
6”

TPG
folltécnico
daGuarda

Polytechnic
of Guarda

PROJETO DE FIM DE CURSO

Licenciatura em Contabilidade

Bruno Miguel Vieira de Almeida

dezembro 1 2014



  

Gesp.010.02 (provisória)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJETO DE FIM DE CURSO 

 

 

 

 

 

 

 

BRUNO MIGUEL VIEIRA DE ALMEIDA 

RELATÓRIO PARA A OBTENÇÃO DO GRAU DE LICENCIADO 

EM CONTABILIDADE 

 

dezembro / 2014 

Escola Superior de Tecnologia e Gestão 

Instituto Politécnico da Guarda 

 



  Contabilidade Ambiental 
 

Bruno Almeida  

 

 

   Ficha de Identificação 

 

Identificação do Aluno 

Nome: Bruno Miguel Vieira de Almeida 

Número de aluno: 1010460 

Curso: Licenciatura em Contabilidade 

Contacto: 232 407 925 

 

Supervisor na Entidade 

Dr.ª Isabel Carvalho 

 

Orientador do Projeto de Fim de Curso da Escola Superior de Tecnologia e 

Gestão (ESTG) do Instituto Politécnico da Guarda (IPG) 

Professora Doutora Ana Daniel 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



  Contabilidade Ambiental 
 

Bruno Almeida i 

     Resumo 

     O grande desenvolvimento industrial e científico trouxe inovação nos processos 

produtivos, diversificação das matérias utilizadas e uma utilização exagerada das mais 

diversas fontes energéticas. Como sabemos, todos os recursos provêm da natureza e são 

geralmente escassos, ou seja, existe uma utilização limitada, o que poderá levar mesmo 

à questão da sobrevivência futura de muitas espécies, incluindo a humana.  

     A preocupação com o meio ambiente deixou então de ser exclusivamente dos 

Governos e de alguns grupos ambientalistas. Atualmente, perante a ameaça crescente 

dos problemas ambientais, existe uma intensa preocupação da sociedade relativamente 

aos impactos ambientais e sociais provocados por empresas e demais instituições. 

     A introdução das questões ambientais nos objetivos empresariais acaba por colocar o 

ambiente numa posição transversal a todas as áreas operacionais das empresas. Neste 

sentido, as empresas procuram adotar os melhores comportamentos em questões 

ambientais e sociais, no intuito de melhor articularem os benefícios e os riscos das suas 

atividades, em resposta às novas exigências da sociedade.  

     A Contabilidade como ciência social, é influenciada pelas mudanças sociais, 

políticas e económicas, pelo que tende a acompanhar a evolução da sociedade. A 

Contabilidade Ambiental surge como um ramo da Contabilidade, responsável pelo 

registo das transações das empresas com impacto no meio ambiente. Esta ferramenta 

destina-se a fornecer informações sobre o uso dos recursos naturais e a poluição 

originada pela atividade das empresas.  

     O envolvimento entre Contabilidade e ambiente, coloca às empresas um novo 

desafio. Este desafio consiste na execução de uma Contabilidade adequada ao sistema 

ambiental, integrada e competitiva que, simultaneamente, combine aspetos económicos, 

operativos e ambientais.  

     Palavras-chave 

     Meio ambiente; Relato financeiro; Contabilidade Ambiental; Desenvolvimento 

Sustentável; Auditoria Ambiental (Classificação JEL: Q56). 
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     Introdução 

     O presente trabalho surge no âmbito da realização do projeto de fim de curso para 

obtenção da licenciatura no curso de Contabilidade, ministrado pela ESTG do IPG.  

     A Contabilidade Ambiental, apesar de ser uma temática relativamente recente, tem 

sido abordada frequentemente nos últimos anos. A interligação de duas áreas 

aparentemente distintas resulta numa dinâmica e num contributo indispensáveis à 

sustentabilidade empresarial. 

     No capítulo I (A Contabilidade) poderemos encontrar uma breve referência à 

evolução das práticas contabilísticas ao longo dos tempos. Procura-se esclarecer 

conceitos e noções relativas ao tema da Contabilidade e perceber como esta foi dividida 

em ramos segundo as necessidades dos seus utilizadores. É também dada uma especial 

atenção ao processo de normalização contabilística na Europa, com especial foco em 

Portugal. 

     O capítulo II (A Poluição e o Meio Ambiente) faz uma introdução à história e aos 

tipos de poluição existentes, salientando também os efeitos que estes provocam nos 

ecossistemas. De realçar que, a breve referência que é feita a factos é sempre numa 

perspetiva ecológica e não contabilística. 

     O capítulo III (O Ambiente, as Empresas e a Economia) pretende chamar a atenção 

para a necessidade de mudanças de gestão nas empresas, introduzindo conceitos como o 

Desenvolvimento Sustentável, abordando-se os relatórios de sustentabilidade como 

meio de divulgação da informação ambiental. Existe também uma pequena introdução a 

conceitos relacionados com Economia Ambiental que nos podem ajudar a compreender 

melhor o desenvolvimento empresarial com base na sustentabilidade ambiental. 

     O capítulo IV (Contabilidade Ambiental) desenvolve-se em torno da Norma de 

Contabilidade e Relato Financeiro 26 – Matérias Ambientais (NCRF 26), já que se trata 

do documento de primazia a nível nacional. Ao longo deste capítulo pretende mostrar-se 

as dificuldades que a realidade ambiental apresenta à Contabilidade, tentando encontrar 

soluções e sugerindo-se alternativas para temas como o relato da informação ambiental.  

     No capítulo V (Auditoria Ambiental) é abordado mais profundamente a questão da 

gestão ambiental e os efeitos positivos que essa gestão pode trazer à empresa. É 

definido o conceito de Auditoria Ambiental, realçando a importância da mesma como 

instrumento de gestão indispensável à validação da informação.  
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Capítulo I 

A CONTABILIDADE 
 

Toda a teoria deve ser feita para 

poder ser posta em prática, e toda a 

prática deve obedecer a uma teoria. 

 

Fernando Pessoa 
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     1.1 Enquadramento 

      A partir do momento em que o Homem começou a acumular bens, logo existiu a 

necessidade de os controlar e registar. A história da Contabilidade é portanto tão antiga 

quanto a história da civilização, estando ligada às primeiras manifestações humanas da 

necessidade social de proteção da posse, perpetuação e interpretação dos factos 

ocorridos com o objeto material de que o Homem sempre dispôs para poder alcançar os 

fins a que se propunha. Quando ocorria a morte de alguém, o legado deixado por essa 

pessoa não era dissolvido, mas passado como herança aos filhos ou parentes. A herança 

recebida passou então a denominar-se de património e o termo começou também a ser 

utilizado para quaisquer valores, mesmo que estes não tivessem sido herdados
1

. 

Conforme afirma SILVA (1992, cit. por NAPPI, 2011, p.1), a Contabilidade nasceu com o 

objetivo básico de controlo do património das pessoas. 

    Os primeiros vestígios de atividade contabilística situam-se por volta de 8000 a.C., 

em Uruk
2
, cidade antiga da Mesopotâmia. Esses primeiros registos de contagem eram 

constituídos por fichas de barro, guardadas em recetáculos de barro
3
, representados na 

figura 1, que serviam para o apuramento do património
4
.  

Figura 1: Tábua e Fichas de Barro Mesopotâmicas 

 

Fonte: Wikilivros – A Contabilidade na Idade Antiga. 

     Ainda na Idade Antiga os Romanos preocupavam-se em registar o seu património 

pessoal, utilizando tábuas de cera gravadas com estiletes pontiagudas para rascunhos, 

que em seguida eram transcritos para papiros ou pergaminhos. De algum destes 

                                                             
1
 URL:http://www.portaldecontabilidade.com.br/tematicas/historia.htm. 

2
 Cidade que em 3000 a.C. tinha aproximadamente 50000 habitantes e atualmente é território do 

Iraque.  
3 O sistema funcionava da seguinte maneira: uma ficha de barro poderia representar um boi, se esse boi 
fosse emprestado a alguém ou fosse transferido para outra pastagem, a sua ficha era igualmente 
transferida para outro receptáculo, registando dessa forma o acontecimento ocorrido e auxiliando assim 
o controlo do património por parte do proprietário. 
4
 URL:http://pt.books.org/wiki/Hist%C3%B3ria_da_Contabilidade_na_Idade_Antiga. 
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escritos
5
, surgiu o livro razão. Ao nível da administração governamental, os Romanos 

tinham a figura do “contabilista-geral do Estado” que controlava as finanças e que era 

dos mais importantes funcionários da máquina estatal. 

     Na Idade Média, na Europa, o conhecimento das práticas contabilísticas sofreu um 

retrocesso. O colapso do Império Romano do Ocidente e a invasão dos Bárbaros 

Germânicos ocasionaram uma diminuição drástica do comércio no continente. Houve 

uma decadência cultural, a alfabetização ficou restrita aos mosteiros e devido à falta de 

comércio não havia meio nem razão para se efetuar Contabilidade.  

     No entanto, no continente americano a civilização Inca desenvolveu um original 

sistema de Contabilidade, os quipos
6
 (nós). Este método funcionava com cordões de lã 

ou algodão
7
, que através de nós, registavam quantidades úteis para a administração do 

Império Inca
8
.  

     Pelo que já vimos até aqui, podemos agora perceber o facto de não existir uma data 

concreta para o aparecimento da Contabilidade. No entanto, em 1494, um frei italiano 

de nome Luca Pacciolli
9
 (figura 2), publicou o livro chamado Tratactus de Computis et 

Scripturis, afirmando que a teoria da Contabilidade do débito e do crédito corresponde à 

teoria dos números positivos e negativos
10

.  

Figura 2: Luca Pacciolli 

 

Fonte: Equipe Portal de Contabilidade. 

     Frei Luca Pacciolli deixou muitas obras, destacando-se a Summa de Aritmética, 

Geometria, Proportioni et Proporcionalitá. Neste tratado o autor afirma que, o 

comerciante abre, para cada operação, duas contas, uma correspondente à saída de bens 

                                                             
5 Denominados por ratio. 
6 Do quéchua quipu, “nó”. 
7 O sistema numérico usado era o decimal, sendo que o nó, pela sua localização, poderia indicar a casa 
das unidades, das décimas, das centenas ou dos milhares. A cor dos cordões indicava um item 

padronizado, ou seja, se o cordão fosse amarelo poderia, por exemplo, representar milho.   
8 URL:http://pt.books.org/wiki/Hist%C3%B3ria_da_Contabilidade_na_Idade_Média. 
9
  Luca Pacciolli viveu na Toscana, foi matemático, teólogo, contabilista, entre outras profissões. 

10 URL:http://portaldecontabilidade.com.br/tematicas/historia.htm. 
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e outra à correlativa entrada, usando pela primeira vez a terminologia “Per - A”
11

, 

acrescentando também que, primeiro deveria vir o devedor, e depois o credor, prática 

que se usa até aos dias de hoje.  

     Para PASSARELLI (2003, cit. por NAPPI, 2011, p.2), a arte das partidas dobradas deu um 

impulso notável no ato de registar dados, transações económicas e financeiras neste 

período. O Método das Partidas Dobradas
12

 marca então o início da fase moderna da 

Contabilidade, permitindo também que Luca Pacciolli fosse mais tarde considerado 

como o “pai” da Contabilidade. 

     A obra de Luca Pacciolli não só sistematizou a Contabilidade, como abriu um 

precedente para que novas obras pudessem ser escritas sobre o assunto, principalmente 

em Itália. No início do século XIX, a Contabilidade já tinha chegado às universidades da 

época, começando por ser lecionada com a aula de Comércio da Corte, isto em 1809. Os 

estudos envolvendo Contabilidade permitiram também que surgissem diferentes escolas 

de pensamento
13

.  

     No início do século XX, inicia-se a fase de predominância norte-americana dentro da 

Contabilidade. Em 1887 é criada a American Association of Public Accountants 

(AAPA), que foi de extrema importância para o desenvolvimento da Contabilidade, 

tornando-a de maior utilidade para as empresas e desenvolvendo métodos que 

permitiam por parte dos investidores a comparação entre diferentes empresas
14

. 

     A criação de grandes empresas, como as multinacionais, exigia capitais avultados e 

diferentes acionistas, surgindo a necessidade de estabelecer teorias e práticas 

contabilísticas que permitissem uma correta interpretação da informação, por parte de 

algum acionista ou outro interessado, em qualquer parte do mundo. É então que a 

AAPA fala pela primeira vez na divisão entre Contabilidade Financeira (informação 

voltada par o público externo à empresa) e Contabilidade de Gestão (informação voltada 

para os administradores das empresas)
15

. 

                                                             
11

 Mediante o qual se reconhecia o devedor e o credor, respetivamente. 
12

 Hoje em dia conhecido como Método Digráfico. 
13 Entre as principais: a Escola Lombarda ou Administrativa, a Escola Toscana e a Escola Veneziana. 
14

 Esta escola foi também a responsável pelos princípios contabilísticos. 
15 URL:http://pt.books.org/wiki/Hist%C3%B3ria_da_Contabilidade_na_Idade_Contemporânea. 
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     1.2 Noção de Contabilidade 

      No ponto anterior tivemos oportunidade de observar uma breve história sobre a 

evolução da Contabilidade. No entanto, não definimos um conceito para a mesma, o que 

nos leva à procura de uma noção de Contabilidade. 

     Na busca dessa definição, levanta-se logo uma primeira pergunta: Será a 

Contabilidade uma técnica ou uma ciência? 

     A Contabilidade é uma ciência, no sentido de que fornece conhecimento verdadeiro
16

 

e não suposições. O seu desenvolvimento implica a formulação de hipóteses e a 

construção de teorias, permitindo assim prever e explicar os fenómenos relacionados 

com o seu objeto de estudo (Património)
17

. Por outro lado, a Contabilidade pode ser 

entendida como ciência que possui uma técnica própria, tendo em conta que, com base 

em procedimentos estabelecidos pode realizar-se o processamento e a aplicação de 

dados. 

     Na Contabilidade revelam-se factos, tendo em conta que a revelação consiste na 

descrição, na colocação em evidência de determinados factos, a Contabilidade pode 

também ser entendida em Strictu sensu e em Latu senso (LOPES; MARQUES & SIMÕES, 

2009, p.13). 

 Strictu sensu, i.e., escrituração, que é a técnica de registo e representação de 

todas as transformações sofridas pelo património de qualquer entidade 

económica durante o exercício da sua atividade, de modo a saber em qualquer 

momento a sua composição e o seu valor; 

 Latu senso, é a ciência dos processos descritivos quantitativos utilizados na 

análise, registo, interpretação e controlo dos factos da gestão. Visa “quantificar” 

tudo o que ocorre numa unidade económica fornecendo, simultaneamente, dados 

para a tomada de decisões de gestão. 

     A este respeito, LOPES DE SÁ (1995, cit. por FERREIRA, 2000, p.30) afirma que, a 

Contabilidade é uma ciência porque possui um objecto de estudo que lhe é próprio, 

velho de muitos anos, objecto este que é analisado e examinado com rigor por recurso 

a metodologia própria, que através de observações, teorias e hipóteses dá origem a 

verdades de carácter geral, úteis à sociedade, verificáveis por experimentação e que 

                                                             
16

 Sistemática, falível e verificável. 
17 URL:http://conceito.de/contabilidade. 

http://conceito.de/contabilidade
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permitem a realização de previsões, sendo tudo isto realizado sem recurso a 

absolutismos doutrinários e com ajuda de outros ramos do saber. 

     Ao tentarmos encontrar uma definição para Contabilidade, percebe-se também que 

esta não é estática ao longo do tempo, alterando-se consoante a razão da existência da 

Contabilidade e a perceção dos diferentes autores em relação à sua visão sobre a função 

da Contabilidade. 

     Para o patrimonalista
18

 MONTEIRO (1960, cit. por FREITAS, 2009, p.17), a Contabilidade é 

uma ciência e técnica de índole económico-administrativa que, valendo-se dum método 

próprio, estuda e dá a conhecer a composição quantitativa e qualitativa do património 

dos organismos económicos não lucrativos e do capital das entidades. 

     No entanto, outras linhas de pensamento defendiam que a informação devia 

satisfazer as necessidades de todos os seus utentes. Nesse sentido, em 1966, a American 

Accounting Association (AAA) definiu Contabilidade como o processo de identificar, 

medir e comunicar informação económica que permita aos utentes da informação 

efetuar julgamentos e tomar decisões informadas. 

    Mais recentemente, COSTA & ALVES (1996, cit. por FREITAS, 2009, p.17) dizem-nos que, 

a Contabilidade valoriza os recursos postos à disposição da empresa, as obrigações 

contraídas e os meios utilizados na obtenção desses recursos, bem como os direitos 

assumidos e os meios obtidos na transmissão dos bens e dos serviços produzidos. E 

transmite sob forma adequada, aos diferentes utentes, os resultados dessas 

valorizações, que tanto podem ser históricos como prospectivos. 

     Na perspetiva de outros autores, outras definições foram e serão elaboradas, dando 

ênfase a diferentes pontos de vista, pois há quem defenda por exemplo que a função da 

Contabilidade é servir as necessidades do investidor, há quem pense que ela deve servir 

de base apenas ao lançamento de impostos, há quem opine que ela deverá apenas 

mostrar a realidade patrimonial da organização. Em jeito de conclusão, podemos 

considerar a Contabilidade como a ciência do equilíbrio patrimonial, preocupando-se 

por isso com todos os acontecimentos que o possam influenciar, daí que os identifique, 

selecione e analise, promovendo medidas e processos de avaliação e comunicação da 

informação que facilitará a tomada de decisões. 

                                                             
18 Defendem o estudo do património como primeira preocupação deste ramo do saber. 
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     1.3 Tipos de Contabilidade 

     A Contabilidade é um conjunto de meios organizados que irão permitir a recolha, 

tratamento, classificação e síntese da informação financeira. No entanto, podemos 

dividir a Contabilidade segundo várias óticas, sendo a mais usual, a divisão entre 

Contabilidade Financeira e Contabilidade Analítica ou de Gestão.  

     TOMS (2005, cit. por FREZATTI, AGUIAR & GUERREIRO, 2007, p.10) explica que, o 

desenvolvimento e convívio das duas contabilidades na dimensão ideológica em que o 

fortalecimento do capital reforçou a visão da contabilidade interna, o que influenciou o 

desenvolvimento da Contabilidade Analítica. Por sua vez, a visão social do capital, 

reclamou a transparência das informações para o público externo à entidade, 

ingrediente vital ao desenvolvimento da Contabilidade Financeira. 

     Em verdade, pretende sempre utilizar-se a Contabilidade como fonte básica no 

processo decisivo, mas, não necessariamente, da mesma forma. Uma das maneiras de se 

diferenciar os dois grupos de utilizadores de informação é olhar a “porta” da 

organização, i.e., da porta para dentro existem os utilizadores internos e da porta para 

fora os utilizadores externos.  

     Importa reter que, tanto a Contabilidade Analítica como a Contabilidade Financeira 

têm em comum o facto de tratarem eventos económicos, necessidade de quantificação 

de atividades económicas e consequentes dificuldades em obter tais informações. 

      1.3.1 Contabilidade Financeira 

     A Contabilidade Financeira tem como preocupação o registo dos factos patrimoniais 

resultantes da interação da empresa com o seu meio exterior. Pode considerar-se como a 

parte do sistema que providencia informações para os utilizadores de informação 

externos, sendo orientada pelos Princípios da Contabilidade Geralmente Aceites 

(PCGA). Na Contabilidade Financeira existem vários utilizadores de informação, tais 

como, acionistas, gestores de fundos, órgãos que representam o Governo, credores, etc. 

     As principais referências conceptuais em termos de definição dos objetivos da 

Contabilidade Financeira provêm dos órgãos reguladores, em especial, do International 

Accounting Standard Board (IASB), a nível mundial, e do Financial Accounting 

Standard Board (FASB), no ambiente norte-americano, como podemos verificar no 

quadro1. 
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Quadro 1: Objetivos da Contabilidade Financeira 

Fontes Objetivo/Conceito sobre Contabilidade Financeira 

IASB (1989) 
O objetivo da Contabilidade Financeira é dar informações sobre a posição financeira, 
os resultados e as mudanças na posição financeira de uma empresa que sejam úteis a 

um grande número de utilizadores nas suas tomadas de decisão. 

FASB (1980) 
A divulgação financeira deve fornecer informações que sejam úteis para investidores 

e credores atuais e em potencial, bem como para outros utilizadores que visem a 
tomada racional de decisões de investimento, crédito e outras semelhantes. 

Fonte: FREZATTI, AGUIAR & GUERREIRO (2007, p.11). 

     Segundo EUGÉNIO (2004), a função da Contabilidade Financeira é constituir uma base 

de dados da empresa e preparar as Demonstrações Financeiras (DF) e o relatório de 

gestão da mesma. As DF são uma representação financeira estruturada da posição 

financeira e das transações levadas a efeito por uma empresa. O objetivo é o de 

proporcionar informação, acerca da posição financeira, do desempenho e de fluxos de 

caixa de uma empresa, que seja útil a um largo conjunto de utentes na tomada de 

decisões económicas. 

     A Contabilidade Financeira pode ser vista como um conjunto de conhecimentos 

organizados e orientados para a tomada de decisões, tendo por objetivo dar a conhecer 

os factos da vida contemporânea. Segundo a Estrutura Conceptual (EC) do Sistema de 

Normalização Contabilística (SNC), a Contabilidade Financeira possui quatro 

caraterísticas fundamentais: 

 Compreensibilidade (§25): deverá o utilizador da informação financeira 

possuir as ferramentas e utensílios que lhe permitam extrair a informação que 

ele necessita para a tomada de decisões. 

 Relevância (§26 a §28): nas DF estão todos os factos, são o retrato de todos 

os factos patrimoniais que possam afetar a sua leitura. 

 Materialidade (§29 e §30): a relevância da informação é afetada pela sua 

natureza e materialidade. A informação é material se a sua omissão ou 

inexatidão influenciarem as decisões económicas das utentes tomadas na base 

das DF. 

 Fiabilidade (§31 a §38): garantia do nível de confiança das DF, garantindo 

então que as DF estão libertas de erros e/ou omissões. 

     As DF são realizadas anualmente de acordo com as regras que regulam a sua 

elaboração. O balanço é uma comparação do ativo da empresa de um lado, e do passivo 

e do capital próprio do outro, com base nos valores compreendidos em categorias e 



  Contabilidade Ambiental 
 

Bruno Almeida 11 

organizados na forma de contas, ou em sequência, numa determinada data de 

exercício
19

.  

     1.3.2 Contabilidade Analítica 

    A Contabilidade Analítica ou de Gestão é uma Contabilidade interna, tendo como 

objetivo apurar custos internos e fazer a análise dos negócios da empresa. Assim, a 

Contabilidade de Gestão é a área da Contabilidade mediante a qual se procura 

estabelecer e determinar o futuro desenvolvimento de uma empresa, tendo uma forte 

vertente de planeamento estratégico.  

     Citando CADWELL et al. (1989, cit. por FREZATTI, AGUIAR & GUERREIRO, 2007, p.12), 

Contabilidade de Gestão pode ser definida como o processo de identificação, 

mensuração, acumulação, análise, preparação, interpretação e comunicação da 

informação financeira usada pelos gestores para planeamento, avaliação e controle. A 

informação financeira possibilita aos gestores, de um lado, o uso apropriado de 

recursos, de outro lado, a prestação de conta decorrente desse uso. 

     A Contabilidade de Gestão tenta, ao mesmo tempo, ser abrangente e concisa, 

ajustando-se constantemente no sentido de se adaptar às mudanças tecnológicas, 

mudanças nas necessidades dos gestores e novas abordagens nas outras áreas funcionais 

dos negócios. Também é aplicável às organizações que não visam o lucro, porque elas 

precisam, assim como as demais, gerir o uso dos recursos de maneira ótima para atingir 

os seus objetivos. 

      A Contabilidade de Custos surge entretanto como uma área da Contabilidade 

Analitica, que ao contrário da Contabilidade Financeira, abarca a contabilização de 

todos os custos e benefícios internos, incluindo a Contabilidade das instalações, material 

e salários. A Contabilidade de Custos serve essencialmente para: excluir influências 

externas à empresa na determinação dos rendimentos mensais ou anuais, controlar a 

rentabilidade da empresa graças à inclusão de todos os tipos de custos das diferentes 

produções, elaborar a planificação da produção/investimento e obter os dados 

necessários ao fecho do ano comercial e fiscal. 

                                                             
19 Data do balanço, geralmente correspondente ao ano civil. 
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     1.4 Harmonização Contabilística 

     No último ponto percebemos que a informação financeira é suscetível de 

comparabilidade e fiabilidade para poder executar a sua função. No seu início, a 

Contabilidade era feita consoante os critérios de cada pessoa, com a Revolução 

Industrial e a expansão económica mundial, surgiram os grandes grupos de empresas, as 

sociedades de capitais e o recurso ao crédito. A Contabilidade passou então a assumir 

um papel de relevo para os acionistas, credores, financiadores, etc. Houve, portanto, 

necessidade de se estabelecer um conjunto de regras através dos PCGA. Acontece que, 

e talvez também por força da influência da fiscalidade, cada país tinha os seus PCGA. 

     Ora, com a economia globalizada, não era aceitável a existência de diferentes modos 

de Contabilidade com diferentes resultados, consoante o país onde estávamos. 

Mencionando RODRIGUES (2010, p.12), nas pressões para a harmonização da 

Contabilidade, incluíam-se o desejo de se eliminar as diversas alterações possíveis a 

nível dos princípios contabilísticos e a necessidade de aproximar os sistemas de 

informação internos e externos. 

     Em relação à União Europeia (UE), a fase inicial da harmonização contabilística 

caraterizou-se essencialmente pela aprovação das diretivas comunitárias e pela sua 

transposição nos diferentes Estados Membros. Contudo, dadas as diferentes culturas e 

práticas contabilísticas dos países que integravam a UE, os resultados de tal política 

harmonizadora, embora positivos, ficaram muito aquém das expetativas depositadas. 

     Segundo PIRES et al. (s/d., p.6), no processo de harmonização contabilística na UE é 

possível distinguir três etapas:  

 A primeira etapa iniciou-se no início da década de setenta e terminou em 1990, 

tendo como caraterística principal a emissão de Diretivas com elevada 

adaptação;  

 A segunda etapa estendeu-se desde 1990 até 1995, sendo caraterizada por uma 

estagnação da atividade normativa e pela reflexão perante a falta de melhoria na 

comparabilidade da informação financeira;  

 A terceira e última etapa surgiu depois de 1995, e coincide com um marco 

importante na história da harmonização contabilística na UE, pois, marca a 

alteração definitiva na política harmonizadora.  
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     No caso de Portugal, em 1963, é aprovado
20

 o Código da Contribuição Industrial 

(CCI), que já nessa altura, apelava ao que designava de “são princípios da 

contabilidade”. O CCI foi o verdadeiro impulsionador da normalização contabilística 

em Portugal, ao prever diversas disposições sobre a organização contabilística para 

efeito de apuramento desse imposto. 

     Com o objetivo de se proceder ao estudo da normalização contabilística, foi 

publicado em agosto de 1975 pela Secretaria do Estado e do Orçamento um pequeno 

caderno intitulado “Normalização Contabilística – 1ª Fase”, documento esse que pode 

ser considerado como a génese do primeiro Plano Oficial de Contabilidade (POC).  

     Na verdade, até ao ano de 1977, não se encontrava ainda publicado qualquer diploma 

legal sobre normalização contabilística em Portugal. No entanto, nesse mesmo ano é 

aprovado o primeiro POC, denominado por POC/77. Com a aprovação do POC/77
21

, 

fortemente influenciado pelo Plano Francês, harmonizou-se a forma de elaborar a 

Contabilidade em Portugal, i.e., todos os abrangidos passaram a elaborar a sua 

Contabilidade de acordo com as regras estabelecidas no Diploma. O mesmo Diploma 

referia também no artigo quarto a criação da Comissão de Normalização Contabilística 

(CNC), a qual apenas alguns anos mais tarde viria a ser formalmente criada e 

desenvolvida. 

     A Comunidade Económica Europeia (CEE), atualmente UE, emitiu no ano de 1978 a 

IV Diretiva
22

, relativa às contas anuais de certas formas de sociedade. O seu objetivo era 

não só contribuir para a proteção dos interesses dos associados e de terceiros, como 

também assegurar a comparabilidade e equivalência da informação financeira 

divulgada. Posteriormente, emitiu a VII Diretiva
23

, a qual trata da divulgação de 

informação sobre a preparação de contas consolidadas. 

     Para RODRIGUES (2010, p.15), apesar de ter emitido a IV e VII Diretivas, a UE era um 

player sem intervenção ativa na Contabilidade. Acresce que a IV Diretiva era muito 

genérica e cada Estado-Membro a aplicava à sua maneira, pelo que, a pretendida 

comparabilidade estava em causa. O avanço da globalização tornava imperiosa a 

harmonização contabilística. Várias empresas e políticos efetuaram pressão junto da 

UE para que esta assumisse um papel ativo na desejada harmonização contabilística. 

                                                             
20

 Decreto nº45103, de 1 de julho de 1963. 
21 Decreto – Lei nº47/77, de 7 de fevereiro. 
22

 Diretiva 78/660/CEE de 25 de julho. 
23 Diretiva 83/349/CEE de 13 de julho. 
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     Em 1986, após a adesão de Portugal à CEE, existiu a necessidade de uniformizar os 

procedimentos contabilísticos. Após a análise ao POC/77, e embora este, no geral, se 

enquadrasse no exigido pelas Diretivas Comunitárias, a CNC considerou que face à sua 

desatualização, era válida a atualização do POC. Assim sendo, o plano existente, 

POC/77, foi então reformulado dando origem ao plano conhecido por POC/89
24

, 

transpondo para o normativo interno apenas a IV Diretiva
25

. Em 1991 foi transposta a 

VII Diretiva
26

, e acrescentou os capítulos 13 e 14 ao POC/89. 

     A partir de 1991, reconhecendo-se que o POC/89 já apresentava insuficiências e 

desatualizações à data da sua publicação, entra-se numa fase de predominância de 

emissão de Diretrizes Contabilísticas (DC). As DC sendo fortemente influenciadas pelas 

International Accounting Standards (IAS), pretendiam ser de aplicação generalizada nas 

empresas portuguesas e correspondiam à linha de orientação traçada pela UE.   

     Em janeiro de 2003, a CNC enviou para apreciação governamental, um documento 

intitulado “Projecto de Linhas de Orientação Para Um Novo Modelo de Normalização 

Contabilística”. Desde aí, a CNC preparou os projetos dos instrumentos contabilísticos 

que corporizaram o novo modelo contabilístico.  

     Procedeu-se à revogação do POC e legislação complementar, criando-se o SNC. O 

novo SNC
27

 foi então aprovado, entrando em vigor a partir de 1 de janeiro de 2010. O 

Diário da República (2009, cit. por GOMES, 2010, p.12) referia que, o POC desempenhou 

durante anos um papel fundamental no panorama nacional, revelando-se desde há 

algum tempo, insuficiente para as entidades com maiores exigências qualitativas de 

relato financeiro, para além de carecer de revisão técnica no que respeitava, 

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

bem como em relação aos modelos das Demonstrações Financeiras individuais e 

consolidadas.    

     A mudança do POC para o SNC, em Portugal, trouxe uma verdadeira revolução na 

Contabilidade. Esta mudança originou a passagem de um modelo com ênfase jurídica 

para um modelo que assenta numa abordagem económica. Os critérios de 

reconhecimento, mensuração, apresentação e divulgação encontram-se 

significativamente diferentes. No entanto, esta é uma oportunidade para a Contabilidade 

dar um salto qualitativo, afastando-se da influência da fiscalidade. 

                                                             
24

 Decreto – Lei nº410/89 de 21 de novembro. 
25 Entrando em vigor a 1 de janeiro de 1990, continuando a não ser aplicável à Banca e Seguros. 
26

 Decreto – Lei 238/91 de 2 de julho. 
27 Decreto – Lei nº158/2009 de 13 de julho. 
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     1.5 Caraterização do Sistema de Normalização Contabilística 

     No entender de ALMEIDA (2010, p.17), o SNC trata-se de um modelo de normalização 

assente mais em princípios do que em regras explicitas e que se pretende em sintonia 

com as normas internacionais de contabilidade emitidas pelo IASB e adoptadas na UE. 

     O SNC assenta numa estrutura conceptual igual à do IASB, c onforme posição 

assumida pela UE. Apresenta uma estrutura codificada, servindo de plataforma e 

permitindo o aperfeiçoamento e adaptação às necessidades das mais diversas entidades 

e utilizadores.  

     Para além disso, integra o SNC, um conjunto de vinte e oito Normas Contabilísticas 

e de Relato Financeiro (NCRF), adaptadas a partir das normas do IASB, sendo cada 

uma delas, um meio de normalização, onde detalhadamente se determinam vários 

procedimentos técnicos a seguir em matéria de reconhecimento, mensuração, 

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

     Para fazer face à realidade nacional, onde predomina a existência de microempresas 

e de pequena dimensão, existem ainda dois normativos simplificados: a Norma 

Contabilística e de Relato Financeiro para Pequenas Entidades (NCFR-PE) que consta 

do SNC e um Regime de Normalização Contabilística para Micro Entidades (NCM)
28

, 

extra SNC, ambos de aplicação facultativa.  

     Estes normativos para pequenas e mico entidades estão ajustados na mesma filosofia 

de conceitos e orientações técnicas do SNC, sem contudo deixar de ser totalmente 

compatível e coerente com os quatro normativos atualmente aplicáveis: as International 

Financial Reporting Standards (IFRS) / IAS às empresas cotadas, as NCRF às restantes 

empresas não financeiras, as NCFR-PE às empresas de pequena dimensão e às 

microempresas, a NCM. 

     A transição do POC para o SNC, veio alterar uma ligação ao POC muito enraizada e 

por isso trouxe muitas dificuldades, como por exemplo, ser substituído por normas e 

basear-se no entendimento de conceitos. Nesta nova realidade, o SNC deixou de ser um 

modelo assente em regras, como era o POC, para passar a ser algo mais flexível e 

suscetível de julgamento, mais direto, comportando algum dinamismo, mas 

inevitavelmente de maior complexidade.  

 

                                                             
28 Criado pelo Decreto- lei 36ª-/2011, de 9 de março. 
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     1.6 Estrutura Conceptual 

     Como já vimos até aqui, ao longo dos anos a razão da existência da Contabilidade 

tem sido diferente. Assim, e centrando-nos apenas no séc. XX, poderemos dizer que 

evoluímos de utilizadores centrados no interior da organização para utilizadores 

externos às organizações. 

     Tal como afirma FERREIRA (2000, p.33), para que a informação fornecida pela 

Contabilidade possa cumprir a função que lhe cabe, será necessário que os utentes a 

considerem compreensível, fiável, relevante, oportuna e comparável. Para que todos 

estes requisitos sejam satisfeitos há que dotar a Contabilidade de um suporte teórico 

rigoroso ou uma Teoria Geral da Contabilidade (TGC), que constitua uma base firme 

para a ciência contabilística, caso contrário corre-se o risco de preparar e fornecer 

informação que não represente a verdade dos acontecimentos. 

     Foi então que a FASB publicou um conjunto de Statemensts of Financial Accounting 

Concepts (SFAC), que foi a base para constituir um suporte teórico ao qual foi dado o 

nome de EC.  

     TUA PEREDA (1997, cit. por GUIMARÃES, 2007, p.45) define EC como, uma interpretação 

da TGC, mediante a qual se estabelecem, através de um itinerário lógico dedutivo, os 

fundamentos teóricos em que se apoia a informação financeira 

     A EC da Contabilidade pode considerar-se como os alicerces desta ciência, passando 

pela existência ou não de uma teoria aplicável aos factos que a Contabilidade representa 

de forma a enquadrarmos, os conceitos basilares desta disciplina, só assim as normas 

produzidas poderão ser coerentes entre si e entre este corpo de conceitos. 

      Duma forma mais sintética podemos então definir EC como: 

 Ideias ou conceitos coerentes, organizados de tal forma que sejam fáceis de 

comunicar. 

 Um conjunto de pressupostos, princípios e definições que um grupo de 

profissionais adota para um trabalho em conjunto. 

 A base de pensamento sobre o que fazemos. 

     Numa linguagem mais simples e de senso comum, podemos definir a EC da 

Contabilidade como um conjunto organizado de conceitos, que permite a racionalidade 

e uso da Contabilidade, conforme podemos observar no esquema 1. 
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Conjunto 

Organizado  

Esquema 1: Caraterização da Estrutura Conceptual 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria. 

     Com a entrada em vigor do SNC em 2010, houve um progresso em relação aos 

aspetos conceptuais. A esse propósito GUIMARÃES (2007, p.55) refere que, é normalmente 

assumido que com o SNC se registou uma melhoria significativa dos aspectos 

conceptuais da Contabilidade, traduzida, essencialmente, pela inclusão de uma 

Estrutura Conceptual, passe o pleonasmo, devidamente estruturada/sistematizada. 

     A EC
29

 é um documento autónomo do SNC, que tem por base a EC do IASB. Não é 

uma norma, nem define regras para qualquer mensuração particular ou divulgação e 

estabelece os conceitos subjacentes à preparação e apresentação das DF
30

. 

     De um modo genérico, a EC respeita às DF de entidades públicas ou privadas, 

preparadas e apresentadas anualmente (pelo menos), e que se dirigem às necessidades 

comuns de informação de um vasto leque de utentes, tais como investidores atuais e 

potenciais, empregados, mutuantes, fornecedores e outros credores comerciais, clientes 

e Governo e seus departamentos
31

.  

     Em termos mais específicos, a EC trata das seguintes matérias: 

 Objetivo das DF; 

 Pressupostos subjacentes; 

 Caraterísticas qualitativas das DF; 

 Reconhecimento e mensuração dos elementos das DF; 

 Conceito de capital e manutenção de capital. 

    A EC é então o referencial teórico fundamental do SNC e, assim, documento a ser 

lido e analisado por todos os profissionais ligados à disciplina contabilística, sob pena 

de não de interpretar corretamente a TGC mediante a qual de estabelecem os 

fundamentos da informação financeira.  

                                                             
29 Publicado pelo Aviso nº15652/2009, do Diário da República nº173, Série II, de 7 de setembro de 2009. 
30

 URL:http://www.portal-gestao.com/item/2714-a-estrutura-conceptual-do-snc.html. 
31 Note-se que os relatórios financeiros de finalidades especiais estão, em regra, fora do âmbito da EC. 

Estrutura  Conceptual  Contabilidade 

(Relato Financeiro) 

Conceitos  



  Contabilidade Ambiental 
 

Bruno Almeida 18 

     1.7 Considerações Finais 

     Fomos observando que ao longo da evolução humana, a anotação de acontecimentos 

tem sido uma preocupação, assim como a medição e registos dos factos do dia-a-dia. 

Hoje são conhecidos os registos contabilísticos de várias civilizações, mas sem dúvida, 

que foi a escrita que impulsionou a evolução desses registos contabilísticos. Alguns 

estudiosos referem mesmo que foi a necessidade de registos da atividade económica que 

impulsionou a escrita e não o inverso. 

     Ao analisarmos a evolução da Contabilidade, constatamos que em algum momento, 

a Contabilidade divergiu para dois ramos diferentes, nomeadamente a Contabilidade 

Financeira e a Contabilidade de Gestão. Estes dois ramos poderiam ser assemelhados, 

contudo, os diferentes objetivos e perceções dos seus utilizadores, em vários países, 

fizeram com que eles se distanciassem. 

     Ao longo deste capítulo foi dada especial atenção à entrada em vigor do SNC, pois a 

normalização contabilística nacional veio aproximar, tanto quanto possível, os novos 

padrões comunitários, proporcionando ao nosso país o alinhamento com as diretivas e 

regulamentos em matérias contabilísticas da UE. O suporte teórico da ciência 

contabilística foi também evoluindo ao longo do tempo, tendo-se partido de um sentido 

positivista que defendia a aceitação generalizada e chegando-se a uma situação em que 

o importante é o fornecimento de informação de qualidade a todos quantos a 

necessitam. 

     Realçou-se também neste capítulo que, a Contabilidade como ciência social, é 

influenciada pelas mudanças sociais, políticas e económicas, pelo que tende a 

acompanhar a evolução da sociedade. Os utilizadores exigem cada vez mais informação 

de diversa índole, nomeadamente informação de caráter financeiro ambiental. O 

desenvolvimento económico constitui uma permanente ameaça ao meio ambiente, dado 

que, na maioria dos casos, todos utilizam o ambiente sem dimensionarem, a longo 

prazo, as consequências dos seus atos. Assim, a poluição do meio ambiente, que tem 

vindo a ocorrer de forma crescente e assustadora, irá ser o foco do nosso próximo 

capítulo. 
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Capítulo II 

A POLUIÇÃO E O MEIO 

AMBIENTE 
 

O ar, a água e o solo não são uma 

prenda dos nossos pais, eles são um 

empréstimo dos nossos filhos. 

Adágio dos Índios Haida 
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     2.1 Enquadramento 

     Segundo FERREIRA (2000), a palavra poluição foi usada pela primeira vez no século 

XVIII com um sentido estritamente religioso e significava o ato de conspurcar ou o 

oposto da consagração. No entanto, foi a partir do século XIX que lhe foi atribuído o 

significado que possui atualmente, e em 1972 Kenneth Mellanby definiu-a como “the 

presence of toxic materials introduced into our environment by man”, i.e., a presença de 

materiais tóxicos introduzidos pelo Homem no meio ambiente.    

     Atualmente defende-se que não basta a existência de substâncias estranhas para que 

se poder falar em poluição, será necessário essas substâncias terem um efeito nefasto. 

Assim, a definição de poluição passou a ser mais abrangente. Para SILVA (2000), 

poluição é qualquer alteração de um determinado meio ou ambiente, resultante da 

introdução de produtos poluentes, na forma de matéria ou energia, passível de criar 

prejuízos ao Homem ou a outras formas de vida que nele existam. 

     A poluição acompanha-nos desde o início da história da humanidade, apesar do lixo 

produzido nesses tempos ser essencialmente formado por folhas, frutos, galhos de 

plantas e pelos demais resíduos do ser humano e de outros animais. No entanto, esses 

restos eram naturalmente decompostos, ou seja, reciclados e reutilizados nos ciclos do 

ambiente. 

     Segundo POTING (s/d., cit. por FERREIRA, 2000, p.51), aquando da chamada Revolução 

Neolítica, o Homem passou a substituir a caça e apanha de certos alimentos pela 

agricultura e criação de gado, sendo neste período que as prioridades se alteraram e a 

produção da alimentação humana ganhou outra dimensão.  

     Com naturalidade começaram a surgir excedentes de alimentos, o que proporcionou 

o aparecimento de outras profissões
32

, onde os seus serviços eram pagos em troca 

desses mesmos alimentos. Isso levou as pessoas a começar por viver em aglomerados, 

no intuito de facilitar a procura de alimentos e melhores condições de vida, havendo 

então lugar à chegada das primeiras aldeias.  

     Com o passar dos tempos, as aldeias deram lugar a cidades, onde se verificava a 

inexistência de redes de esgotos, sendo também a presença de animais portadores de 

doenças uma constante, levando assim à proliferação das primeiras doenças que vieram 

                                                             
32 Tais como: artesãos, padeiros, soldados, padres, etc. 
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mais tarde a originar as chamadas pestes
33

 que dizimaram milhões de habitantes por 

todo o mundo.    

     A Revolução Industrial do século XVII foi, sem dúvida, outro momento de viragem 

não só na história das empresas mas também de todo o mundo, desde logo porque 

permitiu o aumento exponencial dos bens produzidos, tanto em quantidade como em 

diversidade e qualidade. Mais uma vez as pessoas deslocaram-se dos meios rurais para 

as grandes cidades que se formavam em torno das indústrias, atraídas pelo emprego nas 

fábricas que por ali proliferavam a grande velocidade.  

     Com o decorrer do tempo, o fumo das chaminés e a descarga de resíduos sem 

qualquer tipo de controlo, levaram a que estas cidades industrializadas passassem a ser a 

principal fonte de poluição em vários pontos do mundo industrializado. Na opinião de 

FERRARI (2010, s/p.), após a industrialização, criou-se também uma mentalidade de que 

quanto mais se consome mais se tem garantias de bem-estar, de prestígio e de 

valorização. 

     Na segunda metade do século XX, no período pós-guerra, devido às facilidades de 

compra passou a adquirir-se muitas coisas que não eram necessárias, enraizando-se 

assim o consumismo nas sociedades modernas. O consumismo refere-se a um modo de 

vida orientado por uma crescente propensão de consumo de bens e serviços, em geral 

supérfluos, em razão do seu significado simbólico (prazer, sucesso, felicidade), 

frequentemente atribuídos pelos meios de comunicação em massa.  

     Tchobanoglous et al. (1993, cit. por REIS, 2006, p.3) afirmam que, desde a Revolução 

Industrial até aos nossos dias, surgiu também um verdadeiro crescimento exponencial 

do consumo de energia e da população mundial, em muito devido ao aumento da 

esperança média de vida e ao melhoramento das condições de vida. No entanto, por 

outro lado, aumentaram também os riscos de calamidades globais e riscos sobre a 

saúde humana.  

     Inegável é que a indústria trouxe agregada o desenvolvimento. Por outro lado, trouxe 

também inúmeras consequências negativas, sendo uma das principais, a verdadeira falta 

de preocupação e respeito pelo meio ambiente. 

                                                             
33 Caso da Peste Bubónica ou da Peste Negra. 
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     2.2 Tipos de Poluição 

     Ao tomarmos conhecimento com a realidade e baseados na evolução da situação do 

nosso planeta ao longo dos séculos, percebemos que a questão da poluição é 

verdadeiramente preocupante a todos os níveis. A poluição, nas suas diferentes formas, 

constitui uma ameaça à extinção de numerosas espécies animais e vegetais, bem como à 

qualidade de vida das próximas gerações. 

     Os agentes responsáveis pela poluição podem ser de natureza química ou biológica, 

podem resultar de forças naturais, processos vitais de outras espécies ou da atividade 

humana. No entanto, tal como afirma McGHEE (1999, cit. por BATISTA, 2013, p.28), a 

maioria dos agentes poluentes naturais é incrementada pelos materiais provenientes da 

tecnologia industrial e da agricultura. 

     A natureza deve ser vista por todos como um bem escasso que não podemos utilizar 

a nosso bel-prazer, quer no que respeita à obtenção de matérias-primas, quer no que 

concerne à alienação de resíduos
34

. Para FERREIRA (2000), esta falta de reflexão leva a 

um ataque sistemático aos recursos naturais, que não é acompanhado por cuidados de 

redução, reciclagem, reutilização e recuperação dos resíduos que, quando lançados na 

natureza, provoca, alterações nos ecossistemas, algumas delas irreversíveis. 

     A poluição gerada pode ocorrer a vários níveis, dando-se geralmente maior enfâse à 

contaminação do ar, da água e do solo. No entanto, fatores como a poluição acústica, 

térmica, radioativa ou gerada por pesticidas também devem ser tidos em conta.  

      2.2.1 Poluição do Ar 

     O desenvolvimento industrial e urbano das últimas décadas tem originado em todo o 

mundo um aumento da emissão de poluentes atmosféricos, levando à crescente poluição 

do ar. De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), a Poluição do Ar existe 

quando estamos na presença na atmosfera de um ou mais contaminantes, tais como 

poeiras, fumos, gases, odor ou vapor, em quantidades ou com características, e de 

duração tal que possa ser prejudicial à vida humana, animal ou vegetal, a bens ou que 

interfira desfavoravelmente no confortável percurso da vida ou uso dos bens. 

                                                             
34 Vulgarmente apelidados de lixos.  
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     A EQUIPA PROCLIRA (2007, p.6) refere que, a capacidade de regeneração da atmosfera 

vai reduzindo à medida que o quantitativo de emissões poluentes cresce 

exponencialmente com a industrialização, com o uso abusivo de combustíveis fósseis e 

o excessivo aumento de número de veículos no planeta. Actualmente são inúmeros os 

poluentes verificados na atmosfera, sendo as fontes que os originam e os seus efeitos 

muito diversificados.  

     Apesar da multiplicidade de poluentes, estes podem distinguir-se através de dois 

diferentes tipos, caraterizados como poluentes primários e poluentes secundários, 

demonstrados na figura 3. Os poluentes primários são todos aqueles que são emitidos 

diretamente pelas fontes para a atmosfera, sendo expelidos diretamente por estas, caso 

dos gases que provêm dos tubos de escape dos automóveis
35

 ou da chaminé de uma 

fábrica
36

. Quanto aos poluentes secundários são os que resultam de reações químicas 

que ocorrem na atmosfera e onde participam alguns poluentes primários. Exemplo disso 

é o ozono troposférico, o qual resulta de reações fotoquímicas
37

, entre o monóxido de 

carbono, os óxidos de azoto ou os compostos orgânicos voláteis.    

     Entre os inúmeros poluentes que atualmente proliferam e contaminam a nossa 

atmosfera, a sua maioria é gerada pelas atividades industriais e pelos sistemas de 

transporte. As altas concentrações de gases e os poluentes que deles surgem através de 

reações químicas na atmosfera são imensamente prejudiciais à saúde humana, sendo 

muitos destes poluentes também responsáveis pelo preocupante efeito de estufa.  

Figura 3: Algumas Contribuições na Degradação da Qualidade do Ar 

 

Fonte: TAVARES (2010, p.2). 

     Os Gases de Efeito de Estufa (GEE), que representam menos de 1% dos gases 

presentes na atmosfera, controlam os fluxos de energia na atmosfera. A temperatura 

média da Terra resulta então do equilíbrio entre o fluxo de radiação solar que nos chega 

                                                             
35 Monóxido de carbono. 
36

 Óxidos de azoto. 
37 Realizadas na presença de luz solar. 
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ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS 

à superfície terrestre e o fluxo de radiação infravermelha enviada para o espaço. Da 

radiação infravermelha emitida, parte é reenviada para o espaço e outra parte é 

absorvida pelo vapor de água, dióxido de carbono e outros GEE presentes na atmosfera.  

     Segundo AMORIM (2009), o processo gerado pela natureza torna-se então essencial ao 

aquecimento do planeta e imprescindível à manutenção da vida humana, pois se não 

existisse o efeito de estufa a temperatura à superfície terrestre seria, em média, cerca de 

34ºC mais fria do que é atualmente.  

     Mais uma vez, a ação humana tem conseguido criar desequilíbrios através do 

aumento de emissões de GEE e de interferência na remoção natural de GEE
38

, 

provocando o aquecimento global com consequência variadas, como podemos verificar 

no esquema 2. Para que se tenha uma ideia de números, há mil anos, 80% da Europa 

Central estava florestada, enquanto atualmente essa percentagem reduziu para cerca de 

20%. Devido à inconsciente ação do Homem no século XX a temperatura da Terra 

aumentou entre 0,6ºC e 2ºC, prevendo a Organização das Nações Unidas (ONU) que o 

aumento seja de 1,4ºC a 5,4ºC até ao ano de 2100. 

Esquema 2: Consequências do Aquecimento Global 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de AMORIM (2009, p.11). 

     Através de processos atmosféricos que se caraterizam por uma estabilidade do ar, e 

portanto, a uma fraca dispersão dos poluentes, pode haver lugar a episódios de poluição 

aguda, designados por nevoeiro fotoquímico ou smog
39

 (figura 4).  

     A palavra smog foi inventada para descrever a névoa que envolvia Londres durante 

os anos cinquenta do século XIX e era em grande parte resultado da emissão de 

substâncias libertadas por centrais térmicas, indústrias ou pelo crescente uso de 

                                                             
38

 Caso da desflorestação. 
39 Do fumo (smoke) e do nevoeiro (fogg). 
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automóveis. Atualmente são inúmeras as cidades em todo o mundo onde este fenómeno 

se pode verificar, tornando-se os habitantes destes meios suscetíveis de sofrerem graves 

lesões nos tecidos biológicos, como é o caso dos pulmões. 

Figura 4: Nevoeiro Fotoquímico (Smog) 

 

Fonte: EQUIPA PROCLIRA (2007, p.51). 

     A Chuva Ácida causa também todos os anos o equivalente a centenas de milhões de 

euros de prejuízos em edifícios e estátuas de todo o mundo, sendo estas chuvas também 

tóxicas para a vegetação e para a vida aquática.  

     O facto da chuvas ácida terem um PH
40

 muito abaixo do expectável, deve-se aos 

poluentes libertados essencialmente pelos automóveis e pela atividade industrial, estes 

poluentes
41

 reagem com o vapor de água para dar origem ao ácido nítrico, 

proporcionando as chuvas ácidas. A elevada acidez destas águas origina a diminuição 

do PH das águas nos meios aquáticos, inibindo assim o crescimento do fitoplâncton
42

 e 

prejudicando consequentemente toda a cadeia alimentar. 

     Conforme realça SILVA (2000), todos estes fatores podem então causar danos à 

espécie humana e ao meio ambiente. Entre o Homem e os animais as consequências 

mais comuns são os problemas respiratórios, as alergias, as neoplasias, entre outros. No 

entanto, há que ter em conta também as alterações na flora, as reduções de visibilidade 

devido às partículas em suspensão na atmosfera e as questões materiais, como o caso da 

sujidade e da corrosão. 

     Nas últimas duas décadas várias têm sido as medidas a nível internacional com vista 

a melhorar a qualidade do ar. Em 1997, surgiu o Protocolo de Quioto, documento 

assinado inicialmente por 175 países, durante a realização da Convenção sobre mudança 

climática em Quioto, no Japão. Este tratado tem como objetivo propor a redução da 

                                                             
40 O PH é a medida de acidez de uma solução. 
41

 Caso do dióxido de nitrogénio. 
42 O fitoplâncton é constituído por miríades de algas e outros organismos microscópicos. 
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emissão de gases de efeito estufa na atmosfera, principalmente pelos países 

desenvolvidos, visando impedir alterações no sistema climático. 

     A poluição do ar, devido às caraterísticas da circulação atmosférica, apresenta um 

caráter transfronteiriço e é responsável por alterações ao nível planetário, obrigando à 

conjugação de esforços a nível internacional. Em relação a Portugal, os problemas de 

qualidade do ar não afetam uniformemente o território, as áreas mais preocupantes são 

as de maior concentração urbana e onde se localizam os grandes polos industriais: 

Lisboa, Porto, Sines, Setúbal, Seixal e Estarreja. 

      2.2.2 Poluição da Água 

     O planeta Terra é o único com as caraterísticas que permitem a existência deste tipo 

de vida que ao longo do tempo evolucionário aqui se desenvolveu. Muitos dos 

desequilíbrios causados no Globo pela atividade humana têm implicações no ciclo 

hidrológico e, consequentemente, sobre a qualidade da água e dos ecossistemas 

aquáticos. Para BOAVIDA (2001, p.1), sendo o Homem a única espécie animal com 

capacidade para proteger este meio tão precioso, é também paradoxalmente, a espécie 

que maiores danos vem causando no meio aquático ao longo das diferentes gerações.  

     Para se conseguir manter uma comunidade saudável é fundamental que exista um 

fornecimento de água pura, límpida e não contaminada por nenhuma espécie poluente. 

Esta água será primeiro que tudo uma fonte de água potável
43

 essencial para as 

comunidades humanas e em segundo lugar servirá de suporte físico para o 

desenvolvimento das comunidades aquáticas. 

     Apesar de ser geralmente reconhecida a importância de manter pura a água que 

deverá ser utilizada pela espécie humana, na prática, a verdade é que, ocorrem 

sistematicamente inúmeras descargas industriais e domésticas de efluentes 

potencialmente causadores de poluição diretamente para os cursos de água e para os 

lagos. Segundo SILVA (2000), as principais fontes de poluição das águas continuam a ser 

os esgotos domésticos e industrias, as águas pluviais com elevados níveis de resíduos e 

o excessivo uso de fertilizantes e pesticidas. 

     Em relação à poluição das águas dos oceanos devemos salientar os despejos que 

ocorrem em alto mar de resíduos industriais. Esses despejos contêm normalmente uma 

                                                             
43 O consumo de água per capita quadruplicou em todo o mundo nos últimos 50 anos. 
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tal porção de químicos tóxicos de difícil degradação
44

 que ao serem espalhados pelas 

correntes acumulam-se nos tecidos dos peixes e das aves marinhas, acabando por 

interferir com a saúde dos seres humanos, que dependem em grande parte das proteínas 

que o mar lhes pode fornecer. Como consequências mais graves destes despejos 

poderíamos pensar na possibilidade de desaparecimento do fitoplâncton. Esta 

eventualidade não só aniquilaria a vida de muitas espécies que dele se alimentam, mas 

também impediria a sua função de fotossíntese
45

 que dela deriva, que é essencial para a 

formação do oxigénio do ar e para a absorção do dióxido de carbono. 

     De acordo com o relatório da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Económico (OCDE), em relação ao desempenho ambiental (s/d. cit. por FERREIRA, 2000, 

p.161), em Portugal a qualidade das águas costeiras é, de uma forma geral, considerada 

satisfatória. Os requisitos impostos pela UE no que toca à qualidade das águas das 

praias são globalmente satisfeitos, excepto nas praias da região do Porto e dos 

estuários do Tejo e do Sado, já que estas são áreas muito afetadas por lixos urbanos e 

industriais que incluem substâncias tóxicas. 

     Os problemas das águas continentais
46

 são idênticos aos das águas dos mares. 

Também nelas são lançados efluentes industriais, agrícolas e urbanos. No mesmo 

contexto, FERREIRA (2000) alerta que, para além destes problemas importa salientar 

também os problemas resultantes da construção de barragens e diques, que provocam a 

retenção de sedimentos e de elementos nutritivos, originando assim o empobrecimento 

das áreas a jusante e travando o percurso normal dos peixes migratórios. 

     Quando se fala de problemas com a qualidade da água, um dos aspetos a considerar é 

a eutrofização
47

, sendo este um processo natural dos ecossistemas de lago. Segundo 

WETZEL (1993, cit. BOAVIDA, 2001, p.3), à medida que o tempo passa e os nutrientes se 

vão acumulando dentro da bacia ocorre um desenvolvimento cada vez maior das 

populações de fitoplâncton, observando-se com frequência o aparecimento de blooms 

de algas. 

     Para VOLLENWEIDER & DILLON (1974, cit. por BOAVIDA, 2001, p.4), quando acontece 

naturalmente a eutrofização é gradual e muito lenta, podendo demorar muitas dezenas 

                                                             
44 Como o chumbo, o mercúrio e o arsénio. 
45 É o processo através do qual as plantas verdes captam dióxido de carbono e água e, usando a luz solar 
como energia, transformam em glucose e oxigénio. 
46

 Como lagos, rios, afluentes, etc. 
47 A eutroficação (provocada prioritariamente pelo excesso de fosfatos), é o excesso de nutrientes que 
faz proliferar determinadas populações vegetais superficiais em detrimento de todos os demais seres 
vivos do ecossistema aquático. 
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de anos a estabelecer-se. O grave problema é que os processos eutróficos observados e 

estudados nos nossos dias ocorrem a uma velocidade muito célere, ou seja, devido a 

actividades humanas de diferentes naturezas assiste-se a um acelerar antinatural da taxa 

de eutrofização que origina resultados catastróficos. 

     Por norma é também usualmente criado um paralelismo entre poluição e 

contaminação que vamos agora esclarecer. No caso da poluição das águas deparamo-

nos com a presença de matéria orgânica em excesso ou produtos químicos nocivos, 

muitos deles resultantes da decomposição de pesticidas e inseticidas utilizados na 

agricultura e pecuária. Quanto à questão da contaminação, esta acontece quando existe a 

presença de microrganismos patogénicos, tais como: vírus, bactérias, fungos, 

protozoários ou nemátodes. No esquema 3 podemos verificar como os resíduos 

biológicos ou os poluentes vão infectar a água utilizada para beber ou cozinhar, 

originando a transmissão das mais diversas doenças. 

Esquema 3. Veiculação de Doenças pela Água 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de SILVA (2000, p.15). 

     Como se pode calcular são várias as consequências inerentes à poluição e 

contaminação das águas, sendo que, as primeiras em que refletimos são as doenças 

causadas nos humanos. No entanto, a poluição das águas causa também doenças em 

animais aquáticos, morte de peixes devido à redução de oxigénio dissolvido na água, 

prejuízos económicos à atividade industrial e comercial e alteração da qualidade das 

águas balneares e termais.   

     Tornam-se então importantes os métodos preventivos para evitar a poluição e 

contaminação das águas. As medidas genéricas de controlo usadas nos nossos dias são 

os sistemas de recolha e remoção de resíduos sólidos e líquidos provenientes da atuação 

doméstica e industrial, juntamente com as estações apropriadas para tratamento desses 
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mesmos resíduos. No entanto, existem medidas complementares preventivas que podem 

ser realizadas pelo Homem no sentido da preservação das águas. Estas podem passar 

pelo afastamento adequado das fontes de água (fontes, poços, etc.) de eventuais 

sistemas de fossas, controlo dos aterros sanitários evitando que os resíduos atinjam os 

recursos hídricos ou criação de zonas marginais de proteção dos lençóis de água 

superficiais.  

     Concluindo, percebe-se que os problemas de qualidade da água, aliados a uma 

sociedade cada vez mais industrializada, constituem uma prova de incapacidade que a 

espécie humana tem demonstrado quando se trata de lidar com ecossistemas. Também 

às autoridades portuguesas pode ser exigido que se vá mais além na defesa da nossa 

água, colocando restrições na aplicação de certos produtos químicos, como os pesticidas 

ou os fertilizantes. Para SILVA (2000), seguindo-se o exemplo de outros países, também 

em Portugal deveria existir um eficaz ordenamento do território, de forma a controlar a 

utilização dos solos nas proximidades dos recursos hídricos, podendo então limitar ou 

proibir as atividades que possam contribuir para a poluição das nossas preciosas águas. 

      2.2.3 Poluição dos Solos 

     A poluição do solo ocorre pela contaminação deste através de substâncias capazes de 

provocar alterações significativas na sua estrutura natural. Consiste portanto na presença 

indevida, no solo, de elementos químicos estranhos, como os resíduos ou efluentes 

líquidos produzidos pelo Homem, que prejudiquem as formas de vida e o seu 

desenvolvimento regular
48

. 

     A poluição dos solos pode no entanto ter diferentes origens, sendo as mais usuais as 

de origem urbana, agrícola e industrial. Quanto à contaminação do solo nas grandes 

cidades dá-se principalmente pelo acumular de lixo em áreas de despejo, designados por 

resíduos sólidos urbanos. Estes resíduos quando depositados sobre o solo sofrem um 

processo de infiltração, pelo qual os metais pesados e outros produtos perigosos são 

levados para dentro do solo. Devido às grandes aglomerações humanas, ao crescimento 

das indústrias e da tecnologia, cada vez mais se produzem resíduos que se acumulam 

nos solos. Hoje em dia, além do lixo orgânico, que é naturalmente decomposto, 

reciclado e devolvido ao ambiente, existe o lixo industrial eletrónico, o lixo hospitalar, 

                                                             
48 URL:http://poluicaosolo.blospot.po/p/consequencias-da-poluicao-do-solo_07.html. 
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as embalagens de papel e plástico, garrafas, latas, etc. Todo este tipo de resíduos não 

são biodegradáveis, i.e., não são decompostos por seres vivos e originam uma crescente 

acumulação na natureza. 

     Outro problema de algumas cidades tem a ver com as lixeiras a céu aberto (figura 5). 

O material orgânico que sofre a ação dos agentes de decomposição (biodegradável), ao 

ser decomposto forma uma camada espessa designada por chorume
49

. O chorume é um 

líquido escuro e ácido que se infiltra nos solos, quando em excesso este líquido pode 

atingir as águas do subsolo
50

 e, por consequência, contaminar as águas dos poços e das 

nascentes.    

Figura 5: Lixeiras a Céu Aberto 

 

Fonte: Wikipédia - Poluição dos solos. 

     PLANTIER (s/d., p.2), a contaminação dos solos, nas áreas rurais, dá-se sobretudo pelo 

uso indevido de pesticidas e por adubação incorreta ou excessiva. Os pesticidas 

aplicados na agricultura, por acumulação podem também levar à saturação dos solos, 

sendo depois dissolvidos pela água e posteriormente absorvidos pelas raízes das plantas. 

Importa também sublinhar que, os resíduos orgânicos de origem animal, se mal 

manejados, podem trazer consequências poluentes para os solos. 

     Por sua vez, a poluição dos solos por resíduos industriais ocorre, na maioria dos 

casos, pelo depósito ilegal de restos industriais, normalmente associados a metais 

pesados, produtos químicos perigosos ou restos industriais, enterrados no solo sem 

precaução adequada.  

      Substâncias como lixo, esgotos, fitofarmacêuticos e outros tipos de poluentes 

produzidos pela ação humana, provocam então sérias consequências nefastas no meio 

ambiente. Poluentes depositados no solo sem nenhum tipo de controlo, além da 

contaminação dos lençóis freáticos, produzem gases tóxicos libertados na atmosfera, 

                                                             
49

 Também designado se líquido percolado. 
50 Lençóis freáticos. 

http://meioambiente.culturamix.com/blog/wp-content/uploads/2013/09/consequencias-da-poluicao-do-solo-08-tipos-4.jpg
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provocando sérias alterações ambientais, tais como as chuvas ácidas já atrás 

mencionadas. 

     Tal como afirma PLANTIER (s/d., p.3), o solo tem na sua composição: ar, água, 

matéria orgânica e mineral. Toda esta estrutura permite o desenvolvimento das mais 

diversas espécies de plantas que conhecemos.  

     É do solo que retiramos a maior parte da nossa alimentação, direta ou indiretamente, 

e se estes estiverem contaminados certamente a saúde de todos nós estará também em 

risco. Outra consequência da poluição dos solos que importa relevar é a infertilidade dos 

solos, i.e., a terra devido à sua contaminação excessiva torna-se improdutiva e não 

consegue produzir nenhum tipo de plantação. 

     Quanto às vias de contacto existentes entre os resíduos e o Homem, estas podem 

surgir pela forma direta ou indireta, conforme explicado no esquema 4. 

Esquema 4: Vias de Contato com Resíduos/Lixos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de SILVA (2000, p.8). 

     Não só aos ecologistas e às autoridades cabe o dever de defender e preservar a 

qualidade dos solos. É verdade que às autoridades é atribuída a responsabilidade de 

tratar resíduos domésticos e industriais, assim como colocá-los em locais apropriados 

para o seu tratamento.  

     No entanto, ao vulgar cidadão compete a responsabilidade de utilizar o mais possível 

os materiais reciclados e preferir os ecológicos, assim como colaborar ativamente na 

reciclagem do vidro, papel, cartão, alumínio e plástico, fazendo sempre que possível 

uma correta separação dos lixos. 
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      2.2.4 Poluição Nuclear 

     A energia nuclear, apesar de contribuir para todos os tipos de poluição anteriormente 

mencionados, provoca efeitos imediatos e a longo prazo, que pela sua enorme gravidade 

considerou-se que merecia um tratamento isolado. 

     Ainda há relativamente pouco tempo, a 12 de março de 2011, sucedeu na central 

nuclear de Fukushima, no Japão, aquele que foi o segundo maior desastre nuclear da 

história da humanidade, logo a seguir ao colossal acidente de Chernobyl, na Ucrânia, 

ocorrido em abril de 1986. O desastre de Fukushima foi resultado de um derretimento 

de três dos seis reatores da central nuclear (figura 6), após a central ter sido atingida por 

um tsunami provocado por um terramoto de magnitude 8,9 na Escala de Richter.  

     Estes dois acidentes têm a particularidade de serem os únicos até ao dia de hoje a 

atingir o nível 7 na Escala Internacional dos Acidentes Nucleares e ambos tiveram 

consequências que atualmente ainda não são totalmente quantificáveis
51

.   

Figura 6: Reatores Danificados na Central de Fukushima 

 

Fonte: Wikipédia – Acidente nuclear de Fukushima. 

     Embora nenhuma morte por exposição à radiação tenha sido ainda relatada no 

acidente de Fukushima, cerca de 300 mil pessoas tiveram que ser evacuadas. A OMS 

afirma que os desalojados foram expostos pouco a pouco à radiação, por isso estes 

efeitos estão provavelmente abaixo dos níveis detetáveis, havendo no entanto o risco de 

desenvolvimento de cancros por exposição à radiação, principalmente para todos 

aqueles que habitavam mais próximos da central nuclear. 

     A contaminação pode ocorrer quando o material radioativo é libertado para a 

atmosfera, este material vai depois depositar-se no ambiente em redor do 

derramamento, inclusive no solo e nas águas. Segundo FUSINATO (2011), o césio 

                                                             
51 URL:http://pt.wikipedia.org/wiki/Acidente_nuclear_de_Fukushima_I. 
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radioativo pode então ficar na atmosfera por longos períodos
52

, podendo originar a 

contaminação dos seres humanos por inalação do ar da nuvem de radiação, pela 

ingestão de alimentos contaminados ou simplesmente pelo contacto físico com objetos 

atingidos pela nuvem radioativa. 

     Como consequência a curto prazo da contaminação, as pessoas podem sofrer de 

distúrbios gastrointestinais, náuseas, diarreias, febres, entre outros sintomas. A médio e 

longo prazo a exposição pode causar cancros em diversos órgãos do corpo humano. Se 

por exemplo a radiação for inalada pode resultar em cancro do pulmão. Já no caso de 

ser ingerida pode provocar cancro do estômago, esófago e boca. Se a pele for 

contaminada, a radiação pode causar leucemia ou cancro da pele.  

     De salientar ainda que, em caso de exposição extrema, o paciente pode morrer de 

hemorragias causadas pela intoxicação. Tal como explica FUSINATO (2011, p.7), a 

radiação atua no corpo humano a uma nível molecular e funcional, ou seja, ela 

provoca uma mutação nas células humanas e, consequentemente, os órgãos perdem 

gradualmente capacidade para cumprirem as suas funções. Os rins começam a ter 

problemas, como por exemplo cancro, seguidos pelo fígado, pulmões e assim por 

diante. 

     Apesar de toda a maturidade dos sistemas de prevenção de desastres, ainda assim os 

modelos de segurança devem ser revistos, pois não se pode garantir a perfeição na 

deteção e tratamento de todos os incidentes de diferentes naturezas. O Japão é um bom 

exemplo, disposto diariamente a rever o seu planeamento, em nítida melhoria contínua 

do sistema, permitindo assim a clara contenção dos danos causados pelos incidentes e 

aprimoramento para futuras ameaças
53

. 

      2.2.5 Outros Tipos de Poluição 

     Quando falamos de poluição, a tendência é relacionar poluição com a produção 

humana de resíduos tóxicos. No entanto, existem outros tipos de poluição que pelas suas 

caraterísticas não se apresentam na forma de substâncias tóxicas, mas devido à sua 

presença e a determinados fatores podem criar condições desfavoráveis e danosas ao 

bem-estar e saúde humana. Além dos tipos de poluição atrás mencionados, podemos 

ainda falar de poluição acústica, visual, térmica, etc. 
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 Até 300 anos no caso do césio 137. 
53 URL:http://www.bbc.co.uk/140401_fukushima_retorno_moradores_fn. 
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     Ao longo dos últimos tempos a poluição sonora tem merecido cada vez mais 

destaque por parte das organizações de saúde. O crescimento na utilização dos meios de 

transporte (aéreos e terrestre), as constantes obras na construção civil, as próprias 

indústrias e os inúmeros eletrodomésticos, são hoje em dia as principais fontes de 

emissão dos mais diversificados ruídos. Estes ruídos, quando em excesso e não 

controlados, podem levar ao aparecimento de problemas tão distintos como: surdez, 

hipoacusia, astenia fácil, perturbações psicológicas e até problemas cardiovasculares. 

     Para SILVA (2000), as autoridades competentes, no intuito de encontrarem soluções 

para os novos problemas têm vindo a elaborar restrições legais no fabrico de 

equipamentos de forma a conseguir controlar a emissão de ruídos. Também o controle 

na propagação de ruídos tem sido uma meta a alcançar, impondo aos construtores civis 

o uso de isolantes em pavimentos, paredes, vidros, etc. 

     Outro problema que merece especial atenção da nossa parte é os Resíduos de 

Equipamentos Elétricos e Eletrónicos (REEE)
54

. Devido ao avanço das tecnologias e ao 

consequente aumento de todo o tipo de equipamentos que funcionam a energia elétrica, 

tem surgido a nível global uma particular atenção à poluição causada pela excessiva 

quantidade de REEE. Entende-se por Equipamentos Elétricos e Eletrónicos (EEE), 

todos os equipamentos que estão dependentes de corrente elétrica ou campos 

eletromagnéticos para funcionar corretamente. Os REEE são então todos os resíduos, 

incluindo componentes, subconjuntos e consumíveis que fazem parte integrante de 

EEE, no momento em que estes são rejeitados. 

     Em Portugal, de acordo com a legislação em vigor, os distribuidores são 

responsáveis por assegurar gratuitamente a recolha de REEE. Aos municípios cabe a 

responsabilidade pela recolha de resíduos urbanos, devendo estes realizar uma recolha 

seletiva de forma a promover a sua reutilização, reciclagem ou outras formas de 

valorização dos REEE. Torna-se assim vital valorizar os REEE, estes contêm uma 

variedade de matérias, como o plástico, vidro, metais ferrosos, metais preciosos, bem 

como alguns elementos como chumbo ou mercúrio, que através do processo de 

valorização poderão ser reutilizados na produção de novos EEE
55

.   

                                                             
54

 São todos os resíduos da alínea a) do artigo 3º do Decreto-Lei nº 239/97, de 9 de setembro. 
55 URL:http://www.amb3e.pt/artigo.aspx?lang=pt&id_object=99&name=REEE. 
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     2.3 Considerações Finais 

     Fomos percebendo ao longo deste capítulo que o aumento da população mundial, 

aliado ao avanço tecnológico, levou a um consumo desenfreado de energias fósseis, 

poluentes e esgotáveis, como o petróleo, o gás ou o carvão. Estas fontes energéticas 

finitas, não renováveis e cuja combustão liberta óxido de carbono e hidrogénio têm 

vindo a envenenar literalmente o meio ambiente. Para termos uma ideia, a natureza 

demorou cerca de 1 milhão de anos a produzir a quantidade de combustíveis fósseis que 

a humanidade queima em 12 meses e, atualmente, 87% da energia que consumimos 

diariamente é poluente. 

     No entanto, nem tudo são más notícias, existem também dados animadores, na 

última década tem aumentado o recurso a fontes alternativas como a energia solar, 

hídrica e eólica, todas elas limpas, ecológicas e principalmente inesgotáveis. Exemplo 

disso são os aerogeradores que transformam energia eólica em energia elétrica, 

importando também referir que, hoje em dia há parques eólicos em 50 países do mundo 

e a venda destes aerogeradores aumentou em 40%.  

     Começou também a perceber-se que a chave para o futuro da humanidade passa por 

encontrar soluções que proporcionem o equilíbrio entre o desenvolvimento 

socioeconómico e um ambiente equilibrado. Entretanto, a grande maioria dos países têm 

como resposta para os problemas ambientais a formulação de leis que visam sobretudo 

o desenvolvimento industrial, mas o ponto essencial da questão passa por perceber que 

os problemas ambientais têm a ver com os ecossistemas, e por esta razão as fronteiras 

políticas dos Estados não podem ter significado quando o assunto é legislação 

ambiental. A tendência tem sido cada vez mais a celebração de Tratados e Convenções 

Internacionais, na certeza que só atuando ao nível dos sistemas ecológicos ou até ao 

nível global se podem prevenir e resolver os tão alarmantes problemas ambientais. 

     No nosso país, cada cidadão produz em média 250 quilos de lixo por ano. Este 

número aparentemente baixo, quando comparado com uma tonelada produzido por um 

britânico em igual período, serviu durante muito tempo como desculpa para não se 

terem criado aterros sanitários e centros de reciclagem. Por outro lado, podemos 

perceber que em relação à reciclagem e reutilização de resíduos o nosso país se encontra 

na cauda da Europa. Exemplo disso pode ser o caso particular do vidro. Em Portugal 

apenas se recupera cerca de 13% do vidro que se consome, enquanto a Holanda recicla 
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53% do seu vidro e a Bélgica 36%, ou seja, percebe-se agora que o facto de produzir 

menos lixo nem sempre revela maiores preocupações com o ambiente.  

     Em Portugal, as políticas ambientais, no sentido contemporâneo do termo, apesar de 

terem acompanhado o processo de outros países europeus, confrontam-se com três 

graves problemas que explicam em larga medida os seus frustrantes resultados e a sua 

fraca ressonância cívica. Um desses problemas foi o tardio colapso da sociedade rural e 

o modo repentino e tumultuoso como decorreu. Outro foi o desfasamento em relação ao 

processo internacional, cujas razões e estratégias coincidiam pouco com a realidade 

portuguesa. Por último, houve um sentido desfavorável à instalação da preocupação 

ambiental nas culturas públicas do país.  

     Também as empresas no conjunto das suas responsabilidades sociais, devem cada 

vez mais estar particularmente atentas pelo respeito e melhoramento da qualidade do 

ambiente. Os gestores ambientais em regra não recordam que os ecossistemas são 

extremamente complexos, e portanto, o ambiente não pode ser tratado como qualquer 

unidade fabril em que causa e efeito são imediatamente lineares. Por tudo o que já 

vimos atrás, percebemos que a relação entre as empresas e o meio ambiente está 

diretamente ligada, tornando-se então relevante ser observada mais atentamente, 

surgindo assim a base para a elaboração do próximo capítulo.  
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Capítulo III 

O AMBIENTE, AS EMPRESAS 

E A ECONOMIA 

O mundo tornou-se perigoso, porque 

os homens aprenderam a dominar a 

natureza antes de se dominarem a si 

mesmos. 

Albert Schweizer 
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     3.1 Enquadramento 

     A globalização é um fenómeno que se desenvolve rapidamente, modificando 

realidades conhecidas e conceitos estabelecidos. O grande desafio da humanidade para o 

século XXI é modificar o conceito de desenvolvimento, seguindo-se a necessidade de 

redefinir paradigmas na relação entre a sociedade humana e o meio ambiente
56

.   

     Desde sempre a primeira preocupação das empresas foi o mercado, onde a procura 

do lucro é o seu objetivo fundamental. FERREIRA (2000, p.75) realça que, sabe-se que esse 

lucro resulta, principalmente, da diferença entre o proveito das vendas dos produtos 

fabricados e o custo da respectiva produção. Então o aumento da produção compensa. 

     No entanto, a opção atual por um determinado nível de produção, influenciará a 

produção futura, pois poderemos estar a consumir recursos não renováveis, a criar 

poluição irreversível ou até a criar poluentes com vidas tão longas que irão afetar as 

gerações vindouras. 

     As empresas terão que lidar com uma nova realidade económico-financeira, onde 

não deve ser esquecido o equilíbrio entre a atividade económica e a exploração dos 

recursos naturais, bem como os seus reflexos na vida das pessoas. Em relação à 

sociedade, é reclamado que as empresas se conduzam de forma responsável perante 

esta, caso contrário esta reagirá impondo restrições, podendo até pôr em causa a própria 

sobrevivência da empresa, já que nenhuma sociedade irá tolerar por muito tempo uma 

situação em que a saúde dos seus membros seja posta em causa em troca de interesses 

económicos. 

     O ambiente natural fornece a base necessária para que as atividades económicas 

possam ser desenvolvidas, proporcionando ao Homem o acesso livre a uma enorme 

variedade de bens e serviços. Atualmente nota-se uma crescente procura pela 

“transformação” dos recursos naturais em valor monetário, pois existe ainda uma falta 

de conhecimento por parte das empresas sobre os valores dos recursos naturais, sendo 

considerados por muitos como filosóficos e incalculáveis. No entanto, a capacidade do 

planeta de suportar os impactos dos processos produtivos deve ser levada em 

consideração, sendo o desafio maior, identificar as suas limitações e estabelecer 

métodos e formas que procurem preservar o ambiente. Assim, a evolução científica e 

tecnológica na avaliação dos impactos ambientais e a sua contabilização monetária são 

elementos importantes nesse processo de educação e consciencialização.  

                                                             
56 URL:http//www.techoje.com.br/site/techoje/categotria/impressao_artigo/1054. 
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     3.2 Desenvolvimento Sustentável 

     Como tivemos oportunidade de verificar no capítulo anterior, com a industrialização, 

o Homem provocou desequilíbrios entre a sua própria ação e os ecossistemas naturais. 

Surge então a necessidade de estabelecer um projeto de mudança, racionalizando os 

recursos naturais, com a consciência das necessidades presentes e futuras. Assim, em 

1987, através do Relatório Brundtland
57

, num relatório elaborado pela Comissão 

Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento
58

, surge o conceito de 

Desenvolvimento Sustentável. 

     Segundo o Relatório Brundtland, o Desenvolvimento Sustentável refere-se a um 

modo de desenvolvimento capaz de responder às necessidades do presente sem 

comprometer a capacidade de crescimento das gerações futuras. Visa melhorar as 

condições de vida dos indivíduos, preservando simultaneamente o meio envolvente a 

curto, médio, e sobretudo, a longo prazo. Tal como podemos observar no esquema 5, o 

Desenvolvimento Sustentável comporta um triplo objetivo: um desenvolvimento 

economicamente eficaz, socialmente equitativo e ecologicamente sustentável
59

. 

Esquema 5: As Várias Componentes do Desenvolvimento Sustentável 

 

Fonte: Wikipédia – Desenvolvimento sustentável. 

  Através do Desenvolvimento Sustentável, procura-se uma sociedade sustentável, i.e., 

uma sociedade atenta na geração equitativa de bens e serviços, numa linha de 

desenvolvimento económico, sem prejudicar o ambiente, proporcionado aos seus 

cidadãos o necessário para ter uma vida com qualidade, onde todos tenham acesso a 

alimentação, vestuário, habitação, educação, informação, garantindo iguais condições às 

gerações futuras
60

. 
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 Em homenagem à então primeira-ministra norueguesa, Gro Harlem Brundtland. Também designado 
de Our Commom Future. 
58 Criada em 1983 pela Assembleia das Nações Unidas. 
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 URL:http://pelanatureza.pt/natureza/ecoinfo/desenvolvimento-sustentavel-o-que-e. 
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     O conceito de Desenvolvimento Sustentável fortalece-se com a consciencialização 

de que os danos no equilíbrio do planeta são maioritariamente da responsabilidade dos 

países desenvolvidos. Neste contexto, em 1992, surge a Conferência das Nações Unidas 

para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento (CNUMAD)
61

. O seu objetivo principal era 

o de unificar o desenvolvimento socioeconómico com a conservação e proteção dos 

ecossistemas da Terra
62

. 

     A Sustentabilidade Económica, enquadrada no âmbito do Desenvolvimento 

Sustentável, é um conjunto de medidas e políticas que visam a incorporação de 

preocupações e conceitos ambientais e sociais. Aos conceitos tradicionais de mais-

valias económicas são adicionados como fatores a ter em conta, os parâmetros 

ambientais e socioeconómicos, criando assim uma interligação entre os vários setores. 

Assim, o lucro não é somente medido na sua vertente financeira, mas igualmente na 

vertente ambiental e social, o que potencia um uso mais correto, quer das matérias-

primas, quer dos recursos humanos. Há ainda a incorporação da gestão mais eficiente 

dos recursos naturais, sejam eles minerais, matéria-prima natural ou ainda energéticos, 

de forma a garantir uma exploração sustentável dos mesmos, i.e., a sua exploração sem 

colocar em causa o seu esgotamento, sendo introduzidos elementos como nível ótimo de 

poluição ou as externalidades ambientais (tratados nos ponto 3.4 e 3.5 deste capítulo), 

acrescentando aos elementos naturais um valor económico. 

     A Sustentabilidade Sociopolítica centra-se no equilíbrio social, tanto na sua 

vertente de desenvolvimento social como socioeconómica. É um veículo de 

humanização da economia, e, ao mesmo tempo, pretende desenvolver o tecido social 

nos seus componentes humanos e culturais. 

     A Sustentabilidade Ambiental consiste na manutenção das funções e componentes 

do ecossistema, de modo sustentável, podendo igualmente designar-se como a 

capacidade que o ambiente natural tem de manter as condições de vida para as pessoas e 

para os outros seres vivos, tendo em conta a habitabilidade, a beleza do ambiente e a sua 

função como fonte de energias renováveis. 

     Para aplicar o conceito de Desenvolvimento Sustentável torna-se fundamental o 

estabelecimento de indicadores, objetivos e metas que possam dar a medida do 

desenvolvimento de um país em matéria de sustentabilidade. Uma vez estabelecidas as 

metas, poder-se-á então em qualquer altura avaliar a distância que separa o país do fim 
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 Realizada entre 3 e 14 de julho. Também denominada de “Cimeira da Terra”. 
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em vista. Assim, em 1995
63

, a Comissão das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

Sustentável aprovou um conjunto de indicadores de Desenvolvimento Sustentável, com 

o intuito de servirem como referência para os países em desenvolvimento. 

     Na atualidade são 14 os temas a serem trabalhados, a seguir mencionados:  

1. Pobreza; 

2. Perigos naturais; 

3. O desenvolvimento económico; 

4. Governação; 

5. Ambiente; 

6. Estabelecer uma parceria global 

económica; 

7. Saúde; 

8. Terra; 

9. Padrões de consumo e produção; 

10. Educação; 

11. Os oceanos, mares e costas; 

12. Demografia; 

13. Água potável, escassez de água e 

recursos hídricos; 

14. Biodiversidade. 

      Em Portugal, através de reflexões, documento e estratégias, elaborou-se a Estratégia 

Nacional para o Desenvolvimento Sustentável (ENDS)
64

. Esta visava um período de dez 

anos, consistindo num conjunto coordenado de políticas interventivas que, partindo da 

situação de Portugal em 2005, com as suas fragilidades e potencialidades, permitiriam 

até ao ano de 2015 assegurar um crescimento económico célere e vigoroso, uma maior 

coesão social e um elevado nível de proteção e valorização do ambiente. 

     O grande desígnio que enforma a ENDS é: Fazer de Portugal, no horizonte de 

2015, um dos países mais competitivos da União Europeia, num quadro de qualidade 

ambiental e de coesão e responsabilidade social (MOTA, s/d., p.90). 

     Este propósito só poderia ser atingido se fosse prosseguido o seguinte conjunto de 

seis objetivos: 

1. Qualificação dos Portugueses em direção à “sociedade do conhecimento”; 

2. Economia sustentável, competitiva e orientada para atividades do futuro; 

3. Gestão eficiente e preventiva do ambiente e do património natural; 

4. Organização equilibrada do território que valorize Portugal no espaço Europeu e 

que proporcione qualidade de vida; 

5. Dinâmica de coesão social e de responsabilidade individual; 

6. Papel ativo de Portugal na cooperação global. 
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 Tendo sido aprovados em 1996, e revistos em 2001 e 2007. 
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     3.3 Relatório de Sustentabilidade 

     Transversalmente, os relatórios têm como objetivo principal prestar um conjunto de 

informações, e os relatórios de sustentabilidade não se distanciam deste propósito. Os 

relatórios de sustentabilidade são relatórios que as empresas desenvolvem a fim de 

informar dados relativos do seu desempenho ambiental, social, económico, etc. 

     A nível mundial não há um formato definido e claro para a execução dos relatórios 

de sustentabilidade, o que leva a que, dependendo do seu objetivo final e de quem o 

elabora, este possa sofrer tendências de execução, direcionadas por exemplo aos 

stakeholders
65

, ou seja, a informação pode ser tendenciosa. 

     No entanto, segundo MATOS (2010), o relatório de sustentabilidade pode ser 

construído de acordo com a estrutura Global Reporting Initiative (GRI), como padrão 

de referência e avaliação do desempenho ambiental da empresa, com respeito a leis, 

normas, códigos, padrões de desempenho, iniciativas voluntárias, forma de comparação 

de desempenho dentro da organização e entre organizações diferentes ao longo do 

tempo, e geograficamente dispersas, acordado globalmente por várias partes 

interessadas, etc. 

     A G3
66

 é um conjunto de diretrizes geradas pela GRI, que foram lançadas em 

outubro de 2006 numa grande conferência internacional. As diretrizes da G3 fornecem 

orientações universais para informar sobre o desempenho de sustentabilidade, bem 

como a definição de estruturação de um relatório de sustentabilidade. A seguir 

enumeram-se as diretrizes criadas pela GRI para a elaboração dos relatórios de 

sustentabilidade, onde são definidos alguns conteúdos a serem publicados nesses 

mesmos relatórios. 

1. Declaração do Chief Executive Officer (CEO) da organização; 

2. Perfil geral da estrutura e das operações da empresa relatora; 

3. Sumário Executivo e Indicadores Chave; 

4. Principais Indicadores de Sustentabilidade; 

5. Visão e Estratégia; 

6. Políticas, Estrutura e Sistemas de Gestão. 

                                                             
65

 O conceito de stakeholder aplica-se a qualquer pessoa ou grupo que esteja de alguma forma 
relacionada com o desempenho ou com os objetivos de uma organização. O stakeholder pode surgir 
desde o gestor, credor, acionista, colaborador, comunidade, organizações comunitárias, Governo, 
média, e tantos outros. 
66 Também conhecida por “terceira geração”. 



  Contabilidade Ambiental 
 

Bruno Almeida 43 

     De acordo com a GRI, são também inúmeros os benefícios derivados da execução de 

relatórios de sustentabilidade, muito embora, alguns não sejam diretamente percetíveis 

pelas empresas. Salientam-se os seguintes pontos: 

 Atualmente, a informação circula à velocidade da Internet, logo a gestão da 

informação pró-ativa é indispensável, uma vez que a avaliação do desempenho 

passado e presente é uma constante. 

 A execução do relatório contribui, em larga medida, para a construção, 

manutenção e redefinição do diálogo a estabelecer entre empresa e stakeholders. 

Através dos relatórios a comunicação de oportunidades e desafios económicos, 

sociais e ambientais é processada de forma mais eficiente. 

 O relatório de sustentabilidade permite articular e criar relação entre funções que 

comummente surgem na empresa isoladamente, destaque-se, finanças, 

marketing e investigação e desenvolvimento. 

 Os gestores das empresas, através destes relatórios, podem avaliar a contribuição 

da empresa para o capital humano, natural e social. Esta avaliação não é 

realizável pela utilização de relatórios financeiros convencionais. 

 A sua elaboração permite reduzir a incerteza ao nível dos preços das ações de 

empresas cotadas em bolsa, devido à disponibilização da informação de 

interesse. 

     A elaboração de relatórios de sustentabilidade é um processo para a divulgação do 

desempenho económico, social e ambiental de uma organização empresarial. Assim, 

autores como DUARTE & SARMENTO (2005, cit. por REIS, 2006, p.44) consideram que, a 

execução de um relatório de sustentabilidade demonstra, por parte das empresas, o 

assumir de responsabilidades sociais e ambientais. Desta forma, o nível de confiança 

dos interessados aumenta, a empresa transparece credibilidade e melhora a sua 

imagem. 

     Mencionando BEJA (2005, cit. por BATISTA, 2013, p.21), ao longo dos últimos anos em 

Portugal, um número cada vez maior de empresas, dos mais diversos setores 

económicos, têm investido na elaboração de um relatório de sustentabilidade. A 

publicação anual de um relatório de sustentabilidade demonstra que as empresas 

portuguesas têm vindo a reconhecer o valor da incorporação da sustentabilidade no 

seu sistema de gestão. 
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     3.4 Ponto Ótimo de Poluição 

     Antes de começarmos a desenvolver este ponto perceba-se desde já uma noção 

fundamental: qualquer atividade económica tem um custo. O conjunto dos custos 

impostos por uma atividade a uma sociedade constitui o “custo social”. Uma parte deste 

custo social é compensado pelos pagamentos efetuados pelo agente que está na origem 

da atividade, como por exemplo, o custo das matérias-primas ou o fator trabalho. Para 

FAUCHEUX & NOEL (s/d., p.216), estes são custos privados do agente, podendo contudo 

existir outros custos impostos a outros agentes sem que um pagamento venha a 

proporcionar a mínima compensação: tais são os custos ocasionados pela poluição 

emitida por uma qualquer atividade de produção industrial. 

      Na verdade, a poluição só pode ser totalmente eliminada, eliminando 

simultaneamente a produção do bem que provoca a poluição. Além disso, não existe a 

possibilidade de produção de qualquer bem sem que se venha a provocar qualquer tipo 

de poluição. Assim, para se conseguir uma contaminação zero, teríamos de ter uma 

atividade económica também igual a zero. Desta forma, o objetivo poluição zero parece 

no mínimo utópico. 

     O nível ótimo de poluição é um conceito de economia do ambiente onde o ponto de 

equilíbrio dos custos para a produção equilibra-se com o dos custos para a redução da 

poluição, ou seja, os custos que a empresa teria para poluir serão iguais aos custos que 

esta tem para reduzir os níveis de produção ou o nível de poluição. 

     Para BAXTER (s/d., cit. por FERREIRA, 2000, p.78), o ponto óptimo de poluição é a 

função dos custos da sua redução e do nível de satisfação trazidos ao Homem pelos 

recursos que estão a ser usados. O ponto óptimo é aquele em que um aumento nos 

custos de redução da poluição implica uma diminuição da satisfação humana, ou seja, 

para além deste ponto todos os recursos usados no combate da poluição teriam mais 

valor social se usados em algo diferente. 

     Resumindo, a poluição ótima é então o ponto em que para cada unidade de redução 

na emissão de poluentes, o seu custo não justifica o benefício corrente. Por exemplo, a 

poluição ótima do ar numa dada região é o nível da qualidade do ar, onde o 

investimento adicional na eficiência dos filtros das poluidoras não acarreta melhorias 

que se justifiquem em termos de impactos na saúde e no meio ambiente
67

. 
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     Refletir sobre a ideia da poluição ótima seria então um bom começo para a 

necessidade de se avançar sobre o conceito da capacidade de suporte do meio ambiente 

para receber limites de poluentes. No entanto, se as empresas seguissem o código de 

conduta que estes princípios enumeram, talvez não fosse necessário procurar níveis 

ótimos de poluição, pois naturalmente a poluição encontrar-se-ia sempre controlada.  

     3.5 Externalidades Ambientais 

     As externalidades são os efeitos colaterais da produção de bens ou serviços sobre 

outras pessoas que não estão diretamente envolvidas com a atividade. Em outras 

palavras, as externalidades referem-se ao impacto de uma decisão sobre aqueles que não 

participam dessa decisão
68

. 

     As externalidades são vistas como um facto inquestionável de que qualquer atividade 

afeta, de modo favorável ou desfavorável, outras atividades ao longo do processo 

produtivo. Segundo PIRES (2009), as externalidades surgem sempre que a produção ou o 

consumo de um bem tem efeitos paralelos sobre os consumidores ou produtores 

envolvidos, efeitos estes que não são plenamente refletidos nos preços de mercado. 

     A internalização das externalidades ocorre quando existe a possibilidade de os custos 

decorrentes das externalidades sejam assumidos pelos agentes produtores e 

consumidores. Uma das formas de se internalizar é através dos atributos impostos aos 

produtores das externalidades, baseados na poluição gerada quando se produz um bem 

ou, ainda, quando há a redução de um subsídio devido ao mesmo motivo, a sua 

respetiva poluição. 

     Os efeitos externos provocados podem no entanto ser positivos ou negativos
69

. 

Segundo FAUCHEUX & NOEL (s/d., p.219), em matéria de economia do meio ambiente, são 

os efeitos externos negativos que permitem representar os fenómenos de nocividade e 

de poluição. 

     Sabendo desde logo que as empresas não podem deixar de produzir os seus produtos, 

podemos então afirmar que, o nível ótimo de atividade de uma empresa correspondente 

ao nível ótimo de contaminação, que corresponde ao nível ótimo de custo externo, 

normalmente conhecido como o nível ótimo de externalidade. 
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     No entanto, falta-nos introduzir aqui um aspeto importante. O meio ambiente tem 

uma certa capacidade de assimilação, i.e., o meio ambiente pode receber uma certa 

quantidade de resíduos, degradá-los, e convertê-los em produtos não prejudiciais. Se 

essa quantidade de resíduos for inferior à capacidade de assimilação do meio, continua a 

haver uma externalidade, mas agora apenas temporária, uma vez que o meio ambiente 

se encarregará de voltar a levar tudo à normalidade. Quando os resíduos excederem a 

capacidade de assimilação do meio, terá lugar um novo processo de degradação 

ambiental, não só porque o meio não tem capacidade para “digerir” tantos resíduos, 

como esse excesso reduz a própria capacidade de assimilação do meio ambiente. 

     Segundo FERREIRA (2000, p.99), podemos então concluir que, se não se quiser ou não 

se conseguir internalizar as externalidades, não podemos sequer pretender que as 

contas de uma empresa, apresentadas nas suas DF, transmitam uma imagem 

verdadeira e apropriada da situação financeira da empresa, pois ou não incluirmos os 

custos ambientais, o resultado apurado no exercício em que os factos geradores 

ocorrem, estará sobrevalorizado. 

     3.6 Princípio do Poluidor Pagador 

     A regulação sobre a poluição teve início no séc. XIX, nessa altura todo o esquema era 

baseado no estabelecimento de normas, apoiando-se nas inspeções e em multas às 

transgressões. Essa mesma regulamentação não era mais do que uma forma de se tentar 

atingir o nível de poluição socialmente ótimo, atrás referido no ponto 3.4.  

     No entanto, muitos economistas defendem um tipo de intervenção muito específico: 

um imposto sobre os poluidores, baseado na estimativa dos danos por estes provocados. 

Falamos então, muito concretamente, do Princípio do Poluidor Pagador (PPP). 

     O PPP está assimilado a um imposto, tal imposto é também conhecido por Imposto 

de Pigou, devido ao economista Arthur Pigou que, em 1920, no seu livro “Economics of 

Welfare” propôs um imposto como meio idóneo para se chegar ao equilíbrio entre o 

custo social e o custo privado. O mesmo autor refere também que, a internalização das 

externalidades deve fazer-se através da implementação do PPP. 

     Assim, no Imposto Pigouviano, o contaminador desejará maximizar os seus 

benefícios, sujeitos a imposto, e isto tem lugar no nível de poluição socialmente ótimo. 



  Contabilidade Ambiental 
 

Bruno Almeida 47 

Portanto, o PPP é um imposto ótimo, uma vez que consegue fazer com que se atinja o 

ótimo social no nível de poluição ótimo. 

     Mas será que o PPP que acabámos de introduzir é socialmente justo? 

     A resposta depende da visão que tenhamos sobre os Direitos de Propriedade. Tal 

como explica DALES (1968, cit. por FAUCHEUX & NOEL, s/d., p.222), só se troca aquilo que 

se possui, e que somente um direito de propriedade exclusivo e transferível dá o poder 

de mudar a forma, ou a substância de um bem. 

      Assim, se considerarmos que as empresas não têm o direito de usar o meio ambiente 

para emitir resíduos (mudar a forma e substância), então o Imposto Pigouviano é um 

imposto justo, funcionando como um imposto sobre o uso de uma propriedade 

pertencente a outros (por exemplo o Estado). Se tomarmos em conta que as empresas 

têm todo o direito de usar o ambiente como acharem mais conveniente, não só é errado 

o imposto sobre o nível de poluição ótimo, como todo o princípio do próprio imposto 

estará errado. 

     Outra situação que podemos colocar em relação a um imposto deste tipo, é 

imaginarmos que introduzimos uma capacidade de assimilação ao meio ambiente, onde 

os prejuízos só ocorrem a partir de um certo nível de atividade. Podemos então 

questionar a justiça de um imposto geral sobre todo o tipo de emissões, i.e., as que não 

produzem qualquer prejuízo, as que apenas produzem o prejuízo ótimo ou as que 

produzem um prejuízo não ótimo.  

     Todas estas questões giram em torno daquilo que consideramos que o poluidor deve 

pagar, ou seja, se deve pagar por todo o prejuízo causado, se deve pagar só pelo prejuízo 

não ótimo ou se deve também pagar pelo uso do meio ambiente. No entanto, no mundo 

real os impostos sobre a poluição são a exceção e não a regra. Em verdade, atualmente a 

tendência em relação à questão da poluição coloca-se na capacidade de a conseguir 

evitar, assim o PPP apenas funciona para punir quem polui, não tendo a capacidade de 

prevenir que esta aconteça e se desenvolva, sendo essa a verdadeira questão central em 

relação à poluição.    

     Assim sendo, os impostos sobre a poluição podem ser um instrumento adequado de 

ação reguladora, já que a sua utilização pode contribuir para que a sociedade se vá 

aproximando daquilo que ela considere como o nível adequado, ou aceitável, de 

poluição. Exemplos como os impostos sobre o tabaco ou sobre o álcool são bons 

exemplos de impostos que de alguma forma têm efeitos semelhantes aos acabados de 

referir. 
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     3.7 Empresas Verdes 

     Verde, sustentável e amigo do ambiente são alguns dos epítetos que marcas, 

empresas e produtos empunham e que estão, cada vez mais na moda. Uma gestão verde 

passa por uma mudança “climática” na empresa, i.e., uma gestão sem excessos e amiga 

do ambiente.  

      A economia verde é uma economia de nicho, cada vez mais em expansão, tendo a 

sustentabilidade natural, social e empresarial como objetivo. Assim sendo, os negócios 

verdes, antes, periféricos, estão progressivamente a tornar-se grandes negócios. 

     A tomada de consciência das empresas em relação à problemática ambiental, 

privilegiando as tecnologias limpas, a atualização, modernização e diversificação dos 

processos e instrumentos de fabrico, deve fazer parte de uma gestão integrada, de modo 

a não comprometer o Desenvolvimento Sustentável. Na opinião de FERREIRA (2000, 

p.81), uma empresa preocupada com a prevenção do ambiente, nomeadamente com o 

controlo da poluição, com a prevenção, redução e eliminação de resíduos, com a 

gestão dos recursos e do ambiente, contribuirá para o crescimento da economia e par 

a o desenvolvimento da sociedade.  

     Mas a sustentabilidade representa mudanças psicológicas e sociológicas profundas, 

onde “vender” os desafios ao nível de consumo sustentável exige processos 

empresariais, qualidade de produto e promoção. Assim, as empresas verdes devem 

investir em ações que possam vir a gerar uma imagem positiva para a organização, 

relevando a sua atuação real em favor do meio ambiente e da sociedade. 

     Se temos então um novo modo de gerir uma empresa, precisamos de novas 

ferramentas de gestão que possam auxiliar os gestores a atingirem as suas metas. O 

Marketing Sustentável é um desses exemplos, estando associado a uma gestão onde a 

missão é criar um produto ou serviço que seja ambientalmente correto, sem que afete o 

desempenho financeiro, i.e., que contribua para a sustentabilidade dos ecossistemas do 

planeta, dos recursos naturais, tendo como consequência a diminuição dos impactos 

ambientais negativos e a promoção de mudanças sociais que afetem os hábitos de 

consumo dos mercados
70

.  

     Em verdade, no passado aos consumidores importava apenas o preço, qualidade e 

condições de segurança do serviço ou produto. Atualmente existe outra 

consciencialização dos consumidores, pois estes procuram informação relativa à 

                                                             
70 URL:http//www.ecodesenvolvimento.org/posts/2014/artigo-marketing-tradicional-x-marketing?. 
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capacidade de obediência ecológica da empresa. Assim, um produto que provenha de 

uma empresa com comportamentos ambientalmente corretos, poderá ser rotulado de 

verde ou ecológico, contribuindo para a competitividade da empresa, estando esta a 

recolher ganhos na política económica e ambiental. 

     3.8 Considerações Finais 

     As empresas, por questões estratégicas têm a necessidade de ter uma preocupação 

pelo bem-estar da sociedade. Logicamente que o bem-estar da sociedade passa por 

vários fatores sociais como: pobreza, o abandono de crianças, o apoio aos idosos, os 

incêndios, a poluição e destruição dos recursos naturais, entre muitos outros. As 

empresas, face a estas problemáticas, desenvolvem ações de forma a minimizá-las. 

     Mas entre todos estes fatores sociais, as empresas são elas próprias causadoras de 

alguns problemas, nomeadamente, a poluição ou destruição dos recursos naturais. Como 

estes recursos são limitados, esta problemática é cada vez mais denunciada pela 

comunicação social, o que leva a uma consciencialização social ainda maior, “forçando” 

mesmo as empresas a tomar iniciativas públicas de forma a minimizar as consequências 

da sua atividade e proteger a sua imagem. 

     As empresas, de modo a proteger a sua imagem, tiveram também de incorrer em 

custos, seja através de sistemas de tratamento de resíduos, filtros, etc. Por outro lado, 

aqueles agentes económicos que não prestarem a devida atenção aos aspetos ambientais 

ficam sujeitos a contraordenações, multas, que em casos extremos podem colocar em 

causa a própria existência da empresa. 

     Assim sendo, as questões ambientais hoje presentes vêm fazendo com que os 

gestores empresariais passem a considerá-las nos sistemas de gestão e na Contabilidade, 

dando reconhecimento ao relato financeiro sobre matérias ambientais. No entanto, esse 

relato é ainda muito pouco utilizado nas empresas, mesmo no contexto mundial. A 

Contabilidade e a Auditoria, principais sistemas de informação de uma empresa, não 

podem deixar ficar esta problemática à margem das suas preocupações. Partindo desta 

premissa, este trabalho procurará nos próximos capítulos salientar o papel da 

Contabilidade e da Auditoria no relato financeiro de matérias ambientais. 
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Capítulo IV 

CONTABILIDADE 

AMBIENTAL 

 

Uma política de ambiente mais restritiva, 
se bem desenhada, pode trazer vantagens 

competitivas a longo prazo... 
 

Porter & Van Linden 
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     4.1 Enquadramento 

     O meio ambiente foi visto, durante muito tempo, como um recurso inesgotável, 

utilizado e explorado sem que se considerasse as consequências que poderiam advir 

desta incorreta gestão. Foi já na segunda metade do século XX que se começaram a 

verificar algumas mudanças, essencialmente de mentalidades. Essa tomada de 

consciência fez com que as pressões exercidas sobre os agentes poluidores fossem cada 

vez mais fortes, tendo como objetivo principal a manutenção do ecossistema terrestre, 

através do melhoramento dos comportamentos ambientais. Neste contexto, as empresas, 

ao serem os principais agentes poluidores constituíram terreno fértil para o 

desenvolvimento de novos ramos ambientais de várias ciências sociais, nomeadamente, 

o Direito Ambiental, a Economia Ambiental ou a Contabilidade Ambiental.    

     Referindo EUGÉNIO (2007, cit. por GOMES, 2010, p.15), a prática da Contabilidade 

Ambiental remonta aos anos sessenta e setenta, tendo esta disciplina atingido a sua 

maturidade precisamente em 1980. No entanto, o seu desenvolvimento estendeu-se de 

forma diferente pelo mundo. Em relação a Portugal, assim como em outros países da 

Europa, despertou-se para esta temática no final dos anos noventa, embora ainda hoje 

a maioria das empresas portuguesas esteja a dar os primeiros passos na divulgação da 

informação ambiental. 

     Como explica KRAEMER (2006, cit. por BATISTA, 2013, p.45), a Contabilidade Ambiental 

é o processo que facilita as decisões relativas à actuação ambiental da empresa a 

partir da selecção de indicadores e análises de dados, da avaliação destas informações 

com relação aos critérios de actuação ambiental, da comunicação, e da revisão e 

melhoria periódica de tais procedimentos. 

      A Contabilidade deve também dar o seu contributo para a sociedade. Afinal o que 

seria das empresas e da sociedade se não interligassem os seus interesses? Na prática, 

seria impossível, em termos teóricos, uma utopia. Não seria possível que as empresas 

vivessem concomitantemente em sociedade sem lhe dar algo em troca. Uma das 

preocupações é a preservação do meio ambiente. A Contabilidade auxilia o apoio que as 

empresas fornecem à comunidade, expressando em termos de valor as importâncias 

cedidas em proveito dos benefícios ambientais. Auxilia também na captação de 

investidores que procuram empresas defensoras destas causas. 
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      Na verdade, a Contabilidade não vai diretamente resolver os problemas ambientais, 

mas face à sua capacidade de fornecer informações, pode alertar os vários atores sociais 

para a gravidade dos problemas, ajudando desta forma à procura de soluções. As 

informações a fornecer têm de refletir a verdade patrimonial da empresa, tendo em 

conta que esta pode ser altamente influenciada pelas questões ambientais, pois a 

poluição para além de provocar danos ecológicos, pode também provocar danos 

económicos e financeiros para a própria empresa.  

     4.2 Divulgação Ambiental: Voluntária ou Obrigatória 

     O debate entre o caráter voluntário ou obrigatório que deve assumir a divulgação da 

informação ambiental tem sido uma constante. Compete às empresas a decisão de 

divulgarem voluntariamente informação relativa aos seus impactos ambientais, ou 

caberá aos Governos regular o tipo e forma de divulgar este tipo de informação? 

     Ao longo do tempo, também devido à pouca regulamentação da divulgação 

ambiental, a informação de caráter ambiental tem sido feita sobretudo de forma 

voluntária. No entanto, a divulgação voluntária da informação ambiental tende a ser 

utilizada pelas empresas como forma de legitimação, i.e., apresentarem-se perante a 

sociedade como socialmente responsáveis. 

     O relatório anual tem sido amplamente considerado o documento público de 

apresentação das empresas mais relevante, com influência na forma como os mercados 

financeiros e o público em geral as percecionam e lhes reagem. Segundo DEEGAN et al. 

(2000, cit. por PIMENTEL et al., 2004, p.4), tem sido reconhecido que as empresas divulgam 

voluntariamente informação de carácter social e ambiental no relatório anual para 

enviar mensagens à sociedade e a outros stakeholders institucionais sobre as suas 

actividades sociais e ambientais. 

     A regulação voluntária permite uma maior flexibilidade das organizações na 

divulgação da informação ambiental, permitindo também a estas proporcionar 

informação mais importante para aqueles que emitam juízos sobre a organização. O 

facto de a divulgação ser voluntária, pode posteriormente ser usado para preparar uma 

eventual regulação da Contabilidade Ambiental. 

     Por outro lado, segundo BARROS (2011), a regulação voluntária não fornece 

informação comparável entre organizações, pode encorajar a divulgar informação 
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ambiental tendencialmente de carácter positivo e com o objetivo único de obter a 

melhoria da imagem ou da reputação da organização na sociedade. 

     Posto isto, levanta-se uma pergunta pertinente: não deveriam as ameaças ambientais 

serem tratadas de forma mais prudente? 

     Na realidade, uma parte significativa de académicos e comunidade empresarial, 

defendem que esta tendência para a regulação voluntária deveria ser abandonada, dando 

lugar a uma atitude regulamentar intervencionista, em questões de matéria de tratamento 

e divulgação de informação ambiental. 

      BEETS & SOUTHER (1999, cit. por BARROS, 2011, p.23) referem que, a implementação de 

normativos sobre relato ambiental, permitiria às empresas melhor definirem as suas 

responsabilidades e disponibilizarem informações mais úteis, de modo a facilitar e 

permitir a avaliação do desempenho ambiental. Deste modo, sendo os critérios 

definidos, as divulgações ambientais ajudariam os gestores empresariais a avaliar o 

impacto ambiental e facilitar a comparação dos seus esforços ambientais aos dos seus 

concorrentes.  

     Os processos de regulação ao nível de cada país podem conduzir a uma 

inconsistência entre a regulação produzida a nível nacional para a divulgação ambiental 

obrigatória e para a divulgação ambiental voluntária. Uma colaboração mais ampla, a 

nível internacional, entre os organismos profissionais dos diversos países poderia então 

contribuir para uma minimização desta questão. Existem autores que defendem que a 

divulgação ambiental não deveria ser totalmente regulamentada, defendendo antes, a 

implementação de requisitos mínimos de divulgação obrigatórios nas DF, de modo a 

permitir desenvolver a própria regulação e estimular as empresas a incrementar uma 

divulgação ambiental voluntária mais fiável. 

     Em Portugal, até à última década, a problemática da Contabilidade Ambiental não 

tinha merecido particular atenção por parte da comunidade académica e profissional. Só 

a partir de 2002, com a publicação da DC 29 - Matérias Ambientais, o tema suscitou 

uma maior curiosidade e mereceu uma abordagem mais aprofundada por parte de alguns 

autores, indo para além de estudos relativos a enquadramento histórico e normativo. 
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     4.3 Vantagens e Limitações 

     Para KRAEMER (2006, cit. por GOMES, 2010, p.13), são inúmeras as vantagens associadas 

à implementação da Contabilidade Ambiental numa empresa. Segundo o autor, esta 

ferramenta permite, por exemplo: 

 Identificar, estimar, alocar, administrar e reduzir os custos, particularmente os 

custos de caráter ambiental; 

 Controlar o uso e os fluxos da energia e dos materiais; 

 Obter informação mais exata e detalhada para suportar o estabelecimento e a 

participação em programas voluntários, custos efetivos para melhorar o 

desempenho ambiental; 

 Obter informação mais minuciosa para a medida e o relatório de desempenho 

ambiental, assim melhora a imagem da empresa com os stakeholders, tais como 

clientes, comunidades locais, empregados, Governo e fornecedores; 

 Permitir o uso mais eficiente de recursos naturais, incluindo a energia e a água; 

 Reduzir os custos externos relacionados com a poluição da indústria, tal como os 

custos da monitorização ambiental; 

 Fornecer informações para a tomada de decisão, melhorando a política pública; 

 Fornecer a informação ambiental industrial do desempenho que pode ser usada 

no contexto mais extenso das avaliações do desempenho e de condições 

ambientais nas economias e em regiões geográficas. 

     Também EUGÉNIO (2004, p.64) menciona vantagens da Contabilidade Ambiental para 

as empresas, tanto a nível interno, como a nível externo:  

 Dar resposta a novas necessidades de controlo contabilístico;  

 Tornar o relato financeiro mais útil aos respetivos utilizadores e constituir um 

elemento adicional da demonstração de desempenho;  

 Melhorar o planeamento e controlo das atividades de gestão ambiental da 

empresa;  

 Potenciar a racionalização de gastos;  

 Estimular novas perspetivas sobre o processo produtivo;  

 Permitir a correta determinação de gastos de produção e preços de 

comercialização;  
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 Trazer o ambiente para dentro do processo de gestão;  

 Facilitar a recolha e apresentação de elementos necessários ao cumprimento de 

obrigações. 

     No entanto, existem também várias limitações na Contabilidade Ambiental. É do 

conhecimento geral que a ciência atual não consegue ainda identificar todas as causas, 

nem prever todas as consequências dos danos causados à biosfera pelas ações dos vários 

agentes contaminadores. As maiores dificuldades surgem porque a maioria dos 

elementos ambientais não têm preço e têm uma avaliação difícil.  

      EUGÉNIO (2004, p.65) refere que, as dificuldades da Contabilidade Ambiental 

prendem-se principalmente com as seguintes questões: 

 Ausência de definição de custos ambientais; 

 Dificuldade em calcular um passivo ambiental efetivo; 

 Problema em determinar a existência de uma obrigação no futuro por conta de 

custos passados; 

 Falta de clareza no tratamento a ser dado aos “ativos de vida longa”, como por 

exemplo, o caso de uma central nuclear; 

 Reduzida transparência em relação aos danos provocados pela empresa nos seus 

ativos próprios. 

     Neste sentido a ONU (2001, cit. por GOMES, 2010, p.14) alerta que, a elaboração e a 

divulgação de informação ambiental defrontam-se com várias dificuldades. O principal 

problema prende-se com a falta de uma definição normalizada de custos ambientais. O 

facto de os custos ambientais não serem totalmente registados conduz frequentemente a 

cálculos distorcidos das opções de melhoria. Projectos de protecção ambiental não são 

reconhecidos nem implementados e as vantagens económicas e ecológicas decorrentes 

de tais medidas não são usufruídas. 

    Ainda assim, e apesar das dificuldades que se apresentam para divulgar a informação 

ambiental, deve ser feito um esforço por parte das empresas para melhorar o seu relato e 

a sua aplicação de políticas ambientais, não só porque a lei o impõe mas por uma 

consciencialização social. 
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     4.4 Normalização Contabilística Ambiental 

     O impacto das questões ambientais passou a ser discutido, inicialmente, nos meios 

académicos e nas Organizações Não Governamentais (ONGs) a partir dos anos setenta 

e, posteriormente, pela comunidade de todo o mundo, face à preocupação e à 

consciência dos prejuízos que vem provocando para a humanidade com consequências 

nefastas sobre a fauna, a flora e a vida das pessoas. Isso faz com que a sociedade em 

geral procure informações ambientais na Contabilidade de uma empresa e que esta 

divulgue as suas ações para prevenir e corrigir possíveis danos ambientais. 

     No âmbito europeu, a UE iniciou na década de noventa o processo de normalização 

contabilística em relação a questões ambientais, através da emissão de diversos 

diplomas. 

 1993, V Programa Comunitário de Ação em Matérias Ambientais, “Rumo à 

sustentabilidade”. 

 1995, documento do Accounting Advisory Forum (AAF), com o título 

“Environmental Issues in Financial Reporting”. 

 1998, Comunicação Interpretativa da CE sobre determinados artigos da IV e VII 

Diretivas Comunitárias para incluir informação ambiental nas DF e recolher as 

implicações desta problemática nas regras de mensuração. 

 2001, VI Programa de Ação “Ambiente 2010: o nosso futuro, a nossa escolha”. 

      Em 1998, o Intergovernamental Working Group of Experts on International 

Standards of Accounting and Reporting (ISAR)
71

, que tem como objetivo discutir e 

apresentar conclusões de consenso entre delegações de países membros da ONU sobre 

padrões internacionais de Contabilidade e a forma que estes devem ser reportados, 

disponibilizou um relatório que contém diretrizes básicas recomendadas para 

divulgação de informações ambientais, que defendem a aplicação de conceitos 

contabilísticos na área da evidenciação ambiental, delimitando três domínios 

específicos, sendo eles: passivos ambientais, custos ambientais e políticas 

contabilísticas.  

                                                             
71 Grupo de especialistas em Contabilidade de vários países, criado em 1982 pela ONU. 
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     A 30 de maio 2001 foi publicada a Recomendação da Comissão Europeia
72

 em 

resultado da necessidade de promover uma maior harmonização quanto às divulgações 

de matérias ambientais nas contas anuais e nos relatórios de gestão das sociedades.  

     Segundo GOMES (2010), com o objetivo de melhorar a quantidade e a 

comparabilidade da informação ambiental nas contas anuais e relatórios de gestão, a 

Comissão pretendeu clarificar as regras e linhas de orientação no que respeita ao 

reconhecimento, à valorimetria e à divulgação das matérias ambientais nas contas 

anuais e nos relatórios de gestão. 

     Esta recomendação forma parte da estratégia adotada pela UE em matéria de 

harmonização contabilística, tendo em conta os diferentes normativos do IASB no que 

se refere a questões relacionadas ao meio ambiente. Apesar dos esforços realizados pelo 

IASB através da publicação de diversas Normas Internacionais de Contabilidade (NIC), 

que estabelecem disposições e princípios contabilísticos aplicáveis ao tratamento das 

matérias ambientais, não há muita orientação diretamente relacionada com estas 

matérias e não existe qualquer IAS/IFRS que trate exclusivamente matérias ambientais. 

Ainda assim, no normativo internacional, é possível encontrar alguns princípios que 

referenciam matérias ambientais de forma explícita, conforme podemos comprovar no 

quadro 2. 

Quadro 2: Normas Internacionais com Referência a Matérias Ambientais 

Norma Titulo Referência Ambiental 

IAS 1 
Apresentação do 

Relatório 

Ambiental 

Referência no §9 à elaboração de um relatório, fora das DF, no qual se 

inclua uma explicação sobre alterações no ambiente e a forma como a 

empresa responde a essas alterações. 

IAS 16 
Ativos Fixos 

Tangíveis 
No §11 é referido que um ativo fixo tangível pode ser adquirido por 

razões de segurança ou por exigências ambientais. 

IAS 34 
Relato 

Financeiro 

Intercalar 

No apêndice C são abordadas as provisões para custos ambientais, tendo 

por finalidade ilustrar a aplicação das normas ajudando a clarificar o seu 

sentido. 

IAS 36 
Imparidade de 

Ativos 
Perdas de valor que se verifiquem por questões ambientais.  

Exemplo: reposição paisagística na exploração de uma mina (§78). 

IAS 37 

Provisões, 

Passivos 

Contingentes e 

Ativos 

Contingentes 

No §19 é feita uma alusão aos danos ambientais: os custos associados à 

correção destes danos podem dar origem à constituição de provisões, 

desde que se reportem a ações passadas. O §21 salienta ainda que, um 

acontecimento (dano ambiental) pode não dar origem a uma obrigação 

imediata, mas sim posteriormente (obrigação construtiva), através de nova 

legislação ou se a empresa assumir a responsabilidade de rectificação. 

IAS 38 
Ativos 

Intangíveis 
A empresa pode deter alguns ativos intangíveis relacionados com questões 

ambientais derivados da utilização de recursos (§9 e §10). 

Fonte: Adaptado de REIS (2006, p15). 

                                                             
72 2001/453/CE – Jornal das Comunidades Europeias, de 13 de junho, p.33-42. 
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    Em Portugal, em 1996, Clementina Ferreira publicou um dos primeiros artigos 

nacionais sobre o problema da Contabilidade Ambiental, ainda que já em 1994 

Leopoldo Assunção tenha apresentado nas V Jornadas de Contabilidade o tema 

"Contabilidade Ambiental - Estudo Introdutório". Esta fase antecedeu então a 

publicação da DC 29. 

     Em 2002, surge a DC 29 – Matérias Ambientais, aprovada pelo Conselho Geral da 

CNC
73

, na sua reunião de 5 de junho, sendo até então o único enquadramento existente 

a nível nacional. Segundo REIS (2006) esta Diretriz tem as suas raízes assentes na 

declaração sobre o relato financeiro preparada pela ONU, em diversas NIC e adota a 

Recomendação da Comissão Europeia de 30 de Maio de 2001.  

     Com o objectivo da harmonização europeia no domínio contabilístico a diretriz 

pretende, ainda, apresentar as orientações necessárias ao cumprimento do disposto na 

IV e VII Diretiva, no que respeita às matérias ambientais. No esquema 6 podemos 

observar o processo evolutivo até à conclusão da DC 29. 

Esquema 6: Regulação Contabilística na UE: Influência em Portugal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de MONTEIRO (2006, p.3). 

     Embora a DC 29 vise satisfazer as recomendações da UE, importa realçar que esta 

não se baseia em nenhuma NIC. Segundo Ferreira (2005, cit. por GOMES, 2010, p.17), uma 

directriz não é uma lei, nem é uma emanação de entidade pública munida de poderes 

legislativos ou regulamentares. Dela sairão instruções, interpretações, regras de 

procedimento, técnicas e até preparação de textos para serem apresentados ao 
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Governo. Este é que tem o poder de transformar em norma de lei ou de regulamentação 

o teor de uma directriz. Assim, a aplicação do conteúdo de uma directriz apenas se 

dará se houver conformidade com a lei, não contrariando a legislação contabilística 

vigente. 

     Posteriormente, em 25 maio de 2006 foi publicada pela CNC a Interpretação Técnica 

(IT) nº 4 – Direitos de Emissão de Gases com Efeito de Estufa: Contabilização das 

Licenças de Emissão, para todas as entidades sujeitas legalmente ao POC, dado não 

haver até essa data, regras contabilísticas em vigor sobre a matéria. 

     Em 2010, com a entrada em vigor do SNC, as matérias ambientais passaram a ser 

regulamentadas pela NCRF 26 – Matérias Ambientais, Norma esta muito próxima da 

DC 29, verificando-se apenas pequenas diferenças ao nível de linguagem e relato 

financeiro. Assim sendo, ao longo deste capítulo será dada elevada importância ao 

estudo da NCRF 26. 

     4.5 Norma Contabilística e de Relato Financeiro 26 – Matérias 

            Ambientais 

     A NCFR26, cujo conteúdo não se afasta da DC 29, estabelece critérios para o 

reconhecimento, mensuração e divulgação relativos aos dispêndios de caráter ambiental, 

aos passivos e riscos ambientais, e aos ativos com eles relacionados resultantes de 

transações e acontecimentos que afetem, ou seja, suscetíveis de afetar a posição 

financeira e os resultados da entidade relatada. Contrariamente às demais NCRF 

contempladas no SNC, a NCRF 26 é a única norma do SNC que não tem 

correspondência com as normas do IASB, porque resulta diretamente da adaptação do 

normativo contabilístico anterior da DC 29. 

      4.5.1 Âmbito 

     Segundo o SNC, esta Norma identifica o tipo de informação ambiental que é 

apropriado divulgar, relativamente à atitude da entidade face às matérias ambientais e 

ao comportamento ambiental da entidade, na medida em que possam ter consequências 

para a sua posição financeira. 

     Segundo a NCRF 26 deve ser aplicada às informações a prestar nas DF e no relatório 

de gestão das entidades no que diz respeito a matérias ambientais, devendo os critérios 
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de reconhecimento e mensuração ser aplicados de forma consistente a todas as entidades 

que sejam objeto de consolidação.  

     Contudo, esta Norma não se aplica a relatórios com fins específicos, como por 

exemplo os relatórios ambientais, exceto quando se considere adequado articular as DF 

e os relatórios de gestão com os relatórios ambientais separados. 

     4.5.2 Definições e a Necessidade de Alteração de Alguns Conceitos 

    A NCRF 26 apresenta algumas definições de caráter genérico e de caráter específico, 

definições que se mostram essenciais para compreender o vocabulário usado nesta 

Norma. No primeiro ponto, e com base do SNC, são apresentadas algumas definições 

de conceitos usados ao longo deste trabalho relacionadas com a Contabilidade, 

chamando-se também a atenção para a necessidade de ampliar algumas noções e 

conceitos contabilísticos. Posteriormente serão descritas definições de caráter específico 

da Contabilidade Ambiental. 

      4.5.2.1 Definições de Caráter Genérico 

     A NCRF 26 define ativo e passivo da seguinte forma: 

 Ativo: recurso controlado pela empresa como resultado de acontecimentos 

passados e do qual se espera que fluam para a empresa benefícios económicos 

futuros. 

 Passivo: obrigação presente da entidade proveniente de acontecimentos 

passados, cuja liquidação se espera que resulte numa saída de recursos da 

entidade que incorporem benefícios económicos. 

     No entanto, segundo FERREIRA (2000, pp.100-101), é hoje aceite que o conjunto dos 

elementos naturais que constituem o capital natural deve ser visto como um bem 

escasso que terá de ser cuidadosamente gerido e ao qual deve ser atribuído um valor, 

mesmo tendo em conta que os recursos naturais não são unicamente controlados pela 

empresa e não são o resultado de transacções passadas. Haverá então que alargar a 

noção de ativo de forma a incluir não só o capital artificial, mas também o capital 
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natural. Um ativo deverá ser entendido como um recurso natural ou artificial do qual a 

empresa é dependente e do qual se esperam benefícios económicos futuros.     

     Para a mesma autora, também estamos perante uma noção restrita de passivo que não 

nos permite reconhecer passivos ambientais, i.e., obrigações da empresa decorrentes de 

deveres ou responsabilidades de prevenção, recuperação ou proteção ambiental. O 

problema desta definição é que ela prevê apenas a hipótese de sacrifícios de recursos da 

empresa para a liquidação do passivo, não tendo em conta que muitas vezes os recursos 

sacrificados pertencem a entidades exteriores à empresa, como é o caso da camada de 

ozono ou das águas dos rios. Haverá novamente a necessidade de alargar o âmbito desta 

noção incorporando-lhe então o risco de consumo do capital natural. 

      Definição de ativo e passivo contingente segundo a NCFR 26: 

 Ativo Contingente: é um possível ativo proveniente de acontecimentos 

passados e cuja existência somente será confirmada pela ocorrência ou não 

ocorrência de um ou mais acontecimentos futuros incertos não totalmente sob o 

controlo da entidade. 

 Passivo Contingente: é uma obrigação possível que provenha de 

acontecimentos passados e cuja existência somente será confirmada pela 

ocorrência ou não de um ou mais acontecimentos futuros incertos não totalmente 

sob controlo da entidade. Considera-se também um passivo contingente como 

uma obrigação presente que decorra de acontecimentos passados mas que não é 

reconhecida porque não é provável que um exfluxo de recursos incorporando 

benefícios económicos seja exigido para liquidar a obrigação ou porque a 

quantia da obrigação não pode ser mensurada com suficiente fiabilidade.  

     A contingência é de extrema importância para a Contabilidade Ambiental. Na 

verdade, se as empresas incorrem em rendimentos ou gastos no presente, por razões 

ambientais, também pode acontecer que, esses rendimentos/gastos poderão suceder no 

futuro. Pegando no exemplo dos gastos, o gasto pode ser um gasto futuro, o mesmo será 

dizer, essa responsabilidade resulta de acontecimentos que podem ser certos ou incertos.  

     Assim, as responsabilidades que resultam de acontecimentos certos serão 

contabilizadas como passivos e desta forma incluídas nas contas anuais. Quanto às que 

resultam de acontecimentos incertos, são consideradas contingências. 
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     Para o IASB, a contingência é definida na NIC 37 – Provisões, Passivos e Ativos 

Contingentes, como um passivo/ativo possível resultante de acontecimentos passados, 

cuja existência será confirmada apenas pela ocorrência ou não ocorrência de um ou 

mais acontecimentos futuros incertos que não estão completamente sob o controlo da 

empresa. 

     Provisão: é um passivo de tempestividade ou quantia incerta, i.e., uma obrigação 

proveniente de eventos passados susceptível de originar uma saída de recursos 

incorporando benefícios económicos, mas incerta quanto ao seu valor ou data de 

ocorrência. 

     Pode então perceber-se que as provisões são contingências por conterem incertezas 

quanto à sua ocorrência, respetiva data e quanto ao montante que a responsabilidade 

assumirá. No entanto, o termo contingência é, segundo a NCRF 26, reservado para 

acontecimentos cuja probabilidade de ocorrência é menor que a de não ocorrência. 

     Acontecimento que cria obrigações: é um acontecimento que cria uma obrigação 

legal ou construtiva, que faça com que uma entidade não tenha nenhuma alternativa 

realista senão liquidar essa obrigação. 

     Obrigação construtiva: é uma obrigação que decorre das ações de uma entidade em 

que, por via de um modelo estabelecido de práticas passadas, de políticas publicadas ou 

de uma declaração suficientemente específica, a entidade tenha indicado a outras partes 

que aceitará certas responsabilidades, e, em consequência, a entidade tenha criado uma 

expetativa válida nessas outras partes de que cumprirá essas responsabilidades. 

 

     Obrigação legal: obrigação que deriva de um contrato, legislação ou outras 

obrigações de lei. 

      4.5.2.2 Definições de Caráter Específico 

     Ambiente: meio físico natural, incluindo o ar, a água, a terra, a flora, a fauna e os 

recursos não renováveis como por exemplo os combustíveis fósseis e os minerais. 

     Dispêndios de caráter ambiental: incluem os custos das medidas tomadas por uma 

entidade ou, em seu nome, por outras entidades, para evitar, reduzir ou reparar danos de 
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carácter ambiental decorrentes das suas atividades. Incluem-se igualmente neste 

conceito os custos adicionais identificáveis cujo objetivo principal consista em evitar, 

reduzir ou reparar danos de caráter ambiental. 

     Dispêndios ambientais capitalizados: Custos com equipamentos em “fim de ciclo” 

e com “tecnologias integradas”. Os equipamentos em “fim de ciclo” são instalações 

técnicas para utilização no âmbito de controlo ambiental. Estas instalações funcionam 

independentemente ou são adicionadas às instalações de produção e têm como objetivo 

tratar a poluição gerada, impedir as emissões e a difusão de poluentes e medir o nível de 

poluição (monitorização). O investimento corresponde ao custo de aquisição ou 

construção da instalação, incluindo o custo de projeto, de montagem e de terreno 

necessário. As “tecnologias integradas” são instalações ou parte de instalações 

adaptadas de modo a gerar menos poluição. O equipamento ambiental é integrado no 

processo de produção, não sendo identificável enquanto parte separada do mesmo. O 

investimento corresponde aos custos de capitais adicionais decorrentes desta integração. 

Os custos podem ser estimados através da comparação com instalações alternativas 

existentes que não cumpram regulamentos ambientais em vigor ou futuros.  

     Dispêndios ambientais correntes: incluem a indemnização de trabalhadores, o 

pagamento de alugueres e o consumo de bens e serviços (energia, materiais, 

informação, seguros, etc.) necessários ao funcionamento, reparação e manutenção de 

equipamentos e instalações de proteção ambiental. Podem decorrer da realização de 

atividades que, embora não diretamente relacionadas com o processo de produção têm 

como objetivo a prestação de serviços ambientais, como a coordenação ambiental, a 

limpeza de solos e a gestão de resíduos. Inclui também o custo total da aquisição de 

serviços ambientais e da prestação de serviços de controlo ambiental e os custos 

adicionais resultantes da aquisição, a terceiros, de bens e serviços com efeito ambiental 

positivo. 

     4.5.3 Custos Ambientais 

     Segundo BERGAMINI JUNIOR (s/d., cit. por GOMES, 2010, p.22), os custos
74

 ambientais 

compreendem os gastos referentes à gestão, de maneira responsável, dos impactos da 

                                                             
74 No SNS denominados de Gastos (conta 6). 
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atividade empresarial no meio ambiente, assim como outros custos incorridos para 

atender aos objetivos e exigências ambientais, devendo ser reconhecidos a partir do 

momento em que forem identificados. 

     Os custos ambientais podem ser catalogados segundo diferentes perspetivas, a que 

correspondem classificações apresentadas por diferentes autores. Em seguida, é feita a 

apresentação de algumas classificações de custos ambientais, segundo a visão de três 

autores diferentes. 

     Soler (1997, cit. por EUGÉNIO, 2004, p.68) apresenta a seguinte subdivisão para os custos 

ambientais: 

 Diretos: transporte, tratamento e eliminação dos resíduos; 

 Ocultos: notificações, análises, declarações, medidas de segurança, etiquetas, 

seguros de acidentes; 

 Intangíveis: qualidade do produto, impacto ambiental, imagem da empresa, 

higiene; 

 Futuros: responsabilidade de saneamento do solo, substituição de recursos, 

causas civis e criminais, danos sanitários. 

     A Associación Española de Contabilidad y Administración (AECA) no seu 

documento 13, Princípios de Contabilidade de Gestão (1996, cit. por EUGÉNIO, 2004, p.69), 

apresenta também uma classificação interessante, dividindo os custos ambientais em 

recorrentes e não recorrentes, conforme passamos a apresentar: 

 Custos ambientais recorrentes: 

     A) Os que são derivados da obtenção de informação ambiental: (1) custos gerais de 

obtenção de informação ambiental; (2) quotas relacionadas com associações ambientais; 

(3) ajudas a organizações ambientais; (4) custo de participação em sistemas ambientais 

como: eco auditoria, eco gestão, eco etiqueta. 

     B) Custos provenientes de um plano de gestão ambiental: (1) estudos de impacto 

ambiental; (2) análise de riscos ambientais; (3) estudo de planos de emergências 

internos e externos; (4) custos de formação dentro da empresa; (5) custo de análises 

laboratoriais; (6) perdas incorridas em investigação e desenvolvimento ambiental; (7) 

prémios de seguros. 

     C) Custos derivados de adaptação tecnológica ambiental: (1) royalties pelo uso de 

tecnologia ambiental; (2) amortização de ativos ambientais; (3) consumo de 



  Contabilidade Ambiental 
 

Bruno Almeida 65 

equipamentos novos para a gestão ambiental; (4) donativos a fundos de reutilização; (5) 

custos de restauração e recuperação dos recursos naturais. 

     D) Custos derivados da gestão de resíduos, emissões e efluentes: (1) tratamento 

prévio; (2) transporte; (3) armazenamento; (4) manipulação de substâncias 

contaminantes e de embalagens retornáveis; (5) verificações por parte dos gestores 

autorizados. 

     E) Custos derivados da gestão do produto: (1) publicidade ecológica, (2) marketing 

ambiental; (3) análise do ciclo de vida do produto, (4) peritagens profissionais externas; 

(5) certificações e medições ambientais; (6) provisões por obsolescência de existências. 

     F) Custos derivados de existências administrativas: (1) licenças; (2) relatórios 

periódicos emitidos à Administração; (3) consumíveis de análises e de laboratório; (4) 

tributos e impostos ecológicos; (5) multas e sanções administrativas. 

    G) Gastos derivados de auditorias ambientais. 

 Custos ambientais não recorrentes: 

     A) Custos derivados de sistemas de informação e prevenção ambiental: (1) custos de 

prevenção de contaminação; (2) custos derivados dos sistemas de informação para 

direção e gestão ambiental; (3) custos dos sistemas de deteção e informação sobre 

contaminação; (4) custos de investigação e desenvolvimento. 

     B) Custos derivados de investimentos em instalações: (1) custos financeiros; (2) 

custos de gestão de investimentos em instalações de recuperação, sistemas de 

reciclagem, sistemas de reutilização de resíduos, odores e emissões atmosféricas. 

     C) Custos plurianuais de conservação e manutenção: inspeção, limpeza, lubrificação, 

conservação e reparação de peças nas instalações da produção, limpeza geral da fábrica, 

incineradoras, instalações de deposição de resíduos. 

     D) Custos derivados da interrupção do processo de fabrico: (1) custos de paragem 

técnica e atrasos; (2) custos de arranque; (3) custos de interrupção de produção. 

     E) Custos derivados de acidentes: (1) custos de acidentes propriamente ditos; (2) 

custos de amortização dos efeitos incorridos; (2) custos da compensação e 

indemnização dos danos. 

     F) Custos derivados de novas exigências: (1) custos de novas ou reformadas 

instalações, por imposição legislativa, de fornecedores ou de clientes; (2) custos do 
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transporte pela adoção de normativas ou acordos com clientes; (3) maiores custos em 

matérias-primas devido a redução dos desperdícios por parte dos fornecedores. 

     G) Custo derivado da melhoria da imagem ambiental da empresa: (1) patrocínio de 

atividades ambientais; (2) custos da criação e manutenção de mercados ecológicos; (3) 

custos da criação de novos produtos; (4) custos de resposta a solicitações exteriores de 

informações ambientais; (5) custos incorridos como consequência de prémios 

oferecidos em atividades escolares, concursos, donativos, etc. 

     H) Custos de sistema de controlo e medição. 

     I) Custos não desembolsáveis: (1) custos repercutidos por externalidades; (2) custos 

de fuga; (3) danos paisagísticos e de culturas. 

     J) Custos jurídicos: advogados, taxas, penalizações. 

     K) Outros custos de caráter científico: (1) custos de implementação de um plano de 

gestão ambiental; (2) contratação de pessoal específico para o ambiente; (3) provisões 

para ativos por perda permanente de valor. 

       MURTALHA (1999, cit. por GOMES, 2010, p.23) apresenta a seguinte classificação: 

 Custos Ecológicos – relacionados com a prevenção, destinados a evitar e 

prevenir os efeitos nocivos ao meio ambiente quer os relacionados com a 

pesquisa e desenvolvimento ou com o ciclo produtivo, de distribuição e de 

aprovisionamento, quer os dos sistemas de controlo e informação. Normalmente 

são fáceis de determinar e a sua contabilização não levanta grandes problemas. 

 

 Custos Ambientais - custos externos que incluem não só as indemnizações 

pagas ou a pagar a terceiros e determinadas por cálculo exato ou estimativa, mas 

também os relacionados com a reposição do ambiente, afetado pela atividade da 

empresa e outros prejuízos causados a humanidade. Estes custos serão depois 

trabalhados e imputados de forma a preparar os elementos necessários às 

informações para a gestão. 
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     4.5.4 Reconhecimento e Mensuração 

     Segundo o SNC, o reconhecimento consiste no processo de incorporar no balanço e 

na demonstração dos resultados um item que satisfaça a definição de um elemento e 

satisfaça os seguintes critérios de reconhecimento: 

 For provável que qualquer benefício económico futuro associado com o item 

flua para ou da entidade; 

 O item tiver um custo ou um valor que possa ser mensurado com fiabilidade. 

     Por sua vez, mensuração é o processo que determina as quantias monetárias pelas 

quais os elementos das DF devem ser reconhecidos e inscritos no balanço e na 

demonstração dos resultados.  

     A NCRF 26 estabelece critérios para o reconhecimento e mensuração de passivos e 

dispêndios de caráter ambiental, conforme podemos verificar no quadro 3. 

Quadro 3: Resumo da RCRF 26 em Relação ao Reconhecimento e Mensuração 

Reconhecimento e Mensuração 

 

 

 

 

 

 

 

Reconhecimento 

 

 
 
 
Dispêndios de 

caráter 

ambiental 
 

 
 

Passivos de 

carácer 

ambiental 

 

 

 Dispêndios de caráter ambiental, em regra, tratados como 

gastos do período; 

 

 Possibilidade de capitalização de dispêndios se estiverem 

satisfeitos os requisitos de ativo; 

 

 Reconhecimento de passivos sempre que ocorra uma 

obrigação legal ou construtiva relativa a danos ambientais; 

 

 Reconhecimento de ativos e passivos com base em 
estimativas fiáveis; 

 

 Em caso de não fiabilidade das estimativas, apenas 

divulgação; 

 

 

 

 

 

Mensuração 

 

 
 
 
 

Passivos 

Ambientais 

 

 

 Seleção da melhor estimativa possível, em função da 

natureza, tempestividade e probabilidade da ocorrência de 

futuras liquidações; 

 

 Possibilidade de constituição gradual das quantias de 

passivos ambientais; 

 

 Passivos ambientais de longo prazo: possibilidade de uso 

do valor presente/descontado dos fluxos de caixa futuros 

ou do custo corrente. 

Fonte: Adaptado de CIPRIANO (2008, cit. por PIRES, 2009, p.46). 
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     4.5.4.1 Dispêndios de Caráter Ambiental 

     Com base no SNC, os dispêndios de caráter ambiental incluem os custos das 

medidas tomadas por uma entidade ou, em seu nome, para evitar, reduzir ou reparar 

danos de caráter ambiental decorrentes da sua atividade. 

     No entanto, os custos incorridos suscetíveis de produzir efeitos benéficos para o 

ambiente, mas cujo objetivo principal consista em dar resposta a outras necessidades, 

devem ser excluídos do conceito de dispêndios ambientais, como podemos constatar no 

quadro 4. 

Quadro 4: Dispêndios de Caráter Ambiental Conforme a NCFR 26 

Fonte: Adaptado de GOMES (2010, p.26). 

     Segundo a NCRF 26, os dispêndios de caráter ambiental devem ser reconhecidos 

como gastos no período em que são incorridos, a menos que satisfaçam os critérios 

necessários para serem reconhecidos como um ativo. Assim, os dispêndios de caráter 

ambiental podem corresponder a custos do exercício (gastos correntes) ou a ativos 

(gastos capitalizáveis).      

 

Dispêndios de Caráter Ambiental 

Incluem: Excluem: 

 Custos de medidas tomadas por uma 

entidade para evitar, reduzir ou reparar 

danos de caráter ambiental, tais como: 

 Eliminação de resíduos; 

 Iniciativas destinadas a evitar a 

formação de resíduos; 

 Iniciativas com vista à proteção 

dos solos; 

 Proteção das águas superficiais e 

subterrâneas; 

 Preservação do ar e das 

condições climáticas; 

 Redução do ruído; 

 Proteção da biodiversidade. 

 Custos adicionais identificáveis com o 

objetivo anterior. 

 Custos suscetíveis de produzir efeitos 

benéficos no ambiente mas cujo objetivo 

principal consista em dar resposta a 

outras necessidades, tais como: 

 Aumento da rendibilidade; 

 Sanidade e segurança nos locais 

de trabalho; 

 Segurança na utilização dos 

produtos da entidade; 

 Eficiência produtiva. 

 Custos incorridos em consequência de 

multas ou outras penalidades pelo 

incumprimento da regulamentação 

ambiental; 

 Indemnizações a terceiros por danos 

provocados por poluição ambiental.  
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     A ONU (s/d., cit. por GOMES, 2010, p.27) recomenda que, os gastos ocorridos para 

prevenir impactos ambientais futuros sejam capitalizados, enquanto os gastos para 

remediar danos ambientais passados sejam considerados custos correntes, uma vez que 

não estão associados a nenhum benefício futuro.  

      4.5.4.1.1 Reconhecimento de Gastos do Período 

     Quando os dispêndios de caráter ambiental não proporcionam benefícios económicos 

futuros deverão ser imputados a resultados, especificamente na conta referente a Gastos. 

A NCRF 26 refere algumas situações específicas em que o dispêndio deve ser tido 

como gastos do período, nomeadamente: 

 Tratamento de resíduos; 

 Custos de depuração relacionados com atividades operacionais; 

 Reparação de danos verificados em exercícios anteriores; 

 Custos ambientais de natureza administrativa; 

 Auditorias ambientais. 

     Segundo EUGÉNIO (2004), os dispêndios de caráter ambiental devem ser registados 

como gastos do período sempre que não cumpram os requisitos de reconhecimento 

como ativo. Assim, devem-se reconhecer gastos do período sempre que estes: 

 Não proporcionem benefícios económicos futuros;  

 Não aumentem a vida útil do bem e a sua capacidade de trabalho;  

 Não aumentem o valor do bem com o qual estão relacionados;  

 Não sirvam para evitar ou reduzir a contaminação ambiental suscetível de 

ocorrer por atividades futuras da entidade;  

 Não ocorram na sequência de operações de preparação do bem para a venda;  

 Tenham como objetivo a manutenção da operacionalidade do bem.  

      Ainda a respeito do lançamento dos dispêndios de caráter ambiental nas contas das 

empresas, importa salientar que a Recomendação da União Europeia admite a 

possibilidade de subdividir pormenorizadamente determinadas rubricas para efeitos da 

apresentação dos custos ambientais no balanço e na demonstração dos resultados, desde 

que seja respeitada a estrutura dos esquemas. 
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      4.5.4.1.2 Reconhecimento de Ativos Ambientais 

     Para FERREIRA (2000, p.101), os activos ambientais incluem todos os recursos que 

visem preservar, proteger ou reparar o ambiente, podendo-se falar de imobilizado 

corpóreo
75

adquirido ou construído para reduzir, eliminar ou recuperar resíduos 

poluentes, de investimentos em investigação e desenvolvimento de tecnologia, de novos 

produtos ou processos de produção menos poluentes, de matérias verdes, etc. 

     Apoiados na NCFR 26, podemos verificar que, os dispêndios de caráter ambiental 

são considerados ativos, podendo ser capitalizados, caso tenham sido incorridos para 

evitar ou reduzir danos ambientais futuros ou para preservar recursos e se forem 

destinados a servir de maneira durável à atividade da entidade. No entanto, esses 

dispêndios de caráter ambiental apenas podem ser qualificados para reconhecimento 

como ativos se estiver satisfeita uma das seguintes condições: 

 Os custos relacionarem-se com benefícios económicos que se espera venham a 

fluir para a entidade e que permitam prolongar a vida, aumentar a capacidade ou 

melhorar a segurança ou a eficiência de outros ativos detidos pela entidade; 

 Os custos permitirem reduzir ou evitar a contaminação ambiental suscetível de 

ocorrer em resultado das futuras atividades da entidade.  

     Se os critérios que permitem o reconhecimento como ativo, não estiverem satisfeitos, 

os dispêndios de caráter ambiental devem ser registados como gastos do período. 

Quando os critérios forem satisfeitos, os dispêndios de caráter ambiental devem ser 

capitalizados e amortizados no período corrente e durante um período futuro apropriado, 

ou seja, de forma sistemática ao longo da sua vida económica útil esperada. 

      A Norma em estudo refere ainda exemplos de ativos ambientais:  

 Instalações técnicas de controlo ou prevenção da poluição adquiridas 

para dar cumprimento às leis ou regulamentos ambientais. 

        Ativos Fixos Tangíveis (AFT);  

 Patentes, licenças, autorizações de poluição, direitos de emissão que 

tenham sido adquiridos por motivos associados ao impacto da atividade 

da empresa no ambiente e adquiridas a titulo oneroso. 

        Ativos Intangíveis (AI).  

                                                             
75 No SNC designado de ativo fixo tangível.  



  Contabilidade Ambiental 
 

Bruno Almeida 71 

     Podemos então colocar em questão: qual a diferença entre um investimento 

ambiental e um investimento necessário ao desenvolvimento da atividade normal de 

uma empresa? 

     Resumindo EUGÉNIO (2004), essa distinção deverá basear-se na intenção de aquisição, 

i.e., se a intenção for evitar, reduzir ou reparar danos de caráter ambiental, então os 

ativos resultantes deverão ver considerados ativos ambientais. Caso contrário, deverão 

ser considerados, simplesmente, ativos. 

     4.5.4.2 Passivos de Caráter Ambiental 

     A NCRF 26 reconhece um passivo de caráter ambiental quando seja provável que 

uma saída de recursos incorporando benefícios económicos resulte da liquidação de 

uma obrigação presente de caráter ambiental, que tenha surgido em consequência de 

acontecimentos passados e cuja quantia de liquidação seja mensurável de forma fiável. 

     A natureza desta obrigação deve ser claramente definida e pode ser de dois tipos: 

 Legal ou contratual, se a entidade tiver uma obrigação legal ou contratual de 

evitar, reduzir ou reparar danos ambientais; 

 Construtiva, se resultar da própria atuação da entidade, quando esta se tiver 

comprometido a evitar, reduzir ou reparar danos ambientais e não puder 

deixar de o fazer em virtude de ter dado a entender a terceiros que aceita a 

responsabilidade de evitar, reduzir e reparar danos ambientais, quer por meio 

de declarações públicas sobre a sua estratégia ou intenções ou de um padrão 

de comportamento por ela estabelecido no passado. 

      A Norma diz-nos também que um passivo de caráter ambiental deve reconhecer-se 

quando se consegue estabelecer uma estimativa fiável dos custos decorrentes da 

obrigação subjacente. Quando, à data do encerramento do balanço, exista uma 

obrigação cuja natureza esteja claramente definida e seja suscetível de originar uma 

saída de recursos incorporando benefícios económicos, mas de quantia ou data incerta, 

deve reconhecer-se uma provisão, desde que possa fazer-se uma estimativa fiável da 

quantia dessa obrigação. 

     Um passivo contingente é uma obrigação possível que provenha de acontecimentos 

passados. A NCRF 26 indica-nos que os passivos contingentes de caráter ambiental não 

devem ser reconhecidos no balanço. Se existir porém uma possibilidade, menos que 
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provável, de que um dano ambiental deva ser reparado no futuro, mas essa obrigação 

esteja ainda dependente da ocorrência de um acontecimento incerto, deve divulgar-se 

um passivo contingente no anexo.  

      Assim, para o reconhecimento e mensuração dos passivos de caráter ambiental é 

necessário atender à probabilidade da sua ocorrência e à fiabilidade da sua 

quantificação. No esquema 7 está resumido o tratamento contabilístico a dar aos 

passivos de caráter ambiental. 

Esquema 7: Tratamento Contabilístico de Passivos de Caráter Ambiental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de CARVALHO & MONTEIRO (2003, cit. por GOMES, 2010, p.33). 

      Segundo TINOCO & KRAEMER (2004, cit. por REIS, 2006, p.33), os passivos de caráter 

ambiental podem ter na sua origem qualquer ocorrência, na qual é evidenciada uma 

interação entre a empresa e o meio ambiente, que resulta no sacrifício dos recursos 

económicos refletidos no futuro, como por exemplo: 

 Aquisição de ativos para contenção de impactos ambientais (chaminés, 

depuradores de água); 

 Aquisição de consumíveis a inserir no processo produtivo, de forma a gerar 

resíduos menos tóxicos; 

 Despesas de manutenção e operação do departamento de gestão ambiental; 

 Gastos para recuperação e tratamento de áreas contaminadas (máquinas, 

equipamentos, etc.); 

 Gastos para reparar danos irreversíveis, como os relacionados com o desgaste de 

imagem da empresa perante a opinião pública”. 
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     Em relação à mensuração, a NCFR 26, aponta-nos que um passivo ambiental é 

reconhecido quando for possível fazer uma estimativa fiável dos dispêndios para 

liquidar a obrigação. Existe a possibilidade de se fazerem várias estimativas para o 

mesmo passivo. Assim, se a mensuração de um passivo implicar a possibilidade de 

diferentes quantias, deverá ser considerada a melhor estimativa, i.e., a quantia desse 

passivo deve ser a melhor estimativa do dispêndio exigido para liquidar a obrigação 

presente à data do balanço com base na situação existente e tendo em conta a evolução 

futura da técnica e da legislação.  

     Quando não é possível determinar a melhor estimativa do passivo com fiabilidade 

suficiente, esse passivo deve ser considerado contingente e divulgado em anexo, 

juntamente com as razões da impossibilidade de ser feita uma estimativa fiável. 

     Em conformidade com a Norma, para mensurar um passivo ambiental é necessário 

ter em consideração o seguinte: 

 Dispêndios incrementais diretos do esforço de reparação; 

 Remunerações e prestações pagas aos trabalhadores, que se espera que venham a 

dedicar uma parte significativa do seu tempo diretamente ao processo de 

restauração; 

 Obrigações de controlo após a reparação dos danos; 

 Progresso tecnológico na medida em que seja provável que as autoridades 

públicas recomendem a utilização de novas tecnologias. 

      4.5.5 Divulgação da Informação Ambiental 

     As empresas devem ter um sistema de informação que lhes permita controlar a sua 

gestão e interpretar os acontecimentos, para que a divulgação externa possa espelhar o 

mais possível a realidade da empresa. No que respeita à gestão ambiental, a realidade é 

exatamente a mesma. É então essencial e prioritário divulgar essa informação 

ambiental, pois à sociedade interessa saber quem polui e quem realiza esforços para não 

o fazer, o que significa que esta informação contém um aspeto moral que é legitimado 

por uma preocupação de justiça.   

      A NCFR 26 vem então aludir que as matérias ambientais devem ser objeto de 

divulgação na medida em que sejam materialmente relevantes para avaliação do 

desempenho ou da posição financeira da organização. 
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     No entanto, como já verificamos no ponto 4.2, é cada vez mais comum às empresas 

fazerem a divulgação ambiental de forma voluntária, pois tal acarreta benefícios para a 

empresa, nomeadamente, através da melhoria de imagem pública. 

     Na verdade, a não obrigatoriedade do relato ambiental, aliada à inexistência de 

regras próprias, faz com que as empresas divulguem apenas o que lhe convém, 

obviamente os aspetos positivos e muito raramente os negativos, de maneira descritiva e 

geralmente apenas qualitativa, transformando-a num conjunto de elementos 

informativos de valor limitado e até enganador. 

     A Norma em estudo indica que as empresas deverão divulgar a informação de caráter 

ambiental no relatório de gestão e no anexo, conforme explicado no esquema 8. O 

objetivo desta Norma não passa pela elaboração de relatórios ambientais autónomos, 

embora, em casos em que estes existam, as informações prestadas no relatório ambiental 

deverão ser consistentes com quaisquer informações conexas publicadas no relatório de 

gestão, assegurando assim a coerência entre as diversas informações. 

Esquema 8: Resumo da RCRF 26 em Relação à Divulgação da Informação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria, com base na NCRF 26. 
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      4.5.5.1 Divulgações no Relatório de Gestão 

     Conforme afirma o Securities Exchange Committe (SEC), um organismo a que lhe 

foi incumbida a função de zelar pela transparência dos mercados de valores, o relatório 

de gestão, deve incluir informações sobre tendências, exigências, compromissos, 

acontecimentos ou incertezas que possam ocorrer e ter um impacto razoável e material 

na liquidez e na rentabilidade da empresa, fazendo a distinção entre os dados referentes 

às diferentes instalações da empresa.     

     Com base na NCFR 26, quando certas matérias ambientais forem relevantes para o 

desempenho e posição financeira da entidade ou para o seu desenvolvimento, o relatório 

de gestão incluirá uma descrição dessas matérias, bem como da resposta da entidade às 

mesmas matérias. Essas informações devem incluir uma análise objetiva da evolução e 

situação das atividades da entidade, na medida em que sejam susceptíveis de serem 

diretamente afetadas por matérias ambientais. Para esse efeito terão de efetuar as 

seguintes divulgações:  

 Política e programas que tenham sido adotados pela entidade relativamente 

às medidas de proteção ambiental. Deve ser referido a obrigação de respeitar 

um determinado conjunto de normas ou certificações associadas, se for caso 

disso; 

 Medidas de proteção ambiental que tenham sido implementadas ou estejam 

em curso de implementação, em virtude da legislação atual ou para antecipar 

uma futura alteração legislativa já proposta; 

 As melhorias efectuadas em áreas-chave da proteção ambiental; 

 Informações sobre o desempenho ambiental, tais como, consumo de energia, 

consumo de matérias-primas, consumo de água, emissões, remoção de 

resíduos; 

  Referência ao relatório ambiental autónomo, se existir, e mencionar se esse 

relatório foi auditado por uma entidade externa. A data do relatório 

ambiental separado deve coincidir, de preferência, com o relatório de gestão. 
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     4.5.5.2 Divulgações no Anexo 

     Resumindo EUGÉNIO (2004), o anexo deve incluir informações com o objetivo de 

comentar e desenvolver quantias incluídas no balanço e na demonstração dos resultados, 

e/ou divulgar factos ou situações que, não tendo expressão nas DF, sejam importantes 

para os destinatários das contas por poderem vir a influenciar a posição financeira e os 

resultados da empresa. 

     De acordo com o §49 da NCRF 26, no anexo, sob a epígrafe “informações sobre 

matérias ambientais”, devem figurar igualmente as informações relativas aos seguintes 

pontos: 

 Critérios de mensuração adotados, bem como dos métodos utilizados no cálculo 

dos ajustamentos de valor, no que respeita a matérias ambientais. 

 Incentivos públicos relacionados com a proteção ambiental, recebidos ou 

atribuídos à entidade. 

 Informações pormenorizadas sobre as provisões de caráter ambiental. 

 Passivos de caráter ambiental, materialmente relevantes, que estejam incluídos 

em cada uma das rubricas do balanço. 

 Descrição da natureza e indicação do calendário e das condições de liquidação 

de cada passivo de caráter ambiental. Explicação dos danos e das leis ou 

regulamentos que exigem a sua reparação e as medidas de restauro ou prevenção 

adotadas ou propostas. 

 Passivos contingentes de caráter ambiental, incluindo informações descritivas 

para que a natureza do seu caráter contingente seja entendida. 

 Quantia dos dispêndios de caráter ambiental capitalizadas durante o período de 

referência na medida em que possa ser estimada com fiabilidade. 

 Quantia dos dispêndios de caráter ambiental imputados a resultados e base em 

que tais quantias foram calculadas. 

 Caso sejam significativos, os custos incorridos com multas e outras penalidades 

pelo não cumprimento dos regulamentos ambientais e indemnizações pagas a 

terceiros. 

 Dispêndios de caráter ambiental extraordinários imputados a resultados. 
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     4.6 Rendimentos Ambientais 

      Segundo SANTOS et al. (2001, cit. por GOMES, 2010, p.25), o objectivo principal da 

gestão ambiental não impede que a empresa retire proveitos
76

 económicos deste 

processo. No entanto, a NCRF 26 que acabámos de abordar, é omissa quanto à 

mensuração e divulgação dos rendimentos ambientais, razão pela qual estes não foram 

tratados no ponto referente à Norma em estudo. 

      No entender de FERREIRA (2000), o custo ambiental poderá ter a ver com a garantia 

de manutenção de uma determinada paisagem. Por outro lado, a melhoria na reputação 

de uma empresa conseguida por via de conduta de proteção do ambiente poderá ser 

considerada como um rendimento ambiental. No entanto, este tipo de rendimentos não 

se encontra mencionado na NCRF 26, este facto justifica-se com a dificuldade da 

mensuração dos mesmos. 

    A questão ambiental não se releva para a Contabilidade apenas pelos gastos, não 

devendo ser ignorado a identificação e análise de rendimentos, pois só assim se poderá 

fornecer informação fiável acerca da Contabilidade Ambiental. Desta forma, no que 

concerne à classificação de rendimentos ambientais destaca-se a proposta apresentada 

por MURALHA (1997, cit. por EUGÉNIO, 2004, p.74): 

 Diminuição de custos – em prémios de seguros, em custos de manutenção, 

em segurança e assistência médica e medicamentosa por diminuição de 

riscos; 

 Melhor gestão de resíduos – poupança de materiais por reutilização e 

reciclagem de resíduos, diminuição de custos de armazenamento e redução 

de custos de transporte; 

 Redução de indemnizações – por diminuição de riscos de contaminação, 

destruição, etc; 

 Poupança em custos operativos – menor consumo de matérias-primas, 

matérias de consumo e embalagens, água, combustíveis e energia; 

 Aumento das vendas por melhoria da imagem pública – uso de eco 

etiquetas, ecoauditorias, logótipo e informação geral favorável; 

 Recebimentos efetivos – por vendas de estudos, diagnósticos, serviços de 

tratamento de resíduos, tecnologias limpas, royalties, aluguer de ativos meio 

ambientais, subsídios, prémios, etc. 

                                                             
76 No SNC designados como rendimentos (conta 7). 
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     A ONU (2001, cit. por GOMES, 2010, p.25) refere que, como proveitos ambientais, as 

poupanças relacionadas com responsabilidades e acções que possam remediar a 

redução dos riscos de danos, derrames e contaminação dos solos, e com investimentos 

futuros através da antecipação das alterações de políticas, como licenças de emissão 

mais restritas e a proibição de uso de materiais nocivos. No entanto, estas poupanças 

podem ser vistas como reduções nos custos das organizações e não como proveitos 

financeiros como sugere a ONU. 

     Adicionalmente às poupanças, podem surgir outros efeitos positivos da gestão 

ambiental, nomeadamente, satisfação do cliente, novos mercados, diferenciação dos 

competidores, melhores relações com autoridades e com a comunidade. Contudo, tal 

como já atrás referido, estes efeitos positivos não são quantificáveis e como tal a sua 

inclusão na Contabilidade Ambiental está condicionada. 

    4.7 Código de Contas para as Matérias Ambientais 

    No atual código de contas do SNC, apenas se podem encontrar três contas relativas 

especificamente a matérias ambientais: 

 295 – Contas a receber e a pagar / Provisões / Matérias Ambientais; 

 675 – Gastos / Provisões do período / Matérias Ambientais; 

 7635 – Rendimentos / Reversões / Matérias Ambientais. 

     Para a codificação de matérias ambientais, destaca-se o §3 do capítulo 4 da 

Recomendação Europeia de 31 de Maio de 2001
77

, que salvaguarda a possibilidade de 

subdividir pormenorizadamente determinadas rubricas
78

 para efeitos da apresentação 

dos resultados ambientais no balanço e na demonstração dos resultados, desde que seja 

respeitada a estrutura dos esquemas. A Recomendação indica ainda que os Estados-

Membros podem tornar essas subdivisões obrigatórias. 

     No entanto, esta situação não se verificou na NCRF 26. Tornar estas subdivisões 

obrigatórias implicaria que o código de contas pudesse incluir no modelo oficial, contas 

específicas para matérias ambientais. Essas subdivisões iriam tornar mais fácil a 

identificação de toda a informação ambiental em termos de gastos, rendimentos, ativos e 

passivos de caráter ambiental. 

                                                             
77

 Base para a DC 29 e posteriormente para a NCRF 26. 
78 As previstas nos artigos 9º, 10º e 23º a 26º da IV Diretiva. 
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     Apesar de não ser obrigatória, parece de extrema importância a utilização de 

subcontas para matérias ambientais. Neste sentido, EUGÉNIO (2011), sugere a subdivisão 

das contas relativas a ativos
79

, gastos e rendimentos, através da utilização dos dígitos 

“99” para retratar questões ambientais, conforme podemos verificar no quadro 5. 

Quadro 5: Subdivisões das Contas dos Ativos, dos Gastos e dos Rendimentos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fonte: Adaptado de EUGÉNIO (2011). 

 

     Outras subcontas podem ser criadas com o intuito da relevação de aspetos 

relacionados com o ambiente, desde que adequadas às especificidades de cada empresa. 

Assim, dependendo do sistema contabilístico de cada empresa, a forma de 

contabilização deve ser realizada tendo sempre como objetivo a fácil produção de 

informação e a completa contabilização de todos os factos que ocorrem na empresa.  

                                                             
79 Conta 43 (AFT) e conta 44 (AI). 

 Dispêndios de Caráter Ambiental Capitalizáveis (Ativos) 

43399 Equipamento básico adquirido por razões ambientais 

43799 Outros ativos fixos tangíveis adquiridos por razões ambientais 

43899 Depreciações acumuladas de ativos fixos tangíveis ambientais 

44599 Licenças de emissão 

Dispêndios de Caráter Ambiental (Gastos) 

62199 Trabalhos especializados relativos ao ambiente 

622499 Honorários relativos a questões ambientais 

63299 Remuneração ao pessoal (de caráter ambiental) 

64299 Depreciações de ativos fixos tangíveis ambientais 

688299 Donativos para “causas” ambientais 

Rendimentos de Caráter Ambiental 

71399 Vendas de resíduos 

75199 Subsídios do Estado para questões ambientais 

75299 Subsídios de outras entidades para questões ambientais 

781399 Rendimento de estudos e projetos relativos ao ambiente 
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     4.8 Relato Ambiental 

     Além do referido na NCRF 26, algumas empresas não são obrigadas a publicar mais 

nenhuma informação ambiental no relatório e contas. No entanto, é cada vez mais 

comum, as empresas optarem por fazer divulgação ambiental de forma voluntária. Esta 

tanto pode ser incluída nas contas financeiras da empresa, como podem ser realizados 

relatórios ambientais autónomos. 

     4.8.1 Demonstração dos Resultados 

     A demonstração dos resultados apresenta os resultados do exercício de uma empresa, 

com todos os gastos e rendimentos associados. No entanto, a NCRF 26 é omissa 

relativamente à apresentação sobre matérias ambientais, pelo que não há qualquer 

orientação no sentido de apresentar na demonstração dos resultados valores ambientais 

separados. Porém, a classificação dos gastos e dos rendimentos de caráter ambiental têm 

como objetivo auxiliar as empresas a identificar, com a maior precisão possível, todas 

as ações e operações ambientais que devam ser refletidas no balanço e na demonstração 

dos resultados da empresa.  

     É por isso referido por vários autores a possibilidade das empresas apresentarem uma 

demonstração dos resultados que apresente exclusivamente as contas criadas para a 

evidenciação e mensuração da informação ambiental ou incluir todos os gastos e 

rendimentos com uma coluna em separado para os gastos e rendimentos ambientais, de 

forma a ser mais fácil a sua análise.  

     Tal como sugere FERREIRA (2000), depois de criadas contas específicas para gastos e 

rendimentos ambientais, tal como foi sugerido anteriormente no último ponto, deveria 

também ser criada uma conta de Resultados
80

, o que permitiria que a informação 

ambiental fosse incluída na demonstração dos resultados. 

      Também EUGÉNIO (2004) sugere que pode ser criada uma demonstração dos 

resultados estritamente ambiental, i.e., com informação apenas sobre os gastos e 

rendimentos ambientais. Este tipo de mapas permitiria perceber em que medida é que os 

gastos ambientais estão a ser compensados pelos rendimentos ambientais, devendo ser 

vistos como mapas internos de apoio à gestão. O resultado ambiental, positivo ou 

                                                             
80 Conta 8. 
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negativo, poderia ser comparado com o resultado total da empresa, elaborando-se rácios 

no sentido de uma análise financeira que completasse a análise contabilística. 

     De seguida, no esquema 9, apresenta-se um exemplo da demonstração dos resultados 

com as rubricas a considerar quer na conta de Gastos quer na conta dos Rendimentos, o 

que proporcionaria uma nova conta da classe 8 (Resultado Ambiental), que obviamente 

seria parte integrante do resultado final do exercício da empresa. 

Esquema 9: Demonstração dos Resultados Ambientais 

Demonstração dos Resultados  

(+) Rendimentos Ambientais 

 Provenientes de bens “verdes” produzidos. 

 Provenientes de melhorias na qualidade ambiental. 

 Provenientes de produtos reciclados. 

 Provenientes de redução no consumo de matérias (por reciclagem). 

 Outros rendimentos derivados da atuação ambiental. 

(-) Gastos Ambientais 

 Derivados das matérias usadas. 

 Derivados de ações de remediação. 

 Derivados de manipulação e tratamento de resíduos. 

 Derivados de atos administrativos. 

 Derivados de amortizações. 

 Derivados de prémios de seguro. 

 Outros gastos provenientes da atividade da empresa. 

     (=) Resultado Ambiental  

Fonte: Adaptado de AECA (cit. por FERREIRA, 2000, p.122). 

      4.8.2 Balanço 

     Na NCRF 26 nada é referido relativamente à divulgação no balanço. Contudo, todas 

as rubricas do balanço podem ser afetadas por questões ambientais, nomeadamente, 

ativo, capital próprio e passivo.  

     Segundo RAUPP (2002, cit. por GOMES, 2010, p.34), o balanço ambiental tem como 

principal objectivo tornar pública, para fins de avaliação de desempenho, toda e 

qualquer atitude das entidades, com ou sem finalidade lucrativa, mensurável em 

moeda, que possa influenciar ou vir a influenciar o meio ambiente, assegurando que 

custos, activos e passivos ambientais sejam reconhecidos a partir do momento de sua 

identificação, em consonância com os princípios fundamentais de Contabilidade. 
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     No quadro 6 encontram-se discriminadas algumas situações relativas ao meio 

ambiente a serem consideradas em cada uma das rubricas e o impacto que estas 

produzem em cada uma das contas do ativo, do passivo e do capital próprio. 

Quadro 6: Impacto da Informação Ambiental no Balanço 

Rubricas Matérias Ambientais 

A
T

IV
O

 

Ativos 

fixos tangíveis 

 adquire com o objetivo de melhorar a sua atuação a 
nível ambiental;  

tados por questões ambientais (diminuição de 

valor).  

Ativos 

intangíveis 
 

 

Investimentos 

financeiros 

a devido a irregularidades detetadas em 

auditorias ambientais;  

necessários para fazer face a novas políticas ambientais da 

empresa.  

Amortizações  aceleradas por motivos ambientais. 

Existências 

    Stock obsoleto devido a:  

 ambiental;  

-primas mais “amigas” do ambiente;  

 por razões 
ambientais.  

Clientes 
indemnizações por questões ambientais.  

C
A

P
IT

A
L

 

P
R

Ó
P

R
IO

 Capital tores ambientais. 

Reservas  ambiente. 

Resultados no ambiente, ou  

entos e redução de gastos por otimização do 

processo produtivo e melhoria da imagem da empresa.  

P
A

S
S

IV
O

 

Provisões Provisões para riscos ambientais. 

Financiamentos 
investimentos em tecnologias mais limpas. 

Outras contas a 

pagar 

o de danos, multas e penalidades ambientais. 

 

Fornecedores 
-

estabelecidas 

Fonte: Adaptado de GONÇALVES & HELIODORO (2005, cit. por PIRES, 2009, p.51-52). 

     Podem apresentar-se modelos de balanços apenas com referências ambientais. O 

esquema 10 exemplifica modelos possíveis. O segundo modelo apresenta valores 

ambientais separados podendo a empresa utilizar o número de anos que pretender, 

possibilitando assim a comparação com anos anteriores. 
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Esquema 10: Tipos de Balanços Ambientais 

Balanço com Valores Ambientais 

 Total 
Valores especificamente 

ambientais 
Outros valores 

N N-1 N-2 N N-1 N-2 N N-1 N-2 

Ativo          

...............          

...............          

Passivo          

...............          

...............          

 

Balanço Patrimonial Ambiental 

      Ativo Fixo 

Equipamentos: 

 Poluidores 

 Não poluidores 

 Antipoluição 

      Capital Próprio 

 Reservas de contingências para 

passivos ambientais 

 

      Passivo a Longo Prazo 

 Provisões para passivos ambientais       Ativo Circulante 

Stocks: 

      Custo aquisição/produção 

      (-) custos ambientais 

      Passivo Circulante 

 Provisões para passivos ambientais 

Fonte: Adaptado de AECA (cit. por FERREIRA, 2000, p.140). 

     4.8.3 Ecobalanço ou Balanço Ecológico Global 

     As empresas podem divulgar a informação ambiental nas contas anuais e no relatório 

de gestão, mas também podem optar por divulgá-la em documentos próprios e 

independentes das DF. 

     Para FERREIRA (2000), o ecobalanço ou balanço ecológico global é um balanço 

quantitativo, dos fluxos de matéria e energia de uma dado sistema, que pretende medir o 

impacto sobre o ambiente provocado pelo dito sistema. Este sistema pode ser ciclo de 

vida de um produto ou apenas uma das suas fases, uma instalação produtiva ou várias, 

basicamente pode dizer-se que terá o alcance que se desejar. 
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     Tal como explica EUGÉNIO (2004, p.155), o ecobalanço é um balanço autónomo, 

representado por um esquema mais simples de inputs e outputs em que o valor dos 

fluxos é obtido numa primeira fase pelo sistema de informação contabilístico existente 

na empresa. 

     Gonçalves & Heliodoro (2005, cit. por PIRES, 2009, p.53) afirmam que, os ecobalanços 

são um instrumento quantitativo, objectivo e multicritério, evidenciando o esquema do 

ciclo de vida do produto. A elaboração deste balanço exige que o contabilista recorra a 

especialistas, nomeadamente advogados, engenheiros e técnicos ambientais. 

      O mapa seguinte, representado no esquema 11, tem algumas características 

específicas que devemos realçar, desde logo porque não evidencia o método digráfico. 

Devemos também realçar que não se apresenta em valores monetários, mas sim em 

quantidades. 

Esquema 11: Ecobalanço 

Fluxos de Entrada Sistema Fluxos de Saída 

 

 

  

Balanço do Produto 

Balanço do Processo 
Balanço da Empresa 

Fonte: Adaptado de FERREIRA (2000, p.142). 

Bens de investimento 

MP e Subsidiárias 

Energia 

Água 

Ar 

Extração de MP 

Transformação das MP 

Produção 

Distribuição 

Reciclagem 

Descargas 

Produtos acabados e 

subprodutos 

Resíduos sólidos 

Emissões aéreas 

Efluentes líquidos 

Calor 

Ruído 

Administração 
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    Conforme podemos verificar no esquema 11, a primeira componente contém todos os 

fluxos de entrada e saída de materiais e energia que ocorrem na empresa ao longo de um 

ano, a segunda mostra os recursos e a energia usados em processos produtivos 

específicos, enquanto a terceira serve para fornecer à administração informações sobre 

os impactos ambientais do produto em causa. 

     FERREIRA (2000) realça que, a implementação do ecobalanço necessita do apoio de 

uma equipa “verde", onde devem estar representadas todas as funções da empresa
81

 e 

especialistas ambientais, para que se possam também discutir eventuais oportunidades 

de melhorias no desempenho ambiental e de redução dos custos. 

     4.9 Considerações Finais 

     Fomos percebendo ao longo deste capítulo que a temática da Contabilidade 

Ambiental tem vindo a ganhar uma grande importância ao longo dos últimos anos. Cada 

vez mais se verifica uma crescente preocupação em cuidar e preservar o meio ambiente. 

E uma vez que a Contabilidade é fruto da recolha de informação, esta deve ser 

analisada, e devidamente explicada, para poder ajudar-nos a compreender de que forma 

os recursos têm vindo a ser usados. 

     A Contabilidade Ambiental deve procurar identificar e registar os eventos ambientais 

de forma a auxiliar os gestores na tomada de decisões, através da utilização de relatórios 

contabilísticos, desde que essa evidenciação seja efetuada de uma forma fidedigna e 

transparente. Assim, fomos apresentando algumas vantagens da aplicação da 

Contabilidade Ambiental, tais como a potencialização da racionalização de gastos, a 

melhoria do planeamento e controlo das atividades de gestão ambiental da empresa. 

     No caso concreto de Portugal, como linha de orientação para as empresas, tentou-se 

salientar a importância da NCRF 26 – Matérias Ambientais. As suas recomendações 

incidem, essencialmente, no reconhecimento de passivos e de dispêndios de caráter 

ambiental, na mensuração de passivos ambientais e na apresentação e divulgação da 

informação ambiental. No entanto, pensa-se que esta Norma podia ter ido mais além, 

nomeadamente no reconhecimento de rendimentos ambientais. A criação de contas 

específicas para questões ambientais no plano de contas do SNC, seria também um 

enorme passo para o desenvolvimento do relato financeiro no plano ambiental. 

                                                             
81 Tais como: produção, controlo de qualidade, compras, pessoal, etc. 
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Capítulo V 

AUDITORIA AMBIENTAL 
 

Um homem inteligente resolve os seus 

problemas. Um homem sábio evita que 

eles aconteçam. 

 

Albert Einstein 
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     5.1 Enquadramento 

     A responsabilidade social das empresas verifica-se de várias formas, sendo uma 

delas, o respeito pelo melhoramento da qualidade do ambiente. Impõe-se então às 

empresas que detenham procedimentos “amigos do ambiente” de forma continuada, 

pois a sociedade cabe estar atenta aos impactos ambientais resultantes das suas 

atividades. 

     Conforme refere LEMOS (2007, p.36), as empresas, sendo a principal fonte de 

poluição, compreenderam já que a opinião pública está disposta a penalizá-las ou a 

premiá-las em virtude do seu desenvolvimento ambiental. Por outro lado, as restrições 

crescentes impostas pela legislação, por motivos de ordem concorrencial e o 

desenvolvimento de políticas económicas que promovam o desenvolvimento sustentado, 

apontam para o mesmo caminho. 

     As organizações estão a virar cada vez mais as suas atenções para os potenciais 

impactos ambientais das suas atividades, produtos ou serviços e a implementação de um 

Sistema de Gestão Ambiental (SGA) é tida como inevitável. Para FERREIRA (2000), 

como consequência da implementação de um SGA elaborar-se-ão documentos com 

informação ambiental certificada que terá como objectivo principal permitir adotar 

linhas de ação tendentes à redução da poluição e ao comportamento ambiental da 

organização e das pessoas que nela trabalham. 

     Todos esses documentos atrás mencionados deverão ser sujeitos a avaliação através 

da realização de auditorias, às quais se dá o nome de Auditorias Ambientais (AA). 

Importa salientar que, a AA só terá significado se estiver integrada num contexto mais 

amplo, i.e., se for entendida à luz de um SGA, caso contrário não passará apenas de uma 

verificação ambiental. 

     As AA surgiram no ambiente norte-americano nos finais dos anos setenta, em 

consequência do aparecimentos das, cada vez mais exigentes, leis ambientalistas e 

foram desde então consideradas como instrumentos de gestão, pois permitem encontrar 

formas de não só promover uma melhor utilização dos recursos, mas também de 

melhorar a imagem da empresa e consequentemente da sua competitividade. 

     Uma AA surge então como forma de avaliar o progresso relativamente aos objetivos 

fixados, como meio de detetar novos problemas emergentes, bem como de procurar 

processos inovadores para melhorar a qualidade ambiental global. 
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     5.2 Sistema de Gestão Ambiental 

     Para além do preço e da qualidade dos produtos, a preocupação das empresas com o 

ambiente é um fator crescente de escolha quer nos consumidores individuais quer 

institucionais. A existência de um SGA garante ao consumidor que o produto que está a 

adquirir é fabricado por um processo onde os limites definidos pela legislação ambiental 

em vigor são respeitados. 

     Para CASEIRÃO (2000, cit. por PIRES, 2009, p.54), a pressão que a opinião pública e a 

legislação exercem, faz com que as empresas sintam a necessidade de ter em conta a 

implementação de medidas de uma forma mais sistemática e integrada na gestão global 

da organização. É neste contexto que se começaram a desenvolver os SGA que se têm 

vindo a tornar um grande aliado das organizações que procuram manter os seus 

processos, aspectos e impactos ambientais sob controlo. 

     No entender de LEMOS (2007), para além do preço e da qualidade dos produtos, a 

preocupação das empresas com o ambiente é um fator crescente de escolha quer nos 

consumidores individuais quer institucionais. Assim, a implementação de um SGA 

constitui boas oportunidades na obtenção de lucro a médio e longo prazo, mas exige das 

empresas uma organização e planificação exaustiva apoiada também na Contabilidade. 

     O SGA é a parte do sistema global que inclui a estrutura funcional, 

responsabilidades, processos, procedimentos e recursos para a definição e realização da 

política de ambiente da empresa incluindo a política ambiental, os objetivos e princípios 

a obedecer em matéria ambiental. 

     Segundo EUGÉNIO (2004), são várias as motivações para a implementação de um 

SGA, tais como: 

 O mercado e as suas exigências; 

 A obtenção de vantagens competitivas (ambiente como recurso estratégico); 

 A pressão por parte de clientes/fornecedores; 

 A prevenção ou redução de possíveis multas no futuro; 

 A redução nos prémios de seguros; 

 A melhoria da imagem pública da empresa; 

 A maior motivação por parte dos funcionários. 
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     São vários os fatores que podem levar uma empresa a implementar um SGA. No 

quadro 7, estão apresentados de forma resumida alguns benefícios na implementação de 

um SGA, que podem passar desde os benefícios económicos, até aos benefícios 

estratégicos e ambientais. 

Quadro 7: Benefícios na Implementação do SGA 

Benefícios Consequências na Implementação do SGA 

E
co

n
ó
m

ic
o
s R

e
d

u
ç
ã
o
 d

o
s 

C
u

st
o
s 

 Redução do consumo de água, energia e outros inputs; 

 Reciclagem, venda e aproveitamento de resíduos; 

 Redução de multas e penalidades por poluição; 

 Redução de produção de resíduos. 

A
u

m
e
n

to
 d

a
 R

ec
ei

ta
 

 Aumento da contribuição marginal de “produtos verdes”, que podem ser 

vendidos a preços mais altos; 

 Aumento da participação no mercado, devido a inovação dos produtos e a 

menor concorrência; 

 Linhas de novos produtos para novos mercados; 

 Aumento da procura de produtos que contribuam para a diminuição da 

poluição. 

E
st

ra
té

g
ic

o
s 

 Melhoria da imagem institucional; 

 Renovação da carteira de produtos; 

 Aumento da produtividade; 

 Alto empenho do pessoal; 

 Melhoria nas relações de trabalho; 

 Melhoria da criatividade para novos desafios; 

 Melhoria das relações com os órgãos governamentais, comunidade e grupos 

ambientalistas; 

 Acesso assegurado ao mercado externo; 

 Aumento de confiança na empresa por parte dos consumidores; 

 Melhor adequação aos padrões ambientais. 

A
m

b
ie

n
ta

is
 

 Melhoria do desenvolvimento ambiental da empresa; 

 Redução da gravidade e ocorrência de acidentes; 

 Influência junto de fornecedores e clientes para a adoção de melhores práticas ambientais. 

Fonte: Adaptado de NORTH (1992, cit. por PIRES, 2009, anexos, p.36). 

     A existência de um SGA leva a que a empresa incorra em determinados custos e 

tenha de realizar investimentos diretamente relacionados com o SGA. Por esta razão, 

torna-se imperioso a análise e controle dos custos e investimentos, como para todas as 

atividades das empresas a Contabilidade é uma ferramenta fundamental, como base de 

informação e análise com vista à tomada de decisões. Assim, para que se possa tomar 

decisões sobre matérias ambientais, a Contabilidade Ambiental torna-se fundamental. 
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     A escolha do SGA mais apropriado depende dos objetivos e condições concretas de 

cada empresa. Existem vários sistemas e ferramentas que podem auxiliá-las a 

concretizar os seus objetivos. Segundo LEMOS (2007, p.36), um SGA deve conter, entre 

outros, os seguintes elementos básicos: 

 Uma declaração de intenções e de compromisso referente à política ambiental 

que terá de ser definida pelo órgão de gestão; 

 Um conjunto de metas, objetivos e procedimentos de gestão que disciplinam a 

implementação do sistema; 

 Um conjunto de procedimentos organizacionais, operacionais e de formação 

profissional dos colaboradores; 

 Um sistema de inspeção e relato de eficiência do desempenho de todo o sistema. 

     Segundo LEMOS (2007), uma das maiores pressões sobre as empresas para o 

desenvolvimento de um SGA é a satisfação dos stakeholders, uma vez que, cada vez 

mais reclamam integridade, respeito e transparência relativamente aos danos causados 

ao meio ambiente. 

     Uma empresa que implemente um SGA estará numa situação de vantagem 

competitiva quando tiver clientes ambientalmente sensíveis. Para evidenciar que a 

organização tem responsabilidades ambientais, esta deve dispor de um SGA em 

conformidade com uma norma, podendo de seguida alcançar a certificação que é 

emitida por uma empresa certificadora, tal como é demonstrado no esquema 12. 

Esquema 12: A Responsabilidade Ambiental na Gestão Empresarial 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de MONTEIRO (2006, p.1). 

Desenvolviment

o Sustentável 

Pressões  

Sociais 

Responsabilidade 

Ambiental 

SGA 

Certificação Legal 



  Contabilidade Ambiental 
 

Bruno Almeida 91 

     5.3 Normativos Ambientais 

     Os vários SGA não seguem um percurso único, podendo apresentar caraterísticas 

diversas. A escolha do mais apropriado depende dos objetivos e condições concretas de 

cada empresa. A decisão depende das caraterísticas de cada uma e da adaptabilidade dos 

SGA aos objetivos e condições específicas da empresa em causa. Entre as hipóteses 

possíveis contam-se: 

 As normas produzidas pela Environmental Protection Agency (EPA); 

 O Sistema de Gestão Ambiental British Standard 7750 (BS 7750); 

 Sistema Comunitário do Rótulo Ecológico 

 A certificação pela norma internacional ISO 14001 da lnternational 

Organization for Standardization (ISO); 

 O Sistema Comunitário de Ecogestão e Auditoria, internacionalmente conhecido 

por Eco Management and Audit Scheme (EMAS). 

      As duas primeiras apresentam regras e normas menos rígidas que as restantes. Em 

relação a Portugal, são aplicáveis duas normas de gestão do ambiente, a série ISO 

14000
82

 e o EMAS. É ainda possível recorrer ao Sistema Comunitário do Rotulo 

Ecológico, no caso de se pretender um sistema orientado para o produto. 

     5.3.1 Environmental Protection Agency 

     A EPA tem desenvolvido vários programas ambientais com objetivos concretos de 

remediar determinadas situações de poluição. São, por isso, normas muito específicas. 

De uma forma geral, as empresas que pretendem um sistema mais genérico optam por 

um dos outros sistemas já existentes. 

      5.3.2 Sistema de Gestão ambiental British Standard 

     O sistema BS 7750 foi publicado em março de 1992
83

 no Reino Unido, com o 

objetivo de encorajar as empresas a estabelecer um sistema estruturado para a avaliação, 

gestão e implementação das suas performances ambientais e identificar prioridades, 

                                                             
82

 Que inclui a ISO 14001. 
83 Posteriormente revisto em 1994. 
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fixar objetivos e metas ambientais pertinentes, facilitar o planeamento, controlo, 

monitorização, desenvolver ações corretivas, auditorias e revisão das atividades para 

assegurar que as políticas estejam de acordo com o que é mais relevante. 

      5.3.3 Sistema Comunitário do Rótulo Ecológico 

     O sistema do rótulo ecológico é um sistema orientado para o produto que tem como 

objetivo promover a conceção, produção, comercialização e utilização de produtos com 

impacto ambiental durante todo o seu ciclo de vida. Permite também informar os 

consumidores sobre o impacto dos produtos no ambiente. Este sistema é voluntário e 

aplicável à generalidade dos produtos, independentemente de serem fabricados na UE 

ou importados de Países Terceiros.  

      O sistema tem duas fases distintas: 

 A elaboração dos critérios com base numa análise do ciclo de vida dos produtos, 

tendo em conta um modelo indicativo de avaliação que compreende a 

importância de resíduos, poluição e degradação do solo, contaminação da água, 

ruído, consumo de energia, consumo de recursos naturais e efeito nos 

ecossistemas; 

 A atribuição do rótulo a um determinado produto, que é da responsabilidade de 

uma comissão de seleção. 

     Na visão de EUGÉNIO (2004, p.169), este sistema é indicado aquando da exigência de 

uma boa imagem, visto que os consumidores preferem produtos amigos do ambiente. 

      5.3.4 International Organization for Standartization 

     A ISO 14001 foi criada em 1996 e é um instrumento voluntário de gestão ambiental, 

direcionada para a envolvente externa da empresa. Os objetivos desta norma passam por 

estabelecer padrões de desempenho que permitam minimizar os efeitos adversos que a 

atividade tem no ambiente. 

     Com base na norma ISO 14001, várias empresas implementam um SGA, tentando 

assim atingir os seus objetivos, que podem ser de minimizar as influências no meio 

ambiente dos seus processos produtivos, ter possibilidade de entrar em determinados 

mercados ou simplesmente melhorar a sua imagem perante os clientes. 
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     Mencionando CASEIRÃO (2003, cit. por PIRES, 2009, anexos, p.37), estas são as primeiras 

normas sobre o ambiente a ganhar reconhecimento ambiental e espera-se assim, 

conseguir dar um passo importante na uniformização e harmonização global, o que 

colocará todas as empresas que a utilizam, em pé de igualdade, independentemente do 

país em que operam. 

     A norma ISO 14001 está dividida nas seguintes categorias: 

     Sistemas de Gestão Ambiental – a norma ISO 14001 é a norma de referência para a 

implementação de um SGA e especifica os requisitos que podem ser objetivamente 

auditáveis para efeitos de certificação. Direciona-se para a envolvente externa da 

empresa, estabelecendo padrões de desempenho que permitam minimizar os efeitos 

adversos que a sua atividade tem no ambiente.  

     Esta norma apresenta um vasto conjunto de métodos analíticos de amostragem e 

teste, destinados a lidar com desafios ambientais específicos. Foram desenvolvidas mais 

de 350 standards internacionais para a monitorização de aspetos ambientais, tais como a 

qualidade do ar, da água e do solo, destinados a fornecer às organizações dados 

cientificamente válidos acerca dos efeitos ambientais da sua atividade económica. 

     A norma ISO 14004 é um guia para a implementação de um SGA, funcionando 

como uma "ferramenta interna" que providencia orientações para a implementação de 

um SGA segundo a ISO 14001. Esta norma inclui exemplos, descrições e opções que 

orientam quer na implementação do sistema, quer no reforço de integração com o 

sistema geral de gestão da organização. 

     Auditorias Ambientais - a ISO 19011 dá uma explicação clara dos princípios de 

auditoria a sistemas de gestão. Estabelece diretrizes que possibilitam a gestão efetiva de 

programas de auditoria, a definição de guias no que concerne a realização de auditorias 

internas e/ou externas, incluindo, entre outros fatores, a definição da equipa responsável 

pela condução da auditoria, a definição de objetivos, âmbito e critérios de auditoria, e 

ainda a preparação e execução da auditoria propriamente dita. Determina também 

diretrizes no que respeita à definição das competências necessárias por parte dos 

membros da equipa auditora, descrevendo o seu processo e fatores de avaliação, como 

atributos pessoais, conhecimentos, competências, experiência profissional, etc. 

     Avaliação da Performance Ambiental - a norma ISO 14031 é uma norma cujo 

objetivo é a definição de um processo de avaliação do desempenho ambiental dos 

sistemas das organizações. Inclui também exemplos de indicadores ambientais. 
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     Sistema Ambiental de Etiquetas - a norma ISO 14020 é uma norma de referência 

para a rotulagem ecológica. 

     Análise em Ciclo de Vida - a norma ISO 14040 é uma norma desenvolvida com o 

objetivo de encorajar as entidades oficiais, as organizações privadas e o público para 

uma abordagem dos assuntos ambientais de forma integrada durante todo o seu ciclo de 

vida, ou seja, desde o seu nascimento até à sua extinção. 

      5.3.5 Sistema de Ecogestão e Auditoria EMAS 

     O EMAS
84

 ou sistema de ecogestão e auditoria é um sistema em que podem 

participar, de forma voluntária, as empresas que desenvolvem atividades industriais para 

avaliar e melhorar de forma continuada os impactos ambientais dessas atividades e 

informar o público sobre o comportamento e progressos das instalações industriais em 

termos de ambiente. 

     Segundo PIRES (2009), os objetivos desta norma passam pela avaliação e melhoria 

contínua do comportamento ambiental das atividades industriais exigindo que as 

empresas definam objetivos e apliquem políticas, programas e sistemas eficazes de 

gestão ambiental, de forma a assumir compromissos para essa melhoria do 

comportamento ambiental e fornecer informações ao público nesta matéria.  

     A credibilidade do EMAS assenta na verificação do cumprimento dos requisitos de 

adesão ao sistema, verificação que é efetuada a três níveis: verificador ambiental 

acreditado, o sistema de acreditação e o organismo competente. O processo de 

verificação é sempre antecedido pela fase de implementação, concluindo-se o processo 

com a fase de registo, conforme podemos verificar no esquema 13. 

Esquema 13: Fases do Processo de Registo das Instalações pelo EMAS 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

                                                             
84

 Suportado pelo Regulamento (CE) nº761/2001 de 19 de março, alterado pelo Regulamento (CE) 
nº196/2006 de 3 de fevereiro, que revoga o Regulamento (CEE) nº1836/93 de 29 de junho. 
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      Segundo BATISTA (2013, p.65), a utilização do EMAS pressupõe algumas vantagens:  

 Evidencia de forma credível o compromisso da empresa de ir mais além do que 

o cumprimento da legislação ambiental que lhe é obrigatória e estabelece com as 

entidades reguladoras esquemas de confiança mútua baseados no rigor e 

transparência do EMAS, conforme refere a Direcção-Geral do Ambiente;  

 Possibilita o uso do logótipo EMAS na sua denominação, nos documentos e nas 

suas instalações fabris, o que constitui uma melhoria assinalável da imagem da 

empresa junto dos investidores, clientes, fornecedores, etc;  

 Divulga publicamente, de forma credível, os progressos ambientais verificados 

na empresa aderente, através da publicação de uma declaração ambiental 

validada por uma entidade dependente;  

 Integra a empresa aderente numa lista de empresas da UE que respeitam os 

níveis adequados de performance ambiental.  

     As matérias ambientais podem também ser divulgadas em relatórios ambientais 

autónomos. Estes relatórios ambientais são de publicação obrigatória, para prestação de 

informações ao público sobre o desempenho ambiental da empresa, se for certificada 

pelo EMAS. Aplica-se a todas as organizações interessadas em melhorar, 

voluntariamente, o seu comportamento ambiental e tem de ser auditada e aprovada por 

um verificador ambiental acreditado. 

     5.4 Auditoria Ambiental 

     O objetivo da auditoria às DF é o de habilitar o auditor a expressar uma opinião se as 

DF estão ou não preparadas, em todos os aspetos materiais, de acordo com uma 

estrutura conceptual de relato financeiro
85

. Segundo EUGÉNIO (2009), para que as DF 

apresentem todos os aspetos materiais devem conter as caraterísticas essenciais da 

informação financeira, nomeadamente serem completas, ou seja, incluírem todas as 

informações relevantes que possam afetar a opinião dos leitores das DF. É nesta 

perspetiva que as matérias ambientais podem assumir especial importância no contexto 

de uma auditoria às contas, pois as matérias ambientais estão a tornar-se cada vez mais 

significativas para um número crescente de entidades. 

                                                             
85 Identificada por ISA 200 – Objetivo e Princípios Gerais que Regem uma Auditoria de DF. 
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      5.4.1 Conceito de Auditoria Ambiental 

     Citando a AAA (s/d., cit. por BATISTA, 2013, p.66), a auditoria em sentido lato, é o 

processo sistemático de, objetivamente, obter e avaliar provas acerca da 

correspondência entre asserções económico-financeiras, situações e procedimentos em 

relação a critérios pré-estabelecidos e comunicar as conclusões aos utilizadores 

interessados.  

     Já em relação à auditoria interna, o Institute of Internal Auditors (IIA), descreve-a 

como uma função de avaliação independente, estabelecida numa organização, para 

examinar e avaliar as suas atividades, como um serviço à própria organização. O 

objetivo da auditoria interna é o de auxiliar os membros da organização no 

cumprimento eficaz das suas responsabilidades. Com esse objetivo fornece-lhes 

análises, avaliações, recomendações, conselhos e informações respeitantes às atividades 

objeto de revisão. O objetivo da auditoria inclui a promoção de um controlo eficaz a 

custos razoáveis. 

    Em relação às auditorias de caráter ambiental, a UE (1993, cit. por FERREIRA, 2000, 

p.152) definiu-a como sendo, um instrumento de gestão que inclui uma avaliação 

sistemática documentada, periódica e objectiva, de como o desempenho da 

organização, da gestão e dos equipamentos, tem o objectivo de salvaguardar o 

ambiente facilitando o controlo das práticas ambientais e avaliando a obediência às 

políticas da empresa, que deverão estar em consonância com os requisitos legais. 

     Deste modo, as AA fazem com que a empresa cumpra os normativos legais, 

ajudando a gestão a encontrar a opção ambiental correta para a empresa. Pretende-se 

também obter, de determinada organização ou atividade, dados concretos e objetivos 

que permitam auxiliar a gestão de topo a conhecer o desempenho ambiental da sua 

organização. 

     As AA são um tipo particular de auditoria pouco conhecido e divulgado em todo o 

mundo. No entanto, nos últimos anos, tem-se imposto como consequência do aumento 

dos relatórios de desempenho ambiental. Uma AA pode ser realizada em duas grandes 

vertentes: operacional e de conformidade e contabilístico-financeira. A primeira é 

focalizada no Regulamento Comunitário EMAS, contudo a segunda é a mais 

direcionada à natureza do trabalho em questão. 
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      Na opinião de EUGÉNIO (2011), a AA pode ocorrer em três diferentes perspetivas:  

 Na perspetiva de um SGA; 

 Na perspetiva de uma auditoria ao relatório de contas no que se refere à 

informação financeira ambiental; 

 Na perspetiva de um relatório de sustentabilidade no que se refere aos 

indicadores de desempenho ambiental. 

      Na primeira perspetiva, a que ocorre no âmbito da implementação de um SGA, a 

AA visa elaborar uma avaliação precisa do SGA e das ações corretivas e preventivas 

implementadas. O controlo e a avaliação de forma sistemática, possibilita a deteção 

tempestiva das insuficiências do sistema, permitindo assim que sejam tomadas medidas 

para evitar e/ou minorar os efeitos destas.  

      5.4.2 Vantagens das Auditorias Ambientais 

     No entender de CASEIRÃO (1998, cit. por REIS, 2006, p.56), por intermédio da realização 

de AA, as empresas obtém importantes benefícios, como por exemplo:  

 Melhoria do rendimento dos recursos da empresa incrementando, 

consequentemente, a poupança; 

 Informação rigorosa de apoio à tomada de decisões ao nível de novas estratégias 

ambientais; 

 Aumento da credibilidade dos utilizadores da informação; 

 Melhoria da imagem pública da empresa junto a terceiros; 

 Redução da exposição ao risco, assente na melhoria da atuação derivada do rigor 

da informação; 

 Maior transparência e abertura a diversos atores (clientes, fornecedores, etc.). 

     Tal como refere FERREIRA (2000), as AA trazem vantagens não só para as empresas, 

mas também para o Estado. Para as primeiras porque lhes permite tomar conhecimento 

dos problemas reais e potenciais com que deverão lidar, podendo assim tomar as 

medidas corretivas mais adequadas, com vista à obediência da política ambiental 

previamente estabelecida. O Estado terá interlocutores informados e conhecedores da 

problemática ambiental e dos custos e benefícios que a redução da poluição lhes 

acarretará. 
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     Dada a sua importância e os benefícios que proporciona é crucial que as empresas 

recorram a estes instrumentos de gestão com maior frequência, tal como o fazem para 

outras áreas que não a relevação e divulgação de informação de caráter ambiental. 

      5.4.3 Fases da Auditoria Ambiental 

     Mencionando FERREIRA (2000, p.158), para se poderem fixar os objectivos e 

princípios que compõem a política ambiental da empresa, será necessário partir de 

uma Avaliação do Impacto Ambiental (AIA) e ter a preocupação de regularmente os 

ajustar em função dos resultados de auditorias que vão sendo feitas. Trata-se então, de 

um processo circular e contínuo de reajustamento permanente.  

     Tal como é descrito no esquema 14, uma AA deve ser decomposta em várias fases: 

preparação, diagnostico, ação e acompanhamento da ação. 

Esquema 14: Fases da Auditoria Ambiental 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria. 

     Fase de preparação – nesta fase define-se a equipa de trabalho da qual deverão 

constar especialistas em assuntos ambientais, pesquisa-se a informação disponível sobre 

a instalação a auditar, elabora-se um plano de trabalho e faz-se o levantamento dos 

meios físicos e tecnológicos necessários.  

     Fase de diagnóstico - analisam-se as atividades produtivas visando identificar, 

caraterizar e avaliar as questões ambientais (ex: utilização de água, nível de resíduos 

sólidos, etc.), enquadrá-las na legislação em vigor e até apurar responsabilidades.  

     Fase de ação - nesta fase é necessário elaborar um plano com o objetivo de mudar as 

práticas para corrigir ou prevenir problemas atuais ou emergentes. Este plano de ação 

Fase de preparação 

Fase de diagnóstico 

Fase de ação 

Fase de acompanhamento da ação 
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deverá ter em conta a avaliação económica da redução da poluição, confrontando a 

economia e o ambiente no que diz respeito a gastos e rendimentos.  

     Fase de acompanhamento da ação - nesta fase deve proceder-se à monitorização e 

avaliação do desempenho tendo como referência os objetivos ambientais e o plano de 

ação ambiental.  

      5.4.4 Relatório de Auditoria 

     Todo o processo de auditoria culmina com a elaboração de um relatório, a entregar à 

administração da organização, que deverá conter toda a informação ambiental recolhida 

ao longo da auditoria. 

     Segundo FERREIRA (2000, p.159), na sequência de uma AA pode divulgar-se no 

relatório as seguintes informações:  

 O impacto sobre o ambiente dos inputs usados, dos sistemas de produção e dos 

sistemas de transporte; 

 A eficiência no uso dos recursos naturais; 

 O grau de utilização de tecnologias “limpas”; 

 A qualidade do ambiente de trabalho relativamente à segurança, moral e 

produtividade dos trabalhadores; 

 A evolução nos níveis de riscos ambientais. 

     O relatório ambiental na sua forma, englobará um conjunto de páginas com notas e 

observações da equipa de auditoria, sobre aspetos observados (designadamente 

positivos e/ou dignos de realce), numa perspetiva construtiva de contribuir sempre para 

a melhoria. O relatório deve incluir o plano da auditoria e cópias dos documentos que a equipa 

de auditoria considerar relevantes. Devem constar do documento cópias das notas de melhoria, 

depois de rubricadas pelos responsáveis das respetivas áreas. O guião utilizado pela equipa de 

auditoria deve também ser arquivado junto com o relatório. 

     De acordo com o §6 da Diretriz de Revisão e Auditoria (DRA) 700, o relatório de 

revisão/autoria consiste num exame destinado a proporcionar um nível de segurança 

aceitável que permita ao revisor/auditor expressar, de uma forma positiva, a sua opinião 

sobre se tais DF tomadas como um todo estão, ou não, isentas de distorções 

materialmente relevantes. 
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     5.5 Papel do Auditor 

     Os auditores exercem um papel de importância no processo de reporte da informação 

ambiental das empresas por diversas razões: 

 Como guardiões do reporte da empresa;  

 Como poderoso grupo dentro das profissões ligadas à Contabilidade; 

 Como entidades económicas que podem desejar explorar as novas 

oportunidades de negócio proporcionadas pelas matérias ambientais. 

      Como fomos observando ao logo deste trabalho, as matérias ambientais estão a 

tornar-se significativas para um número crescente de entidades e podem, em 

determinadas circunstâncias, ter um impacto materialmente relevante nas suas DF. 

Quando as matérias ambientais sejam significativas para uma entidade, pode existir um 

risco de distorção relevante nas DF proveniente de tais matérias, nesta circunstância, o 

auditor necessita de tomar em consideração as matérias ambientais nas DF. 

      Tal como afirma EUGÉNIO (2009, p.19), para que o auditor possa expressar a sua 

opinião, é necessário durante o seu trabalho de auditoria ter recolhido prova suficiente 

e apropriada das asserções contidas no relatório e contas, incluindo das matérias 

ambientais. 

       COELHO et al. (2006) realçam que, o auditor deve também conhecer que a não 

obediência da entidade com leis e regulamentações pode afetar materialmente as DF. 

Contudo, o objetivo do auditor não é planear a auditoria para detetar falhas na lei, ou 

determinar a obediência da entidade à adequação das leis e regulamentos de caráter 

ambiental, mas sim, de emitir uma opinião relacionada com as DF. 

     No entanto, será que todos estes requisitos de conhecimentos científicos e legais 

poderão ser encontrados numa só pessoa? Tal como refere FERREIRA (2000, p.164), 

dificilmente se encontrará alguém que disponha dos conhecimentos, da experiência e 

da competência necessários ao desempenho desta função. 

     O auditor deve então usar o julgamento profissional para avaliar os fatores que 

podem incluir um risco de erro material nas DF devido a assuntos ambientais. Se o 

auditor não tiver competência para avaliar esses fatores deve obter ajuda junto de 

especialistas como advogados, engenheiros, coordenadores ou peritos em ambiente. 
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      No entender de FERREIRA (2000, p.165), a AA não deveria ser elaborada 

isoladamente, i.e., deveria ser realizada juntamente com a auditoria financeira, isto 

porque: 

 Os problemas ambientais têm repercussões nas contas da empresa, bastando 

pensar no perigo que o princípio da continuidade
86

 pode sofrer em consequência 

destas questões; 

 Os administradores e os sócios das empresas preferem, com certeza, que a 

atividade da empresa seja esmiuçada pelo menor número possível de 

“estranhos”, i.e., preferirão que a mesma equipa que é liderada pelo auditor 

financeiro, que já conhecem, realize todo o trabalho de análise e emissão de 

opinião, não esquecendo que esta hipótese leva obviamente a um menor custo 

com as auditorias. 

      Na opinião de PIMENTEL et al. (2004, p.9), o papel do auditor surge no meio de 

perturbações ambientais que irrompem das preocupações crescentes da interação entre o 

mundo dos negócios e que incluem:  

 Alterações legais (por exemplo em matérias de poluição, reconstituição 

paisagística e tratamento de resíduos); 

 Alterações legais potenciais (assuntos que ainda se encontram em discussão); 

 Relacionamento com os stakeholders (para continuarem a operar, as empresas 

devem manter a sua legitimidade com as entidades com quem se relacionam); 

 Alterações comportamentais do mercado e dos empregados;  

 Alterações de custos estruturais (aumento dos investimentos em equipamentos);  

 O aumento do poder dos órgãos regulamentadores ligados ao ambiente. 

      Concluindo, se o auditor financeiro quiser liderar uma equipa de auditoria ambiental 

terá que se submeter a uma aprendizagem das questões ligadas ao meio ambiente. De 

realçar que, o papel do auditor nesta matéria deve também passar por fomentar junto das 

suas empresas/clientes, a divulgação de informações sobre as matérias ambientais. A 

sua não divulgação conduz, em muitos casos, a informação incompleta e não rigorosa, e 

consequentemente à errada tomada de decisões por parte dos utilizadores da informação 

financeira. 

                                                             
86 Princípio da Continuidade significa que no final do Exercício Económico as organizações não terão a 
necessidade de alienar todos os seus ativos, nem pagar todos os seus passivos, nem distribuir o 
remanescente (caso exista) aos seus sócios acionistas. 
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     5.6 Certificação Ambiental em Portugal 

     A certificação consiste em demonstrar que uma empresa segue um determinado 

conjunto de normas definidas a nível nacional e internacional. A certificação permite 

também proporcionar maiores níveis de qualidade e confiança a todos os interessados, 

otimizando os processos e potenciando a redução de custos. 

     Em Portugal, o Instituto Português da Qualidade (IPQ) é a entidade responsável por 

gerir o Sistema Português de Qualidade (SPQ). O IPQ foi ciado em 1986
87

 permitindo 

ao Estado Português dotar-se de um organismo nacional responsável pelas atividades de 

normalização, certificação e metrologia. O IPQ promove o uso generalizado de 

procedimentos, técnicas, metodologias e especificações reconhecidos a nível europeu 

e/ou internacional no âmbito da qualidade
88

. 

     O SPQ é a estrutura que engloba as entidades que congregam esforços na 

dinamização da qualidade a nível nacional, com vista ao desenvolvimento sustentado do 

país e ao aumento da qualidade de vida da sociedade em geral.  

     No sentido de se proceder à certificação, as empresas devem começar por contactar 

uma entidade certificadora acreditada para o efeito. Algumas das empresas 

certificadoras a nível nacional são:  

 Associação Portuguesa de Certificação; 

 Serviços Internacionais de Certificação; 

 TUV Rheinland Portugal, Inspeções Técnicas; 

      Após serem determinadas e formalizadas todas as condições contratuais, a empresa 

certificadora deve começar por recolher toda a informação necessária para conhecer a 

atividade da empresa auditada, com vista a poder efetuar um correto e pormenorizado 

planeamento da Auditoria. No processo final da auditoria, e realizadas as ações 

corretivas, a empresa auditora deve emitir um certificado à empresa certificada, como 

forma de garantir que estiveram reunidas as condições necessárias à obtenção dessa 

mesma certificação. O certificado de conformidade deve ser constituído pelo âmbito da 

certificação, a norma de referência, a designação da entidade certificadora e 

certificadora, a data de emissão do certificado, assim como a sua validade. 

                                                             
87 Através do Decreto-Lei nº 183/86 de 12 de julho. 
88

URL:http://www.portaldaempresa.pt/CVE/pt/AreasdeInteresse/Ambiente_Energia/Avaliacao_Regula
mentacaoAmbiental. 
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     5.7 Considerações Finais 

     Uma organização, independentemente do seu tamanho, setor e atividade dever agir 

no sentido da responsabilidade e bem-estar dos agentes que a cercam, contribuindo para 

o seu desenvolvimento económico, de forma a satisfazer as necessidades presentes sem, 

com isto, comprometer a capacidade das gerações futuras satisfazerem as suas próprias 

necessidades. 

     Na visão de REIS (2006), um dos factores que contribui para o alcance da 

sustentabilidade é o reconhecimento, relevação e divulgação de informação de caráter 

ambiental. A informação ambiental a divulgar nas DF deverá ser apenas a relevante e 

deverá seguir os indicativos de divulgação presentes na NCRF 26. Outros tipos de 

mapas, que não os tradicionais, poderão ser construídos, mas apenas com o intuito de 

facilitar o tratamento da informação ambiental. 

     Assim, à semelhança da Economia, da Gestão nas suas diversas vertentes, da 

Contabilidade e de muitas outras áreas científicas, também a Auditoria necessitou de 

evoluir para responder à mutabilidade do mundo empresarial, proporcionando o 

surgimento das auditorias vocacionadas para a questão ambiental.  

     Dado o crescente aparecimento deste tipo de informação torna-se imprescindível a 

validação externa dessa mesma informação, com o objetivo de assegurar a sua 

credibilidade. No entanto, todos os investigadores e organizações profissionais são 

atualmente unânimes em afirmar que este assunto necessita de mais ampla investigação 

para que as auditorias de caráter ambiental possam realmente cumprir a sua função. 

     Para FERREIRA (2000, p.167), se mais não for, a AA pode ser considerada como a 

primeira aproximação à problemática ambiental e constituir deste modo a semente 

para uma eco-sensibilização gradual da empresa e das pessoas que nela trabalham, 

contribuindo para o aparecimento de produtos realmente “verdes”, o que por sua vez 

levará a uma melhoria das condições de vida dos habitantes de planeta Terra e ao tão 

desejado desenvolvimento sustentável. 
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     Conclusão 

     Nos últimos anos tem-se notado por parte da sociedade em geral uma maior 

preocupação pelo ambiente, uma vez que, cada vez mais se ouve falar em 

Desenvolvimento Sustentável. Começaram a surgir as primeiras campanhas de 

sensibilização para a comunidade contribuir para a preservação do ambiente, porém, 

surgiu também uma exigência maior por parte da sociedade, na medida em que 

atualmente já existe um consumo virado para a preservação do ambiente, existindo cada 

vez mais uma procura por produtos ecológicos. Estes produtos têm de surgir de 

organizações preocupadas com a preservação desse ambiente. A Contabilidade 

Ambiental surge também um pouco no âmbito do Desenvolvimento Sustentável, no 

fundo para assegurar às gerações vindouras os recursos que temos hoje. 

     Com este trabalho foi possível compreender então o conceito de Contabilidade 

Ambiental, que devido à envolvente económica, política e social, tem vindo a assumir 

uma maior importância para toda a sociedade, inclusivamente para as empresas, pois 

devido à crescente preocupação da comunidade pela preservação do meio ambiente, 

estas vêm-se também como que forçadas a divulgar as suas ações no âmbito da 

preservação, conservação, e reparação de danos ao meio ambiente. Pode afirmar-se que, 

atualmente o que as pessoas procuram não são só produtos e serviços, procuram 

também uma imagem que se adapte à filosofia de vida dessa pessoa, i.e., hoje em dia as 

pessoas procuram uma marca com a qual se possam identificar. 

     O domínio da Contabilidade ao nível social e ambiental não está restringido ao 

trabalho dos contabilistas e envolve relações simbióticas com a sociedade. Por outro 

lado, a Contabilidade pode contribuir para o discurso ambiental através de um quadro 

conceptual crítico empenhado na investigação da veracidade e autenticidade da 

informação relatada. 

      Da Recomendação da União Europeia, emitida em maio de 2001, relativa à forma 

como as empresas devem reconhecer, valorizar e divulgar nas suas DF o impacto dos 

eventos de natureza ambiental, surgiu a DC n.º 29 – Matérias Ambientais. Com a 

entrada em vigor do SNC a 1 de janeiro de 2010 a NCRF 26 - Matérias Ambientais, 

veio substituir quase na íntegra a DC n.º 29, passando a constituir o normativo 

contabilístico de referência no domínio da informação ambiental a prestar pelas 

sociedades, estando em muito suportada nas normas internacionais de relato financeiro 

do IASB.  
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     Estudos indicam que cada vez mais empresas implementam o SGA, tentando assim, 

atingir os seus objetivos, que podem ser de minimizar as influências no meio ambiente 

dos seus processos produtivos, ter possibilidade de entrar em determinados mercados ou 

simplesmente melhorar a sua imagem perante os clientes. A existência de um SGA, leva 

a que a empresa incorra em determinados custos e tenha de realizar investimentos 

diretamente relacionados com o SGA. Por esta razão, torna-se imperioso a análise e 

controle dos custos e investimentos. Como para todas as atividades das empresas a 

Contabilidade é uma ferramenta fundamental, como base de informação e análise com 

vista à tomada de decisões. Assim, para que se possam tomar decisões sobre matérias 

ambientais a Contabilidade Ambiental torna-se fundamental. 

     O papel da Auditoria ao relato financeiro de matérias ambientais deverá ser realizado 

no sentido de identificar situações de não conformidade legal, operacional e 

contabilística que possam provocar um impacto significativo nas DF. Os auditores 

desempenham então um importante papel no tema da divulgação ambiental. As maiores 

empresas de Auditoria parecem estar mais sensibilizadas e tecnicamente apetrechadas 

para responder às novas exigências, sentindo-se, no entanto, por parte das pequenas 

empresas, a necessidade de que existam orientações profissionais, por oposição à 

existência de normas de Auditoria mais rígidas relativamente às matérias ambientais.  
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