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Grupos económicos - Obrigatoriedade de elaborar 

demonstrações financeiras consolidadas a partir do 

exercício de 2016 

O Decreto-Lei n.º 98/2015, de 2 de junho, com entrada em vigor a partir de 1 de janeiro de 2016, transpôs 

para a ordem jurídica interna a Diretiva n.º 2013/34/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de 

junho de 2013, denominada por “Nova Diretiva da Contabilidade”, relativa às demonstrações financeiras 

anuais, às demonstrações financeiras consolidadas e aos relatórios conexos de certas formas de empresas, 

que altera a Diretiva n.º 2006/43/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, e revoga as Diretivas n.ºs 

78/660/CEE e 83/349/CEE do Conselho. 

Entre as várias alterações introduzidas pela citada Diretiva, destaca-se as situações em que qualquer 

empresa-mãe sujeita ao direito nacional é obrigada a elaborar demonstrações financeiras consolidadas do 

grupo constituído por ela própria e por todas as subsidiárias, independentemente do local onde esteja 

situada a sede estatutária destas, exceto se beneficiar da dispensa por se tratar de um pequeno grupo. 

Pequenos grupos 

O artigo 9.º-B do DL n.º 98/2015, de 2 de junho, considera que os pequenos grupos: são grupos constituídos 

pela empresa-mãe e pelas empresas subsidiárias a incluir na consolidação e que, em base consolidada
1
 e à 

data do balanço da empresa-mãe, não ultrapassem dois dos três limites seguintes: 

a) Total do balanço: € 6 000 000;

b) Volume de negócios líquido: € 12 000 000;

c) Número médio de empregados durante o período: 50.

Os limites do total do balanço e do volume de negócios líquido são majorados em 20 % (soma algébrica ou 

base agregada), se: 

a) Os valores contabilísticos das ações ou quotas das entidades incluídas na consolidação não forem

compensados pela fração que representam do capital e reservas dessas entidades; e 

1
 Na prática para verificar a ultrapassagem ou não dos limites em base consolidada é necessário efetuar um trabalho 

prévio de consolidação das demonstrações financeiras da empresa-mãe e das suas subsidiárias. Em alternativa, e para 

evitar o referido trabalho prévio de consolidação, a empresa-mãe pode usar os limites do total do balanço e do volume 

de negócios líquido, das várias empresas que integram o perímetro de consolidação, majorados em 20 %. 
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b) Se não forem eliminados das demonstrações financeiras consolidadas as dívidas e os créditos entre as

entidades, os gastos e rendimentos relativos às operações efetuadas entre entidades e os resultados de 

operações efetuadas entre entidades, quando incluídos na quantia escriturada do ativo. 

Os limites previstos no artigo 9.º-B operam nos termos previstos no artigo 9º-A, com as devidas adaptações, 

ou seja, os limites reportam-se ao período imediatamente anterior, devendo, quando aplicável, observar-se 

as seguintes regras: 

a) Sempre que em dois períodos consecutivos imediatamente anteriores sejam ultrapassados dois dos três

limites, os grupos deixam de poder ser considerados pequenos grupos, a partir do terceiro período, inclusive, 

para efeitos do presente decreto-lei; 

b) Os grupos podem novamente ser considerados pequenos grupos, para efeitos do presente decreto-lei,

caso deixem de ultrapassar dois dos três limites enunciados para a respetiva categoria nos dois períodos 

consecutivos imediatamente anteriores. 

Nos termos das disposições transitórias previstas no artigo 12.º do DL n.º 98/2015, de 2 de junho, observam-

se ainda as seguintes regras: 

a) Para os grupos constituídos em ano anterior à data de produção de efeitos do presente decreto-lei
2
, os

limites reportam-se às demonstrações financeiras do período anterior a esta data, produzindo efeitos a 

partir do período em que o presente decreto-lei produz os seus efeitos; 

b) Para as entidades que se constituam no ano de produção de efeitos do presente decreto-lei e anos

seguintes
3
, os limites reportam-se às previsões para o ano da constituição e produzem efeitos imediatos.

Uma empresa-mãe de um pequeno grupo, tal como definido no artigo 9.º-B, fica dispensada de elaborar as 

demonstrações financeiras consolidadas. 

Conceito de volume de negócios líquido 

Nos termos das definições previstas no artigo 2.º do DL n.º 158/2009, de 13 de julho, com a redação dada 

pelo DL n.º 98/2015, de 2 de junho, «Volume de negócios líquido» é o montante que resulta da venda dos 

produtos e da prestação de serviços, após dedução dos descontos e abatimentos sobre vendas, do imposto 

sobre o valor acrescentado e de outros impostos diretamente ligados ao volume de negócios. 

Para efeitos do disposto no presente decreto-lei, tratando-se de entidade para a qual o volume de negócios 

líquido, tal como definido anteriormente, não seja por si só significativo da atividade desenvolvida, o que se 

presume quando o volume de negócios líquido for inferior a 75 % do total dos rendimentos da entidade 

2
 Grupos constituídos em 2015. 

3
 Grupos constituídos no ano de 2016 ou em anos seguintes. 
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(neste caso, entenda-se do grupo de empresas), devem-lhe ser adicionados ainda os rendimentos da 

entidade provenientes de outras fontes, desde que os mesmos resultem de transações realizadas com 

terceiros no âmbito da atividade operacional da entidade. 

Se 71 + 72 => 75 % total de rendimentos da entidade: 

Se 71 + 72 < 75 % total de rendimentos da entidade: 

Comissão de Normalização Contabilística (CNC) - Orientação Técnica N.º 2 

A CNC aprovou, na sua reunião de 18 de janeiro de 2017, a Orientação Técnica N.º 2, com o Assunto: 

Obrigatoriedade de apresentação de contas consolidadas, onde conclui que um grupo constituído no ano 

2016 ou em ano posterior deve aplicar, no ano da sua constituição, as disposições transitórias previstas na 

alínea b) do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 98/2015, de 2 de junho, que estabelece que para as entidades 

(neste caso entendidas como grupos) que se constituam no ano de produção de efeitos do presente decreto-

lei e anos seguintes, os limites previstos no artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 158/2009, de 13 de julho, com as 

alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 98/2015, de 2 de junho, reportam-se às previsões para o ano da 

constituição e produzem efeitos imediatos. 

Para este efeito, deve entender-se que o ano em que o grupo é constituído é o ano em que uma empresa 

passa a deter pela primeira vez uma subsidiária e, consequentemente, é classificada pela primeira vez como 

empresa mãe. 

Se, em anos seguintes, uma das empresas do grupo, detém uma nova subsidiária devem ser aplicados os 

princípios gerais previstos no artigo 9.º-B, usando a informação relativa aos dois anos anteriores (sem refletir 

o efeito da nova subsidiária).
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Principais alterações face ao regime vigente até 31 de dezembro de 2015 

Até 31/12/2015 sempre que uma entidade adquirisse uma participação numa subsidiária ficava logo 

obrigada a apresentar contas consolidadas, mesmo que não ultrapassasse dois dos três limites previstos no 

artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 158/2009, de 13 de julho, a saber: 

a) Total do balanço: € 7 500 000;

b) Total das vendas líquidas e outros rendimentos: € 15 000 000;

c) Número de trabalhadores empregados em média durante o exercício: 250.

Assim, a empresa-mãe só poderia beneficiar da dispensa da obrigação de elaborar contas consolidadas 

quando dois dos limites referidos não fossem ultrapassados durante dois anos consecutivos. Aliás, este era o 

entendimento que constava na Circular N.º 47/2011, de 17 de junho de 2011, emitida pela Ordem dos 

Revisores Oficiais de Contas, onde se podia ler o seguinte: 

4. Assim, a possibilidade de uma empresa-mãe ser dispensada, pela primeira vez, de elaborar contas

consolidadas só poderá ocorrer a partir do terceiro exercício da sua actividade, ano em que será 

possível assegurar as condições exigidas para a dispensa de elaboração de contas consolidadas se nos 

dois exercícios anteriores, com base no conjunto das contas aprovadas das entidades e consolidar, 

não tenham sido ultrapassados dois dos limites previstos no já referido diploma. 

5. Adicionalmente, e face à mesma disposição legal, no ano da constituição de uma empresa-mãe, e

no ano seguinte, nunca poderão estra reunidas as condições exigidas para a dispensa de elaboração 

de contas consolidadas. 

A partir de 1 de janeiro de 2016 a obrigatoriedade de apresentação de contas consolidadas passa a depender 

da ultrapassagem ou não dos novos limites, ou seja, se se tratar de um pequeno grupo beneficia da dispensa, 

caso contrário elabora contas consolidadas. 
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Exemplos práticos com ilustração da obrigatoriedade e da dispensa de elaboração de contas consolidadas 

com referência ao ano de 2016 

Ano 2014 Ano 2015 Ano 2016 Consolida em 2016 

Ultrapassa limites Ultrapassa limites Ultrapassa limites 
Sim 

Ultrapassa limites Ultrapassa limites Não ultrapassa limites 
Sim 

Não ultrapassa limites Ultrapassa limites Ultrapassa limites 
Não 

Não ultrapassa limites Não ultrapassa limites Ultrapassa limites 
Não 

Ultrapassa limites Não ultrapassa limites Não ultrapassa limites 
Sim 

Não existia Não existia Ultrapassa limites 
Sim 

Não existia Ultrapassa limites Ultrapassa limites 
Sim 

Não existia Não ultrapassa limites Ultrapassa limites 
Não 

Não existia Ultrapassa limites Não ultrapassa limites 
Sim 

Os limites são os atuais para 2016, ou seja, ultrapassagem de 2 dos 3: 

a) Total do balanço: € 6 000 000; 

b) Volume de negócios líquido: € 12 000 000;

c) Número médio de empregados durante o período: 50.

Consequências da falta de apresentação de demonstrações financeiras consolidadas 

Como principais consequências da falta de apresentação das demonstrações financeiras consolidadas, 

destacam-se: 

1. Fraca informação a fornecer aos acionistas/sócios;

2. Ausência de um elemento fundamental a fornecer à banca para efeitos de análise de risco das operações

de crédito da empresa-mãe ou de qualquer uma das suas subsidiárias, culminado com a não aprovação;

3. As entidades sujeitas ao SNC que não apresentem qualquer das demonstrações financeiras que sejam,

por lei, obrigadas a apresentar, são punidas com coima de 1.500€ a 30.000€ (até 31-12-2015 as coimas

variavam entre 500€ e os 15.000€);

4. O ROC da empresa-mãe deve emitir uma Impossibilidade de Certificação das demonstrações financeiras

consolidadas, e bem assim uma ênfase na CLC das contas individuais da empresa-mãe.


