta defesa poderá não ser assim tão linear dado que, 

grande parte dos PG poderão ter as infraestruturas necessárias para a adoção de 

consolidação de contas (nomeadamente, os ERP's, o ROC ou CC). Desta forma, 

acredita-se que muitas vezes o que está em causa é o trade-off qualidade-custo 

associado à informação. 

 

2.7. Obrigatoriedade e dispensa da elaboração de contas consolidadas e 

exclusões da consolidação 

Interessa também distinguir, os conceitos de dispensa e exclusão pois têm diferentes 

âmbitos de aplicação. A dispensa aplica-se às empresas-mãe, juridicamente definida 

como controladora de um grupo de sociedades, mas contabilisticamente pode a 

empresa-mãe não preencher os requisitos para aplicar o regime de obrigatoriedade 

(Lopes e Trabucho, 2010). 

                                                 
15

 Conforme art.º 508º C - Relatório consolidado de gestão do CSC. 
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O conceito de exclusão não se aplica à empresa-mãe, mas às suas subsidiárias que 

embora classificadas juridicamente e economicamente como participadas pela empresa-

mãe, contabilisticamente podem não ser consideradas no perímetro de consolidação, 

porque por exemplo, no caso de não existir um controlo efetivo (Lopes e Trabucho, 

2010). 

A regra geral da consolidação em SNC é a da obrigatoriedade, o que de acordo com o 

art.º 6.º do DL nº 158/2009, qualquer empresa-mãe sujeita ao direito nacional é obrigada 

a elaborar DFC do grupo constituído pela própria empresa-mãe e por todas as suas 

subsidiárias, qualquer que seja o local onde esteja situada a sede estatutária destas 

entidades, sobre as quais: 

 “Independentemente da titularidade do capital, se verifique que, em alternativa: 

a) Possa exercer, ou exerça efetivamente, influência dominante ou controlo; 

b) Exerça a gestão como se as duas constituíssem uma única entidade. 

 Sendo titular de capital, quando ocorra uma das seguintes situações: 

a) Tenha a maioria dos direitos de voto, exceto se for demonstrado que esses 

direitos não conferem o controlo; 

b) Tenha o direito de designar ou de destituir a maioria dos titulares do órgão 

de gestão de uma entidade com poderes para gerir as políticas financeiras e 

operacionais dessa entidade; 

c) Exerça uma influência dominante sobre uma entidade, por força de um 

contrato celebrado com esta ou de uma outra cláusula do contrato social desta; 

d) Detenha, pelo menos, 20% dos direitos de voto e a maioria dos titulares do 

órgão de gestão de uma entidade com poderes para gerir as políticas financeiras 

e operacionais dessa entidade, que tenham estado em funções durante o período 

a que se reportam as demonstrações financeiras consolidadas, bem como, no 

período precedente e até ao momento em que estas sejam elaboradas, tenham 

sido exclusivamente designados como consequência do exercício dos seus 

direitos de voto; 
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e) Disponha, por si só ou por força de um acordo com outros titulares do 

capital desta entidade, da maioria dos direitos de voto dos titulares do capital 

da mesma”. 

Quando a empresa-mãe prepara as DFC por obrigação ou por opção, terá que identificar 

todas as suas subsidiárias e associadas, e depois são incluídas ou excluídas do processo 

de consolidação, consoante determinados critérios que possibilitam ou não a exclusão. 

Convém referir que uma SGPS, enquanto empresa-mãe, que detenha uma ou várias 

participações apenas em associadas e empresas multigrupo, não tem a obrigação de 

consolidar se não detiver participações em empresas subsidiárias. Todavia, se a SGPS, 

detenha participações em uma ou várias subsidiárias e em uma ou várias associadas ou 

multigrupo, já se encontra dentro das condições exigidas para a elaboração das contas 

consolidadas, mesmo que uma ou mais das subsidiárias possam estar excluídas da 

consolidação, pelas razões que veremos mais à frente. 

Como exceção à regra, o art.º 7º do DL nº158/2009 descreve os casos de aplicação de 

dispensa de elaboração das contas consolidadas, assim a empresa-mãe fica dispensada 

quando: 

 A empresa-mãe de um pequeno grupo, quando a base consolidada à data do 

balanço ou a base simples através da majoração, não ultrapassa os limites 

definidos na Tabela 7 - Parâmetros de classificação tipológica dos grupos. 

 A empresa-mãe que também seja uma subsidiária (sub-holding), incluindo uma 

entidade de interesse público, é objeto de dispensa, a não ser que sejam “os 

emitentes de valores mobiliários admitidos à negociação num mercado 

regulamentado
16

“, e “quando a sua própria empresa-mãe esteja subordinada à 

legislação de um Estado membro da União Europeia”. E desde que não seja 

titular de todas as partes de capital disponíveis (não detidas pelos órgãos sociais 

e de fiscalização) da entidade dispensada, ou os interesses que não controlam 

(desde que inferiores a 10% do capital da entidade dispensada) não tenham 

solicitado a elaboração de DFC pelo menos seis meses antes do fim do período e 

                                                 
16

 Alínea a) do artigo 2.º do Decreto-Lei nº225/2008, de 20 de Novembro, alterado pelo Decreto-Lei 

nº71/2010, de 18 de Junho 
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a empresa-mãe “detenha 90% ou mais das partes de capital da entidade 

dispensada”. 

 

Esta dispensa só se verifica se cumulativamente: a entidade dispensada (sub-holding) e 

suas subsidiárias estejam sujeitas às DFC de uma empresa-mãe (a holding) pertencente 

a um EM da UE; se essas DFC e o relatório consolidado de gestão elaborado pela 

holding estarem sujeitos a revisão legal de contas; e se as DFC, o relatório consolidado 

de gestão e documento emitido pela revisão legal de contas, estejam publicados em 

língua portuguesa. 

Nesta situação, a dispensa centra-se na exclusão da empresa-mãe que sendo subsidiária 

também seja empresa com valores cotados, permitindo a dispensa desde que não haja 

intenção declarada das restantes empresas detentoras de capital (o regime atual) (Inácio 

e Ribeiro, 2017). 

Este tipo de dispensa referido no ponto anterior, inclusive a dispensa aplicada pelos 

limites dos PG, de acordo com o nº 5 do art.º 7º do Decreto-Lei nº158/2009 alterado, 

não se verificam “caso uma das entidades a consolidar seja uma sociedade cujos 

valores mobiliários tenham sido admitidos ou estejam em processo de admissão à 

negociação num mercado regulamentado de qualquer EM da UE, ou uma entidade de 

interesse público”. O que se entende como uma contradição com o referido no art.º 3º, 

pois as entidades cotadas em bolsa são consideradas entidades de interesse público, 

conforme o conceito definido no anexo do art.º 2º do DL nº148/2015, de 9 de Setembro 

(Inácio e Ribeiro, 2017). 

 

 A empresa-mãe, que apenas detenha subsidiárias que não sejam materialmente 

relevantes e desde que, não comprometam a posição verdadeira e apropriada das 

DF (individuais ou no seu conjunto);  

 A empresa-mãe, em que todas as suas subsidiárias possam ser excluídas da 

consolidação, conforme as situações abaixo indicadas. 
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Não estando a empresa-mãe dispensada de elaborar DFC, importa analisar as 

subsidiárias que poderão ser ou não ser excluídas do perímetro de consolidação, que são 

as entidades que conforme art.º 8º do DL nº158/2009: 

 Não sejam materialmente relevantes face ao conjunto total do grupo que 

consolida, ou seja, a sua não consolidação não vai afetar a opinião que o utente 

das DF tem sobre o grupo. Mas no caso de duas ou mais entidades que 

individualmente sejam imateriais, mas no seu conjunto sejam consideradas 

materialmente relevantes, neste caso não são excluídas da consolidação; ou 

 Se existirem “restrições severas e duradouras” que dificultem a empresa-mãe de 

exercer o seu controlo sobre essa entidade, por exemplo, quando as subsidiárias 

estão localizadas em países de substancial risco politico e/ou económico; ou 

 As partes de capital desta entidade tenham sido adquiridas para obter um 

rendimento quase imediato, tendo em vista a sua cessão posterior, e enquanto se 

mantenham classificadas para venda; ou 

 Se não for possível obter as informações necessárias com a tempestividade 

necessária ou sem que para isso, tenha de incorrer em gastos desmesurados (este 

facto deve ser devidamente comprovado). 

O facto de as subsidiárias pertencentes ao grupo terem atividades económicas díspares 

não é razão para aplicarem a exclusão da consolidação. 

As entidades subsidiárias que preparam as suas DFC de acordo com as normas 

internacionais de contabilidade adotadas pela UE, não são excluídas da consolidação. 
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3. OS PEQUENOS GRUPOS 

Os pequenos grupos são constituídos por pequenas entidades e microentidades. Estas 

entidades ocupam a principal fatia (um total de 99,4% no período de 2015, sendo que 

96,2% são microentidades (“Pequenas e médias empresas em % do total de empresas: 

total e por dimensão - Portugal,” 2017) da economia nacional e contribuem 

significativamente para a economia portuguesa.  

Vários estudos, nomeadamente ((Duréndez et al., 2016), (Broccardo, 2009) e (Schäffer 

et al., 2015)), têm demonstrado que estas entidades têm especificidades muito próprias 

na forma como operam no mercado e como gerem os seus negócios internamente. São 

caracterizadas por serem prudentes nas decisões de investimento e de financiamento; 

lidam de forma competente com a gestão quotidiana (a parte operacional da gestão de 

um negócio); têm mais transparência na visão a longo prazo da estratégia; os gestores 

são profissionais ativos e experientes no negócio da empresa; e em muitos dos casos 

neste tipo de dimensão de empresas, os gestores são os acionistas (têm uma estrutura 

organizacional centralizada e informal). 

Quando o detentor do capital assume todas as responsabilidades de gestão, elimina 

qualquer possibilidade de existência de assimetria de informação ou conflitos de 

agência. As decisões inerentes ao negócio operacional e estratégico são diretamente 

tomadas pelo proprietário, como parte interventiva no negócio e que detém o know-how 

dos negócios das participadas pertencentes ao grupo.  

O facto de os PG alegarem a dispensa de consolidação de contas, coloca-os numa 

posição que têm de encontrar sistemas alternativos que permitam obter informação 

contabilística e financeira sobre as entidades pertencentes ao grupo. As tomadas de 

decisão devem-se basear em dados recolhidos e comprovados em sistemas de 

informação que auxiliam a gestão. 

O controlo de gestão pode ser realizado através de um conjunto de sistemas, 

instrumentos e processos que servem para planear, analisar, medir e controlar os 

resultados dos objetivos estrategicamente traçados. Estes mecanismos de gestão têm-se 

considerado uma vantagem competitiva sustentável se forem corretamente 

desenvolvidos e estruturados (Duréndez et al., 2016).  
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De acordo com um estudo empírico elaborado por Duréndez et al. (2016) sobre as 

pequenas e médias empresas familiares e não familiares em Múrcia (Espanha), os 

resultados comprovam que a utilização de sistemas de controlo de gestão influencia 

positivamente a performance das empresas, o que evidencia a semelhança existente 

entre pequenas entidades e empresas familiares. 

Exemplos de instrumentos de sistemas de controlo de gestão são: o balanced scorecard, 

indicadores de performance para avaliar o desempenho financeiro (KPI'S - Key 

Performance Indicators), o ERP, budgeting e o tableau du board, (Jordan et al., 2015).  

Muitos dos pequenos grupos em Portugal são detidos e geridos por famílias - os 

designados family business. À semelhança do que acontece em empresas não familiares, 

os proprietários e os gestores são as mesmas pessoas e, portanto, a necessidade de se 

apoiarem em sistemas de gestão para gerirem os seus negócios é preponderante. 

Nestas empresas o grau de delegação é limitado, e consequentemente o controlo de 

gestão é baseado no seu conhecimento, embora com um foco na área operacional 

(Broccardo, 2009). 

Etimologicamente as empresas familiares tendem a gerir o seu negócio com foco a 

longo prazo, com a perspetiva de continuidade e transmissão intergeracional da 

propriedade (PwC, 2016). Para estas, a questão da honra e prestígio social é uma 

constante. Do ponto de vista da gestão, elas devem ter uma liderança informal orientada 

para a parte operacional e desenvolvimento tecnológico da organização, colmatando 

eventuais lacunas na parte administrativa-financeira através da contratação de gestores 

externos (Schäffer et al., 2015). 

Sucintamente, é percetível que os pequenos e médios grupos e empresas familiares 

quando a gestão ativa se converge com a titularidade de propriedade, a informação pode 

advir de um sistema contabilístico que integre a consolidação de contas ou de sistemas 

alternativos provenientes da aplicação de princípios e mecanismos de controlo de 

gestão. Logo, PG que dispensam a consolidação de contas têm frequentemente, sistemas 

alternativos de informação de gestão. 
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4. METODOLOGIA 

4.1. Metodologia qualitativa: estudos de caso 

A metodologia de qualquer estudo de investigação deve ser selecionada mediante as 

questões que se pretendem investigar, na medida que são as questões de investigação 

que determinam o quadro conceptual e a metodologia a seguir. O processo de 

investigação pode adquirir um paradigma quantitativo, qualitativo ou ainda a 

conjugação de ambos (Ketele e Roegiers, 1993). 

Neste trabalho será aplicado o método qualitativo, considera-se o método que melhor 

atende ao âmbito da presente investigação, aos seus objetivos e às suas questões de 

investigação. 

A aplicação da metodologia quantitativa na análise de dados com recurso à informação 

divulgada no relatório e contas das empresas não iria suportar as respostas às questões 

de investigação definidas. Trata-se de questões ao qual as respostas não são divulgadas 

ao público nem constam na informação financeira divulgada pelas empresas. 

Outra condicionante, prende-se com o facto de não existir uma base de dados disponível 

que nos permita identificar todas as empresas-mãe (pequenos grupos) com aplicações 

financeiras noutras entidades e se estas aproveitam a dispensa que está prevista na lei ou 

tomam a opção de apresentar contas consolidadas. Pois pelo facto de que nem todas as 

empresas-mãe incluírem na sua designação social “sociedades gestores de participações 

sociais” ou somente “SGPS”, dificulta o processo de elaborar uma base de dados 

completa, que considere todos os PG ativos de sociedades portuguesas. 

 

Quanto ao objetivo da investigação, o estudo de caso classifica-se por ser: descritivo, 

exploratório ou explanatório (Yin, 1993). Dada à natureza do tema em investigação, 

parece-nos apropriado a opção por uma metodologia descritiva e exploratória. 

Descritiva entendida como um “processo preparatório de uma avaliação ou de uma 

investigação” (Ketele e Roegiers, 1993, p. 118), serve para descrever o fenómeno “o 

mais rigorosamente possível” (Ketele e Roegiers, 1993, p.118) dentro do contexto onde 

se insere o tema de investigação. E exploratória porque trata de problemas pouco 

discutidos e sublinha a importância de uma fase heurística “feita de observação e de 
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reflexão, a fim de gerar hipóteses” (Ketele e Roegiers, 1993, p.118) ou propostas para 

futuras investigações (Yin, 1993). 

 

Como método de pesquisa foi selecionado o estudo de caso. É considerado a estratégia 

de investigação mais utilizada para a realização de abordagens empíricas qualitativas. 

Segundo Yin (2009, p.4) “o método de estudo de caso permite aos investigadores 

reterem características holísticas e significativas de eventos da vida real”
17

. No estudo 

de caso, “o foco é um fenômeno contemporâneo dentro de um contexto da vida real”, e 

aplica-se quando “Como” e “Porquê” são questões a serem colocadas e o investigador 

tem pouco controlo sobre os eventos da investigação (Yin, 2009, p.2). 

 

Esta pesquisa foi conduzida através de uma análise empírica do estudo exploratório de 

múltiplos casos. O estudo de casos múltiplos é mais substancial no alcance dos 

resultados às questões de investigação, podem-se traduzir em situações contrastantes ou 

confirmatórias, produzindo um efeito mais forte (Yin, 2009) sobre o que já é conhecido 

de pesquisas anteriormente realizadas. 

 

Através da aplicação desta estratégia de investigação, conseguimos ter uma abordagem 

mais direta junto dos agentes intervenientes nos problemas colocados acerca das razões 

dos PG aplicarem a dispensa de apresentação de contas consolidadas e na ausência desta 

informação consolidada acerca do negócio do grupo, como os gestores gerem os 

negócios das entidades. E obteremos uma perspetiva dissemelhante junto dos agentes 

intervenientes de um PG que está obrigado a consolidar contas. 

Para tal, foram selecionados três estudos de caso de pequenos grupos aos quais pela 

aplicação do normativo legal se encontram dispensados ou obrigados a elaborar e 

apresentar DFC e desta forma, temos uma recolha de dados mais diversificada e 

qualitativa, em contraste com o cenário de investigação de um único estudo de caso. 

 

 

 

                                                 
17

 As traduções em todo o estudo são livres do autor. 
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4.2. Recolha de informação 

O presente estudo realizou-se numa única fase, após a definição da amostra dos PG a 

estudar, e ao qual consistiu na elaboração de um guião de questões abertas centradas em 

duas áreas:  

 A área fulcral da questão de investigação: a abordagem sobre as razões que 

suportam a decisão dos OG em não optarem pela consolidação das contas de um 

pequeno grupo económico e da consciência que esta opção origina a uma falta 

de informação sobre o negócio;  

E a abordagem a um PG que iniciou a elaboração e apresentação de contas 

consolidadas pela primeira vez, por força da alteração do normativo legal; 

 A área de sistemas de gestão: compreender como os CEO (Chief Executive 

Officer) destas pequenas entidades pertencentes a um grupo têm perceção do 

valor económico e financeiro do grupo expurgando todas as transações 

existentes intragrupo e que mecanismos alternativos utilizam para ter acesso a 

uma informação económica e financeira detalhada do grupo de como uma única 

entidade económica se tratasse. 

E como o CEO de um PG que anteriormente não consolidava contas e passou a 

estar obrigado a apresentar contas consolidadas, explana o papel dos sistemas de 

gestão nas duas fases. 

Os principais instrumentos de recolha de informações mais reconhecidos distinguem-se: 

o recurso a questionários, a prática de entrevistas, o estudo de documentos e a 

observação direta e/ou participante (Ketele e Roegiers, 1993). 

Para a realização deste estudo, para a recolha de dados recorreu-se inicialmente à fonte 

documental, pela análise do relatório e contas e análise de outros documentos cedidos 

pelas empresas-mãe e posteriormente recorreu-se à entrevista semidirigida aos 

principais agentes de tomada de decisão da utilização da dispensa de consolidar as 

contas (porque não contrariaram a dispensa permitida pelo normativo nacional) e aos 

agentes influenciadores da tomada de decisão dos OG. 
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A entrevista como principal instrumento de recolha de dados permite uma recolha de 

respostas sobre os pontos mais relevantes da investigação junto dos principais agentes 

entendidos por serem os únicos decisores e influenciadores da opção por manterem a 

dispensa de apresentar contas consolidadas, e na recolha de respostas junto dos agentes 

de gestão e técnicos profissionais de um PG quando lhes foi imposto a consolidação de 

contas. 

 

A opção por outros métodos de investigação como a realização de um inquérito para 

uma amostra extensível a todos agentes de gestão e agentes profissionais técnicos (ROC 

e CC dos PG sedeados em Portugal seria um processo algo demorado (condicionado 

pelo tempo útil de realização desta investigação) e porventura de difícil feedback por 

parte dos agentes. 

 

Desta forma, para a realização das entrevistas elaborou-se um guião com as ideias base 

a abordar e investigar, um com questões dirigidas aos OG, e um outro guião com 

questões a serem colocadas ao contabilista certificado e ao revisor oficial de contas. 

 

4.3. Os casos 

Os estudos de caso selecionados obedecem a uma seleção não aleatória, e de 

amostragem por conveniência. A amostra é classificada de múltipla, pois a investigação 

incide sobre três estudos de caso, pelo que teremos diversos inquiridos. 

 O primeiro estudo de caso foi selecionado por conhecimento direto da investigadora, 

enquanto contabilista certificada do pequeno grupo. 

 O segundo estudo de caso foi selecionado por indicação dos CEO do primeiro estudo 

de caso, pois os administradores tinham conhecimento que se tratava de um pequeno 

grupo que igualmente se enquadrava na dispensa de apresentação de contas 

consolidadas, embora não partilhem totalmente as mesmas razões legais de dispensa 

definidas no DL nº158/2009. 
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O terceiro estudo de caso foi selecionado para uma amostra de empresas SGPS que 

prestaram contas para o exercício económico de 2016, sediadas na região Entre Douro e 

Minho, para os distritos: Aveiro, Braga, Porto, Viana do Castelo, e Viseu
18

. A opção por 

esta região deve-se à proximidade de deslocação para o posterior agendamento das 

entrevistas. 

Foi elaborado uma listagem de empresas como critério de pesquisa que conste na sua 

designação social “sociedades gestores de participações sociais” ou somente “SGPS”. A 

pesquisa baseou-se numa primeira fase no acesso ao endereço eletrónico Portal da 

Justiça
19

 com definição dos seguintes critérios: 

 - Entidade: “sociedades gestores de participações sociais” ou “SGPS”; 

 - Distrito: Aveiro, Braga, Porto, Viana do Castelo ou Viseu; 

 - Pesquisar publicações entre: 01/01/2017 a 09/08/2017 

 

Neste portal obteve-se o acesso à informação sobre a publicação quanto às empresas 

que publicaram “Prestação de Contas Individual” e “Prestação de Contas Consolidadas” 

para o período de 2016 (informação providenciada pela IES (Informação Empresarial 

Simplificada) cuja obrigação legal de entrega foi até 22/07/2017). 

De forma a ter uma validação mais rigorosa, a listagem de empresas foi complementada 

pelo acesso ao endereço eletrónico Portal Nacional
20

, o que permitiu filtrar a pesquisa 

por distrito e uso de “texto livre” nomeadamente pelas expressões “sociedades gestores 

de participações sociais” e “SGPS”. Igualmente, foram aplicados os mesmos parâmetros 

de pesquisa à base de dados “SABI”
21

, para um reforço da integridade dos dados. Este 

processo permitiu evidenciar que empresas tinham consolidado contas, e respetivo 

histórico por cada entidade SGPS. 

 

Esta delimitação de pesquisa teve como propósito encontrar os casos de PG que 

presumivelmente publicaram contas para 2016 por imposição dos novos limites 

                                                 
18

 Conforme identificação dos distritos e concelhos: https://pt.wikipedia.org/wiki/Entre_Douro_e_Minho 
19

 https://publicacoes.mj.pt/pesquisa.aspx 
20

 http://portalnacional.com.pt/empresas/search%7ccy5nLnAucy4=/ 
21

 Base de dados com informação contabilística, financeira e entre outras, disponível na Faculdade de 

Economia do Porto 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Entre_Douro_e_Minho
https://publicacoes.mj.pt/pesquisa.aspx
http://portalnacional.com.pt/empresas/search%7ccy5nLnAucy4=/
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definidos no art.º 9ºB do DL nº98/2015, e que anteriormente não estavam abrangidos 

pela obrigatoriedade nem optavam por prestar contas consolidadas. 

 

Da listagem final obtida, foi selecionada uma das entidades SGPS que cumpria os 

parâmetros da pesquisa. A seleção do PG baseou-se na verificação dos parâmetros 

pretendidos e na sua proximidade geográfica para a realização das entrevistas. 

 

Para amostra de cada estudo de caso foram inquiridos os OG e demais profissionais 

técnicos de PG previamente selecionados, com o intuito de averiguar a racionalidade 

inerente à opção de consolidação, quando os mesmos estejam enquadrados na lista de 

critérios de dispensa, aplicável ao estudo de caso 1 e 2, e adicionalmente foi abordado 

um PG, o estudo de caso 3, que pelas alterações recentes ao DL nº158/2009, para o 

exercício económico de 2016 ficou compreendido na obrigatoriedade de consolidar 

contas quando anteriormente estava dispensado nos mesmos preceitos que os anteriores 

estudos de caso. 

 

4.4. Aplicação dos instrumentos de investigação 

Para responder ao problema enunciado no ponto 1, foram aplicados instrumentos de 

investigação que se adaptassem aos objetivos e às questões de investigação já definidas 

anteriormente.  

Esses instrumentos de investigação utilizados para a recolha de dados qualitativos são: 

 Análise documental, nomeadamente ao relatório e contas, informação sobre o 

perfil societário das empresas consultadas na base de dados SABI e outros dados 

complementares facultados pelas entidades dos estudos de caso; 

 Inquéritos por entrevista (aos gestores/CEO das empresas, revisores oficiais de 

contas e contabilistas certificados). 
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4.4.1. Análise documental 

Na análise documental foram analisados os relatórios e contas anuais dos PG da 

amostra, e documentação adicional disponibilizada sobre a caraterização das entidades. 

Esta análise consistiu em validar a informação acerca do enquadramento legal de 

dispensa aplicado por cada pequeno grupo e que razões alegaram para manterem a 

dispensa de apresentar contas consolidadas.  

Contudo, esta informação não foi conclusiva para encontrar as respostas às questões de 

investigação, pelo que o estudo foi complementado pela realização de inquéritos por 

entrevista. 

4.4.2. Inquérito por entrevista 

Segundo Ketele and Roegiers (1993, p.22): 

“A entrevista é um método de recolha de informações que consiste em conversas 

orais, individuais ou de grupos, com várias pessoas selecionadas 

cuidadosamente, a fim de obter informações sobre factos ou representações, cujo 

grau de pertinência, validade e fiabilidade é analisado na perspetiva dos 

objetivos da recolha de informações”. 

A entrevista como instrumento selecionado, permite a obtenção de respostas diretas e 

informações mais completas junto dos OG dos PG em estudar a forma como os gestores 

gerem as suas empresas sem terem optado pela apresentação de contas consolidadas e 

como os restantes stakeholders das suas empresas se comportam face a esta falta de 

informação financeira do grupo, e junto dos contabilistas certificados e revisores 

oficiais de contas como técnicos conhecedores da aplicação do processo de 

consolidação de contas. 

O planeamento da entrevista é uma tarefa fulcral para uma organização bem-sucedida 

junto dos entrevistados. Para este estudo foram planeados os seguintes procedimentos: a 

definição de objetivos que se pretendem alcançar ( Tabela 8 - Objetivos da entrevista do 

estudo de caso 1 e 2 e Tabela 9 - Objetivos da entrevista do estudo de caso 3) e a 

construção do guião (Anexo B) com a operacionalização das questões colocadas aos 

entrevistados. 
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A técnica da entrevista reveste-se de diferentes formas e pode ser: individual ou em 

grupo, livre, dirigida ou semidirigida (Ketele e Roegiers, 1993). 

A técnica utilizada é a semidirigida, pois são colocadas poucas questões como ponto de 

início de conversa e como meios condutores aos objetivos traçados, mas o entrevistado 

tem uma certa liberdade na forma de se exprimir às questões colocadas. 

A entrevista semidirigida é a mais indicada para esta investigação dado que, não é 

inteiramente aberta nem encaminhada por um grande número de perguntas precisas. 

Foram determinadas algumas perguntas-guia, abertas, para as quais se pretende obter 

determinadas respostas de informação por parte de cada entrevistado. O pretendido seria 

colocar a primeira questão e “dar espaço” tanto quanto possível ao entrevistado para que 

este possa falar abertamente e informalmente, da forma que entender. No caso de a 

entrevista se afaste dos objetivos que se pretendem, o entrevistador encaminhará 

novamente a entrevista para o foco de estudo (Ketele e Roegiers, 1993). 

Na investigação dirigida, construíram-se quatro guiões de entrevista, de acordo com as 

pessoas a serem entrevistadas e a função que desempenhavam nos PG selecionados para 

este estudo. 

 O guião A (dirigido aos gestores/CEO) e o guião B (dirigido aos contabilistas 

certificados e revisores oficiais de contas) foram aplicados ao estudo de caso 1 e 2, e o 

guião C (dirigido ao CEO) e o guião D (dirigido aos contabilistas certificados e 

revisores oficiais de contas) foram aplicados ao estudo de caso 3. 

As questões definidas nos guiões servem meramente como orientação, com ideias base 

a abordar e explorar, pois no desenvolvimento da entrevista poderão surgir novas 

questões colocadas pelo investigador a cada entrevistado. 

No inicio da entrevista foram apresentados brevemente os objetivos e a natureza da 

entrevista e foi garantido aos entrevistados que o que será dito na entrevista será tratado 

confidencialmente, e que o investigador irá preservar o anonimato, para que não seja 

colocada em causa a integridade pessoal do entrevistado. 
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Estrutura da Entrevista 

Alguns autores, por exemplo Freixo (2010), recomendam que para a elaboração de 

entrevistas devem ser traçados à priori os objetivos a alcançar (as respostas que se 

pretendem obter) e que seja estabelecido um contato prévio com o entrevistado, assim 

como a marcação da data, hora e o local sejam combinados previamente para garantir o 

sucesso da mesma. 

Para a realização da entrevista foram estabelecidas questões a serem colocadas aos 

agentes de gestão e aos agentes influenciadores da tomada de decisão consoante a área 

de interesse investigada e orientadas para alcançar os principais objetivos gerais: 

Tabela 8 - Objetivos da entrevista do estudo de caso 1 e 2 

Áreas Objetivos 

As razões que levam os PG a exercerem 

a dispensa  

 

 O âmbito da aplicação da dispensa 

 As razões da não opção pela elaboração de DFC 

 Na ausência de DFC existe dificuldade na obtenção 

de financiamento bancário ou noutros objetivos? 

 De que forma é ultrapassada a falta de informação 

financeira consolidada do grupo 

 PG e Empresas Familiares 

 Acionistas e gestores no PG 

 Divulgação 

Que sistemas de informação são 

utilizados pelos PG na falta de 

informação consolidada?  

 

 Quais são os sistemas de controlo de gestão que 

utilizam? 

  São ferramentas eficientes na obtenção da 

informação financeira do grupo como um todo, na 

ausência de DFC? 

 As DFC como fonte de informação interna 

complementar a um sistema de controlo de gestão. 

Fonte: elaboração própria 
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Tabela 9 - Objetivos da entrevista do estudo de caso 3 

Áreas Objetivos 

Obrigatoriedade de consolidação de 

contas  

 

 A obrigatoriedade de consolidação de contas pela 

aplicação dos novos limites. Qual o impacto na 

utilização das DFC? 

 Os benefícios proporcionados pelas DFC 

 A reação dos stakeholders 

 PG e Empresas Familiares 

 Acionistas e gestores no PG 

 Divulgação 

Que sistemas de informação são utilizados 

pelos PG quando estão obrigados a 

apresentar informação consolidada?  

 

 Quais são os sistemas de controlo de gestão que 

utilizam? 

 As DFC como fonte de informação interna 

complementar a um sistema de controlo de 

gestão 

 A obrigatoriedade de consolidação de contas pela 

aplicação dos novos limites. Qual o impacto na 

gestão do grupo? Nos sistemas de gestão? 

Fonte: elaboração própria 

Para o agendamento foram tomadas diligências para a possibilidade de uma marcação 

presencial, contudo dado à indisponibilidade de alguns entrevistados, as questões foram 

enviadas por email e respondidas da mesma forma. Logo, as entrevistas decorreram sob 

a seguinte forma para cada estudo de caso: 

Tabela 10 - Forma da realização das entrevistas 

 OG ROC CC 

Estudo de caso 1 
Presencial na sede da 

entidade 

Presencial no seu 

escritório 
n.a.

22
 

Estudo de caso 2 
Presencial na sede da 

entidade 
n.a.

23
 Por email 

Estudo de caso 3 
Presencial na sede da 

entidade 

Presencial no seu 

escritório 

Presencial na sede da 

entidade 

Fonte: elaboração própria 

                                                 
22

 A entrevistada é a própria investigadora. 
23

 Por indisponibilidade do ROC a entrevista não se realizou. 
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No estudo de caso 1 foram entrevistados ambos os CEO ao mesmo tempo e no estudo 

de caso 2 apenas foi entrevistado o CFO. No estudo de caso 3 foi entrevistado o único 

CEO do grupo. 

As entrevistas foram realizadas durante os meses de Julho, Agosto e início de Setembro, 

após agendamento prévio com os entrevistados. As entrevistas foram alvo de registo 

áudio, tendo sido solicitado autorização previamente aos entrevistados, e posteriormente 

transcritos os excertos mais importantes, para captar com exatidão a totalidade do 

discurso e de forma a facilitar a posterior análise do conteúdo. 

 

4.5. Caraterização dos estudos de caso 

Neste ponto irá se fazer uma breve caracterização dos PG selecionados para a estratégia 

de investigação, estudo de casos múltiplos. Esta abordagem incidirá sobre uma breve 

caracterização da empresa-mãe, o organigrama do grupo, o cálculo das percentagens de 

controlo e de participação, a delimitação do perímetro de consolidação, os critérios 

aplicados à dispensa de consolidação pelas empresas-mãe (nos estudos de caso 1 e 2) e 

os critérios de exclusão aplicados às participadas. 

Assim sendo, as fases de análise para cada estudo de caso são as seguintes: 

1. A principal base de iniciação do processo de consolidação para que sejam 

preparadas as DFC é a identificação das entidades a incluir nessas DFC. Para tal, 

é necessário desenhar um organigrama do perímetro de consolidação, onde são 

identificadas todas as entidades participadas sujeitas a consolidação, ao qual 

para melhor perceção deve-se primeiramente determinar o organigrama do 

grupo. A decisão é baseada através da percentagem de controlo detida pela 

empresa-mãe nas suas participadas; 

2. Averiguar a inclusão de uma participada no perímetro de consolidação. Para o 

efeito é necessário calcular a percentagem de participação e a percentagem de 

controlo exercida pela empresa-mãe em cada participada do grupo e a 

apreciação da base legal do art.º 8º do DL nº158/2009; 
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3. Consideração dos motivos legais para a dispensa da consolidação de contas, 

conforme art.º 7º do DL nº158/2009, referente ao estudo de caso 1 e 2. 

Por razões de confidencialidade irão se atribuir caracteres para a designação das 

entidades. 

I. Estudo de caso 1 - Pequeno Grupo: EM-1, SGPS, S.A. 

No primeiro estudo de caso, as entidades pertencentes ao grupo têm as suas atividades 

económicas relacionadas com o mesmo setor: a prestação de serviços de consultoria na 

área das energias renováveis. A empresa-mãe irá ser designada por EM-1, SGPS, S.A..  

A EM-1, SGPS, S.A. é detida por dois acionistas (pessoas singulares) e detém o mesmo 

nº de ações. Pertencem ambos ao Conselho de Administração e ocupam funções como 

CEO de forma permanente. 

Ambos os administradores têm formação académica na área das energias renováveis e 

uma vasta experiência profissional em várias áreas ligadas ao setor de atividade das 

energias renováveis. Um dos administradores tem igualmente formação e conhecimento 

na área de gestão. 

Tabela 11 - Caraterização do estudo de caso 1 

Caraterização da empresa-mãe  Estudo de caso 1 

Forma jurídica Sociedade Anónima 

Atividade Gestora de participações sociais não financeiras 

Local da sede (distrito) Porto 

Data de constituição 01/2008 

Período de Análise A 31 de Dezembro de 2016 

Total do balanço (€)
24

 (Valores arredondados) 33.290,00 

Volume de Negócios líquido (€) (Valores arredondados) 0,00 

Número médio de empregados durante o 

período 

0 

Fonte: elaboração própria 

                                                 
24

 Valores das contas não consolidadas 
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Após análise ao organigrama do grupo e ao cálculo das percentagens de participação e 

de controlo (conforme Tabela 15 em Anexo) verificamos que, o perímetro de 

consolidação tem a mesma dimensão relativamente ao grupo, ou seja, pela aplicação 

dos parâmetros de exclusão definidos pelo atual art.º 8º do DL nº158/2009 foram 

consideradas todas as participadas, pelo que nenhuma subsidiária da holding e da sub-

holding foram excluídas do perímetro de consolidação. Assim, o perímetro de 

consolidação é o seguinte: 

Ilustração 3 - Perímetro de consolidação do estudo de caso 1 

 

Fonte: elaboração própria 

Para o cálculo das percentagens de participação e de controlo, conforme Tabela 15, 

teve-se adicionalmente em consideração que: 

- Todas as participações detidas nas participadas não têm como propósito a alienação 

posterior a curto prazo; 

- Não existem acordos contratuais sobre as entidades que estabeleçam a existência de 

controlo conjunto (empreendimentos conjuntos); 

- Cada ação ordinária corresponde a um direito de voto. 

 

A empresa-mãe do grupo – EM-1, SGPS, S.A. - não tem participações diretas nas 

entidades [C1, C2, C3, C4, C5, C6 e C7], estas são detidas indiretamente através da 

empresa B,S.A..  
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Como a percentagem de participação da empresa-mãe EM-1, SGPS, S.A. exercida 

diretamente na empresa B, S.A. é de 100%, todas as percentagens de controlo exercidas 

indiretamente sobre as subfiliais
25

 [C1, C2, C3, C4, C5, C6 e C7], são iguais às 

percentagens de participação, ou seja, EM, SGPS, S.A. apenas tem controlo sobre [C1, 

C2, C3, C4, C5, C6 e C7], se a percentagem de controlo que detém sobre a empresa B, 

S.A. for igual ou superior a 50% dos direitos de voto. 

 

Dado que, a empresa-mãe não opta pela elaboração e apresentação de contas 

consolidadas, a reflexão da participação da empresa-mãe sobre as contas individuais das 

subsidiárias e associadas é feita pela aplicação do Método de Equivalência Patrimonial, 

conforme informação definida na Tabela 5 - Metodologias de contabilização de contas 

individuais.  

Concluindo, verificamos que os motivos legais para a dispensa da consolidação de 

contas neste estudo de caso, deve-se: 

 EM-1, SGPS, S.A. - Está dispensada de apresentar contas consolidadas porque 

em base consolidada e à data do balanço não ultrapassa dois dos três limites 

definidos na Tabela 7 - Parâmetros de classificação tipológica dos grupos. 

 B, S.A. - É classificada por ser uma sub-holding, ou seja, é uma empresa-mãe e 

também subsidiária da holding. Está dispensada de apresentar contas 

consolidadas porque também a sub-holding não ultrapassa os limites definidos 

na Tabela 7 - Parâmetros de classificação tipológica dos grupos (se a empresa-

mãe não ultrapassa os limites seguramente a subsidiária também não ultrapassa). 

Adicionalmente se não fosse um PG poderia evocar a dispensa pela aplicação da 

possibilidade da holding preparasse contas consolidadas, pela aplicação do art.º 

7º nº3 do DL nº158/2009 e a verificação das condições do nº4. 

II. Estudo de caso 2 - Pequeno Grupo: EM-2, SGPS, S.A. 

No segundo estudo de caso, as entidades pertencentes à empresa-mãe não têm as suas 

atividades relacionadas com o mesmo setor. As atividades das subsidiárias diversificam-

                                                 
25

 Subfilial é uma entidade detida por uma subsidiária (Macedo et al., 2013). 
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se em áreas de negócio como: serviço de telecomunicações, soluções integradas de 

energia para edifícios, atividades de fornecimento de infraestruturas para domiciliação, 

imobiliária, importação e exportação e comércio por grosso de produtos. A empresa-

mãe irá ser designada por EM-2, SGPS, S.A.. 

A EM-2, SGPS, S.A. é detida por quatro acionistas (pessoas singulares) e por ações 

próprias. Dois dos acionistas maioritários pertencem ambos ao Conselho de 

Administração, ocupam funções como CEO e CFO (Chief Financial Officer) de forma 

permanente e têm relações de parentesco. 

O CEO tem formação académica na área da engenharia eletrónica e de 

telecomunicações e o CFO tem formação académica na área da gestão.  

Tabela 12 - Caraterização do estudo de caso 2 

Caraterização da empresa-mãe  Estudo de caso 2 

Forma jurídica Sociedade Anónima 

Atividade Gestora de participações sociais não financeiras 

Local da sede (distrito) Porto  

Data de constituição: 09/2007 

Período de Análise A 31 de Dezembro de 2016 

Total do balanço (€)
26

 (Valores arredondados) 756.225,00 

Volume de Negócios líquido (€) (Valores arredondados) 0,00 

Número médio de empregados durante o 

período 

2 

Fonte: elaboração própria 

Após análise ao organigrama do grupo, e ao cálculo das percentagens de participação e 

de controlo (conforme Tabela 16 em Anexo), verificamos que o perímetro de 

consolidação tem a mesma dimensão relativamente ao grupo, ou seja, pela aplicação 

dos parâmetros de exclusão definidos pelo atual art.º 8º do DL nº158/2009 foram 

consideradas todas as participadas, pelo que nenhuma subsidiária da holding foi 

excluída do perímetro de consolidação. Assim, o perímetro de consolidação é o 

seguinte:  

                                                 
26

 Valores das contas não consolidadas. 
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Ilustração 4 - Perímetro de consolidação do estudo de caso 2 

         Fonte: elaboração própria 

Para o cálculo das percentagens de participação e de controlo, conforme Tabela 16, 

teve-se adicionalmente em consideração que: 

- Todas as participações detidas nas participadas não têm como propósito a alienação 

posterior a curto prazo; 

- Não existem acordos contratuais sobre as entidades que estabeleçam a existência de 

controlo conjunto (empreendimentos conjuntos); 

- Cada ação ordinária corresponde a um direito de voto. 

 

A empresa-mãe do grupo - EM-2, SGPS, S.A. - tem participações diretas em todas as 

suas participadas. Desta forma, a percentagem de participação coincide com a 

percentagem de controlo e o controlo detido pela entidade é comprovadamente igual ao 

nível de interesse nos capitais das entidades investidas. 

Como as subsidiárias não detêm subfiliais, não existem participações indiretas. 

Dado que, a empresa-mãe não opta pela elaboração e apresentação de contas 

consolidadas, a reflexão da participação da empresa-mãe sobre as contas individuais das 

subsidiárias e associadas é repercutida pela aplicação do Método de Equivalência 

Patrimonial, conforme informação definida na Tabela 5 - Metodologias de 

contabilização de contas individuais.  
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Concluindo, verificamos que os motivos legais para a dispensa da consolidação de 

contas neste estudo de caso, deve-se: 

 EM-2, SGPS, S.A. - Está dispensada de apresentar contas consolidadas porque 

em base consolidada e à data do balanço não ultrapassa dois dos três limites 

definidos na Tabela 7 - Parâmetros de classificação tipológica dos grupos. 

III. Estudo de caso 3 - Pequeno Grupo: EM-3, SGPS, S.A.
27

 

 

No terceiro estudo de caso, as entidades pertencentes à empresa-mãe não têm as suas 

atividades relacionadas com o mesmo setor. As atividades das subsidiárias diversificam-

se em áreas de negócio como: administração de bens imobiliários próprios, compra e 

venda de imóveis, indústria de confeções de artigos de vestuário e indústria de têxteis. 

A empresa-mãe irá ser designada por EM-3, SGPS, S.A.. 

A EM-3, SGPS, S.A. é detida por cinco acionistas que são pessoas singulares (todos 

familiares). Um dos acionistas pertence ao Conselho de Administração e ocupa funções 

como CEO do grupo. 

O CEO não tem formação académica nas áreas de negócio, mas acumula décadas de 

experiência no setor têxtil (principal área de negócio do grupo). 

Tabela 13 - Caraterização do estudo de caso 3 

Caraterização da empresa-mãe  Estudo de caso 3 

Forma jurídica Sociedade Anónima 

Atividade Gestora de participações sociais não financeiras 

Local da sede (distrito) Braga 

Data de constituição: 12/2015 

Período de Análise A 31 de Dezembro de 2016 

Total do balanço (€)
28

 (Valores arredondados) 11.238.217,00 

Volume de Negócios líquido (€) (Valores arredondados) 14.269.245,00 

Número médio de empregados durante o 

período 

99 

Fonte: elaboração própria 

                                                 
27

 Tecnicamente de acordo com o disposto do art.º 9ºB do DL nº158/2009 não é considerado como PG, 

mas como a alteração é recente, toda a estrutura de gestão ainda é tratada como PG. 
28

 Valores das contas consolidadas. 
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Após análise ao organigrama do grupo, e ao cálculo das percentagens de participação e 

de controlo (conforme Tabela 17 em Anexo), verificamos que o perímetro de 

consolidação não tem a mesma dimensão relativamente ao grupo, dado que pela 

aplicação dos parâmetros de exclusão definidos pelo atual art.º 8º do DL nº158/2009 a 

subsidiária E3 foi excluída do perímetro de consolidação, porque a holding não exerce 

controlo nem influência significativa sobre esta participada (% de controlo é de 10%). 

Assim, o perímetro de consolidação (delimitação a tracejado) é o seguinte:  

 

Ilustração 5 - Perímetro de consolidação do estudo de caso 3 

 

Fonte: elaboração própria 

Para o cálculo das percentagens de participação e de controlo, conforme  Tabela 17, 

teve-se adicionalmente em consideração que: 

- Todas as participações detidas nas participadas não têm como propósito a alienação 

posterior a curto prazo; 

- Não existem acordos contratuais sobre as entidades que estabeleçam a existência de 

controlo conjunto (empreendimentos conjuntos); 

- Cada ação ordinária corresponde a um direito de voto. 
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A empresa-mãe do grupo – EM-3, SGPS, S.A. - tem participações diretas nas suas 

participadas [E1, E2 e E3]. Desta forma, o controlo económico é igual ao controlo 

jurídico. 

A subsidiária E1, S.A. tem participação numa subfilial e, portanto, a empresa-mãe 

detém uma participação indireta em F1, Lda.. 

Dado que, a empresa-mãe elabora e apresenta contas consolidadas, o método de 

consolidação a adotar na integração de cada subsidiária é o Método de Consolidação 

Integral, e na integração de cada associada é o MEP, conforme informação definida na 

Tabela 6 - Metodologias de contabilização de contas consolidadas.  

Concluindo, verificamos que os motivos legais para a apresentação de consolidação de 

contas neste estudo de caso, deve-se: 

 EM-3, SGPS, S.A. - Está obrigada a apresentar contas consolidadas porque em 

base consolidada e à data do balanço ultrapassa dois dos três limites definidos na 

Tabela 7 - Parâmetros de classificação tipológica dos grupos. Com o atual 

normativo se os limites forem ultrapassados num único exercício económico, a 

empresa-mãe fica obrigada a consolidar contas. 

 

4.6. Tratamento e análise de dados 

Para a fase do tratamento e análise dos dados recolhidos, utilizou-se como método a 

análise de conteúdo, conforme os instrumentos de investigação selecionados. 

A possibilidade de dispensa de elaborar e apresentar contas consolidadas está prevista 

no normativo legal, no caso dos PG se enquadrarem nas condições definidas. Portanto, a 

dispensa é um direito cedido aos PG, que tem a ver única e exclusivamente com a 

simplificação dos processos de reporte, com a redução de obrigações contabilísticas 

concedidos a estes grupos de menor dimensão, o que se traduz numa redução dos gastos 

administrativos suportados. 

“Desde o DL nº238/91 que existe esta simplificação. E é algo que está prevista na 

diretiva. É porque efetivamente se reconhece que determinado patamar de 
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dimensão não justifica e, portanto, efetivamente há aqui um acréscimo adicional 

de trabalho, de complexidade, de custos administrativos que é importante 

minimizar, simplificar e as empresas sempre que há uma simplificação, a regra 

geral é seguirem a simplificação, a não ser que haja motivos muito específicos, 

nomeadamente por razões estatutárias”  

 

(ROC do estudo de caso 1) 

 

Nos estudos de caso 1 e 2, as empresas-mãe estão dispensadas de consolidar contas do 

grupo e os OG conscientes dessa possibilidade optaram por manter a dispensa 

disponível na lei.  

 

“Sim há, há consciência e já sentimos em algumas vezes a falta disso para poder 

analisar o conjunto das empresas como um todo (...)” 

 

(CEO do estudo de caso 1) 

 

O parecer dos técnicos profissionais é convergente com a decisão/opinião dos OG em 

manter a dispensa (estudos de caso 1 e 2) e não exerceram qualquer influência nessa 

matéria. 

 

“Não tenho opinião diferente da decisão do gestor, nem influenciei na tomada de 

decisão (…)” 

(CC do estudo de caso 2) 

 

“É algo do ponto de vista legal é pacífico, é uma dispensa que está consagrada e 

a empresa pode seguir (...)” 

(ROC do estudo de caso 1) 

 

“Enquanto investigadora e contabilista certificada do PG e tendo em 

consideração a dimensão agregada do grupo, a implementação de contas 
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consolidadas não se justifica. Portanto, partilho a mesma opinião que o ROC e 

OG” 

(CC do estudo de caso 1) 

 

Embora os OG dos estudos de caso reconheçam alguma importância das DFC do grupo, 

mantêm-se relutantes quanto à opção de iniciarem o processo de consolidação. E esta 

resistência deve-se à relação custo-benefício existente. A inerência de encargos 

administrativos adicionais ao grupo por este processo de implementação é a maior razão 

apontada pelos OG entrevistados, como descrevem os inquiridos: 

“Admito que tivesse trazido um acréscimo adicional por ser uma peça global 

integrada de todos os negócios. O que eu acho é que o custo produzido dessa 

peça é muito superior ao benefício residual” 

(CFO do estudo de caso 2) 

 

“ (…) eu diria que nunca se pensou nisso, porque o problema vai começando a 

aparecer (...) porque antes não tinha feito falta e introduz alguma complexidade 

em termos contabilísticos. Faz falta é perguntar qual é o nível de complexidade, 

ou seja, quanto é que isso custa? Como tudo há um custo-benefício. É uma 

informação adicional, é útil, tê-la é sempre útil, mas custa alguma coisa (...) sou 

defensor que é bom as pessoas terem indicadores, terem contas e saberem do que 

se está a passar” 

 

(CEO do estudo de caso 1) 

 

Das entrevistas realizadas observa-se que os OG têm uma preocupação subjacente ao 

acréscimo de gastos que teriam de suportar e as dificuldades na implementação da 

consolidação de contas, ponderando os benefícios e limitações associadas. 

 

“O tema aqui foi mesmo esse, foi nós ponderarmos o benefício que nos traria ter 

essas contas consolidadas face ao custo que teríamos que ter com a produção das 
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mesmas. (…) o custo é muitíssimo superior (...) temos de ter os recursos do 

backoffice contabilístico alocados ao exercício dessas entidades” 

 

(CFO do estudo de caso 2) 

 

Outro motivo apontado pelos OG prende-se com os custos adicionais, nomeadamente 

com a CLC, obrigação inerente às sociedades anónimas. No momento de aferir o 

perímetro de consolidação, as participadas que não estariam inicialmente obrigadas à 

CLC, por força da opção de consolidação passariam a ser objeto de auditoria. 

“Temos que interagir muito mais vezes para ele certificar (ROC)” 

 

(CFO do estudo de caso 2) 

 

O próprio ROC do estudo de caso 1 concorda com a afirmação anterior, referindo que: 

 

“ Portanto aí eu diria que o não aplicar a dispensa tem algum custo adicional 

porque logo as contas têm que ter a intervenção de um revisor (...) porque para 

certificar as contas consolidadas obrigatoriamente tem que se verificar as contas 

das participadas e, portanto, admito que o custo da consolidação seja 

efetivamente um custo para a empresa” 

 

Os PG têm muitas vezes a necessidade de ao longo da sua atividade recorrer a 

financiamentos para fazer face às necessidades de tesouraria e a novos investimentos. 

Nas entrevistas conduzidas junto dos OG observamos que, até ao momento não 

sentiram qualquer limitação no acesso à concessão de crédito junto das instituições 

bancárias por não disporem de contas consolidadas. 

 

“Não (...) os financiamentos [às empresas do grupo] está muito concentrado nos 

avais dos sócios e não no negócio propriamente dito (…)” 

(CEO do estudo de caso 1) 
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“Nunca ninguém nos solicitou contas consolidadas do grupo, nem os bancos 

(…)” 

 

(CFO do estudo de caso 2) 

 

Também colocamos em questão aos OG se alguns dos seus stakeholders, para além dos 

bancos, haviam solicitado a apresentação de contas consolidadas. Nos estudos de caso 1 

e 2 responderam que não o haviam requerido. Apenas o estudo de caso 1 indica que 

pontualmente alguns stakeholders solicitam o volume de negócios consolidado. 

O ROC do estudo de caso 1 ressalva que os utilizadores da informação financeira do 

grupo nunca poderão exigir a apresentação de contas consolidadas, porque os PG estão 

legalmente dispensados. 

Os OG dos três estudos de caso também partilham a opinião que, quando estamos 

perante grupos de maior dimensão e/ou com características mais específicas (por 

exemplo, existência de múltiplas transações intragrupo, participações em entidades 

estrangeiras, exercícios económicos e normativos diferentes), a informação consolidada 

ganha mais relevância/utilidade. Mas nos seus PG em particular não determinam essa 

utilidade. 

“ (...) quando algumas das empresas são pequenas podemos analisar a principal 

ou duas individualmente. (...) tendo mais empresas dentro do grupo e com maior 

dimensão (...) já não se consegue controlar (...) com varáveis possíveis e 

imaginárias (...) e, portanto, começa a fazer mais falta” 

(CEO do estudo de caso 1) 

 

“(...) outro grupo com uma série de atividades entre eles que possam estar a 

influenciar, a manobrar o resultado, aí sim, se calhar não é dispensável [a 

consolidação de contas], fará todo o sentido fazer essa análise enquanto grupo 

(...) podem existir grupos com a mesma dimensão da [EM-3, SGPS, S.A.] que 

faça todo o sentido apresentar contas consolidadas” 

(CEO do estudo de caso 3) 
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Para a análise ao estudo de caso 3 foram colocadas questões com um sentido diferente 

aos anteriores estudos de caso, em virtude do contexto de imposição de consolidação de 

contas por parte do normativo nacional.  

Inicialmente questionou-se o CEO sobre a razão da constituição de uma SGPS, sendo 

que a mesma iniciou a atividade em 12/2015. A resposta obtida foi a seguinte: 

“Foi mais o planeamento fiscal (...) de forma a tentar economizar uma parte a 

nível fiscal (...) e não necessariamente para ter uma coordenação do grupo 

económico” 

(CEO do estudo de caso 3) 

 

Porém, acrescentam que perspetivam num curto prazo avançar para a criação/aquisição 

de novas áreas de negócio, e a SGPS será um instrumento relevante para a gestão do 

grupo económico. 

Os entrevistados do terceiro estudo de caso entendem que a aplicação da 

obrigatoriedade de elaborar contas consolidadas não tem fundamento junto da EM-3, 

SGPS, S.A, porque: 

“O grupo é muito independente entre si. O facto de sermos obrigados a fazer 

consolidação de contas para mim não faz sentido porque são mesmo 

independentes, não têm relações entre elas” 

(CEO do estudo de caso 3) 

 

Quanto aos investimentos adicionais pela implementação do processo de consolidação, 

o OG do estudo de caso 3 refere que, apenas exigiu uma maior disponibilização de 

tempo por parte da CC e do ROC. 

As tomadas de decisão carecem de informação financeira e, portanto, os stakeholders 

recorrem a esse sistema de informação para avaliarem as organizações. Com a atual 

disponibilização das DFC, os entrevistados do estudo de caso 3 relatam que, não 

sentiram por parte dos stakeholders interesse em consultarem esta informação. 
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Porventura devido a um curto período de tempo decorrido desde a publicação até à 

realização das entrevistas. A existência de uma estrutura acionista detida 

exclusivamente por membros da mesma família, com acessos privilegiados à 

informação, também justifica essa reduzida utilização da informação. 

“ (...) só vou ter esse feedback a partir de Setembro (...) porque geralmente pedem 

é a informação financeira individual” 

(CEO do estudo de caso 3) 

 

Contudo, o ROC do estudo de caso 3 defende que, nos últimos dois anos tem-se 

apercebido que os bancos têm tido uma consciência e atitude diferente. Entendem que 

as demonstrações financeiras individuais não são suficientes para o processo de análise 

de risco e solicitam a apresentação de contas consolidadas quando as empresas-mãe 

estão obrigadas a tal.  

 Embora o estudo de caso 3 tenha aplicado a consolidação de contas pela 1ª vez no 

exercício económico de 2016, os intervenientes são de opinião que as DFC não 

acrescentaram qualquer mais-valia, dado o foco individual na gestão até então 

evidenciado. 

“Considero dispensável. É essa a minha opinião, considerando as características 

da “EM-3, SGPS, S.A”“ 

(CC do estudo de caso 3) 

 

“Em termos práticos não veio acrescentar valor nenhum (...) porque atuamos 

numa perspetiva individual” 

(CEO do estudo de caso 3) 

 

“Dadas as características das sociedades do grupo não creio que as DFC tragam 

particular acrescento de informação (...)” 

(ROC do estudo de caso 3) 
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A CC refere que as DFC “representam um somatório das demonstrações financeiras 

individuais das entidades” constantes no perímetro de consolidação, evidenciando a 

autonomia das entidades e a inexistência de operações internas. 

Uma das desvantagens apontadas ao processo de consolidação está relacionada com a 

sua complexidade, principalmente quando se trata de uma aplicação pioneira com a 

necessária consideração de diversas especificidades intrínsecas ao grupo. A CC do 

estudo de caso 3, assumiu alguma dificuldade no processo, em resultado de ser o 

primeiro contacto da organização com esta técnica contabilística. Quanto ao ROC, dada 

à sua experiencia nesta técnica contabilística, e pelo facto de serem “sociedades que 

praticamente não tem relacionamentos entre elas, o que significa que o processo de 

consolidação não é um processo complexo”. 

As famílias proprietárias e dirigentes de pequenas empresas caracterizam-se 

essencialmente por deterem a propriedade do capital dos empreendimentos e por 

estarem à frente da direção dos mesmos. Estas intersecções entre vida familiar e 

atividade empresarial é inequivocamente uma vantagem em termos de gestão e 

facilidade inter-relacional. 

A empresa-mãe descrita no estudo de caso 2 e 3 apresenta uma estrutura acionista 

“fechada”, fundada por membros da mesma família. 

Compreende-se que, e colocando de parte os problemas intrínsecos às empresas 

familiares, quando os gestores partilham um interesse comum do negócio prosperar e da 

importância na sucessão para as gerações futuras, existe um maior empenho em 

trabalhar para a sustentabilidade e crescimento do negócio.  

Identicamente, quando os gestores têm experiência do negócio e formação técnica nas 

áreas operacionais das empresas do PG desempenham um papel mais próximo e 

interventivo, o que significa que, em qualquer momento têm um maior conhecimento e 

visão holística dos resultados económico-financeiros do grupo sem que, para isso 

sintam a necessidade de se basearem em DFC, como nos foi transmitido pelos OG dos 

estudos de caso. Conforme referido na caracterização do grupo, o painel de gestão dos 

estudos de caso 1 e 2 têm formação académica e profissional no core business das 

principais áreas de atividade dos negócios das entidades pertencentes ao grupo. 
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“ (…) a própria circunstância de nós participarmos nos negócios (...) nosso 

quotidiano está intimamente ligado com as atividades de todas as sociedades. 

Não há nenhum negócio de dimensão assinalável que não se faça através de nós 

(…)” 

(CFO do estudo de caso 2) 

 

Para um gestor ser eficiente é necessário possuir um conjunto vasto de aptidões e 

valências. Algumas capacidades podem ser adquiridas através da formação académica 

ou profissional, enquanto que outras têm de ser aprendidas com a experiência de 

trabalho. Embora existam vários estudos na literatura, nomeadamente, Fuller‐Love 

(2006), determinam que a falta de habilidades de gestão contribui para o fracasso das 

pequenas entidades e que os “owners-managers” gerem os seus negócios com base 

num estilo de gestão autocrática, com recurso à sua experiência e senso comum, alguns 

empreendedores têm provado que nem sempre o defendido pelos autores é transversal a 

todas as entidades.  

 

Muitos dos empreendedores em Portugal, criaram os seus próprios negócios, 

aprendendo com a experiência profissional, porque por determinadas razões não tiveram 

oportunidade de frequentar uma especialização académica. E sem essas ferramentas 

base que poderiam ser adquiridas e desenvolvidas no ensino académico ou profissional, 

o empreendedor teve de aprender a ser gestor pelos seus próprios meios, pela sua 

persistência e vontade de vencer em ambientes competitivos e dinâmicos. 

 

O OG do estudo de caso 3 enquadra-se neste cenário. Mas atualmente, conta com 

profissionais qualificados para tratarem do controlo de gestão e de outras áreas 

especializadas. No decorrer da entrevista, partilhou que no negócio específico da 

indústria têxtil, a gestão dos gastos e orçamentos para os clientes deve-se a uma 

sensibilidade adquirida ao longo de uma experiência acumulada de décadas de 

dedicação.  

 



Porque razão os Pequenos Grupos não consolidam contas? Estudo exploratório 

Página 71 de 108 

“Pessoas como eu que têm pouca escolaridade e algumas limitações (...) não me 

inviabilizou, mas tendo consciência disso fui adaptando (...) criando mecanismos 

de controlo para colmatar as tais falhas” 

(CEO do estudo de caso 3) 

 

Na amostra dos estudos de caso, verifica-se que os acionistas são cumulativamente 

gestores, não se observando a existência de conflitos entre acionistas e gestores (teoria 

de agência) o que se torna numa vantagem neste género de estrutura, pois a direção é 

única na criação de valor nas empresas. 

Quando os OG não têm DFC que permitissem ter uma representação única do grupo, 

estes têm a possibilidade de recorrer a ferramentas auxiliares de gestão que possibilitam 

planear, orçamentar, analisar, medir e avaliar a informação contabilística e financeira. 

Contudo, não se podem considerar como uma verdadeira alternativa às DFC, dado que 

estas transmitem uma visão global contabilística que só pode ser proporcionada através 

desta metodologia. 

No estudo de caso 1 e 3, os OG não utilizam desenvolvidos sistemas de controlo de 

gestão, baseiam-se na informação disponibilizada pelo ERP, na elaboração de relatórios 

de gestão (que inclui uma breve análise económico-financeira) e utilizam o Excel para o 

controlo das transações intragrupo. Em particular, o estudo de caso 3, não procederam a 

qualquer alteração nos seus procedimentos de controlo de gestão com a atual disposição 

de contas consolidadas. 

“ (...) nós temos uma folha de Excel (...) colocamos as contas das empresas 

estrangeiras e depois cruzámos com as nossas (...) não andamos completamente à 

deriva (…) agora não é uma consolidação de contas de facto” 

(CEO do estudo de caso 1) 

 

“ (...) o ERP é especializado para indústrias têxteis [no caso da participada E2, 

S.A.] e são formatados à atividade” 

 

(CEO do estudo de caso 3) 
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Quanto ao estudo de caso 2, utilizam como ferramenta de gestão o balanced scorecard.  

Este instrumento de gestão fornece aos gestores uma visão global e integrada do 

desempenho organizacional sob quatro perspetivas: financeira (ou do acionista), 

processos internos, aprendizagem e desenvolvimento organizacional e clientes (Jordan 

et al., 2015). 

 

“Nós temos implementado nas diferentes empresas, sistemas de gestão adequados 

à dimensão, características e exigência de cada empresa (...) cada uma tem o seu 

balanced scorecard (...) é uma peça que traz enormes benefícios: uma imagem 

imediata da empresa, uma perceção muito rápida dos desvios face àquilo que nós 

temos como objetivo para cada ano (...)" 

(CFO do estudo de caso 2) 

 

Em virtude da aplicação deste mecanismo, em complementaridade com a existência de 

um sistema de contabilidade analítica, e de outros elementos (como reuniões semanais, 

a certificação do sistema de gestão da qualidade), contribuem para amplitude 

informativa consentânea com as necessidades da gestão, de tal modo que, não colocam 

em causa a necessidade de implementação de contas consolidadas. 

 

O sentimento transmitido pelos OG da amostra selecionada, converge para a 

dispensabilidade de contas consolidadas. Os gestores de PG que estão enquadrados na 

dispensa de consolidação de contas, pretendem manter esta possibilidade e o gestor de 

um PG recentemente enquadrado na obrigatoriedade de apresentar DFC, entende que o 

grupo com as suas características atuais, deveria ficar dispensado de consolidação de 

contas. 

 

“E para mim é absolutamente claro que, não sendo limitativo em nenhum aspeto, 

não sendo exigida a nenhuma entidade e não trazendo enfim um acréscimo de 

informação que eu considere relevante (…) nunca equacionei, não equaciono, e 

só se for obrigado é que começo a aplicar” 

(CFO do estudo de caso 2) 
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“ (...) na nossa realidade não faz sentido de apresentar contas consolidadas” 

(CEO do estudo de caso 3) 

 

 

4.7. Discussão  

Neste ponto sintetizamos os resultados obtidos com a investigação, explicitando se os 

objetivos da investigação foram atingidos. 

A existência de um grupo através da constituição de uma SGPS, não significa que exista 

gestão efetiva de um grupo de entidades, mas antes uma eventual necessidade de 

planeamento fiscal e de gestão patrimonial. Ou pela simples motivação dos gestores 

quererem transmitir uma imagem ao público de que são um grupo. Ou seja, o gestor 

gere um conjunto de entidades pertencentes à SGPS e não como se de uma única 

entidade se tratasse. E, portanto, poderá ser um fator de justificação da falta de interesse 

dos gestores em divulgar DFC, porque as empresas detidas pela SGPS são geridas 

individualmente, independentemente do negócio de cada participada e da dimensão de 

cada entidade. 

Ainda que exista uma salvaguarda no normativo legal das organizações para a dispensa 

da consolidação, a realidade demonstra que na generalidade dos casos, os principais 

stakeholders (autoridade tributária, bancos e acionistas) não exercem qualquer 

autoridade ou influência no sentido de promover práticas de consolidação do grupo, não 

forçando os OG a adotarem políticas nesse sentido. Este aparente desinteresse (por parte 

dos stakeholders) pode estar relacionado com a falta de conhecimento ou por não 

atribuírem a devida importância da informação consolidada. Os bancos continuam a dar 

preferência à apresentação de garantias reais (aval) pelos acionistas, no momento da 

contratação de um financiamento bancário, e não na análise aos resultados económico-

financeiros do grupo.  

As DFC deveriam ser percecionadas como uma fonte de informação para os 

utilizadores. Estes benefícios são rendimentos intangíveis, não quantificáveis e 

invisíveis para a maioria dos utilizadores. 
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São apontadas dificuldades no processo de consolidação das DFC. É necessário validar 

determinados procedimentos de pré-consolidação, o que pode levantar algumas 

limitações, nomeadamente quanto às participações em entidades estrangeiras detidas. 

As principais dificuldades apontadas, por exemplo dos CEO do estudo de caso 1 (detêm 

várias participadas estrangeiras) relacionam-me com o facto de uma empresa 

participada aplicar um exercício económico diferente das demais, e todas as participadas 

estrangeiras certamente aplicam politicas contabilísticas e critérios valorimétricos 

diferentes das participadas nacionais. Para além da dificuldade muitas vezes sentida em 

terem acesso às DF destas participadas atempadamente. Uma outra limitação, seria na 

determinação se duas subsidiárias estrangeiras que não tenham uma atividade 

materialmente relevante, possam ser excluídas do perímetro de consolidação.  

Tal como era expectável os gestores não ponderam optar pela elaboração e apresentação 

de contas consolidadas por determinarem que os gastos administrativos a incorrer 

seriam significativos e desproporcionais à dimensão da estrutura do seu grupo. Os 

estudos de caso 1 e 2 corroboram com este fundamento. Pretendeu-se no estudo de caso 

3 conferir se tal motivação apontada pelos anteriores gestores seria válida. A resposta 

transmitida, contraria esta motivação e como tal, o gestor relata que apenas tiveram que 

despender uma dedicação adicional por parte dos intervenientes, com a primeira 

aplicação de elaborar e apresentar DFC. Contudo, ressalva-se que este fator poderá não 

ser transversal a todos os PG, em consideração com as suas particularidades. 

No estudo de Lombardi e Stocchetti (1996) (cfr. Broccardo, 2009, p.146) “nas 

pequenas e médias empresas, os sistemas de contabilidade de gestão às vezes não são 

aplicados ou são desconhecidos” e dão mais importância às questões administrativas, 

fiscais e burocráticas do que a assuntos de gestão. 

Para efeitos de gestão e de controlo de gestão há todo um conjunto de indicadores 

relevantes e que não estariam nas contas consolidadas.  

Entende-se que nos estudos de caso dos PG por não disporem de DFC deveria existir 

uma maior preocupação em implementar sistemas de controlo de gestão para gerirem de 

forma mais eficiente os seus negócios. Denota-se que nos casos em análise os sistemas 

de informação utilizados são os mais elementares, como o Excel, e complementam a 
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análise com a elaboração de um relatório de gestão com uma abordagem económico-

financeira, o que poderão se mostrar insuficientes e porventura com uma necessidade 

adicional de se aglutinar a outros sistemas para uma análise mais completa. 

Os sistemas de informação assumem um papel preponderante na gestão dos PG pelo 

que, devem ser salvaguardadas determinadas características inerentes a estes sistemas, 

nomeadamente, a fiabilidade da informação recolhida (isentos de erros que possam 

distorcer a informação dos decisores nas suas tomadas de decisão sobre o negócio das 

entidades pertencentes ao grupo), a relevância da mesma (a informação cria valor para 

os seus múltiplos stakeholders sobre a atividade do grupo como uma única entidade se 

tratasse) e por fim, a sua tempestividade (face às adversidades existentes em alguns 

casos no acesso à informação financeira, esta tem de estar disponibilizada 

atempadamente para a tomada de decisão). 

Verifica-se que mediante determinados fatores associados à realidade de um grupo, 

nomeadamente, a formação académica (específica nas áreas de negócio e/ou de gestão), 

os gestores serem “owners-managers”, empresas familiares, o interesse depositado 

pelos stakeholders, a existência de múltiplas transações internas, entre outros fatores, 

são determinantes no reconhecimento da utilidade de consolidação de contas. 

Denota-se que dada à atual e crescente exigência dos mercados, a constante necessidade 

de negociação de novos investimentos e financiamentos bancários e as exigências 

relacionadas com o governo das sociedades (corporate governance), o interesse sobre a 

informação financeira do grupo está a ganhar notoriedade. E os próprios gestores e 

stakeholders começam a encarar a informação financeira consolidada como um 

elemento fundamental na análise dos resultados e no processo de decisão do grupo 

como um todo. 
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Apresenta-se uma síntese dos principais fatores apontados pelos intervenientes desta 

investigação, que contribuem por manterem a dispensa de consolidação: 

Tabela 14 - Principais fatores apurados para a opção da dispensa de DFC (por parte dos intervenientes) 

Fatores Positivos Fatores Negativos 

Maior notoriedade  junto dos stakeholders Custo 

Perceção detalhada sobre o desempenho 

económico-financeiro do grupo 
Trabalho administrativo 

Maior facilidade de atração de novos investidores 

e da contratação de financiamento bancário 
Auditoria a todas as participadas 

Comparabilidade no tempo e no espaço dos 

resultados do grupo 

Necessidade de profissionais com conhecimentos 

técnicos 

 Fonte: elaboração própria 

Da listagem final obtida de SGPS para a região selecionada, num total de 929 empresas-

mãe ativas, 94 grupos consolidavam contas antes do exercício económico de 2016 e 

apenas 18 empresas-mãe iniciaram a publicação de contas consolidadas para o exercício 

económico de 2016 (presume-se que estas empresas-mãe prestaram contas consolidadas 

por obrigatoriedade e não por opção). Para esta amostra, não se verifica um aumento 

substancial de empresas-mãe a iniciarem a publicação de contas pelo fator da alteração 

dos limites ao DL nº158/2009. 

 

 

 



Porque razão os Pequenos Grupos não consolidam contas? Estudo exploratório 

Página 77 de 108 

Conclusão 

A regra base de obrigatoriedade de consolidação de contas, serve para tratar a 

informação de um grupo de sociedades para que os utilizadores da informação tenham 

acesso a um conhecimento holístico sobre a sua performance. Contudo, a legislação 

entende que se não forem ultrapassados determinados limites, os PG ficam dispensados 

de consolidação de contas. 

O normativo comunitário tem defendido a aplicação de uma maior simplificação e 

desoneração destes grupos na prestação de informação financeira externa. Necessidade 

corroborada pelos diversos inquiridos dos estudos de caso expostos no capítulo 4, cujo 

entendimento vai no sentido dos benefícios inerentes à dispensa.  

Com a realização desta investigação foi possível aferir que as motivações que levam aos 

gestores dos PG não optarem pela consolidação de contas, quando dispensados, varia 

em função da realidade de cada PG, tal como exposto na seção anterior. Os gestores não 

têm conhecimento sobre a utilidade das DFC e identificam como principais limitações o 

acréscimo de trabalho e inflação dos gastos administrativos. 

A aplicação de ajustados e eficientes sistemas de informação nas empresas contribui 

para a obtenção de determinados indicadores necessários à gestão. Quando os gestores 

não dispõem da informação financeira consolidada, estes sistemas deverão ter uma 

preponderância maior, ainda que, ambas as metodologias possam ser complementares. 

Contudo, em resultado da crescente exigência aplicada ao corporate governance das 

empresas, acredita-se que a consciência sobre o benefício de disporem de contas 

consolidadas está a alterar positivamente.  

A principal consequência reconhecida deste estudo, relacionada com a falta de 

divulgação de contas consolidadas por parte dos PG, enquadra-se na possibilidade de 

ocorrência de transações internas abusivas que possam não ser suficientemente visíveis 

(ou a sua importância devidamente reconhecida) nas demonstrações financeiras 

individuais. Porventura, outra consequência poderá residir na atração de novos 

investidores, dado que, a falta de divulgação de DFC poderá constituir um fator inibidor 

no julgamento económico sobre o grupo por parte do investidor. 
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Como principais limitações encontradas para este estudo identificam-se a falta de 

literatura relacionada com os sistemas de controlo de gestão utilizados pelos pequenos 

grupos. Apesar dos pequenos grupos terem um papel importante na economia ainda nos 

deparamos com um défice de estudos sobre esta matéria, assim como sobre a temática 

da elaboração de contas consolidadas pelos pequenos grupos. 

Outra limitação prende-se com o instrumento de recolha de dados. Não foi possível 

encontrar uma base de dados que permitisse “filtrar” todas as entidades com 

participações noutras empresas (ou seja, todas as holdings e não somente SGPS) e ainda 

que, esta nos permitisse listar os grupos pela sua dimensão e a sua posição perante a 

apresentação de contas consolidadas.  

A limitação do tempo, também se tornou num fator de dificuldade relativamente à 

definição do estudo de caso 3, ao qual se pretendia realizar uma entrevista juntos os OG 

e dos profissionais técnicos, o que devido ao facto de a publicação das contas só serem 

entregues até o dia 22/07/2017 relativo ao exercício de 2016, e com o período de férias 

de Verão e o deadline da entrega da dissertação, contribuíram para uma maior 

dificuldade de realização. 

 

Investigação futura 

Sugerimos que para investigações futuras, o estudo incida sobre um único estudo de 

caso de um pequeno grupo que não exerça a dispensa de consolidação de contas. 

Explorar que motivações o órgão de gestão defende para a sua tomada de decisão de 

consolidar contas do pequeno grupo quando estava legalmente dispensado. 

A aplicação de um questionário por inquérito ampliado a todos os profissionais técnicos 

do processo de consolidação de contas sobre o seu entendimento relativamente ao 

principal fator apresentado pelos gestores, por não exercerem a opção de consolidação 

de contas – o custo, também determinamos que seja um tema de interesse para 

investigações futuras. Determinar se o fator custo é efetivamente um entrave com 

fundamento. 
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Anexos 

Anexo A - Conceitos mais relevantes 

Grupo e entidades pertencentes ao grupo 

Grupo “é constituído por uma empresa-mãe e todas as suas subsidiárias” (§4 da 

NCRF 15). 

Apesar do normativo se referirem ao conceito de grupo como sendo constituído pela 

empresa-mãe e suas subsidiárias, num contexto doutrinal determinamos que para o 

estudo, a definição de grupo, numa perspetiva de grupo consolidável, compreende a 

empresa-mãe, as empresas controladas de forma exclusiva (subsidiárias), as empresas 

controladas de forma conjunta (empresas multigrupo) e ainda as empresas associadas, 

no qual a empresa-mãe exerce uma influência significativa. 

Empresa-mãe “é uma entidade que detém uma ou mais subsidiárias” (§4 da NCRF 

15). 

Subsidiária é uma entidade onde a empresa-mãe detém o controlo (§4 da NCRF 13). 

Associada é uma entidade onde o investidor exerce uma influência significativa (§4 da 

NCRF 13). 

Empresas multigrupo (empreendimentos conjuntos) – entidades onde é exercido 

controlo conjunto com outro (s) grupo (s) mediante um acordo contratual (§4 da NCRF 

13) e que combinam esforços de forma a controlar conjuntamente um determinado 

investimento (Macedo et al., 2013). 

Entidades conjuntamente controladas é um tipo de empreendimento conjunto. É 

exigida pelos empreendedores intervenientes a constituição ou aquisição de uma 

terceira entidade, mediante a existência de acordo contratual, conferindo-lhe capacidade 

jurídica e económica (Macedo et al., 2013). 
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Noções de controlo e influência significativa 

Controlo (exclusivo) é definido pelo §4 NCRF 15 “como o poder de gerir as políticas 

financeiras e operacionais de uma entidade ou de uma atividade económica a fim de 

obter benefícios da mesma”. 

Presume-se a existência de controlo quando a investidora adquire mais de metade dos 

direitos de voto de outra entidade, a menos que o contrário possa ser demonstrado.  

Como tal, poderá ser exercido o controlo sem que se verifique a titularidade de metade 

ou mais dos direitos de voto, se existir (§4 da NCRF 15): 

 “Poder sobre mais de metade dos direitos de voto da outra entidade por 

estabelecimento de um acordo com outros investidores; ou 

 Poder para gerir as políticas financeiras e operacionais da entidade investida por 

estabelecimento de uma cláusula estatutária ou um acordo; ou 

 Poder para nomear ou demitir a maioria dos membros do órgão de gestão da 

entidade investida; ou 

 Poder sobre a maioria de votos nas reuniões do órgão de gestão da entidade 

investida”. 

O controlo conjunto, nos termos do §4 da NCRF 13, “é a partilha de controlo, 

acordada contratualmente, de uma atividade económica, e existe apenas quando as 

decisões estratégicas financeiras e operacionais relacionadas com a atividade exigem o 

consentimento unânime das partes que partilham o controlo (os empreendedores)”. 

Influência significativa, nos termos do §4 da NCRF 13, “é o poder de participar nas 

decisões das políticas financeiras e operacionais da investida ou de uma atividade 

económica, mas que não é controlo nem controlo conjunto sobre essas políticas. 

 A influência significativa pode ser determinada pela posse de ações, estatuto ou 

acordo”.  

“A existência de outro investidor, que detenha uma participação maioritária ou 

substancial, não impede necessariamente que se exerça influência significativa” (§19 

da NCRF 13). 
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Se o investidor assegurar deter, direta ou indiretamente (por exemplo, através de 

subsidiárias), uma percentagem entre 20% ou mais do poder de voto dos titulares do 

capital social na investida, presume-se que tem influência significativa. Exerce algum 

poder de controlo sobre a investida que lhe permite participar nas tomadas de decisão da 

investida, mas que não assegura a imposição sistemática da sua posição, porque não tem 

domínio sobre a investida.  

Porém, esta presunção admite sempre prova em contrário, quando o investidor detenha 

menos de 20% dos direitos de voto da empresa (§19 da NCRF 13). 

O investidor pode demonstrar a existência de influência significativa quando se verificar 

uma ou mais das seguintes situações (§20 da NCRF 13): 

 “Representação no órgão de direção ou órgão de gestão equivalente da investida; 

 Participação em processos de decisão de políticas, incluindo a participação em 

decisões sobre dividendos e outras distribuições; 

 Transações materiais entre investidor e a investida; 

 Intercâmbio de pessoal de gestão; ou 

 Fornecimento de informação técnica essencial”. 

Segundo Macedo et al. (2013) os direitos de voto detidos pelo investidor na entidade 

investida são instrumentos de dívida ou de capital próprio que quando convertidos, ou 

exercidos, conferem a este a possibilidade de aumentar ou diminuir a determinação da 

sua influência significativa. 

Existem ainda as “outras entidades” que não asseguram à sociedade investidora uma 

posição de controlo (domínio) ou influência significativa sobre a sociedade investida. 

Portanto, esta classificação enquadra-se nos casos de participações de capital que 

garantem a posse de menos de 20% dos direitos de voto – então estamos perante uma 

Simples participação (Macedo et al., 2013). 
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Percentagem de participação e percentagem de controlo 

Os grupos económicos como não têm personalidade jurídica, são as empresas-mãe do 

grupo enquanto detentores do capital quem aprova as contas consolidadas. 

No âmbito da temática dos grupos económicos, controlo jurídico e controlo económico 

são duas realidades distintas. Enquanto que, o controlo jurídico está relacionado com a 

detenção direta ou indireta de partes de capital com direito de voto noutras entidades, o 

controlo económico está associado ao controlo de facto, representativo dos direitos 

“legais” obtidos com a titularidade do capital. 

A percentagem de participação (de interesse ou financeira), que está associada ao 

conceito de controlo jurídico, representa a fração do capital, ou da quota-parte do 

património, detida, direta ou indiretamente, na sociedade participada, determinando-se 

pelo produto das percentagens de participação da investidora pelo capital das entidades 

investidas. A percentagem de participação demarca a percentagem a consolidar e, 

consequentemente, a percentagem pertencente a interesses que não controlam (Macedo 

et al., 2013). 

A percentagem de controlo, que está associada ao conceito de controlo económico, 

corresponde à dimensão, em termos de proporção do domínio da empresa-mãe sobre as 

suas participadas, (Moreira, 1997), (o grau de dependência das sociedades participadas 

relativamente à empresa-mãe). Representa a percentagem de direitos de voto da 

entidade participada que a participante consegue controlar, em consequência das suas 

participações, quer diretas, quer indiretas.  

A percentagem de controlo define o método de consolidação a utilizar (Oliveira, 2016). 

No caso das participações diretas, a percentagem de participação coincide com a 

percentagem de controlo, a não ser nos casos em que o controlo detido seja diferente da 

participação nos capitais da entidade investida, tais casos devem ser adequadamente 

comprovados
29

 (Macedo et al., 2013). 

 

                                                 
29

 Estes casos podem resultar de acordos ou cláusulas contratuais, ou por outras situações que podem 

conceder controlo à entidade sem que conceda percentagem de capital (Macedo et al., 2013). 
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 Relativamente às participações indiretas, a percentagem de participação é determinada 

pelo produto das percentagens de capital detido pela empresa-mãe e pelas subsidiárias, 

quebrando-se a cadeia de controlo quando perante uma posição minoritária (Macedo et 

al., 2013).  

No caso da percentagem de controlo, é a percentagem que a empresa-mãe detém sobre a 

sua filial. Existe controlo sobre uma subsidiária quando a empresa-mãe detenha mais de 

50% dos direitos de voto. Neste caso, a percentagem de controlo da empresa-mãe sobre 

uma subfilial é a percentagem que a subsidiária detém nessa subfilial. 

 

Refere a NCRF 13 no §50 que para determinar “a parte de um grupo numa associada é 

o agregado das partes detidas nessa associada pela empresa-mãe e suas subsidiárias. 

As partes detidas por associadas ou por empreendimentos conjuntos do grupo são 

ignoradas para esta finalidade”.  

 

Apresentamos o seguinte exemplo para evidenciar as diferenças entre os tipos de 

percentagem: 

Sendo EM a entidade participante e A e B as entidades participadas. 

Ilustração 6 - Exemplo de percentagem de participação e percentagem de controlo 

EM
80%

A B
100%

 

Direta Indireta Total

80% - 80%

-
80% x 100% = 80% (participação 

através de A)
80%

Direta Indireta Total

80% - 80%

- 100% (controlo através de A) 100%

Empresa A

 Empresa B

Empresa A

 Empresa B

Percentagem de participação
Empresa Participada

Empresa Participada
Percentagem de controlo

 

Fonte: adaptado a partir de (Macedo et al., 2013) 
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Perímetro de consolidação 

Uma das principais tarefas a proceder no âmbito do processo de consolidação de contas 

é a identificação concreta de quais as empresas a consolidar ou potencialmente a 

consolidar. Para cumprir este passo, é sugerido a elaboração de um organograma do 

grupo, onde devem ser identificadas as subsidiárias, associadas e os empreendimentos 

conjuntos (joint ventures) abrangidos pela consolidação (que não estejam excluídas do 

processo de consolidação) e calculadas as respetivas percentagens de participação para a 

determinação da base de consolidação, (Oliveira, 2016), a qual deve-se ter em conta não 

só as participações diretas como as participações indiretas. 

A delimitação do perímetro de consolidação dentro do grupo de sociedade tem por base 

a percentagem de controlo detida pela empresa-mãe. 

A definição do perímetro de consolidação poderá depender de vários fatores, ao qual 

enunciamos os mais relevantes justificativos para a exclusão do perímetro consolidação, 

segundo (J. A. C. Moreira, 1997; Oliveira, 2016) 

 Grau de dependência – averiguar o grau de associação entre a empresa-mãe e as 

empresas participadas, através do apuramento da percentagem de controlo. Tal 

averiguação do poder de controlo económico pode ser feita através de influência 

significativa, dominante ou conjunta e podendo ou não ser titular de capital na 

investida; 

 Importância material – A determinação do grau de relevância dos valores de 

cada entidade face ao grupo, pode constituir um fator para uma entidade ser 

considerada excluída do perímetro de consolidação. Acontece quando os valores 

do conjunto das entidades abrangidas pelo processo de consolidação não sejam 

materialmente relevantes para a concretização do objetivo de as demonstrações 

D darem uma imagem verdadeira e apropriada. 

 Obstáculos à consolidação – Determinadas situações podem impedir a inclusão 

de determinada participada no perímetro de consolidação, como a existência de 

restrições que impossibilitem a empresa-mãe de exercer os seus direitos sobre o 

património ou a gestão das participadas; 
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O perímetro de consolidação pode alterar-se de um exercício económico para outro, 

facto que, que constitui uma das limitações da consolidação de contas, que decorre da 

perda de comparabilidade entre grupos de sociedades, devido às suas particularidades. 

Em função das várias alterações que possam existir (entradas e saídas de entidades do 

grupo e/ou alterações nas percentagens de participação e de controlo), dever-se-á, em 

cada exercício económico, redefinir o perímetro de consolidação e divulgar essa 

informação no anexo ao balanço e à demonstração de resultados. 

 

Anexo B: Guião de entrevista 

Objetivo da entrevista:  

 Estudo de caso 1 e 2 

o OG: conhecer as motivações que suportam a tomada de decisão de 

exercerem a dispensa de consolidação de contas e que sistemas de 

informação utilizam para gerirem os seus negócios; 

o ROC/CC: saber se tiverem influência na decisão do OG e qual a sua 

opinião quanto à dispensa aplicada às empresas-mãe que prestam 

serviços técnicos. 

 Estudo de caso 3: 

o OG: saber se obteve utilidade das DFC para a gestão dos negócios e se o 

sistema de informação sofreu alterações com a atual disposição de 

informação consolidada; 

o ROC/CC: saber se concordam com a obrigatoriedade de consolidação de 

contas e com os atuais limites de aplicabilidade. 

Protocolo da Entrevista: 

 Apresentação do investigador; 

 Apresentação do âmbito do estudo; 
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 Garantia do anonimato da entidade e do entrevistado; 

 Permissão para a gravação áudio nas entrevistas presenciais. 

Guião de Entrevista: 

 Estudo de caso 1 e 2 

Guião A  

Enquanto CEO do PG tem consciência da dispensa? Como teve acesso a essa 

informação? Concorda? 

Quem tomou a decisão por não optar pela consolidação? 

Quais as razões que motivam em aplicar a dispensa? 

Em algum momento sentiu que a falta de informação consolidada fosse um 

impedimento no acesso ao financiamento bancário? No acesso a novos investimentos? 

Os stakeholders solicitam a apresentação das contas consolidadas?  

Na falta de Consolidação de Contas como gere o grupo? Que sistemas de informação 

aplica e como reporta a informação financeira do grupo aos stakeholders? 

Guião B 

Como Revisor Oficial de Contas/Contabilista Certificado qual a sua opinião quanto à 

aplicação da dispensa de consolidação de contas? 

Têm uma opinião diferente à decisão do gestor? Influenciaram na tomada de decisão na 

alegação da dispensa? 

Considera indispensável os PG apresentarem contas consolidadas? 

No estudo de caso 1, a contabilista certificada é a própria investigadora, assim enquanto 

observante participante a questão colocada é a seguinte: 

Qual a sua opinião, enquanto contabilista certificada do grupo, sobre a resposta dada 

pelo ROC? Concorda, discorda? 
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 Estudo de caso 3 

Guião C 

Qual a razão por ter criado uma SGPS? A gestão é realizada na perspetiva individual ou 

de grupo? 

Enquanto CEO do PG concorda com a obrigatoriedade de consolidação de contas? 

Dado ser a 1ª vez que apresenta contas consolidadas, acredita na utilidade da 

informação para a gestão? Que benefício atribui às DFC? 

Quais os custos/investimentos adicionais que foram contraídos para a implementação do 

processo de consolidação? 

Acredita que os stakeholders do grupo irão atribuir um maior reconhecimento aos 

negócios do grupo com a apresentação de DFC? 

Como era reportada a informação financeira do grupo aos stakeholders antes das DFC? 

Que sistemas de gestão utilizam? Alterou ou vão alterar os sistemas de gestão utilizados 

pelo facto de atualmente disporem de DFC? 

Guião D 

Como Revisor Oficial de Contas/Contabilista Certificado qual a sua opinião quanto à 

atual obrigatoriedade de consolidação de contas da empresa-mãe? 

O processo de consolidação foi um processo de simples execução?  

Concorda com os atuais limites definidos no art.º 9ºB do DL nº158/2009? 

Considera indispensável os PG apresentarem contas consolidadas? 
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Anexo C - Classificação das entidades pertencentes ao grupo por estudo de caso 

Tabela 15 - Classificação das entidades pertencentes ao grupo - Estudo de caso 1 

Entidade Ligação 
% Participação % Controlo 

Tipo de Controlo Tipo de Entidade 

Direta Indireta Total Direta Indireta Total 

A EM-1>A 29,17% - 29,17% 29,17% - 29,17% Influência significativa Associada 

B EM-1>B 100% - 100% 100% - 100% Controlo exclusivo Subsidiária 

C1, (PT) EM-1>B>C1 - 100%*42,50%=42,50% 42,50% - 42,50% 42,50% Influência significativa Associada 

C2, (BR) EM-1>B>C2 - 100%*50%=50% 50% - 50% 50% Influência significativa Associada 

C3, (IN) EM-1>B>C3 - 100%*70%=70% 70% - 70% 70% Controlo exclusivo Subsidiária 

C4, (HR) EM-1>B>C4 - 100%*70%=70% 70% - 70% 70% Controlo exclusivo Subsidiária 

C5, (TR) EM-1>B>C5 - 100%*70%=70% 70% - 70% 70% Controlo exclusivo Subsidiária 

C6, (PL) EM-1>B>C6 - 100%*100%=100% 100% - 100% 100% Controlo exclusivo Subsidiária 

C7, (RO) EM-1>B>C7 - 100%*100%=100% 100% - 100% 100% Controlo exclusivo Subsidiária 

Fonte: elaboração própria 
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Tabela 16 - Classificação das entidades pertencentes ao grupo - Estudo de caso 2 

Entidade Ligação 
% Participação % Controlo 

Tipo de Controlo Tipo de Entidade 

Direta Indireta Total Direta Indireta Total 

D1, S.A. EM-2>D1 100% - 100% 100% - 100% Controlo exclusivo Subsidiária 

D2, Lda. EM-2>D2 29,16% - 29,16% 29,16% - 29,16% Influência significativa Associada 

D3, Lda. EM-2>D3 33,33% - 33,33% 33,33% - 33,33% Influência significativa Associada 

D4, Lda. EM-2>D4 100% - 100% 100% - 100% Controlo exclusivo Subsidiária 

D5 (CV) EM-2>D5 43% - 43% 43% - 43% Influência significativa Associada 

D6 (CV) EM-2>D6 33,33% - 33,33% 33,33% - 33,33% Influência significativa Associada 

D7 (CV) EM-2>D7 33,33% - 33,33% 33,33% - 33,33% Influência significativa Associada 

Fonte: elaboração própria 
 

Tabela 17 - Classificação das entidades pertencentes ao grupo - Estudo de caso 3 

Entidade Ligação 
% Participação % Controlo 

Tipo de Controlo 
Tipo de 

Entidade Direta Indireta Total Direta Indireta Total 

E1, S.A. EM-3>E1 95% - 95% 95% - 95% Controlo exclusivo Subsidiária 

E2, S.A. EM-3>E2 95% - 95% 95% - 95% Controlo exclusivo Subsidiária 

E3, Lda. EM-3>E3 10% - 10% 10% - 10% Sem Influência significativa 
Simples 

Participação 

F1, Lda. EM-3>E1>F1 - 95%*33,33%=31,35% 31,35% - 33,33% 33,33% Influência significativa Associada 

Fonte: elaboração própria 


