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Conceito
 
De acordo com a NCRF 6, um ativo intangível é um ativo não monetário identificado sem 
substância física. E que deve corresponder aos seguintes critérios para ser contabilizado 
no balanço:

 ↗ Não possuir substância física
 ↗ Não ser monetário
 ↗ Ser identificável

 ↗ Gerar benefícios futuros
 ↗ Valor mensuravel com confiabilidade

Impacto Fiscal

“As despesas com projetos de desenvolvimento podem ser 
considerados como gasto fiscal no período de tributação em que 
sejam suportadas, ainda que os elementos deles resultantes sejam 
reconhecidos como ativos intangíveis nas demonstrações financeiras 
dos sujeitos passivos.” (n.º 1 do art 32 do CIRC).

Definições

Critérios  de  reconhecimento
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ROI2 mede a rentabilidade do investimento da 
empresa no desenvolvimento de determinado  AI.

Ativos Intangíveis
Gerados Internamente

Benefícios

 ↗ Valorizar o ativo da empresa (Conta 44 do Balanço);
 ↗ Maior transparência do Balanço;
 ↗ Estabelecer comparações diretas entre empresas do mesmo setor;
 ↗ Incremento do indicador de performance operacional da empresa;

 ↗ Aumento da competitividade da empresa pelo potencial de geração de valor;
 ↗ Tracking fiável dos projetos desenvolvidos através de recursos próprios;
 ↗ Mensuração fundamentada do valor gerado internamente;

 ↗ ROI2 - Return On Investment on Innovation.
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Ativo Intangível gerado internamente
 
Para os ativos intangíveis gerados internamente, é necessário que além dos requisitos 
mencionados anteriormente a entidade classifique a criação do ativo em:

Gasto Gasto Atívo Intangível
Quando se consegue
demonstrar tecnicamente o AI

Fase de Investigação

Nenhum ativo intangível resultante de pesquisa deve ser reconhecido no balanço 
patrimonial. Os gastos com pesquisa devem ser reconhecidos como despesa assim que 
realizados.

Fase de Desenvolvimento

Segundo a NCRF 6 um ativo intangível resultante de desenvolvimento deve ser somente 
se a entidade puder demonstrar os seguintes aspectos:

 ↗ Possuir viabilidade técnica;
 ↗ Intenção de usar ou vender o ativo intangível;
 ↗ Capacidade de usar ou vender o ativo intangível;
 ↗ Geração de benefícios económicos futuros;
 ↗ Capacidade de concluir o projeto;
 ↗ Capacidade de mensurar os gastos.

Fase de Investigação Fase de Desenvolvimento
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Atividades de Investigação
 ↗ Atividades visando a obtenção de novos conhecimentos;
 ↗ A procura de alternativas para materiais, aparelhos, produtos, processos, sistemas 
ou serviços;

 ↗ A formulação, conceção, avaliação e seleção final de possíveis alternativas 
de materiais, aparelhos, produtos, processos, sistemas ou serviços novos ou 
melhorados.

Atividades de Desenvolvimento
 ↗ A conceção, construção e teste de protótipos e modelos de pré-produção ou de 
pré -uso;

 ↗ A conceção de ferramentas, utensílios, moldes e suportes envolvendo nova 
tecnologia;

 ↗ A conceção, construção e operação de uma fábrica piloto que não seja de uma 
escala económica exequível para produção comercial;

 ↗ A conceção, construção e teste de uma alternativa escolhida para materiais, 
aparelhos, produtos, processos, sistemas ou serviços novos ou melhorados.
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Fluxo do Ativo Intangível

Não Sim

Fase de Pesquisa Fase de Desenvolvimento

Despesas de
Exercício

Despesas de
Exercício

Ativo
Intangível

Cumprimento de 
requisitos para 

reconhecimento AI



7 | © 2019, F. Iniciativas, Lda.

Ativos Intangíveis
Gerados Internamente

Exemplos de custos diretamente atribuíveis

 ↗ Mão-de-obra diretamente utilizada na produção do ativo.
 ↗ Os custos dos materiais e serviços usados ou consumidos ao gerar o ativo intangível;
 ↗ Os custos dos benefícios dos colaboradores associados à formação do ativo intangível;
 ↗ As taxas de registo de um direito legal;
 ↗ A amortização de patentes e licenças que sejam usadas para gerar o ativo intangível.
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Dossier de avaliação e mensuração de AI gerados internamente

 ↗ Breve descrição/apresentação da empresa; 
 ↗ Alterações de tecnologias e principais investimentos realizados;
 ↗ Breve apresentação da concorrência da empresa;
 ↗ Identificar e caracterizar, no presente, e para um horizonte temporal de 3 anos, as 
áreas de investigação prioritárias, recursos críticos afetos à atividade de I&D e o seu 
alinhamento global com a estratégia de desenvolvimento de negócio.

 ↗ Breve apresentação dos Projetos de desenvolvimento históricos e a sua importância 
na estratégia da empresa. 

Comprovação dos valores realizados

 ↗ Mensuração dos Ativos Intangíveis gerados internamente;
 ↗ Benefícios económicos futuros;
 ↗ Registos contabilísticos dos gastos imputados aos AI retratados neste relatório;
 ↗ Impacto Fiscal;
 ↗ ROI2 - Return On Investment on Innovation.
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