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Resumo  

 

A crescente importância dada ao Justo Valor como forma de mensuração, em detrimento do 

custo histórico, implica que a determinação do seu valor, e posterior registo, esteja na agenda 

dos organismos normalizadores. O IASB emitiu a IAS 41 na qual prevê a mensuração ao 

Justo Valor dos activos biológicos e produtos agrícolas. Portugal, não estando indiferente a 

esta problemática, introduz entre nós o Justo Valor como forma de mensurar os activos 

biológicos e os produtos agrícolas no recentemente criado Sistema de Normalização 

Contabilística,  com Norma de Contabilidade e de Relato Financeiro 17 - Agricultura, e na 

qual dá corpo às preocupações sentidas a nível mundial relativamente a estas matérias. 

O presente trabalho tem como principal objectivo evidenciar as alterações ao nível dos 

Resultados, dos Capitais Próprios e dos Activos, pela adopção do ―Justo Valor‖ nos Activos 

Biológicos, decorrentes da transição do Plano Oficial de Contabilidade para o Sistema de 

Normalização Contabilística, Balanço de abertura, e no primeiro exercício em que vigora a 

Norma de Contabilidade e de Relato Financeiro 17 - Agricultura.  

O presente trabalho está dividido em três capítulos. No primeiro analisamos a problemática da 

harmonização a nível internacional, no segundo centramo-nos em Portugal, e no terceiro e o 

último compreende um estudo de aplicação a uma empresa agrícola, que apresentou as suas 

contas de acordo com o Plano Oficial de Contabilidade, e iremos aplicar Norma de 

Contabilidade e de Relato Financeiro 17 - Agricultura, permitindo-nos concluir das diferenças 

encontradas ao nível dos Resultados do Exercício, do valor dos Activos e do valor dos 

capitais próprios.  
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CAPITULO I 

 

Introdução  

O presente trabalho insere-se no âmbito de tese conducente à obtenção do grau de mestre, e a 

escolha deste tema decorre do facto de que a contabilidade da actividade agrícola sofre 

profundas alterações com a adopção do Sistema de Normalização Contabilística. As  normas 

que estiveram em vigor até 31/12/2009, Plano Oficial de Contabilidade e Directrizes 

Contabilísticas, não traduziam toda a realidade subjacente, desde logo pelo facto de ser o 

custo histórico o principal pilar destes normativos, e porque existem actividades com ciclos 

operacionais muito longos, em que ocorrem muitos anos entre o momento da sementeira e da 

colheita, ficando o custo histórico desadequado e por conseguinte não tendo qualquer 

aderência com a realidade. 

A diversidade de actividades e a importância económica da agricultura como actividade, 

contribuíram para o aumento das pressões, no sentido de harmonizar a contabilidade de forma 

a fornecer aos utentes da informação financeira do sector com dados relevantes e fiáveis que 

lhes permitam conhecer a real posição financeira e efectuar a avaliação do desempenho das 

entidades.  

Neste sentido, propomo-nos abordar a problemática da transição do Plano Oficial de 

Contabilidade e Directrizes Contabilísticas, que vigorou até 31/12/2009, para o novo 

normativo, Sistema de Normalização Contabilística, em vigor desde de 01/01/2010, no que 

diz respeito à actividade agrícola, e mais concretamente com estudo de caso relativo a uma 

exploração agropecuária, dada a sua importância em Portugal 

O estudo deste tema tem dois objectivos: O primeiro consiste em analisar as implicações da 

transição do Plano Oficial de Contabilidade e Directrizes Contabilísticas para o Sistema de 

Normalização Contabilística, no que diz respeito apenas à NCRF 17 e IAS 41. De salientar o 

facto do presente estudo ter sido iniciado em Setembro de 2009 com Plano Oficial de 

Contabilidade e Directrizes Contabilísticas em vigor. 

O segundo objectivo é, o de através de um estudo de caso, analisar o impacte que irá ter nos 

resultados das explorações agropecuárias.  

Para atingir o primeiro objectivo analisaremos a harmonização e a normalização contabilística 

deste sector a nível internacional, nomeadamente desde os primeiros projectos de norma até à 

adopção da IAS 41. Também teremos um capítulo destinado a avaliar ao Sistema de 
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Normalização Contabilística, nomeadamente no que diz respeito a esta matéria, a NCRF 17, e 

as expectativas subjacentes À transição dos actuais normativos para o SNC.  

Para o segundo objectivo, propomo-nos fazer um estudo de caso, em que vamos proceder à 

transição do Plano Oficial de Contabilidade e Directrizes Contabilísticas para o Sistema de 

Normalização Contabilística, no que diz apenas respeito à NCRF 17 – Agricultura, e aferir 

dos seus efeitos nos resultados da empresa.  

 

1. Enquadramento teórico 

 

A problemática da contabilidade da Agricultura tem ao longo dos tempos sido tratada e 

estudada pelos profissionais e pela comunidade académica como um desafio constante para 

uma melhoria de representação e apresentação desta actividade, tendo em conta o seu peso na 

economia dos países, individualmente e no mundo como um todo. 

Dada a sua importância, verificamos que ao contrário do que seria a nossa percepção sobre 

esta matéria (que a contabilidade da agricultura seguia as orientações da contabilidade geral), 

verificamos que ao nível mundial, este tema tem sido objecto de estudo e desenvolvimento 

quer pelas organizações profissionais quer pela comunidade Académica. 

Nas pesquisas que efectuamos, verificamos que as universidades tem tido papeis muito 

importantes nestas matérias, pois tem desenvolvido ferramentas em conjunto com os governos 

e com as organizações profissionais para tratar a contabilidade da Agricultura, são exemplo 

desta afirmação o trabalho desenvolvido para o Governo do Quénia pela Harvard University 

(2003) denominado ―Computerizing  Acounting Systems in Developing Bureaucracies: 

Lessons from Kenya‖, que visa informatizar e desenvolver um sistema de contabilidade 

agrícola.  Verificamos que esta entreajuda já tem muitos anos pois em 1930 a University of 

Texas, tinha preocupações relativas à problemática da contabilidade agrícola, tendo publicado 

nessa época o trabalho ―A system of accounting procedure for livestock ranches‖. 

Também nos Estados Unidos, e em 2007, o Dr.A.Oliver Bright,  refere a preocupação da 

comunidade cientifica para encontrar referenciais que melhor representem a actividade 

agrícola, no artigo intitulado ―Need for Accounting Standards for Agriculture and Livestock‖. 

Na India o tratamento contabilístico da actividade agricola é uma preocupação de à vários 

anos, na década de 80 do século passado no trabalho ―Monograph on Accounting for 

Livestock‖ ( 1987), esta preocupação estava patente. Também na Australia, no trabalho 
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desenvolvido e monitorizado pela  Universidade da Sidney através do ―Australian Centre for 

Agricultural Health and Safety University of Sydney‖, se procura encontrar formas de 

representar contabilisticamente a actividade agrícola tendo em conta o seu peso na economia 

do país. 

Na Europa cedo começaram a aparecer trabalhos universitários sobre a problemática da 

contabilidade agrícola, a revista cientifica Persee, publicou em 1951 um trabalho do professor 

da Universidade de Pisa denominado ―L'organisation des recherches dans le domaine de 

l'économie rurale en Italie‖, mais tarde em 1971, a mesma revista publica um artigo 

denominado ―Travaux de comptabilité agricole régionale dans les ARER‖ em que o autor 

MM. Jacquin, alerta para a necessidade de harmonizar a contabilidade agrícola. As 

Universidades da Europa, à semelhança do que se passou nos outros países também tiveram 

papeis activos no desenvolvimento da contabilidade agrícola e na necessidade de encontrar 

respostas para o tratamento especifico dos animais e plantas em desenvolvimento. 

Assim, se no inicio do século passado os estudos apontavam para a necessidade de normas 

para a actividade agrícola, no fim do século passado caracterizava-se pela existência de 

normas especificas para determinados sectores da actividade agrícola, como por exemplo em 

Espanha a existência do Plano General do Gado Ganadero, destinado à criação de gado, ou 

também para o sector da produção de vinho, com o Plano General do Sector vitivinícola.  

 

2. – Normalização Contabilística Internacional da Actividade Agrícola  

 

2.1– Introdução 

No ponto anterior, vimos que a comunidade Académica partilha a par das organizações 

profissionais das mesmas preocupações, ou seja a da  uma normalização contabilística para a 

actividade agrícola. Nas pesquisas efectuadas com vista à elaboração deste trabalho, 

constatamos que a normalização contabilística na actividade agrícola e no sector agro-

pecuário são uma constante preocupação não só da Europa mas a nível mundial. Constatámos, 

por exemplo que a Índia tem preocupações a este nível e que são similares às dos Estados 

Unidos sendo estas idênticas às Europeias e que estão na base das normas emanadas pelo 

IASB  sobre este assunto designadamente a IAS 41 – Agricultura. 

A globalização dos mercados,  e a necessidade constante e acrescida de informação financeira  

relativamente à actividade agrícola, culminou com a necessidade de harmonizar regras e 
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procedimentos de forma a que a informação contabilística fosse comparável e espelhasse a 

evolução dos activos biológicos e dos produtos agrícolas ao longo do seu desenvolvimento. 

De tal necessidade, resultou  norma internacional de contabilidade sobre agricultura (IAS 41). 

Analisamos no ponto seguinte as diferentes etapas que etapas que contribuíram para o 

aparecimento desta norma.  

 

 

2.2. – Fases de criação da IAS 41 - Agricultura  

No ponto anterior vimos que a necessidade crescente de informação contabilística 

transnacional, comparável no sector agrícola determinou a elaboração um modelo 

contabilístico para este sector. Neste sentido, o IASB surge como o primeiro organismo a 

emitir um normativo internacional abrangente para este sector. Este processo teve o seu 

desenvolvimento nos últimos treze anos, com várias etapas e respectivos documentos 

produzidos:  

Em 1996: Draft Statement of Principles (DSOP),  foram enunciados os assuntos a normalizar, 

os métodos e as alternativas para tal normalização.  

Em 1999: Exposure Draft E65, com a denominação ―Agricultura‖, publicado em Julho de 

1999 e submetido à apreciação dos utentes da informação financeira até 31 de Janeiro de 

2000.  

O objectivo deste Draft era o de prescrever o tratamento contabilístico, a apresentação das 

demonstrações financeiras e as divulgações relacionadas com a actividade agrícola, assim 

como a gestão da transformação de activos biológicos (animais vivos e plantas) em produtos 

agrícolas ou activos biológicos adicionais.  

Deveria ser aplicado, como regra geral, às demonstrações financeiras de todas as empresas 

relacionadas com a actividade agrícola, e podemos dizer que traça em linhas gerais o que mais 

tarde veio a ser a NIC 41 e posteriormente a IAS 41. 

Em 2000: International Accounting Standard nº 41 ―Agricultura‖, aprovada em Dezembro de 

2000 e com entrada em vigor para as demonstrações financeiras elaboradas a partir de 1 de 

Janeiro de 2003.  

O IASB encoraja a aplicação da IAS 41 antecipadamente, tendo a empresa que divulgar esse 

facto. Esta norma tem como âmbito de normalização o tratamento e a apresentação das 

demonstrações financeiras, assim como os aspectos a divulgar nas actividades relacionadas 



Impacto nas Demonstrações Financeiras da Adopção da NCRF 17 – Agricultura, um exemplo 

de animais vivos 

 

5 

com a agricultura, definindo como limite da sua área de intervenção o processo que culmina 

com a colheita.  

 

2.3 -  IAS 41 - AGRICULTURA  

A IAS 41- Agricultura, é a primeira norma criada especificamente para uma actividade, e que 

impõe como critério da mensuração, o Justo Valor, sendo que neste caso concreto o Justo 

Valor deve ser entendido como o justo valor  menos os custos para colocar no ponto de venda. 

Analisando a norma, ela começa por definir  o seu objectivo, assim, ―O objectivo desta norma 

é de o  estabelecer o tratamento contabilístico e as divulgações relativas à actividade 

agrícola‖( IAS 41- Objectivo da norma §1),  aquando do projecto desta norma, visava-se 

sobretudo aperfeiçoar e a harmonizar os métodos utilizados no reconhecimento,  valorização,  

na apresentação dos elementos das demonstrações financeiras, e do impacto financeiro dos 

acontecimentos e das transacções associadas à actividade agrícola.  

Já no projecto desta norma, o IASB descreve que,  “o seu objectivo é o de prescrever o 

tratamento contabilístico, a apresentação das demonstrações financeiras, a divulgação da 

informação para as actividades agrícolas e a gestão da transformação de activos biológicos 

(animais vivos ou plantas) em desenvolvimento ou activos biológicos adicionais”( Expousure 

Draft E65 IASC 1999 §1).  

A actividade agrícola é definida na IAS 41 como a “gestão por um entidade através da 

transformação biológica de activos biológicos para venda, em produto agrícola, ou em 

activos biológicos adicionais”(IAS 41 §5). Entendendo-se que a transformação biológica - 

compreende os processos de crescimento natural, degeneração, produção e procriação que 

causem alterações qualitativas e quantitativas num activo biológico, de activos biológicos. A 

norma define que: “activo biológico - é um animal vivo ou planta  e produto agrícola - é o 

produto colhido dos activos biológicos da empresa”( IAS 41 §5).  

A norma estabelece e limita a sua área de intervenção, nomeadamente prescrevendo o 

tratamento contabilístico para o reconhecimento contabilístico dos activos biológicos (durante 

os seus períodos de crescimento, degeneração, produção e procriação), a  mensuração inicial 

do produto agrícola (no momento da sua colheita), todo o  processo que culmina com a 

colheita, definindo ―colheita como a separação de um produto de um activo biológico ou a 

cessação dos processos de vida de um activo biológico”( IAS 41 §5). Para a distinção entre 
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activo biológico, produto agrícola e produtos que resultam do processamento após colheita, o 

IASB apresenta o seguinte exemplo, quadro 1 retirado da IAS 41:  

 

Activos Biológicos Produção agrícola Produtos que resultam  do 

processo de produção 

Carneiros Lã Fio de lã, carpetes 

Árvores numa plantação 

Florestal 

Troncos Madeiras 

Plantas  Algodão  

Cana colhida 

Fio de algodão, roupas 

Açúcar 

Gado produtor de leite Leite Queijo 

Porcos Carcaças Salsichas, presuntos 

curados 

Arbustos Folhas Chá, tabaco curado 

Vinhas  Uvas Vinho 

Árvores de fruto Frutos colhidos Frutos processados 

Quadro 1 - Exemplos de activos biológicos, produtos agrícolas e produtos que resultam do processo de produção  

 

A actividade agrícola abrange uma grande diversidade de actividades como, por exemplo, a 

silvicultura, a aquicultura e a floricultura. A IAS 41 estabelece, contudo, características 

comuns a todas estas actividades (IAS 41 §6):  

(a) “Capacidade de alteração - os animais vivos e as plantas são capazes de 

transformação biológica. 

(b)  Gestão de alterações - facilita a transformação biológica pelo aumento, ou, pelo 

menos, estabilização, de condições necessárias para que o processo tenha lugar (por 

exemplo, níveis nutricionais, mistura, temperatura, fertilidade e luz). Tal gestão distingue a 

actividade agrícola de outras actividades. Por exemplo, colheita de fontes não geridas (tais 

como pesca oceânica e de florestação) não é uma actividade agrícola.  

(c)  Mensuração de alterações - a alteração de qualidade (por exemplo, método genérico,  

densidade, amadurecimento, cobertura de gordura, conteúdo de proteínas e resistência das 

fibras) ou de quantidade (por exemplo, progénie, peso, metros cúbicos, comprimento ou 
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diâmetro das fibras e número de rebentos), ocasionada por transformação biológica é 

mensurada e monitorizada como uma função de gestão rotinada” (IAS 41 §6).  

De acordo com a IAS 41 o processo de transformação biológica pode assumir modificações 

de natureza qualitativa ou quantitativa, originando os seguintes tipos de resultados:  

(a) “Alterações de activos por intermédio de: 

(i) Crescimento - sendo um aumento de quantidade ou melhoramento da qualidade de um 

animal ou planta. 

(ii) Degeneração - sendo decréscimo na quantidade ou deterioração na qualidade de uma 

animal ou planta. 

(iii) Procriação - criação de animais vivos ou de plantas. 

(b) Produção de produto agrícola tal como borracha em bruto (látex), folhas de chá, lã e 

leite”( IAS 41 §7).  

Como decorre da análise da IAS 41, o seu objectivo é o aperfeiçoamento e a uniformização 

dos métodos e politicas aplicados para o reconhecimento, valorização, apresentação e registo 

das alterações sofridas pelos activos biológicos e produtos agrícolas, bem como do impacto 

financeiro dos factos e das transacções associados à a actividade agrícola.  

A norma define como objectivo o de estabelecer o tratamento contabilístico, a apresentação 

das demonstrações financeiras e os aspectos a divulgar relativamente às actividades agrícolas.  

Os activos biológicos são activos controlados por uma empresa como resultado de factos 

passados e dos quais se esperam benefícios futuros. A IAS 41 estabelece que, sempre que o 

justo valor de um activo biológico possa ser mensurado com fiabilidade, a empresa deve 

mensurar esse activo, tanto no reconhecimento inicial como à data de balanço, pelo seu justo 

valor, este entendido como o seu justo valor menos os custos estimados para o colocar no 

ponto de venda .  

Uma entidade deve reconhecer um activo biológico ou produto agrícola quando e só quando:  

(a) “a empresa controle o activo como consequência de acontecimentos passados; 

(b) seja provável que benefícios económicos associados com o activo fluirão para a 

empresa; 

(c) o justo valor, ou custo do activo, possa ser fiavelmente mensurado”( IAS 41 §10). 

O IASB define como justo valor “a quantia pela qual um activo pode ser trocado, ou 

liquidado um passivo, entre entidades conhecedoras e dispostas a isso, numa transacção ao 
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alcance das mesmas, mas em que nenhum relacionamento exista entre elas, isto é, actuando 

cada uma com independência”( IAS 41 §8).  

O justo valor também vem estabelecido em diversas normas, por exemplo, na IAS 16 

―Activos fixos tangíveis‖ como “sendo a quantia pela qual um activo poderia ser trocado, ou 

um passivo liquidado, entre partes conhecedoras, dispostas a isso, numa transacção em que 

não exista relacionamento entre as mesmas”( IAS 16 §6). Outras normas estabelecem o uso 

do justo valor, tais como a IAS 22 ―Concentrações de actividades empresariais‖, a IAS 39 

―Instrumentos financeiros: reconhecimento e mensuração‖, a IAS 40 ―Propriedades de 

investimento‖ e a IAS 41 ―Agricultura‖.  

A IAS 41 estabelece que os activos biológicos sejam mensurados no reconhecimento inicial e 

à data de balanço pelo seu justo valor, sendo este o justo valor de mercado menos custos no 

ponto de venda, excepto quando o justo valor não pode ser fiavelmente mensurado, como 

descrito na própria norma. Relativamente aos produtos agrícolas colhidos dos activos 

biológicos de uma empresa, estes devem ser mensurados pelo seu justo valor, também aqui 

sendo o justo valor menos custos no ponto de venda, no momento da colheita, servindo esta 

mensuração como custo para efeitos de aplicação da IAS 2- Inventários.  

Estabelece também como base apropriada para determinação do justo valor de activos 

biológicos e produtos agrícolas a utilização dos preços praticados nos mercados activos desses 

produtos, sempre que esses mercados existam. A IAS 36 define o mercado activo como um 

mercado em que existam todas as seguintes condições:  

(a) “os elementos negociados no mercado sejam homogéneos; 

(b) possam ser encontrados a qualquer momento compradores e vendedores com vontade 

de transaccionar;  

(c) os preços estejam disponíveis ao público” (IAS 36 §6). 

As empresas que tiverem acesso a mais do que um mercado activo devem escolher aquele que 

for mais relevante para efeitos de determinação do justo valor do activo biológico e do 

produto agrícola. Se a empresa tiver que definir o mercado mais relevante deverá utilizar o 

preço do mercado activo que tem a expectativa de vir a utilizar. No caso de inexistência de 

mercado activo, a empresa deverá utilizar um (ou mais) dos seguintes critérios, se disponíveis, 

para determinação do justo valor:  

(a) “O preço mais recente de transacção no mercado, desde que não tenha havido uma 
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alteração significativa nas circunstâncias económicas entre a data dessa transacção e a data 

do balanço. 

(b) Os preço de mercado de activos semelhantes com ajustamento para reflectir 

diferenças. 

(c) Referências do sector, tais como o valor de um pomar expresso por contentores de 

exportação, “bushel” ou hectare e o valor do gado expresso em quilos de carne”( IAS 41 

§18).  

Nem sempre é possível, contudo, recorrer à utilização destes critérios e, nos casos em que não 

se consegue determinar o preço de mercado, a IAS 41 estipula que a empresa deverá utilizar o 

valor presente dos fluxos de caixa líquidos de um activo descontados por uma taxa de pré-

imposto determinado no mercado corrente para determinação do justo valor.  

Os ganhos e as perdas provenientes do reconhecimento inicial de um activo biológico ou 

produto agrícola pelo justo valor devem ser incluídos na demonstração dos resultados no 

período contabilístico em que são gerados, assim como uma alteração do justo valor de um 

activo biológico.  

Na impossibilidade de determinação do justo valor com fiabilidade, no caso do 

reconhecimento inicial de um activo biológico, a IAS 41 estipula que o activo biológico deva 

ser mensurado ao custo menos as depreciações acumuladas e perdas de ―imparidade‖ 

acumuladas. Logo que seja possível determinar com fiabilidade o justo valor desses bens deve 

mensurar-se esses activos nas demonstrações financeiras ao justo valor.  

Em certos casos a IAS 41 estabelece que o custo pode aproximar-se ao justo valor, 

particularmente quando, em alternativa:  

(a)  “tenha existido pouca transformação biológica desde a ocorrência do custo inicial 

(por exemplo, pés de árvores de fruto, brotados de sementes, plantados imediatamente antes 

da data da demonstração de balanço);  

(b)  não se espere que o  impacto  da transformação biológica  sobre os  preços  seja 

materialmente relevante (por exemplo, no crescimento inicial de produção de 30 anos de uma 

plantação de pinheiros)”( IAS 41 §24).  

No que diz respeito aos subsídios, a IAS 41, teve o cuidado de normalizar a questão dos 

subsídios governamentais para a agricultura, visto estes terem um peso significativo no sector 

e serem de extrema importância para o mesmo.  
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A IAS 20 define os subsídios do governo como ―os auxílios concedidos pelo governo na 

forma de transferência de recursos para uma empresa, em troca do cumprimento passado ou 

futuro de certas condições relacionadas com as suas actividades operacionais”( IAS 20 §3). 

A IAS 41 refere que ―um subsídio governamental não condicional que se relacione com um 

activo biológico mensurado pelo seu justo valor deve ser reconhecido como rendimento 

quando, e somente quando, o subsídio governamental se torne recebível”( IAS 41 §34).  

A norma faz a distinção entre subsídios governamentais condicionais (reconhecidos pela 

empresa quando, e só quando, todos os requisitos estiveram preenchidos) e incondicionais 

(reconhecidos como proveito no momento do seu recebimento).  

Já nos casos em que os subsídios governamentais, relacionados com um activo biológico 

mensurado pelo seu justo valor, serem condicionais, a IAS 41 prevê que ―a empresa 

reconheça o subsídio governamental como rendimento quando, e somente quando, sejam 

satisfeitas as condições ligadas ao subsídio governamental‖( IAS 41 §34).  

Relativamente à divulgação, a IAS 41 estabelece que as empresas ―devem divulgar o ganho 

agregado ou a perda que surjam durante o período corrente aquando do reconhecimento 

inicial dos activos biológicos e do produto agrícola e surjam da alteração de justo valor dos 

activos biológicos”( IAS 41 §40).  

A norma também estabelece a apresentação em separado para activos biológicos e não 

biológicos incluídos nas contas das entidades, o que se vai traduzir num acréscimo de custos 

de preparação da informação financeira. Além disto, as empresas devem apresentar a quantia 

escriturada dos seus activos biológicos, separadamente, no balanço.  

Uma empresa deve divulgar, se não tiver sido divulgado em outros documentos as seguintes 

informações:  

(a) “A natureza das suas actividades que envolvam cada grupo de activos biológicos. 

(b) Medidas não financeiras ou estimativas de quantidades físicas de: 

(i) cada um dos grupos de activos biológicos da empresa no fim do período; 

(ii) produção de produtos agrícolas durante o período”( IAS 41 §46). 

Uma empresa deve divulgar os métodos e pressupostos significativos aplicados na 

determinação do justo valor de cada um dos grupos do produto agrícola, no ponto de colheita, 

e de cada um dos grupos de activos biológicos, e o justo valor do produto agrícola colhido 

durante o período, determinado no ponto de colheita.  

Deve também divulgar:  
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(a) “A existência e quantias escrituradas de activos biológicos cuja posse seja restrita e 

as quantias escrituradas de activos biológicos penhorados como garantia de passivos. 

(b) A quantia de compromissos relativos ao desenvolvimento ou à aquisição de activos 

biológicos. 

(c)  As estratégias de gestão de riscos financeiros relacionadas com a actividade 

agrícola”( IAS 41 §49).  

Além disso, deve ser apresentada uma reconciliação de alterações na quantia escriturada de 

alterações de activos biológicos entre o começo e o fim de cada período. Não é exigida 

informação comparativa. A reconciliação deve incluir:
 
 

(a) “o ganho ou a perda proveniente de alterações no justo; 

(b) os aumentos devidos a compras; 

(c) as diminuições devidas a vendas; 

(d) as diminuições devidas a colheitas; 

(e) os aumentos devidos a operações de concentrações de actividades empresariais; 

(f) as diferenças de câmbio líquidas, provenientes da transposição de demonstrações 

financeiras de uma entidade estrangeira;  

(g) outras alterações”( IAS 41 §50). 

A norma também prevê uma série de divulgações adicionais sempre que o justo valor não 

possa ser mensurado fiavelmente. Relativamente aos subsídios governamentais uma empresa 

deve divulgar: 

(a) a natureza e a extensão dos subsídios governamentais reconhecidos nas 

demonstrações financeiras; 

(b) as condições não cumpridas e outras contingências ligadas aos subsídios 

governamentais; 

(c) as diminuições significativas que se esperam no nível de subsídios 

governamentais(IAS 41 §57). 

A norma prescreve o tratamento contabilístico para activos biológicos durante o período de 

crescimento, procriação e degeneração e, para a mensuração inicial de produtos agrícolas no 

ponto de colheita, fornece informação numa base de valorização consistente - justo valor - até 

ao ponto de transferência entre estes dois tipos de classes de activos. Para o processamento da 

produção agrícola depois da colheita remete-se o tratamento contabilístico para a IAS 2, a 
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qual, apesar de defender o custo histórico, reconhece que alguns inventários, incluindo certos 

produtos agrícolas, sejam valorizados ao valor realizável líquido. 

  

2.4 – A utilização do Justo Valor para Valorização dos Activos Biológicos : Prós e 

contras 

 

O IASB considera que as variações provenientes das alterações de valor são mais relevantes 

para a obtenção de informações acerca do desempenho de uma empresa agrícola do que o 

tradicional custo histórico. As actividades agrícolas de criação de gado e de plantação de 

madeira levam vários anos até à colheita, sendo que, usando o custo histórico, o desempenho 

da empresa só seria reconhecido no momento da transacção.  

O IASB, elege o Justo Valor como critério de valorização para a actividade agrícola 

atendendo às suas características únicas de gestão da transformação biológica, pois é o único 

critério capaz de avaliar o desempenho das empresas deste sector nos vários momentos de 

crescimento, procriação, degeneração e colheita.  

Neste sentido vários autores defendem que o justo valor é o único critério que permite 

minimizar distorções na preparação de DF’s, indo desta forma de encontro ao que os 

investidores procuram, que é informação relevante que permita reformular decisões de 

investimento, Schiller,(2004) e Barlev e Haddad (2003) , outros autores, Samper e Beltran 

(2003), defendem que o justo valor é um critério alternativo ao custo histórico porque 

apresenta um grau elevado de objectividade sempre que exista um mercado de referência onde 

seja definido um preço de mercado  e nestas condições, o justo valor oferece um melhor e 

maior conteúdo sendo por isso mais relevante. Neste sentido, Mihular in Prinsloo (2001), 

chairman of IASC´s Steering Committee on Agriculture, refere que as DF´s das empresas com 

actividade agrícola devem reflectir os efeitos da transformação biológica, os quais são 

representados pelas alterações do justo valor dos activos biológicos. Refere ainda que o modelo do 

custo histórico não reflecte os efeitos da transformação biológica devido à diferença temporal que 

medeia entre a fase inicial e a fase de colheita. 

Para os defensores do custo histórico, este proporciona maior fiabilidade e simplicidade, por 

ser um critério objectivo, imparcial e verificável, uma vez que o valor registado se baseia em 

factos constantes de documentação passível de verificação, Kell et al. (1996). 
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Para Ferreira (1998), para quem a expressão ―justo‖ não é correcta relativamente à qualificação 

dos valores referentes ao mercado, pois tais valores não são definidos tendo por base critérios 

de justiça, mas sim as leis do mercado, ou seja, a oferta e a procura pelo que, se existir excesso de 

oferta com dificuldades em escoar a produção, o preço de mercado diminui, não se podendo no 

entanto dizer que esse é o justo valor. Da mesma opinião partilha Carqueja (1995), devido à forma 

como é determinado o justo valor.  

De acordo com o IASB o justo valor aparece como uma forma mais adequada de reflectir o 

valor dos activos e passivos. O IASB, depois de analisar o problema, assume que as vantagens 

de tal procedimento superam as desvantagens, justificando a escolha da opção do critério 

valorimétrico do justo valor pelas razões seguintes:  

 Na transformação biológica, especialmente no crescimento, o custo histórico é um 

indicador inapropriado dos benefícios futuros esperados. Consideram que as 

transacções associadas aos efeitos da transformação biológica estão mais relacionadas 

com as alterações relativas às expectativas de receber benefícios económicos futuros.  

 Os efeitos das mudanças ocorridas durante a transformação biológica ficam melhor 

reflectidos se tiverem em consideração as alterações no justo valor dos activos 

biológicos. Isto justifica-se porque se pressupõe que estas alterações estão relacionadas 

com as expectativas da empresa receber benefícios económicos futuros.  

 Consideram que a mensuração ao justo valor é uma medida de relevância, fiabilidade,  

compreensibilidade e comparabilidade relativamente aos benefícios económicos 

futuros  

esperados porque grande parte dos activos biológicos são transaccionados em 

mercados  

activos, a actividade agrícola caracteriza-se por ciclos de produção longos e contínuos 

com elevada volatilidade que podem não coincidir com o período contabilístico e também 

porque a reposição de animais e plantas dá origem a diferentes custos se utilizarmos o custo 

histórico.  

Estamos, contudo, perante activos similares para os quais existem as mesmas expectativas de 

obter benefícios económicos futuros.  

Por seu turno, o IASB, também acolheu e ponderou os argumentos que defendiam o custo 

histórico em detrimento do justo valor e que apresentavam argumentos que  de  alguma  forma  
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contrariavam  a  utilização  do  critério  de reconhecimento ao justo valor, considerando as 

seguintes desvantagens (IASB, 2000, §b17):  

 O custo histórico é o resultado de transacções entre partes independentes e por isso 

proporciona  prova  de  valores  de  mercado  livre  nesse  período  de  tempo,  sendo 

independentemente verificável. O justo valor não é algumas vezes fiavelmente mensurável e 

os utentes das demonstrações financeiras podem ser induzidos em erro pela apresentação de 

números que sejam indicados como sendo de justo valor, mas são baseados em 

suposições subjectivas. 

  Também são da opinião que:  

a)Os preços de mercado são muitas vezes voláteis e cíclicos, não sendo apropriados 

como um critério de mensuração. 

b) Pode ser oneroso exigir valorização ao justo valor em cada data de balanço, 

especialmente se forem exigidos relatórios intercalares.  

c) O modelo de custo histórico está bem estabelecido, sendo geralmente usado. O uso 

de qualquer outro modelo deve ser acompanhado pela divulgação de qualquer alteração na 

―Estrutura Conceptual‖. Os activos biológicos devem ser mensurados pelo seu custo para 

haver consistência com outras IAS.  

d) A valorização pelo custo proporciona uma mensuração mais objectiva e consistente.  

e) Podem não existir mercados activos para alguns activos biológicos em alguns países. 

Em tais casos, o justo valor não pode ser fiavelmente mensurado, especialmente 

durante o período de crescimento, no caso de um activo biológico que tenha um período 

de crescimento longo.  

f) A mensuração pelo justo valor resulta no reconhecimento de ganhos e perdas não  

realizados, contradizendo os princípios de reconhecimento do rédito nas normas  

internacionais de contabilidade.  

g) Os preços de mercado à data de um balanço podem não ter um relacionamento 

íntimo com os preços pelos quais os activos poderão ser vendidos, não sendo muitos 

activos biológicos detidos para venda. (IASB, 2000, §b17). 

Apesar de este assunto não ser consensual, como vimos, o IASB concluiu e assumiu que o 

justo valor deve ser o método de mensuração a utilizar no caso dos activos biológicos e 

produtos agrícolas devido às características e natureza específicas desta actividade. 
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Mas a actividade agrícola não é toda ela regulada pela IAS 41, existem matérias especificas 

que o são através de outras IAS, no ponto seguinte, enumeramos as matérias dentro deste 

sector que são tratadas por outras IAS.  

 

2.5 – A utilização de outras  IAS para temas específicos da actividade Agrícola 

Nos pontos anteriores vimos as fases de criação da IAS 41- Agricultura e das discussões que 

surgiram em torno dos critérios valorimétricos a adoptar . Mas tratando  a IAS 41 – 

Agricultura apenas os activos biológicos, veremos no decurso deste ponto como são tratadas 

todas as outras matérias que não os activos biológicos. 

A IAS 41 encontra-se interligada com outras IAS que tratam especificamente determinados 

temas, são exemplo disso, os inventários, os activos intangíveis, os activos fixos tangíveis, as 

propriedades de investimento os investimentos financeiros e as provisões, e os passivos 

contingentes e activos contingentes, entre outros, que de seguida fazemos uma abordagem simples, mas 

que nos permitirá visualizar as interligações entre as IAS. 

A IAS 2 – Inventários trata os produtos agrícolas após a colheita e determina que o custo dos activos 

biológicos para consumo e dos produtos agrícolas nos quais não é possível  

determinar com fiabilidade no reconhecimento inicial, valorizam-se ao custo. Adicionalmente, 

os produtos agrícolas obtidos de activos biológicos reconhecem-se  

como existências sendo reconhecidos sendo o seu reconhecimento inicial o custo ou ao valor 

realizável líquido, dos dois o mais baixo. 

A IAS 41- Agricultura não determina o tratamento dos activos intangíveis relacionados com a 

actividade agrícola, estes devem ser tratados no âmbito da IAS 38 – Activos Intangíveis, são 

exemplos destes activos as quotas de produção. Relativamente a activos intangíveis 

relacionados com activos biológicos ou produtos agrícolas valorizados ao custo que tenham 

perdas de valor, estes devem seguir o estipulado pela IAS 36 – Imparidade de Activos, que exige os 

testes de imparidade sempre que existam indícios de perda de valor. 

A IAS 41- Agricultura não se aplica a terrenos dedicados a actividades agrícolas, que serão 

tratadas como activos tangíveis tendo o tratamento prescrito na IAS 16- Activos Fixos 

Tangíveis ou serão tratadas como propriedades de investimento tendo o tratamento prescrito na 

IAS 40 – Propriedades de Investimento. 
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Os Activos biológicos destinados à produção ou à procriação, cujo valor no momento  

inicial do seu reconhecimento não se possa determinar com fiabilidade, valorizam-se ao custo 

de acordo com a  IAS 16- Activos Fixos Tangíveis.  

A IAS 37- Provisões, Passivos Contingentes e Activos Contingentes aplica-se a todas as 

empresas no que se refere a provisões para activos e passivos  

contingentes. Portanto, nas empresas deste sector também se aplica. 

A IAS 41 – Agricultura também não se aplica aos equipamentos biológicos, são exemplo 

destes equipamentos, os póneis ou cavalos que se inserem nas unidades hoteleiras e servem 

para passeios dos hospedes, entre outros exemplos.  

 

CAPITULO II 

2.6 – A normalização em  Portugal   

No capitulo anterior vimos como ao longo dos anos a nível internacional existiu preocupações 

com a normalização contabilística para o sector agrícola e que soluções encontradas, no presente 

capitulo vamo-nos debruçar sobre a normalização em Portugal. 

Até 1977, embora não existindo explicitamente um modelo contabilístico em vigor em 

Portugal, a contabilidade assentava em princípios e normas ensinadas nas escolas e  aceites 

pela generalidade dos profissionais, que ao apresentarem as demonstrações financeiras, 

divulgavam os princípios e regras que serviam de base à sua preparação de forma a que os 

destinatários dessas demonstrações as entendessem. 

Mas este procedimento embora servisse os objectivos individuais das entidades, no que 

concerne à apresentação de contas, não servia a gestão, quer dessas entidades quer de outras, 

aos investidores e outros destinatários, que tinham necessidade de informação comparável, e 

assente nos mesmos princípios e regras de entre as várias empresas do mesmo sector.   

Em 1977, surge em Portugal, um modelo de normalização contabilística para as empresas 

comerciais e industriais e outras entidades com a publicação do Decreto – Lei n.º 47/77, de 7 

de Fevereiro, que cria o Plano Oficial de Contabilidade (POC) e a Comissão de Normalização 

Contabilística (CNC). 

O POC foi ao longo do tempo objecto de sucessivas  alterações, motivadas pela necessidade 

de adaptação do nosso modelo contabilístico nacional a instrumentos jurídicos comunitários. 

Com a adesão de Portugal à Comunidade Económica Europeia, em 1986,  surge a necessidade  

de ajustar os nossos normativos à Directiva n.º 78/660/CEE (Quarta Directiva). Estes 
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ajustamentos motivaram a publicação do Decreto -Lei n.º 410/89, de 21 de Novembro, que  

originou ao actual POC de 1989, tendo fundamentalmente procedido a diversas melhorias e 

ajustamentos ao POC 1977. 

Dois anos mais tarde, com a transposição para a ordem jurídica interna da Directiva n.º 

83/349/CEE (Sétima Directiva)  relativa ao tratamento contabilístico da consolidação de 

contas, foi publicado o Decreto - Lei n.º 238/91, de 2 de Julho,  introduzindo novos 

ajustamentos ao POC de 1989, que consistindo em algumas modificações e no aditamento dos 

capítulos 13 e 14, respeitantes a normas de consolidação de contas e demonstrações 

financeiras consolidadas, respectivamente. 

Pelo Decreto-Lei n.º 44/99, de 12 de Fevereiro foram introduzidas novas alterações relevantes 

ao POC de 1989, decorrentes da adopção do sistema de inventário permanente e da 

demonstração dos resultados por funções. Em 2003, nova alteração, desta vez através do 

Decreto-Lei n.º 79/2003, de 23 de Abril, que introduziu a demonstração dos fluxos de caixa. 

Em 2004, e pelo Decreto -Lei n.º 88/2004, de 20 de Abril, que estabeleceu as condições de 

aplicação do justo valor, transpondo para a ordem jurídica nacional a Directiva n.º 

2001/65/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de Setembro. 

O Decreto -Lei n.º 35/2005, de 17 de Fevereiro, transpôs para a ordem jurídica interna a 

Directiva n.º 2003/51/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 de Junho, relativa à 

modernização das directivas contabilísticas, que alterou as Directivas nºs 78/660/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 visando assegurar a coerência entre a legislação contabilística 

comunitária e as normas internacionais de contabilidade (NIC), em vigor desde 1 de Maio de 

2002. Através deste Decreto-Lei, o Estado Português exerceu a opção prevista no artigo 5.º do 

Regulamento (CE) n.º 1606/2002, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de Julho, 

com respeito à aplicação das normas internacionais de contabilidade. 

O Regulamento (CE) n.º 1606/2002 veio estabelecer a adopção e a utilização, na União 

Europeia, 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), dando, assim, 

resposta às crescentes necessidades em matéria de relato financeiro no contexto das profundas 

alterações ocorridas nos últimos anos na conjuntura económica e financeira e que se 
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traduzem, designadamente, por: concentração de actividades empresariais a nível nacional, 

europeu e mundial; desenvolvimento de grandes espaços económicos — «União Europeia», 

«Nafta», «Mercosul», «Sudeste Asiático»; regionalização e globalização dos mercados 

financeiros e das bolsas de valores; liberalização do comércio e globalização da economia; 

Internacionalização das empresas, criação de subsidiárias, fusões, aquisições, 

empreendimentos conjuntos e alianças estratégicas. 

Por força da orientação estratégica em matéria contabilística da União Europeia esboçada com 

a apresentação, pela Comissão Europeia, em Novembro de 1995, do documento 

«Harmonização contabilística — uma nova estratégia relativamente à harmonização 

internacional» e do subsequente impulso político dado no Conselho de Lisboa, em Março de 

2000, que estabeleceu a criação de serviços financeiros plenamente integrados, a União 

Europeia (UE) decidiu adoptar as normas internacionais de contabilidade do International 

Accounting Standards Board (IASB). 

Tendo desempenhado durante anos um papel fundamental no panorama nacional, o POC tem-

se revelado, desde há algum tempo, insuficiente para as entidades com maiores exigências 

qualitativas de relato financeiro, para além de carecer de revisão técnica no que concerne, 

nomeadamente, a aspectos conceptuais, critérios de reconhecimento e mensuração, conceito 

de resultados, bem como em relação aos modelos das demonstrações financeiras individuais e 

consolidadas. 

A normalização contabilística nacional aproxima-se, tanto quanto possível, dos padrões 

internacionais, por forma a proporcionar ao nosso país o alinhamento com as directivas e 

regulamentos em matéria contabilística da UE, sem ignorar, porém, as características e 

necessidades específicas do tecido empresarial português. 

Nesta linha de orientação, e com a publicação do Decreto – Lei nº 158/2009 de 13 de Julho,  

surge o Sistema de Normalização Contabilística (SNC), que segue de perto o proposto pela 

EU, sendo constituído pelos elementos fundamentais que se enunciam em seguida. 

 A «Estrutura conceptual», muito idêntica à «Estrutura conceptual de preparação e 

apresentação de demonstrações financeiras» do IASB, assumida e publicada pela EU. A 

Estrutura conceptual não constituindo uma norma propriamente dita,  assume-se como um 

modelo estruturante se todo o Sistema de Normalização Contabilística, encerrando um 

conjunto de conceitos contabilísticos estruturantes,  publicada entre nós através do Aviso nº 

15652 de 7/9/2009. 
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 As «Bases para a apresentação de demonstrações financeiras », nas quais se enunciam as 

regras sobre o que constitui e a que princípios essenciais deve obedecer um conjunto 

completo de demonstrações financeiras. 

Os «Modelos de demonstrações financeiras», nos quais se consagram a necessidade de 

existência de formatos padronizados, mas flexíveis, para as demonstrações de balanço, de 

resultados (por funções e por naturezas), de alterações no capital próprio e dos fluxos de 

caixa, assim como um modelo orientador para o anexo, e publicados através da Portaria nº 

986 de 7/9/2009. 

O «Código de contas», traduzido numa estrutura codificada e uniforme de contas, que visa 

acautelar as necessidades dos distintos utentes, privados e públicos, e alimentar o 

desenvolvimento de plataformas e bases de dados particulares e oficiais, e publicado através 

da Portaria nº 1011 de 9/9/2009. 

As «Normas contabilísticas e de relato financeiro» (NCRF), e publicadas através do Aviso 

nº15655 de 7/9, constituem o núcleo central do SNC, adaptadas a partir das normas 

internacionais de contabilidade adoptadas pela UE, cada uma delas constituindo um 

instrumento de normalização onde, de modo desenvolvido, se prescrevem os vários 

tratamentos técnicos a adoptar em matéria de reconhecimento, de mensuração, de 

apresentação e de divulgação das realidades económicas e financeiras das entidades. 

A «Norma contabilística e de relato financeiro para pequenas entidades» (NCRF -PE), que, de 

forma simplificada, contempla os tratamentos de reconhecimento, de mensuração, de 

apresentação e de divulgação que, do cômputo dos consagrados nas NCRF, são considerados 

como os pertinentes e mínimos a ser adoptados por entidades cuja dimensão não ultrapasse 

dois dos três limites seguintes: a) total do balanço: € 500 000; b) total de vendas líquidas e 

outros rendimentos: € 1 000 000; c) número de trabalhadores empregados em média durante o 

exercício: 20. Esta norma foi publicada através do Aviso nº 15654 de 7/9. 

Conceptualmente, o SNC caracteriza-se por um corpo de normas coerente com as normas 

internacionais de contabilidade em vigor na UE e, por outro lado, com as actuais versões das 

quarta e sétima directivas comunitárias sobre contas, respectivamente, de entidades 

individuais e grupos de sociedades. 

Foi tido em conta no processo de adaptação das normas internacionais de contabilidade a 

realidade  das entidades a que se destina o SNC, tendo havido a preocupação de eliminar 
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tratamentos pouco ou nada aplicáveis à realidade nacional e evitar níveis de exigência 

informativa porventura excessivos. 

Assegura-se, assim, inteira compatibilidade e coerência entre os normativos aplicáveis aos 

seguintes três grandes grupos de entidades que operam em Portugal: 

Empresas com valores cotados que aplicam directamente as normas internacionais de 

contabilidade; 

Restantes empresas dos sectores não financeiros, que aplicarão as NCRF; 

Empresas de menor dimensão que aplicarão a NCRF -PE. 

Uma das novidades do SNC, é a Estrutura Conceptual,  que  sendo uma novidade entre nós, e 

que como foi anteriormente dito é muito próxima da Estrutura Conceptual do IASB,  não 

sendo uma norma em si, pretende ser um modelo estruturante de todo este modelo, sendo a 

sua aplicação obrigatória, mas em caso de contradição com alguma NCRF, prevalece esta em 

detrimento da Estrutura Conceptual. 

 

2.7 – A contabilidade da actividade agrícola em  Portugal   

Como vimos no ponto anterior, em Portugal e ao longo dos anos a contabilidade foi tema de 

preocupação e evolução, neste ponto vamos ver como a contabilidade da actividade agrícola 

foi evoluindo até aos dias de hoje. 

Em Portugal, a agricultura não tinha em termos contabilísticos nenhuma norma especifica, 

sendo aplicadas as normas contabilísticas em uso para as actividades comerciais, industriais. 

Nesta medida, o SNC, apresenta grandes alterações e inovações ao adoptar uma norma 

especifica para a agricultura, a NCRF 17 – Agricultura em tudo muito semelhante à IAS  41 – 

Agricultura emanada pelo IASB, e representando entre nós uma mudança radical e uma 

inovação sobre a forma como pensamos a Contabilidade, pois é abandonado o tradicional 

conceito de valorizar os activos biológicos pelo método do custo histórico, sendo apenas 

possível utilizar o justo valor como forma de valorizar estes activos biológico.  

O conceito de  Justo Valor, definido entre nós definido na DC nº1 ―Tratamento Contabilístico 

de Concentrações de Actividades Empresariais‖ como ―sendo a quantia pela qual um bem (ou 

serviço) poderia ser trocado, entre um comprador conhecedor e interessado e um vendedor 

nas mesmas condições, numa transacção ao seu alcance‖. Podemos também encontrar outras 

directrizes que definem o conceito de justo valor, tais como, a DC 16 ―Reavaliação de activos 
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imobilizados tangíveis‖, a DC 17 ―Contratos de futuros‖ e a DC 18 ―Objectivos das 

demonstrações financeiras e princípios contabilísticos geralmente aceites‖.  

Para NCRF 17 – Agricultura,  o Justo Valor deve ser entendido como,  o valor de mercado 

menos os custos para colocar os activos biológicos e os produtos agrícolas no mercado, à 

semelhança do que acontece com a IAS 41 – Agricultura,  e todas as alusões ao Justo Valor 

devem ser entendidas sempre como o justo valor de mercado menos os custos para colocar os 

activos biológicos e os produtos agrícolas no ponto de venda.  

 

 

2.8 – A NCRF 17 - Agricultura  

 

A NCRF 17 – Agricultura começa por definir que ―o objectivo desta norma é a prescrição o 

tratamento contabilístico, a apresentação de demonstrações financeiras e as divulgações 

relativas à actividade agrícola”(NCRF17 § 1) apresentando também um conjunto de 

definições, desde logo a de actividade agrícola; produto agrícola; activos biológicos; 

transformação biológica; grupo de activos biológicos e colheita. 

A NCRF 17 – Agricultura aplica-se somente aos activos biológicos e ao produto agrícola no 

momento da colheita, após a colheita, deve o produto agrícola ter o tratamento consignado na 

NCRF 18 – Inventários. 

Define também que o tratamento contabilístico a dar aos terrenos onde se processa a 

actividade agrícola deve ser o definido NCRF 7 – Activos Fixos Tangíveis ou na NCRF 11- 

Propriedades de Investimento. Os activos fixos intangíveis relacionados com a actividade 

agrícola, devem ser tratados de acordo com a NCRF 6 – Activos Intangíveis.   

A NCRF 17, para além de definir a contabilização dos activos biológicos e do produto 

agrícola no ponta da colheita, define também o tratamento contabilístico a dar aos subsídios 

governamentais à actividade agrícola.  

A actividade agrícola desde logo engloba várias e diversificadas actividades de acordo com os 

activos biológicos ou com os produtos agrícolas, mas encontram-se entre elas algumas 

características comuns como a capacidade de transformação biológica (crescem, procriam, 

etc.). A actividade agrícola encarrega-se da gestão destas alterações, maximizando-as ou pelo 

menos melhorando as condições necessárias para que o processo tenha lugar.  
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Da transformação biológica resultam alterações nos activos decorrentes do seu crescimento, 

amadurecimento, procriação, ou o produto pronto para ser colhido. 

A NCRF 17 define como critério de mensuração o Justo valor, para isso parte do pressuposto 

que existem sempre mercados, que estes são activos e como tal tem as seguintes 

características: - Os produtos negociados são homogéneos; - existem sempre compradores e 

vendedores dispostos a comprar e vender; e – preços estão disponíveis ao público. 

 A NCRF 17 define as condições para que se possam proceder à mensuração dos produtos 

agrícolas e dos activos biológicos devem só ser reconhecidos se a empresa tiver o seu 

controlo, se for provável que fluam para a empresa benefícios futuros associados e o justo 

valor ou custo do activo possa ser mensurado com fiabilidade. 

O justo valor deve ser entendido, como já referimos e para efeitos desta norma como o valor 

de venda menos os custos para colocar os activos biológicos e os produtos agrícolas no ponto 

de venda.  

Os custos no ponto de venda incluem entre outros os custos relacionados com transporte, 

comissões, taxas de transferência e direitos.  

Existindo dificuldade em determinar o justo valor dos produtos agrícolas ou dos activos 

biológicos individualmente, mas se for mais fácil a sua determinação agrupando-os, a norma 

recomenda então que sejam agrupados. 

Os activos biológicos devem ser mensurados no reconhecimento inicial e em cada data de 

balanço pelo justo valor menos os custos estimados no ponto de venda. 

Quando não existe mercado activo, para determinar o justo valor, as empresas devem utilizar 

algumas técnicas de aproximação ao justo valor, das quais se salientam: 

O preço mais recente de utilizado nas transacções de activos semelhantes, desde que não 

tenha ocorrido alterações significativas nas condições económicas entre a data dessas 

transacções e a do balanço;  

Os preços de mercado de activos semelhantes com ajustamentos para reflectir diferenças 

existentes entre os activos semelhantes e os que são alvo valorização;  

Referências do sector tais como o valor do gado expresso em quilos de carne, do cereal por 

hectare, dos troncos por tonelada. 

Se ao aplicar estes métodos, os valores que se encontram são díspares, torna-se necessário 

aferir e perceber a origem dessas diferenças de forma a se obter a estimativa mais fiável do 

justo valor. 
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Outras técnicas existem, mais complexas, como por exemplo o desconto de fluxos de caixa 

futuros, mas todas elas tem por objectivo a determinação do justo valor. 

Existem situações em que se torna inviável determinar o justo valor com fiabilidade, 

nomeadamente porque não é usual existir transacções desses activos (exemplo a plantação de 

um pomar), ou porque estão numa fase muito distante da colheita ou da transacção, nestes 

casos a norma admite que os activos biológicos sejam mensurados pelo custo deduzidos de 

depreciações acumuladas e por perdas de imparidade verificadas. 

Encontrados os justos valores, entendidos como os valores de mercado deduzidos dos custos 

no ponto de venda, temos o valor dos activos biológicos ou dos produtos agrícolas. 

Comparando o justo valor assim obtido deduzido dos custos no ponto de venda, com os 

valores escriturados, podemos obter três situações distintas:  

O justo valor deduzido dos custos no ponto de venda é igual aos valores já escriturados, neste 

caso não há lugar a qualquer reconhecimento;  

O justo valor deduzido dos custos no ponto de venda é superior aos valores escriturados, neste 

caso temos que reconhecer um ganho;  

O justo valor deduzido dos custos no ponto de venda é inferior aos valores escriturados, neste 

caso temos que reconhecer uma perda. Os ganhos e perdas provenientes quer do 

reconhecimento inicial quer dos testes anuais subsequentes tem que ser levados a resultados 

no período em que ocorrem.    

Outra matéria tratada na NCRF 17 Agricultura, diz respeito ao tratamento contabilístico a ser 

dado aos subsídios do governo atribuídos à actividade agrícola. 

Os subsídios dividem – se em dois grupos, sendo o primeiro denominado por subsídio não 

condicional; e o segundo por subsidio condicional, importa referir que um subsidio 

condicional é aquele em que existe uma condição para o receber, é exemplo deste tipo um 

subsidio atribuído a uma empresa para que esta durante um lapso de tempo (3 anos, por 

exemplo) exerça ou não determinada função. 

Assim um subsídio do governo não condicional que se relacione com um activo biológico 

deve ser reconhecido como rendimento quando e somente quando se torne recebível. 

Por outro lado, um subsídio do governo condicional deve ser reconhecido quando, e somente 

quando, sejam satisfeitas as condições ligadas ao subsídio do governo para que o mesmo seja 

recebível. 
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A NCRF 17 também define a forma como devem ser apresentadas e divulgadas as variações 

do justo valor, recomendando entre outras que o ganho ou a perda sejam divulgados de forma 

agregada no período corrente; devendo proporcionar uma descrição quantificada por tipos de 

activos biológicos. 

Comparando a NCRF 17 – Agricultura com a IAS 41- Agricultura, verificamos praticamente 

não existirem diferenças entre estes dois normativos, que a NCRF 17- Agricultura adapta a 

traduz para o nosso ordenamento a IAS 41- Agricultura. 

 

2.9 – Dificuldades de aplicação da NCRF 17 - Agricultura  

 

A introdução deste ponto neste trabalho, prende-se com o facto de desde sempre termos no 

nosso referencial contabilístico o custo histórico como critério valorimétrico, e por 

conseguinte fácil de obter, ora a adopção da NCRF 17 – Agricultura, vem implicar que se 

abandone o custo histórico e se passe para o justo valor, assim torna-se necessário encontrar 

formas de valorizar os activos biológicos de acordo com o justo valor, sendo este o valor de 

mercado menos os gastos para colocar o produto agrícola ou activo biológico no mercado. 

Ora sendo Portugal um pequeno País, onde os mercados nos parecem pouco organizados e a 

informação escassa, parece-nos que iremos sentir dificuldades na obtenção de informação 

para determinar o Justo Valor. 

Assim a principal dificuldade sentida nesta data de transição para o SNC e para a NCRF 17 – 

Agricultura prende-se fundamentalmente com a ―formatação de pensar a Contabilidade‖, isto 

é, sempre fomos ensinados e sempre trabalhamos com o custo histórico como forma de 

valorizar os produtos agrícolas e os activos biológicos, A adopção do justo valor, entendido 

como o justo valor menos os custos no ponto de venda, torna-se uma novidade e 

simultaneamente um ―tormento‖, pois existe falta de informação quanto ao valor de mercado 

dos produtos agrícolas e dos activos biológicos, faltando também  informação relacionada 

com  os custos  para colocar os produtos agrícolas  e os activos biológicos no ponto de venda. 

Outra dificuldade sentida resulta da falta de informação quanto ao mercado, isto é que valores 

são praticados e onde se encontra informação disponível que permita mensurar os produtos 

agrícolas e os activos biológicos pelo justo valor. 

Para dar resposta a esta dificuldade, foi estabelecido que se utilize a informação disponível no 

Gabinete de Planeamento e Politicas do Ministério da Agricultura do Desenvolvimento Rural 
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e das Pescas, esta informação está disponível através do ―Sistema de Informação dos 

Mercados Agrícolas‖ em (http://www.gppaa.min-agricultura.pt/sima.html). 

Assim, os profissionais que estejam a braços com a transição do POC para o SNC em 

empresas Agrícolas, ou não estando já na fase de transição mas em continuidade, tem esta 

preciosa ajuda que permite determinar, ou pelo menos aproximar ao justo valor, dando desta 

forma cumprimento ao determinado na NCRF 17 – Agricultura. 

Como vimos ao longo deste trabalho, as questões relacionadas com a contabilidade da 

actividade agrícola há muitos anos que são estudadas e discutidas quer pela comunidade 

académica quer pelas organizações profissionais. 

Todas as questões giram em torno da valorização dos activos biológicos e dos produtos 

agrícolas, nomeadamente qual o critério valorimétrico que melhor traduz o valor dos activos 

biológicos. Como também vimos existem duas correntes: os defensores do custo histórico e os 

defensores do justo valor. 

Os organismos profissionais, ponderaram estes dois critérios e optaram pelo justo valor como 

critério valorimétrico por excelência para mensurar os activos biológicos, admitindo em casos 

muito excepcionais o justo valor como alternativa. Entendendo o Justo valor como critério 

que melhor serve os interesses dos stackholders, nomeadamente nos activos biológicos com 

ciclos operacionais muito longos.  

Os vários países encontram-se em fase de harmonização, e vem adoptando as normas do 

IASB como base das suas harmonizações, em Portugal assiste-se a este fenómeno, pelo que a 

adopção do Sistema de Normalização Contabilística não é mais que a adopção das IAS/ EU, 

conforme Regulamento CE  1606 e as normas IAS/EU, são as normas IAS/IASB, depois de 

sujeitas ao endorsement através do EFRAG. 

Assim, e face ao primeiro objectivo traçado, que consiste em analisar as implicações da 

transição do Plano Oficial de Contabilidade e Directrizes Contabilísticas para o Sistema de 

Normalização Contabilística, no que diz respeito apenas à NCRF 17 e IAS 41, entendemos 

que o atingimos ao analisarmos as principais implicações da adopção das normas relativas à 

agricultura. 

No próximo capitulo vamos ensaiar a aplicação da NCRF 17 – Agricultura a uma empresa 

agropecuária, admitindo como primeiro exercício o exercício de 2008, e como balanço de 

abertura o balanço em 01/01/2008,  analisando os feitos da transição e retirando as conclusões 

que decorrerão deste estudo. 

http://www.gppaa.min-agricultura.pt/sima.html
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CAPITULO III 

 

3.Metodologia 

No presente capitulo são explicadas as razões e motivações para utilizar a metodologia de um 

estudo de caso. Além da breve descrição e caracterização do método serão analisadas as 

principais criticas que geralmente lhe são apontadas. 

 

3.1. Estratégia de pesquisa 

 

Yin (1994) define estudo de caso  como ― …um exame empírico que investiga um fenómeno 

contemporâneo inserido num contexto real, onde os limites entre o fenómeno e o contexto não 

são evidentes, e no qual múltiplas fontes de evidenciação são usadas‖. 

Os estudos de caso proporcionam uma visão da totalidade do fenómeno sob estudo, em 

oposição a visões fragmentadas e reducionistas. Assumindo esta visão, Gummesson (1991) 

defende que o todo apenas pode ser apreendido quando tratado como o objecto central no 

estudo. 

Uma importante vantagem desta metodologia é a sua capacidade de proporcionar 

compreensão detalhada e rica da realidade( Amaratunga e Baldry, 2001). A grande força deste 

método é a sua capacidade de abarcar a totalidade, evidenciada através de documentos, 

artefactos, entrevistas e observações( Yin, 1994). 

O método de investigação mais adequado a questões de pesquisa sobre o ―como‖ e  ― que 

efeitos‖, e a situações em que o investigador pretenda analisar fenómenos  contemporâneos e 

que não exerça controlo sobre os fenómenos estudados, é o método dos case studies, Yin 

(2003). Por outro lado, Dubois e Gadde (2002) consideram que a interacção entre o fenómeno 

e o seu contexto é melhor apreendida através da realização de estudos de casos. 

Fazendo fé nestes autores, e tendo em conta as questões de pesquisa, a natureza do fenómeno 

e o quadro teórico que serviu de ponto de partida a esta investigação, optou-se como  

metodologia de investigação neste trabalho pela realização de um estudo de caso, uma vez 

que: 

1. O tipo de questão de investigação enquadra-se no entendimento do ―como‖ e  ―que 

efeitos‖. 
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1.1. Como é que se processa a transição do POC para o SNC na actividade agricola? 

1.2. O que é que se altera  nas demonstrações financeiras com a aplicação da NCRF    17 - 

Agricultura? 

1.3. Que efeitos produz nas demonstrações financeiras? 

2. Não existe qualquer controlo por parte do investigador em relação ao comportamento dos 

fenómenos a estudar; 

3. E, os fenómenos que afectam o objecto de estudo são recentes, atribuindo um alto grau de 

actualidade à investigação. 

Uma das principais críticas/limitações apontadas a este método é a dificuldade da 

generalização dos resultados obtidos. Contudo esta dificuldade pode ser contornável, 

principalmente  se considerarmos que a generalização é determinada pela força da descrição 

do contexto, que irá permitir ao leitor determinar o nível de correspondência de um caso 

particular com situações similares (Patton e Appelbaum, 2003).  

Para Yin (2003), a essência de um estudo de caso é possibilitar que se esclareça uma decisão, 

ou conjunto de decisões, a razão de ter sido tomada, a forma como foi implementada e que 

resultados foram obtidos. Para além disso, um caso pode criar e/ou testar uma teoria, uma vez 

que desvenda a realidade, Easton (2000). 

Nesta linha de pensamento, e com o objectivo de avaliar e estudar os efeitos decorrentes do 

processo de transição do Plano Oficial de Contabilidade para o Sistema de Normalização 

Contabilístico e mais concretamente no  caso de uma empresa com activos biológicos, e por 

conseguinte com obrigatoriedade de aplicar a NCRF 17 – Agricultura, e determinar o impacte 

nas demonstrações financeiras, decorrentes da transição, no balanço de abertura e no primeiro 

exercício, parece-nos que o método mais adequado a este tipo de investigação seja o do 

estudo de caso. Entendemos que só com esta metodologia é possível determinar quais os 

efeitos ―reais‖ da adopção da NCRF 17 nas demonstrações financeiras das empresas com 

activos biológicos. 

O estudo de caso permitir relatar pontos únicos que se perderiam num estudo de larga escala, 

e permitir a análise pormenorizada da situação, o que proporciona uma maior compreensão da 

realidade. 
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3.2 Estudo de caso  nos estudos de Contabilidade 

 

Os estudos na área da contabilidade e dos sistemas de controlo, são presentemente, alvo de 

alargado reconhecimento (Ferreira e Otley, 2004). Otley e Berry (1998) consideram que o 

estudo de caso é uma ferramenta de investigação adequada ao estudo da contabilidade e dos 

controlos. Estes autores encorajam a opção por estudos exploratórios como meios de se 

capturar a riqueza de sistemas de contabilidade e controlo quando inseridos em contextos 

organizacionais. 

Stake (1995), distingue três tipos de estudo de caso a partir das suas funcionalidades: o estudo 

de caso intrínseco, instrumental e o colectivo. No estudo de caso intrínseco procura-se melhor 

compreensão de um caso apenas pelo interesse despertado por aquele caso particular. 

No estudo de caso instrumental, ao contrário, o interesse no caso deve-se à crença de que ele 

poderá facilitar a compreensão de algo mais amplo, uma vez que pode servir para fornecer 

insights sobre um assunto ou para contestar uma generalização amplamente aceite, 

apresentando um caso em que nela não se encaixa. 

No estudo de caso colectivo o pesquisador estuda conjuntamente alguns casos para investigar 

um dado fenómeno, podendo ser visto como um estudo instrumental estendido a vários casos. 

Conclui-se assim que os estudos de caso instrumentais, colectivos ou não, pretendem 

favorecer ou, ao contrário, contestar uma generalização aceite, enquanto os estudos 

intrínsecos, em princípio, não se preocupam com isso. 

É neste caso que optámos pela realização de um estudo de caso – como oportunidade de 

análise aprofundada  dos efeitos nos capitais próprios de uma sociedade com activos 

biológicos resultantes da transição de Plano oficial de Contabilidade para o Sistema de 

Normalização Contabilística, designadamente com a adopção da NCRF 17 – Agricultura, 

tendo em conta as questões de pesquisa e o objectivo de investigação, optou-se pelo estudo de 

caso instrumental único. 

Os requisitos que presidiram à selecção da empresa objecto de estudo foram não estar 

presente nos mercados financeiros, ter no seu activo activos biológicos, e ser obrigada a 

utilizar a NCRF 17 – Agricultura após transição para SNC, para além destes requisitos, é uma 

empresa tipicamente portuguesa, constituída sob a forma de sociedade por quotas, é uma 

empresa familiar, e em termos de dimensão podemos afirmar que para o sector e região é uma 

empresa de média dimensão. 
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A empresa, em nosso entender, representa a generalidade das empresas existentes na região e 

que se dedicam à actividade agropecuária, pelo que as dificuldades e problemas que iremos 

encontrar com este estudo de caso são extensivas à generalidade das empresas. 

 

3.3 Desenvolvimento do estudo de caso - principais etapas 

 

Como principio de trabalho, procuramos encontrar uma empresa do sector agro-pecuário, em 

que a sua actividade dependesse de activos biológicos, neste caso os animais. 

Que fosse relativamente fácil obter informação, o que aconteceu porque quer os sócios 

gerentes, quer o TOC da empresa puseram-se á disposição para facultar os dados necessários. 

Como não temos qualquer relação de amizade ou de outro tipo com os donos da empresa ou 

com a empresa, não se coloca qualquer influência, enviesamento e/ou subjectividade da nossa 

análise. De facto, a subjectividade está entre as criticas mais vezes apontadas ao estudo de 

caso (Patton e Appelbauum, 2003). 

Uma vez obtida a informação, procuramos conhecer e compreender o negócio, de forma a que 

fosse assegurada uma análise objectiva de toda a informação recolhida de forma a nos garantir 

que com base no enquadramento teórico e atentos às limitações associadas  à investigação a 

que nos propusemos, conseguíamos atingir os objectivos definidos inicialmente e que são a 

avaliação dos efeitos da adopção da NCRF 17 – Agricultura nas demonstrações financeiras. 

No próximo ponto iremos tratar do estudo de caso propriamente dito, e iremos concluir de 

acordo com a nossa observação. 

 

4. Estudo de Caso 

No presente capitulo vamos aplicar a uma empresa agrícola que se dedica à exploração agro-

pecuária, a NCRF 17 – Agricultura e portanto vamos valorizar os seus activos biológicos de 

acordo com o justo valor, colhendo informação  através do ―Sistema de Informação dos 

Mercados Agrícolas‖,  e avaliando o seu efeito nos activos, capitais próprios e resultados. 

O Sistema de Informação dos Mercados Agrícolas SIMA, embora seja uma fonte de 

informação importante para a aplicação do justo, acarreta dificuldades na sua aplicação, desde 

logo a classificação dos animais por idades nem sempre corresponde à classificação que as 

empresas atribuem. Um outro problema que as empresas encontram na aplicação da 

informação do SIMA, resulta de a informação dos mercados disponível não se relacionar com 
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a localização da empresa, pelo que a utilização dessa informação poderá em algumas 

situações não ser a mais adequada à situação. 

Voltando ao nosso caso, os dados que obtivemos reportam-se ao exercício de 2008, e vamos 

proceder à transição de POC para SNC e NCRF 17 – Agricultura, sendo que iremos analisar 

os efeitos na abertura do exercício de 2008, e no final de 2008, de forma a antecipar os 

eventuais constrangimentos ou problemas que podem ocorrer. 

Neste estudo vamos dividir em duas partes, sendo que a primeira se refere à aplicação pela 

primeira vez das Normas contabilísticas e de Relato Financeiro, em que existe uma norma 

especifica para tratar esta matéria, NCRF 3- Adopção pela Primeira Vez das Normas 

Contabilísticas e de Relato Financeiro. Para aplicação da NCRF 3, vamos admitir que a 

transição ocorre no dia 1/1/2008, onde analisamos os efeitos da transição no balanço de 

01/01/2008. A segunda parte do estudo, refere-se ao primeiro exercício de relato de acordo 

com o Sistema de Normalização Contabilístico, admitindo que neste caso se reporta ao 

exercício que encerra em 31/12/2008, onde analisamos os efeitos no balanço de 31/12/2008. 

 

4.1 Apresentação da empresa 

A empresa que utilizamos para este trabalho situa-se no concelho de Vila do Conde,  

freguesia de Árvore, foi constituída em 2002,  sendo constituída por três sócios, todos 

familiares. A sociedade resulta de uma exploração em nome individual (do pai e sogro dos 

outros sócios), pelo que na análise das contas da empresa sentimos que existem falta de 

alguns custos, como por exemplo o custos de arrendamento de terrenos agrícolas, que são 

propriedade dos sócios. Também pelo capital investido nesta sociedade, 5.000,00 euros de 

capital social, se verifica que seria manifestamente insuficiente  para a actividade, com a 

dimensão que apresenta, como garantir o endividamento.  

A exploração dedica-se à produção de leite, tendo também  criação de vitelas e novilhas que 

se destinam fundamentalmente à reposição do efectivo. 

Pelos dados obtidos, nos últimos 4 exercícios a actividade cresceu de acordo com os balanços 

e demonstração de resultados colhidos através do portal das finanças e que apresentamos nos 

anexos I e II. 

Dos valores constantes no balanço merece-nos esclarecer as seguintes rubricas: ―Propriedade 

Industrial e Outros Direitos‖ referem-se a valores relativos à aquisição de quota leiteira. A 

rubrica ―Terrenos e recursos naturais‖ referem-se à aquisição de um terreno agrícola no 
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exercício de 2007, merecem-nos também uma referência especial a rubrica de Equipamento 

básico, pois é nesta rubrica que estão os animais que fazem parte do efectivo de produção, 

objecto de análise neste trabalho, uma vez que se tratam de activos biológicos aos quais é 

obrigatória a aplicação da NCRF 17 - Agricultura. 

A rubrica de produtos acabados e intermédios referem-se as vitelas e novilhas, e por 

conseguinte também objecto de análise neste trabalho pelas mesmas já expostas. 

Relativamente às outras rubricas de balanço, não vamos tecer quaisquer reparos, pois não é 

nossa intenção julgar critérios ou politicas contabilísticas aplicadas, pelo que apenas nos 

vamos deter nas rubricas de Equipamento básico e dentro desta rubrica, especificamente ao 

efectivo, e a rubrica de produtos acabados e intermédios uma vez que dizem respeito a 

animais vivos. 

A empresa objecto deste estudo, é como o já referimos, uma empresa que nasce na sequência 

de uma actividade exercida em nome individual por um dos sócios. Todos os sócios são 

gerentes, tendo estes a escolaridade mínima obrigatória, e gerem a empresa sem quaisquer 

planos previsionais, e sem estratégias definidas, limitando-se  a tomar decisões sempre que 

estas se tornam necessárias. 

 

4.2 Aplicação da NCRF 17 - Agricultura ao exercício de 2008 

 

A metodologia que vamos seguir para realizar o presente estudo consiste em antecipar a 

aplicação da NCRF 17- Agricultura,  ao exercício de 2008 ajustando para isso os valores 

constantes no balanço de abertura de 2008, pela utilização do justo valor na valorização dos 

activos biológicos, afectando Activos e Capitais Próprios via de Resultados Transitados. 

A adopção da NCRF 3- Adopção pela Primeira Vez das Normas Contabilísticas e de Relato 

Financeiro, determina excepções e isenções de aplicação retrospectiva da norma, neste caso 

concreto, e atendendo a que temos por objectivo medir os efeitos da adopção da NCRF  17 – 

Agricultura, aos activos biológicos, apenas nos vamos preocupar com os activos biológicos 

constantes das rubricas de balanço, e nestas circunstâncias não iremos analisar os efeitos da 

adopção do SNC, a outras rubricas das demonstrações financeiras. Também por uma questão 

de simplificação e atendendo ao já exposto não entraremos em linha de conta com os efeitos 

decorrentes dos impostos diferidos (NCRF 25 – Impostos Diferidos). 
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Assim, e pelo exposto, a aplicação da NCRF 3 - Adopção pela Primeira Vez das Normas 

Contabilísticas e de Relato Financeiro, determina que os activos biológicos sejam mensurados 

de acordo com a NCRF 17 – Agricultura, ou seja a justo valor. 

Vamos aplicar a NCRF 17 – Agricultura ao exercício de 2008, avaliando os efeitos de tal 

prática em sede de Activos e de Resultados do período. 

Da análise e indagação junto dos responsáveis pela empresa, verificamos que são 

contabilizados como vitelas qualquer animal que tenha menos de 1 ano, como novilhas 

qualquer animal que tenha entre 1 e 2 anos, e  após 2 anos é transferida para equipamento 

básico como vaca reprodutora ou de produção de leite. 

As vacas reprodutoras ou de produção de leite, quando atingem 8 anos de idade passam a ser 

consideradas como vacas de refugo, embora continuando a produzir até serem vendidas para 

abate, esta classificação, na empresa, serve exclusivamente para criar um grupo de animais 

mais idosos, e que serão os primeiros a serem vendidos. 

Como aqui vimos, a empresa em POC, classifica os seus animais em Vitelos; Novilhas; Vacas 

Leiteiras e Vacas de Refugo, em SNC, vamos continuar a ter as mesmas subclasses, mas 

debaixo da classe de activos biológicos. 

A empresa no inicio de 2008 e no fim de 2008 tinha os animais, doravante designados 

também de activos biológicos constantes do quadro 2: 

 

ACTIVOS BIOLÓGICOS inicio 2008 fim 2008 

VITELOS 87 16 

NOVILHAS 47 88 

VACAS LEITEIRAS 202 243 

VACAS DE REFUGO 16 23 

TOTAIS 352 370 

Quadro 2 – Activos biológicos da exploração agrícola 

 

A empresa mantém como atrás referido, as vitelas e as novilhas em Produtos acabados e 

intermédios, sendo que as novilhas quando atingem 2 anos são transferidas para imobilizado 

pelo valor constante no balanço. As vacas de refugo são mantidas em imobilizado e em 

produção até á sua venda. 
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A empresa valoriza os seus produtos acabados de acordo com um coeficiente teórico, no 

quadro 3  apresentamos o valor de referência para  vitelas e novilhas, no fim de 2007 (inicio 

de 2008) e no fim de 2008. 

 

ACTIVOS BIOLÓGICOS inicio 2008 fim 2008 

VITELAS 96,00 € 30,00 € 

NOVILHAS 450,00 € 250,00 € 

Quadro 3 –  Valores teóricos utilizados  para valorização dos activos biológicos 

 

Vemos neste quadro que este valor é determinado com base no ―que dá mais jeito‖, para pagar 

menos impostos, uma vez que não entra em linha de conta com quaisquer custos de criação do 

animais. De referir que o valor atribuído às novilhas, constante do quadro 3,  é o que serve de 

base à transferência, das mesmas ao longo do ano,  para imobilizado não espelhando de 

maneira nenhuma nem o tempo decorrido entre o final do ano anterior e o momento em que 

atingem os 2 anos de idade, nem o seu crescimento, nem o custo inerente ao crescimento nem 

o seu estado quer de prenhes ou não. 

Pelo observado até agora parece-nos que os activos biológicos se encontram subavaliados, 

mas no decurso deste trabalho teremos oportunidade de aferir. 

Devemos referir que da observação feita,  a empresa utiliza o sistema de inventário 

intermitente, e vamos aplicar ao nosso trabalho também esta metodologia. 

Do registo colhido junto da exploração, apresentamos os anexos III e IV que evidenciam a 

idade dos animais no inicio de 2008 e no fim de 2008, que serão importantes para verificar 

junto do ―SIMA‖ o seu valor de mercado afim de atribuir-mos o justo valor. 

Também da análise ao mapa de amortizações praticadas pela empresa extraímos os dados 

constantes do anexo V, que evidencia  o valor dos animais constantes na rubrica equipamento 

básico no inicio de 2008 e no fim de 2008, amortizações do exercício e acumuladas, e 

respectivos valores líquidos, aquisições do exercício,  que são resumidos nos quadros 4 e 5 

seguintes:  
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Equipamento básico 01-01-2008 Aquisição 31-12-2008 

Animais 230.135,20 31.962,86 262.098,06 

Outros 271.796,80 7.692,86 279.489,66 

Total 501.932,00 39.655,72 541.587,72 

Quadro 4 – Discriminação da rubrica de Equipamento Básico 

 

 

Amortização Equipamento Básico 01-01-2008 Do exercício 31-12-2008 

Animais 70.166,10 26.209,81 96.375,91 

Outros 143.303,02 39.515,47 182.818,49 

Total 213.469,12 65.725,28 279.194,40 

Quadro 5 – Discriminação das Amortizações de Equipamento Básico 

 

No exercício de 2008 não houve qualquer abate de animais, e a aquisição resulta de 

transferência das 47 novilhas que se encontravam em 31/12/2007 em Produtos Acabados, 

pelo valor de € 21.150,00 e da compra de 10 pelo valor de € 10.812,86. 

Devemos referir que todos os animais são da raça turina e esta informação é importante para 

consulta dos valores no SIMA. 

Neste momento estamos em condições de consultar a base de dados do SIMA, relativo às 

cotações das semanas 1 e 52 relativas aos períodos respectivamente de 31/12/2007 a 

06/01/2008, que apresentamos no anexo VI, e 22/12/2008 a 28/12/2008, que apresentamos no 

anexo VII. 

Na consulta dos dados, utilizamos como referência animais de raça turina e os mercados mais 

próximos da zona em que encontra a exploração. 

Na análise utilizamos as cotações de dois mercados mais próximos  da zona de exploração, 

relativa à classe de animais em questão. 

Nos quadros 6 e 7 apresentamos as cotações no inicio de 2008 e fim de 2008, 

respectivamente: 
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BOVINOS 

Período de Referência 

31/12/2007 a 

06/01/2008         

Cotações Regionais           

Produto Região Mercado Min Max + Freq 

Novilha*8 a 12 meses*Turina*EUR/Unidade 

Entre Douro e 

Minho Alto Minho 400,00 520,00 500,00 

Novilha*8 a 12 meses*Turina*EUR/Unidade 

Entre Douro e 

Minho 

Baixo 

Cávado 400,00 520,00 500,00 

Valor médio praticado     400,00 520,00 500,00 

Vaca*Reprodutora*Turina*EUR/Unidade Beira Litoral Aveiro 900,00 

1.100,0

0 1.000,00 

Vaca*Reprodutora*Turina*EUR/Unidade Beira Litoral Coimbra 850,00 

1.100,0

0 950,00 

Vaca*Reprodutora*Turina*EUR/Unidade Beira Litoral Viseu 900,00 

1.000,0

0 1.000,00 

Valor médio praticado     883,33 

1.066,6

7 983,33 

Vitela*3 a 6 meses*Turina*EUR/Unidade Entre Douro e 

Baixo 

Cávado 300,00 400,00 370,00 

Vitela*3 a 6 meses*Turina*EUR/Unidade 

Entre Douro e 

Minho Alto Minho 300,00 400,00 370,00 

Valor médio praticado     300,00 400,00 370,00 

Vitela*recém-nascida*Turina*EUR/Unidade Entre Douro e Alto Minho 120,00 150,00 130,00 

Vitela*recém-nascida*Turina*EUR/Unidade Entre Douro e 

Baixo 

Cávado 120,00 150,00 130,00 

Valor médio praticado     120,00 150,00 130,00 

Vaca*Refugo*Turina*EUR/Kg P. Carcaça 

Entre Douro e 

Minho Alto Minho 0,80 1,20 1,00 

Vaca*Refugo*Turina*EUR/Kg P. Carcaça 

Entre Douro e 

Minho 

Baixo 

Cávado 0,80 1,20 1,00 

Valor médio praticado     0,80 1,20 1,00 

Quadro 6 – Valor  de mercado de animais em 01/01/2008 de acordo com o SIMA 
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BOVINOS 

Cotações Regionais semana 22/12 a 28/12/2008 

Produto Região Mercado Min Max + Freq 

Novilha*8 a 12 meses*Turina*EUR/Unidade Entre Douro e Minho Alto Minho 420,00 600,00 570,00 

Novilha*8 a 12 meses*Turina*EUR/Unidade Entre Douro e Minho Baixo Cávado 420,00 600,00 570,00 

Valor médio praticado     420,00 600,00 570,00 

Vaca*Reprodutora*Turina*EUR/Unidade Beira Litoral Aveiro 1.000,00 1.300,00 1.100,00 

Vaca*Reprodutora*Turina*EUR/Unidade Beira Litoral Coimbra 1.100,00 1.300,00 1.250,00 

Vaca*Reprodutora*Turina*EUR/Unidade Beira Litoral Viseu 1.100,00 1.500,00 1.250,00 

Valor médio praticado     1.066,67 1.366,67 1.200,00 

Vitela*3 a 6 meses*Turina*EUR/Unidade Entre Douro e Minho Alto Minho 300,00 400,00 360,00 

Vitela*3 a 6 meses*Turina*EUR/Unidade Entre Douro e Minho Baixo Cávado 300,00 400,00 360,00 

Valor médio praticado     300,00 400,00 360,00 

Vitela*recém-nascida*Turina*EUR/Unidade Entre Douro e Minho Alto Minho 100,00 180,00 150,00 

Vitela*recém-nascida*Turina*EUR/Unidade Entre Douro e Minho Baixo Cávado 100,00 180,00 150,00 

Valor médio praticado     100,00 180,00 150,00 

Vaca*Refugo*Turina*EUR/Kg P. Carcaça Entre Douro e Minho Alto Minho 1,00 1,35 1,00 

Vaca*Refugo*Turina*EUR/Kg P. Carcaça Entre Douro e Minho Baixo Cávado 1,00 1,35 1,00 

Valor médio praticado     1,00 1,35 1,00 

Quadro 7 – Valor de mercado de animais em 31/01/2008 de acordo com o SIMA 

Deparamo-nos com alguns problemas de classificação, pois como referimos anteriormente a 

exploração classifica como Vitelas, os animais com menos de um ano, e como Novilhas os 

animais com mais de um ano e menos de 2, o SIMA classifica Vitelas, os animais até aos seis 

meses, e como Novilhas os animais com mais de seis meses a 1 ano, verificamos também que 

para as vitelas, as idades existem dois escalões que nos interessam, os recém-nascidos e com 

mais de três meses. 

Entendemos que as entidades por uma questão de mitigar a subjectividade deveriam adoptar 

as classificações sugeridas pelo SIMA. 

As vacas refugo apenas tem valor de venda para abate, sendo apresentados os valores por 

quilograma de carcaça. 

No estudo, optamos por utilizar para cada classe, a média de dois mercados, mais próximos da 

empresa, apresentados nos quadros acima, e o valor referente ao ―+ frequente‖.  

Para cada classe de animais, vamos proceder a algumas adaptações: para  as vitelas até 3 

meses  utilizamos a média correspondente a recém-nascidos, para os restantes, 

independentemente da sua idade vamos utilizar a média de Vitelas 3 a 6 meses; para as 

novilhas, vamos utilizar a média dos mercados de novilhas, pese embora o facto de na 

exploração agrícola, as idades não coincidirem; para as vacas de produção, vamos utilizar a 
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média do mercado referente a vacas reprodutoras e para as vacas de refugo vamos utilizar o 

preço do kg médio de carcaça admitindo que em média estas vacas pesam 250 kg. 

Pelo que com base nestes pressupostos determinamos o valor de mercado dos animais em 

1/1/2008, conforme anexo VIII, e que no quadro 8 seguinte apresentamos o resumo: 

 

Activos Biológicos Quantidade Valor 

Vitelos até 3 meses 24 3.120,00 

Vitelos + 3 meses 63 23.310,00 

Total Vitelas 87 26.430,00 

Novilhas 47 23.500,00 

Vacas  produção 202 198.632,66 

Vacas refugo 16 4.000,00 

Total dos activos biológicos 352 252.562,66 

Quadro 8 – Valor de mercado dos animais da exploração em 01/01/2008 

 

 

De igual modo procedemos ao cálculo do valor de mercado, em 31/12/2008, dos activos 

biológicos que se encontra expresso no anexo IX, e que sintetizamos no quadro 9 : 

 

   Activos Biológicos Quantidade Valor 

Vitelos até 3 meses 16 2.400,00 

Vitelos + 3 meses 0 0,00 

Total Vitelas 16 2.400,00 

Novilhas 88 50.160,00 

Vacas  produção 243 291.600,00 

Vacas refugo 23 5.750,00 

Total dos activos biológicos 370 349.910,00 

Quadro 9 – Valor de mercado dos animais da exploração em 31/12/2008 

 

Depois de inquirirmos o TOC e a gestão da sociedade, definimos como razoável  4% do valor 

de mercado dos activos biológicos como custos para os colocar no ponto de venda, tendo em 

conta quer a proximidade dos mercados, quer os meios necessários para o transporte 
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(camião), sendo que o valor das guias necessários para o transporte dos animais e 

averbamento de proprietário não tem expressão, pelo que nos quadros 10 e 11, apresentamos 

o justo valor dos activos biológicos: 

 

Activos Biológicos Quantidade 

Valor 

Mercado 

Custos para 

colocar no 

mercado 

Justo 

Valor 

Vitelos até 3 meses 24 3.120,00 93,60 3.026,40 

Vitelos + 3 meses 63 23.310,00 699,30 22.610,70 

Total Vitelas 87 26.430,00 792,90 25.637,10 

Novilhas 47 23.500,00 705,00 22.795,00 

Vacas  produção 202 198.632,66 5.958,98 192.673,68 

Vacas refugo 16 4.000,00 120,00 3.880,00 

Total dos activos biológicos 352 252.562,66 7.576,88 244.985,78 

 Quadro 10 – Justo Valor  dos animais da exploração em 01/01/2008 

 

 

Activos Biológicos Quantidade 

Valor 

Mercado 

Custos para 

colocar no 

mercado 

Justo 

Valor 

Vitelos até 3 meses 16 2.400,00 72,00 2.328,00 

Vitelos + 3 meses 0 0,00 0,00 0,00 

Total Vitelas 16 2.400,00 72,00 2.328,00 

Novilhas 88 50.160,00 1.504,80 48.655,20 

Vacas  produção 243 291.600,00 8.748,00 282.852,00 

Vacas refugo 23 5.750,00 172,50 5.577,50 

Total dos activos biológicos 370 349.910,00 10.497,30 339.412,70 

Quadro 11 – Justo Valor  dos animais em 31/12/2008 

 

 

 

Posto isto, torna-se necessário determinar as diferenças decorrentes da aplicação do Justo 

Valor dos activos biológicos (animais) no Balanço de Abertura. 
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No quadro 11, pegamos nos valores constantes no Balanço de 31/12/2007 que são iguais aos 

valores do Balanço de 01/01/2008, e procedemos ao seu ajustamento para justo valor, 

conforme se apresenta em seguida: 

 

 

Valores expressos na contabilidade Valor 

Em produtos acabados e intermédios: 

 Vitelas 

29.502,00 Novilhas 

Em Imobilizado: 

 Vacas reprodutoras ou de produção 

230.135,20 Vacas de refugo 

Amortizações Acumuladas -70.166,10 

Valor dos Activos 189.471,10 

Justo Valor em 01/01/2008 

 Vitelos até 3 meses 3.026,40 

Vitelos + 3 meses 22.610,70 

Total Vitelas 25.637,10 

Novilhas 22.795,00 

Vacas  produção 192.673,68 

Vacas refugo 3.880,00 

Total do Justo Valor 244.985,78 

Valor do aumento do activo e capitais próprios por aplicação do Justo 

Valor 55.514,68 

Quadro 12 – Variação do Activo e dos Capitais Próprios por aplicação do Justo Valor  em 01/01/2008 

 

 

 

 

No quadro 13, vamos de igual modo calcular o efeito da aplicação do justo valor aos activos 

biológicos  no fim de 2008, expurgando a correcção decorrente da aplicação do justo valor ao 
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balanço de abertura de 2008,  determinando as variações da aplicação do justo valor nos 

resultados do exercício de 2008  e no activo. 

 

 

 

Valores expressos na contabilidade Valor 

Em produtos acabados e intermédios   

Vitelas 

22.480,00 Novilhas 

Em Imobilizado:   

Vacas reprodutoras ou de produção 

262.098,06 Vacas de refugo 

Amortizações do exercício -26.209,81 

Amortizações Acumuladas em 01/01/2008 -70.166,10 

Valor dos Activos 188.202,15 

Justo Valor em 01/01/2008   

Vitelos até 3 meses 2.328,00 

Vitelos + 3 meses 0,00 

Total Vitelas 2.328,00 

Novilhas 48.655,20 

Vacas  produção 282.852,00 

Vacas refugo 5.577,50 

Total do Justo Valor 339.412,70 

Correcções:   

Valor do ajustamento de 01/01/2008 -55.514,68 

Anulação das amortizações do exercício 26.209,81 

Valor do aumento do activo e  do resultado do exercício por aplicação do Justo 

Valor 121.905,68 

Quadro 13 – Variação do Activo e dos Resultados do período por aplicação do Justo Valor   em 31/12/2008 
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Pelo quadro 13 acima pudemos constatar que pela aplicação do justo valor a esta exploração 

agrícola, os resultados do exercício de 2008 e os activos biológicos sofrem um incremento 

positivo de € 121.905,68, e de igual modo a aplicação do justo valor ao balanço de abertura 

também provoca um incremento positivo aos activos biológicos e aos capitais próprios, 

através de resultados transitados de € 55.515,68.  Assim, o ajustamento global, relativa ao 

balanço de abertura de 2008 e ao exercício de 2008, é de € 177.420,36, confirmando as nossas 

hipóteses no inicio deste estudo de caso. 

Nos quadros seguintes apresentamos os balanços em 01/01/2008 e 31/12/2008 em POC e 

SNC respectivamente, de forma a que o leitor possa ver os efeitos da adopção do Justo Valor 

nos Activos Biológicos. 

Como referimos atrás, não entramos em linha de conta com efeitos fiscais decorrentes da 

adopção do modelo de justo valor, assim como também não procedemos a ajustamentos de 

outras rubricas, pois o nosso objectivo era o de verificarmos que efeitos são produzidos nas 

demonstrações financeiras com a adopção do modelo do justo valor aos activos biológicos, no 

nosso caso aos animais, com a transição do POC para o sistema de Normalização 

Contabilística.  
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BALANÇOS  

        EXERCÍCIOS   

ACTIVO 2008 01-01-2008 

  Activo bruto 
Amortizações e 
Ajustamentos Activo líquido Activo líquido 

IMOBILIZADO:         

Imobilizações incorpóreas:         

Despesas de instalação     0,00 0,00 

Propriedade industrial e outros direitos 15.000,00   15.000,00 15.000,00 

Total  15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 

Imobilizações corpóreas:         

Terrenos e recursos naturais 500.000,00   500.000,00 500.000,00 

Edíficios  e  outras  construções 201.954,59 52.317,90 149.636,69 140.704,60 

Equipamento  básico 541.587,72 279.194,40 262.393,32 288.462,88 

Equipamento de transporte 15.145,00 2.287,00 12.858,00 0,00 

Ferramentas  e  utensílios 5.983,59 3.492,43 2.491,16 2.634,16 

Equipamento  administrativo 226,51 226,51 0,00 0,00 

Total  1.264.897,41 337.518,24 927.379,17 931.801,64 

CIRCULANTE:         

Existências:         

Matérias-primas, subsidiárias e de consumo 2.740,12   2.740,12 2.855,91 

Produtos acabados e intermédios 22.480,00   22.480,00 29.502,00 

Total  25.220,12 0,00 25.220,12 32.357,91 

Dívidas de terceiros - Curto prazo:         

Clientes, c/c 4.750,00 0,00 4.750,00 63.109,25 

Adiantamentos a fornecedores de imobilizado         

Estado e outros entes públicos 7.837,24   7.837,24 7.877,80 

Outros  devedores     0,00 649,70 

Total  12.587,24 0,00 12.587,24 71.636,75 

Depósitos bancários e caixa:         

Depósitos  bancários 221.857,79   221.857,79 34.429,85 

Caixa 5.325,88   5.325,88 15,31 

Total  227.183,67   227.183,67 34.445,16 

ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS:         

Custos  diferidos 444,48   444,48 536,65 

Total  444,48   444,48 536,65 

TOTAL DO ACTIVO 1.545.332,92 337.518,24 1.207.814,68 1.085.778,11 

CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO     2008 01/01/2008 

CAPITAL PRÓPRIO: 

 
      

Capital 
 

  5.000,00 5.000,00 

Reservas: 
 

      

Reservas legais 
 

  13.188,45 10.140,92 

Resultados  transitados (b) 
 

  233.108,62 236.156,15 

Resultado líquido do exercício (b) 
 

  131.313,86 0,00 

TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO 

 
  382.610,93 251.297,07 

PASSIVO: 

 
      

Dívidas a terceiros - Médio e longo prazo: 
 

      

Dívidas a instituições de crédito 
 

  677.040,58 703.775,68 

Total  
 

  677.040,58 703.775,68 

Dívidas a terceiros - Curto prazo: 
 

      

Dívidas a instituições de crédito 
 

  21.497,37 14.058,10 

Fornecedores,  c/c 
 

  17.048,64 10.683,85 

Outros  accionistas (sócios) 
 

  92,43 15.183,72 

Fornecedores de imobilizado, c/c 
 

  38.923,68 47.955,26 

Estado e outros entes públicos 
 

  33.255,56 14.091,89 

Outros  credores 
 

  30.069,63 20.867,48 

Total  
 

  140.887,31 122.840,30 

ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS: 

 
      

Acréscimos  de  custos 
 

  4.534,38 4.350,94 

Proveitos diferidos 
 

  2.741,48 3.514,12 

Total  
 

  7.275,86 7.865,06 

TOTAL DO PASSIVO 

 
  825.203,75 834.481,04 

TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO E DO PASSIVO     1.207.814,68 1.085.778,11 

 

 

Quadro 14 – Balanços em 01/01/2008 e 31/12/2008 em  POC 
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BALANÇO 

RUBRICAS NOTAS 

DATAS 

2008 01-01-2008 

ACTIVO       

Activo não corrente       

Activos fixos tangíveis   761.657,02 771.832,54 

Activos intangíveis   15.000,00 15.000,00 

Activos biológicos   365.622,51 244.985,78 

Activo corrente       

Inventários   2.740,12 2.855,91 

Activos biológicos   0,00 0,00 

Clientes   4.750,00 63.109,25 

Estado e outros entes públicos   7.837,24 7.877,80 

Outras contas a receber     649,70 

Diferimentos   444,48 536,65 

Caixa e depósitos bancários   227.183,67 34.445,16 

        

Total do activo   1.385.235,04 1.141.292,79 

CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO       

Capital próprio       

Capital realizado   5.000,00 5.000,00 

Reservas legais   13.188,45 10.140,92 

Outras reservas       

Resultados transitados   288.623,30 291.670,83 

 -Resultados transitados em POC   233.108,62 236.156,15 

 -Resultados transitados - Transição Justo Valor Activos Biológicos   55.514,68 55.514,68 

Outras variações no capital próprio       

Resultado líquido do período   253.219,54 0,00 

  .Resultado líquido do período POC   131.313,86 0,00 

 -Resultados liquido- Justo Valor Activos Biológicos   121.905,68   

Total do capital próprio   560.031,29 306.811,75 

Passivo       

Passivo não corrente       

Provisões       

Financiamentos obtidos   677.040,58 703.775,68 

Responsabilidades por benefícios pós-emprego       

Passivos por impostos diferidos       

Outras contas a pagar       

Passivo corrente       

Fornecedores   17.048,64 10.683,85 

Adiantamentos de clientes       

Estado e outros entes públicos   33.255,56 14.091,89 

Accionistas/sócios   92,43 15.183,72 

Financiamentos obtidos   21.497,37 14.058,10 

Outras contas a pagar   68.993,31 68.822,74 

Diferimentos   7.275,86 7.865,06 

Passivos não correntes detidos para venda       

        

Total do passivo   825.203,75 834.481,04 

Total do capital próprio e do passivo   1.385.235,04 1.141.292,79 

 

Quadro 15 – Balanços em SNC 
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5. Conclusão 

 O nosso estudo tinha  dois objectivos, sendo que o primeiro consistia em analisar as 

implicações da transição das normas actuais, POC, para o Sistema de Normalização 

Contabilística, no que diz respeito apenas à NCRF 17- Agricultura e IAS 41-Agricultura. O 

segundo objectivo era de através de um estudo de caso, analisar o impacte nos resultados das 

explorações agropecuárias desta transição. 

No decurso deste trabalho constatamos que o Sistema de Normalização Contabilística 

representa um passo de gigante na harmonização contabilística, pois fundamentalmente faz a 

colagem da contabilidade nacional à internacional, importando e impondo práticas aceites 

universalmente. 

De facto, a actividade agrícola sofre uma profunda revolução nos sistemas de mensuração 

relativamente ao activos biológicos e aos produtos agrícolas, pois é abandono o custo 

histórico passando para o Justo Valor, entendido neste caso como o justo valor  menos o custo 

para colocar os produtos agrícolas e os activos biológicos no ponto de venda.  

Do trabalho aqui apresentado verificam-se alguns constrangimentos, neste caso concreto, o da 

classificação dos activos biológicos e dos produtos agrícolas de acordo com a base de dados 

do SIMA, a definição do peso dos animais para venda abate (vacas de refugo), a determinação 

dos mercados que melhor representam ou poderão representar melhor o valor de mercado, a 

determinação dos custos para colocar os activos biológicos e os produtos agrícolas no ponto 

de venda. 

Assim, e relativamente ao primeiro objectivo proposto, pensamos ter escalpelizado os 

principais problemas que as entidades irão encontrar, pelo que nos parece prudente que as 

entidades  adoptem as mesmas classificações que o SIMA, de forma a reduzir as 

subjectividades  de análise por parte dos utilizadores da informação financeira, e para 

simplificar a aplicação da informação do SIMA por parte dos preparadores da informação 

financeira. 

Quanto ao segundo objectivo e ultrapassados os constrangimentos decorrentes da não 

uniformização de critérios com o SIMA, podemos concluir que a aplicação da NCRF 17 – 

Agricultura e da NCRF 3 – Adopção pela primeira vez  das normas contabilísticas e de relato 

financeiro  ao exercício de 2008, implicou de facto, e neste caso concreto atentos os critérios 

utilizados em POC, um aumento do valor dos activos no inicio do ano, de 2008 na transição 
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do POC para o SNC, de € 55.514,68, e no final de 2008, de acordo com a NCRF 17- 

Agricultura, de mais € 121.905,68, tornando o valor dos activos mais próximos da realidade, 

representando em termos globais uma variação positiva dos activos de € 177.420,36, 

representando um aumento de 14,68%  do total dos activos e dos capitais próprios 

Confirmando as nossas suspeitas. 

Perante este cenário somos tentados a concluir que o justo valor nos dá uma imagem próxima 

da realidade relativamente ao valor dos activos biológicos em detrimento do custo histórico 

que com o passar dos anos se afasta cada vez mais da realidade. 

Por outro lado  não podemos deixar de salientar alguns problemas associados à aplicação do 

justo valor, se para os animais o SIMA apresenta valores de mercado, também é verdade que 

para outro tipo de activos biológicos, por exemplo plantas, o SIMA não apresenta cotação e 

não existe neste momento em Portugal nenhuma base de dados com a informação que permita 

aferir do Justo Valor. 

Também não podemos deixar neste ponto de referir as limitações e dificuldades de aplicação 

das informações constantes no SIMA, desde logo as decorrentes das diferenças de 

classificação dos activos biológicos nas empresas e a classificação desses activos nas bases do 

SIMA.  A informação constante das bases do SIMA para um mercado e a localização da 

empresa, isto é, no nosso caso em que a empresa se encontra na zona de Vila do Conde, 

encontramos informação disponível para as vacas reprodutoras só no mercado de Estarreja. 

Estamos em crer que a aplicação de outras NCRF, tornaria outras rubricas quer do Balanço 

quer da Demonstração de Resultados mais próximas da realidade, dando uma imagem 

próxima da realidade a todos os interessados nas demonstrações financeiras, beneficiando-os.  

Estamos em crer que em muitas outras realidades vão surgir outros problemas associados á 

aplicação das NCRF 17 - Agricultura, contudo estamos em crer que para esses problemas  se 

irão encontrar soluções que irão melhorar o próprio Sistema de Normalização Contabilística, 

permitindo dar ao mercado e á sociedade informações mais reais e que beneficiam todos os 

utentes das demonstrações financeiras, e também a própria sociedade.  

Não foi nosso propósito com este estudo de caso, generalizar e tirar conclusões para a 

generalidade das empresas agrícolas que possuem animais como activos biológicos, mas tão 

somente perceber neste caso em concreto e com as especificidades desta empresa que 

implicações teria nos seus balanços, de transição e de final do primeiro exercício com o SNC. 

Os leitores que tenham  por ventura que proceder à transição do POC para SNC de empresas 
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com activos biológicos, poderão socorrer-se deste trabalho como um guia, tendo sempre em 

atenção as especificidades das empresas em que estão a trabalhar, pois  os resultados diferem 

em função dessas especificidades. Contudo é nossa convicção que quer os valores dos activos 

biológicos, quer os dos capitais próprios dessas empresas sofrem uma variação positiva.  
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