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NOTA 1 - IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE, PERIODO DE RELATO E REFERENCIAL CONTABILISTICO 
 
 
1.1 - IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE, PERIODO DE RELATO 
 
 
Designação: Instituto Superior de Agronomia (ISA) 
Enderenço: Tapada da Ajuda 
Código de classificação orgânica: 09 1 03 27 00 
Tutela: Ministério da Ciência e Tecnologia e Ensino Superior 
Estatutos da Instituição:  Despacho reitoral n.º 8240/2020 
Designação da sede da entidade que controla: Universidade de Lisboa 
 
 
O Instituto Superior de Agronomia (ISA) é, em Portugal, a maior e mais qualificada escola de 
graduação e pós-graduação em Ciências Agrárias, sendo o seu know-how reconhecido nacional e 
internacionalmente. 
Com mais de 160 anos de experiência, adapta o seu ensino à evolução tecnológica e à realidade do 
País, apostando na qualidade e modernização do mesmo. 
Integrada na Universidade de Lisboa desde 2013, fez parte da Universidade Técnica de Lisboa desde 
1930. 
Localizado no coração de Lisboa, na Tapada da Ajuda - Parque Botânico e Ambiental com cerca de 
100 ha, de reconhecido interesse - é também um local convidativo para a realização de eventos, de 
atividades lúdicas e para a descoberta de locais cativantes como sejam o Anfiteatro de Pedra, o 
Miradouro, o Jardim da Parada, o Campo de Rugby, o Observatório Astronómico, o Pavilhão de 
Exposições, o Auditório da Lagoa Branca, entre outros.  
As notas agora apresentadas seguem o estabelecido na NCP 1 – Estrutura e Conteúdo da 
Demonstrações Financeiras, pelo que os números das notas em falta não são aplicáveis ao ISA. 
 
 
1.2  REFERENCIAL CONTABILÍSTICO DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
 
A) REFERENCIAL CONTABILÍSTICO 

 
As demonstrações financeiras anexas foram preparadas em conformidade com o Decreto-Lei nº 
192/2015, de 11 de setembro (com a redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 85/2016, de 21 
de dezembro) – Sistema de Normalização Contabilístico para as Administrações Públicas, o qual foi 
aplicado pela primeira vez ao exercício de 2017, com exceção da Norma de Contabilidade Pública 27 
– Contabilidade de Gestão.  
 
 
B) COMPARABILIDADE 

 
O ISA apresentou as suas primeiras demonstrações financeiras no referencial SNC-AP em 2017. Desta 
forma, as demonstrações financeiras reportadas a 31 de dezembro de 2019 são em tudo comparáveis 
com as de 2019.  
 
O ISA não implementou a NCP 27 – Contabilidade de Gestão, uma vez que não foi possível 
desenvolver e parametrizar o sistema de informação que permitisse obter a informação necessária 
ao cumprimento dos requisitos dessa norma.  
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C)  VALORES DE CAIXA E DEPÓSITOS 
 
O detalhe dos valores constantes em Caixa e Depósitos Bancários é o seguinte: 
 

 
 
 
NOTA 2 - PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS, ALTERAÇÕES NAS ESTIMATIVAS 
CONTABILÍSTICAS E ERROS 

 
As principais políticas contabilísticas aplicadas na elaboração destas demonstrações financeiras estão 
descritas de seguida.  
 
2.1 Bases de mensuração 

 
A seleção da base de mensuração para ativos e passivos contribui para alcançar os objetivos de relato 
financeiro, proporcionando informação que permite aos utilizadores avaliarem: i) O custo dos 
serviços fornecidos nos períodos corrente e anterior; ii) A capacidade da entidade fornecer os 
serviços nos períodos futuros através da utilização de recursos físicos e outros recursos; e iii) A 
capacidade da entidade de financiar as suas atividades. 
Assim, a seleção da base de mensuração é relevante para as demonstrações financeiras, sendo as 
seguintes: 
 

a) Ativos fixos tangíveis 
 
Mensuração inicial: 
Um ativo fixo tangível é inicialmente mensurado ao custo de aquisição, o qual inclui: 

• Preço de compra que inclui direitos de importação, impostos não dedutíveis ou 
reembolsáveis, após dedução de descontos comerciais; 

• Custos diretos para colocar o ativo no local e nas condições necessárias para ser usado, tais 
como desbravamento de terrenos, movimentação de terras e drenagem, gastos adicionais 
com a adaptação das máquinas e de instalações; 

• Estimativa inicial dos custos de desmantelamento. 
São ainda incluídos no custo de aquisição, quaisquer bens necessários por razões de segurança ou 
ambientais que não tragam influxos adicionais pois sem eles o bem pode não entrar em 
funcionamento, logo não irá gerar quaisquer influxos. 
Quando estamos perante ativos fixos tangíveis adquiridos sem contraprestação, a mensuração é 
efetuada como segue: 

• Bens Imóveis – ao valor patrimonial tributário (VPT); 

31/12/2019 31/12/2018
Caixa -
Dep. Ordem-Tesouro IGCP 4464 1 455 397,02 1 490 665,11
Dep. Ordem-Tesouro IGCP 01120012698 -
MFL-Dep. CGD-78047 138 677,57 207 011,89
MFL-Dep. CGD-67456431 342 780,54 205 878,69
MFL-Dep. CGD-Dep. CGD-69853130 628 959,26 1 093 737,24
MFL-Dep. CGD-68083903 11 684,47 11 724,47
MFL-Dep. CGD-78208730 161 644,54 86 581,87
MFL-Dep. TOTTA-000316131260020 949 761,78 763 972,05
MFL-Dep. TOTTA-39632328020 3 472 408,62 4 489 933,10

Total de Caixa e Depósitos 7 161 313,80 8 349 504,42
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• Outros ativos tangíveis – ao custo do valor recebido ou, na falta deste, o respetivo valor de 
mercado. 

Pelo montante do ativo reconhecido deve ser reconhecido um rendimento, exceto até ao ponto em 
que for também reconhecido um passivo relativo ao mesmo ativo (subsequentemente quando o 
passivo for reduzido o rendimento é reconhecido). 
No entanto, se essa transferência satisfizer a definição de contribuições dos proprietários, não é 
reconhecido nem um passivo nem um rendimento, mas sim um incremento no património líquido 
(conta 5942 – doações obtidas – em outros ativos). 
 
Quando um ativo fixo tangível é adquirido numa transação em que o respetivo pagamento é diferido 
no tempo, quer o ativo quer o passivo são reconhecidos ao custo amortizado de acordo com o 
método do juro efetivo.  
 
Quando o ISA transfere ativos a título gratuito e temporário para outra entidade debita a conta 597 
– Transferência de ativos. Quando da devolução do ativo, esta conta é creditada. Qualquer diferença 
entre o valor do bem transferido e o valor do bem recebido é registada na conta 562 de resultados 
transitados. 
Os movimentos inversos aplicam-se no caso de bens transferidos de outras entidades para o ISA. 
No reconhecimento inicial de um ativo fixo tangível adquirido numa transação de troca de um ativo 
não monetário por outro, o custo do ativo fixo tangível adquirido deve ser o seu justo valor, exceto 
se: 

• A transação com contraprestação não tiver substância comercial; 
• O justo valor do ativo recebido e o justo valor do ativo cedido não possam ser mensurados 

com fiabilidade, situação em que o ativo adquirido é mensurado pela quantia escriturada do 
ativo cedido; 

• Ambos puderem ser fiavelmente mensurados, o custo é o justo valor do ativo cedido (a 
menos que o justo valor do ativo adquirido seja claramente mais evidente). 

 
Mensuração subsequente: 
Subsequentemente, um ativo fixo tangível é mensurado pelo seu custo menos a depreciação 
acumulada e menos qualquer perda de imparidade acumulada, se aplicável.  
Estes ativos podem ser revalorizados quando os critérios e parâmetros para a revalorização estão 
definidos em dispositivo legal adequado. O valor do ativo revalorizado será o seu justo valor na data 
de revalorização menos a depreciação subsequente acumulada. 
 
Custos subsequentes: 
O tratamento dos custos subsequentes relacionados com um ativo fixo tangível deve ser o seguinte: 

• Custos de assistência técnica corrente – reconhecer como custos do exercício; 
• Substituições de determinadas componentes em intervalos regulares – os respetivos custos 

devem adicionar-se à quantia escriturada do bem e devem ser desreconhecidos os itens 
substituídos; 

• Grandes inspeções regulares (independentemente de partes do bem serem ou não 
substituídas) – os respetivos custos devem adicionar-se à quantia escriturada do bem e 
deve ser desreconhecida a quantia escriturada da anterior inspeção. 

 
 
Vida útil: 
A vida útil de um ativo fixo tangível é determinada tendo em conta: 

• A utilização esperada do ativo, que é avaliada por referência à capacidade ou à produção 
física esperada; 



Instituto Superior de Agronomia– Notas às demonstrações financeiras- 2019 
 
 
 

6 

• O desgaste físico esperado (número de turnos, programa de reparações e manutenções e o 
cuidado e manutenção do ativo); 

• A obsolescência técnica e comercial; 
• Os limites de natureza legal ou outra sobre o uso do ativo. 

 
O ativo é depreciado ao longo da sua vida útil. Cada parte de um ativo tangível cujo custo seja 
significativo em relação ao custo total deve ser depreciada separadamente, podendo agregar-se 
componentes que tenham a mesma vida útil.  
Os terrenos e edifícios são ativos separáveis que são contabilizados separadamente mesmo se 
adquiridos em conjunto. 
 
As taxas de depreciação utilizadas estão em conformidade com o estabelecido no Classificador 
Complementar. 
 
Método de depreciação: 
O método de depreciação reflete o padrão pelo qual se espera que os benefícios económicos futuros 
ou o potencial de serviço sejam consumidos pela entidade. O método utilizado é o das quotas 
constantes. 
 
Valor residual: 
A quantia depreciável de um ativo é calculada após a dedução do seu valor residual. A estimativa do 
valor residual deve ser revista em cada data de relato. Qualquer alteração à estimativa inicial é 
contabilizada no exercício corrente ou em exercícios futuros, tal como previsto na NCP 2. 
É presunção da norma que o valor residual de um ativo fixo tangível é geralmente insignificante e, 
por isso, imaterial no cálculo da quantia depreciável. 
 
Imparidade 
Sempre que existam indícios de imparidade (fontes internas e externas), é testado o ativo quanto à 
sua imparidade.  
A quantia escriturada do ativo é reduzida para a sua quantia recuperável se, e apenas se, a quantia 
recuperável for menor do que a quantia escriturada. Essa redução é uma perda por imparidade que 
deve ser reconhecida imediatamente nos resultados. 
Quando a quantia estimada de uma perda por imparidade for maior do que a quantia escriturada do 
ativo, a quantia escriturada do ativo deve ser reduzida para zero ou ser reconhecido um passivo se, 
e apenas se, isso for exigido por uma outra NCP. 
O encargo da depreciação /amortização deve ser ajustado em períodos futuros em função da quantia 
escriturada revista do ativo. 
 
Caso as situações que estão na base da imparidade se alterem, é efetuada a reversão da perda por 
imparidade. Esta reversão tem como consequência um aumento do valor do ativo para a sua quantia 
recuperável e deve ser reconhecida imediatamente em resultados. 
No entanto, a quantia escriturada acrescida de um ativo que seja atribuível a uma reversão de uma 
perda por imparidade, não deve exceder a quantia escriturada que teria sido determinada (líquida 
de depreciação / amortização) se não tivesse sido reconhecida perda por imparidade no ativo em 
períodos anteriores. 
Após o reconhecimento da reversão, o encargo com a depreciação / amortização ou o valor residual 
deve ser revisto e ajustado de acordo com a NCP aplicável ao ativo. 
 
 
Desreconhecimento 
Um ativo fixo tangível é desreconhecido: 



Instituto Superior de Agronomia– Notas às demonstrações financeiras- 2019 
 
 
 

7 

• Na data de alienação (incluindo alienação através de uma transação sem contraprestação); 
ou 

• Quando for permanentemente retirado do uso e da sua alienação não se esperam benefícios 
económicos futuros ou potencial de serviço. 

 
A alienação de um ativo fixo tangível pode ocorrer: 

• Por venda – aplicada a NCP 13 para reconhecimento do rendimento da venda de bens. 
• Por celebração de uma locação financeira – aplicada a NCP 6 a uma alienação efetuada ao 

celebrar uma locação financeira ou a uma venda seguida de locação. 
 
Os ganhos ou perdas provenientes do abate ou alienação de ativo fixo tangível são determinados 
como a diferença entre os rendimentos líquidos da alienação e a quantia escriturada do ativo e são 
reconhecidos nos resultados (a menos que a NCP 6 exija de forma diferente no caso de uma venda 
seguida de locação) no período do abate ou alienação.  
Se o pagamento de um ativo fixo tangível for diferido, a retribuição recebida deve ser reconhecida 
inicialmente pelo preço a dinheiro equivalente e a diferença entre a quantia nominal da retribuição 
e o preço a dinheiro equivalente deve ser reconhecida como rendimento de juro segundo a NCP 13 
usando o modelo do juro efetivo. 
 
 
 

b) Propriedades de Investimento 
 
Reconhecimento e mensuração inicial 

Uma propriedade de investimento é reconhecida como um ativo quando, e apenas quando: 
• For provável que fluirão para o ISA benefícios económicos futuros ou potencial de serviço 

associados à propriedade de investimento (tem de haver uma garantia de que a entidade irá 
receber as vantagens e os riscos associados ao ativo); 

• O custo ou o justo valor da propriedade de investimento puder ser mensurado com fiabilidade: 

Uma propriedade de investimento é inicialmente mensurada ao custo de aquisição. O custo de uma 
propriedade de investimento inclui: 

• Os custos suportados inicialmente para adquirir a propriedade de investimento (preço de 
compra, honorários profissionais, serviços legais, impostos de transferência de propriedade e 
outros custos de transação); 

• Os custos suportados subsequentemente para acrescentar, ou substituir, parte dela, os quais 
devem ser reconhecidos no momento em que o custo é suportado se os critérios de 
reconhecimento forem satisfeitos (as partes substituídas devem ser desreconhecidas). 

O custo de uma propriedade de investimento não inclui os custos correntes de serviço da 
propriedade (mão-de-obra, consumíveis, e o custo de pequenas peças de substituição) que são 
reconhecidos nos resultados quando suportados. 

Quando a propriedade é adquirida numa transação sem contraprestação (por cedência ou 
apropriação), é mensurada ao justo valor sendo este considerado o custo de aquisição na data inicial. 

Quando uma propriedade de investimento é adquirida numa transação em que o respetivo 
pagamento é diferido no tempo, o seu custo é o equivalente ao preço a dinheiro. A diferença entre 
esta quantia e os pagamentos totais deve ser reconhecida como gastos de juros durante o período 
de crédito. 
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No reconhecimento inicial de uma propriedade de investimento adquirida numa transação de troca 
de ativos (monetários ou não monetários), o custo da propriedade de investimento adquirida deve 
ser o seu justo valor, exceto se: 

• A transação com contraprestação não tiver substância comercial; 

• O justo valor do ativo recebido e o justo valor do ativo cedido não possam ser mensurados 
com fiabilidade, situação em que o ativo adquirido é mensurado pela quantia escriturada do 
ativo cedido; 

• Ambos puderem ser fiavelmente mensurados, o custo é o justo valor do ativo cedido (a menos 
que o justo valor do ativo adquirido seja claramente mais evidente). 

Imparidade 

A análise da imparidade das propriedades de investimento segue a mesma metodologia dos ativos 
fixos tangíveis, já descrita acima. 

Mensuração subsequente 

Subsequentemente as propriedades de investimento são mensuradas pelo modelo do custo, sendo 
aplicado a todas as propriedades de investimento. O modelo do custo contempla os requisitos da 
NCP 5 - Ativos fixos tangíveis, isto é, ao custo menos depreciação acumulada e perdas por imparidade 
acumuladas se aplicável. 

Desreconhecimento 

Uma propriedade de investimento é desreconhecida: 

• Na data de alienação; ou 

• Quando for permanentemente retirada do uso e da sua alienação não se esperam benefícios 
económicos futuros ou potencial de serviço. 

 
c) Locações 

As locações são classificadas como financeiras sempre que os seus termos transferem 
substancialmente todos os riscos e benefícios associados à propriedade do bem para o locatário. As 
restantes locações são classificadas como operacionais. A classificação das locações é feita em função 
da substância e não da forma do contrato. 

Os ativos fixos adquiridos mediante contratos de locação financeira, bem como as correspondentes 
responsabilidades, são registados no início da locação pelo menor de entre o justo valor dos ativos e 
o valor presente dos pagamentos mínimos da locação. Os pagamentos de locações financeiras são 
repartidos entre encargos financeiros e redução da responsabilidade, de modo a ser obtida uma taxa 
de juro constante sobre o saldo pendente da responsabilidade.  

Os pagamentos de locações operacionais são reconhecidos como gasto numa base linear durante o 
período da locação. Os incentivos recebidos são registados como uma responsabilidade, sendo o 
montante agregado dos mesmos reconhecido como uma redução do gasto com a locação, 
igualmente numa base linear. 

 

 
d) Participações Financeiras 

Os investimentos financeiros em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas podem ser 
mensurados: 

• Em conformidade com a NCP 18 (justo valor ou ao custo); ou 



Instituto Superior de Agronomia– Notas às demonstrações financeiras- 2019 
 
 
 

9 

• Ao método da equivalência patrimonial conforme previsto na NCP 23. 

Pelo método do custo, o investimento é reconhecido inicialmente pelo seu custo de aquisição, sendo 
subsequentemente ajustado de quaisquer perdas por imparidade. 

Pelo método do justo valor, o investimento vais sendo ajustado, pelo menos em cada data de 
reporte, para o seu justo valor nessa data. As variações de justo valor são reconhecidas em resultados 
do período em que ocorrem. 

A opção de mensuração das participações financeiras ao justo valor só está disponível para as 
participadas cujos instrumentos de capital próprio sejam negociados publicamente ou, não o sendo, 
cujo seu justo valor possa ser obtido de forma fiável. A NCP 18 determina que o justo valor é apurado 
com base na cotação de mercado do instrumento, quando ele existe, ou com base em técnica de 
avaliação. 

Pelo método da equivalência patrimonial, a quantia escriturada é aumentada ou diminuída para 
reconhecer a evolução da quota-parte da investidora nos resultados da participada depois da data 
da aquisição. A quota-parte da investidora nos resultados da participada é reconhecida nos 
resultados da investidora. As distribuições recebidas reduzem a quantia escriturada do investimento. 
O valor final da participação financeira irá incluir o valor determinado pela aplicação do método da 
equivalência patrimonial juntamente com quaisquer interesses de longo prazo que, em substância, 
façam parte do investimento líquido da investidora na participada. 

O ISA seguirá o método do custo e da equivalência patrimonial para valorização dos seus 
investimentos financeiros. 

 
e) Instrumentos Financeiros 

 
Reconhecimento e mensuração inicial 

Um ativo financeiro, um passivo financeiro ou um instrumento de capital só são reconhecidos 
quando o ISA se torne numa parte contratual do instrumento.  

No momento do reconhecimento inicial, os ativos e os passivos financeiros são mensurados ao justo 
valor. 

Os instrumentos de capital próprio são inicialmente reconhecidos pela quantia de dinheiro recebido 
ou pelo justo valor dos recursos recebidos ou a receber em troca. Se o pagamento for diferido e o 
valor temporal do dinheiro for significativo, a mensuração deverá ser ao valor presente da quantia a 
receber. 

Os custos de transação dos ativos e passivos financeiros são incluídos no custo de aquisição se esse 
ativo ou passivo não for subsequentemente mensurado pelo justo valor, caso em que são 
imediatamente reconhecidas em resultados do período. 

 
Mensuração subsequente 

Ativos e passivos financeiros 

Todos os ativos financeiros são subsequentemente reconhecidos ao justo valor, com as alterações 
de justo valor a serem reconhecidas na demonstração dos resultados, com as seguintes exceções: 

• Instrumentos de capital próprio de outras empresas não cotadas ou cujo justo valor não 
possa ser estimado com fiabilidade, bem como os derivados associados, os quais são 
mensurados ao custo menos perdas por imparidade; 

• Contratos para conceder ou contrair empréstimos que não possam ser liquidados numa base 
líquida e que se espera que reúnam as condições para serem reconhecidos ao custo ou ao 
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custo amortizados menos perdas por imparidade e que a entidade designe, no momento 
inicial, para serem mensurados ao custo menos perdas por imparidade; 

• Ativos financeiros que a entidade designe, no momento do seu reconhecimento inicial, para 
serem mensurados ao custo amortizado usando o método do juro efetivo, menos perdas por 
imparidade; 

• Ativos financeiros não derivados para serem detidos até à maturidade, os quais devem ser 
mensurados ao custo amortizado. 

Um ativo financeiro pode ser mensurado ao custo amortizado se satisfazer todas as condições: 

• Tem uma maturidade definida; 
• Os retornos para o detentor são em montante fixo, de taxa de juro fixa durante o 

investimento ou taxa variável que seja um indexante típico de mercado ou que inclua spread 
sobre esse indexante; 

• Não têm nenhuma cláusula que possa implicar perda do valor nominal e do juro acumulado 
(excluindo o risco de crédito). 

Todos os passivos financeiros são subsequentemente reconhecidos ao custo amortizado usando o 
método do juro efetivo (“custo amortizado”), com a seguinte exceção: 

• Passivos financeiros classificados como detidos para negociação, os quais devem ser 
mensurados ao justo valor através de resultado. 

• Um passivo financeiro é classificado como detido para negociação se: 
• For suportado principalmente para a finalidade de o recomprar num prazo muito próximo; 
• Fizer parte, aquando do reconhecimento inicial, de uma carteira de instrumentos financeiros 

identificados, que são geridos em conjunto e para os quais exista evidência de terem 
recentemente proporcionado lucros reais; ou 

• For um derivado (exceto se for um instrumento de cobertura designado e eficaz). 

 
Desreconhecimento 

Ativos financeiros 

Um ativo financeiro deve ser desreconhecido apenas quando: 

• Os direitos contratuais aos fluxos de caixa resultantes do ativo financeiro expiram; 
• A entidade transfere para outra parte todos os riscos e benefícios significativos relacionados 

com o ativo financeiro; ou 
• A entidade transfere para outra entidade parte dos riscos e benefícios significativos 

relacionados com o ativo financeiro.  

Qualquer diferença entre a retribuição recebida e a quantia reconhecida e desreconhecida deve ser 
incluída na demonstração dos resultados do período da transferência. 

Passivos financeiros 

Um passivo financeiro (ou parte de um passivo financeiro) deve ser desreconhecido apenas quando 
este se extinguir, isto é, quando a obrigação estabelecida no contrato seja liquidada, cancelada ou 
tenha expirado. 

 
Imparidade 

Para os ativos financeiros, a imparidade é testada quando existem indícios de que um determinado 
ativo possa estar em imparidade.  

O montante a reconhecer de perda por imparidade deverá ser mensurado da seguinte forma: 
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• Para ativos financeiros mensurados ao custo amortizado, a perda por imparidade é a 
diferença entre a quantia registada e o valor presente (atual) dos fluxos de caixa estimados, 
os quais devem ser descontados com base na taxa de juro efetiva original do ativo financeiro; 
e 

• Para ativos financeiros mensurados ao custo, a perda por imparidade é a diferença entre a 
quantia registada e o valor presente dos fluxos de caixa futuros estimados, descontados a 
uma taxa de retorno de mercado corrente para um ativo financeiro semelhante. 

Reversão 

Para os ativos financeiros mensurados ao custo amortizado, se subsequentemente o valor 
reconhecido como perda por imparidade diminuir e tal diminuição possa estar objetivamente 
relacionada com um evento ocorrido após o reconhecimento da imparidade (como, por exemplo, 
uma melhoria na notação de risco do devedor), essa perda por imparidade deve ser revertida. A 
reversão da perda por imparidade é reconhecida na demonstração dos resultados. 

A reversão não poderá resultar num aumento do valor que o respetivo ativo tinha antes de ter sido 
registada a perda por imparidade. 

Quando se verificarem as condições de incobrabilidade que permitam o desreconhecimento dos 
ativos a que respeitem as imparidades, as contas de imparidade são debitadas por contrapartida das 
correspondentes contas da Classe 2. 

Para os investimentos financeiros em participadas cujas ações não sejam negociadas publicamente 
e cujo justo valor não possa ser obtido de forma fiável, bem como derivados que estejam associados, 
nestes casos, é proibida a reversão das perdas por imparidade. 

 
f) Transferências e subsídios 

 
Reconhecimento 

Um subsídio (ou uma transferência) só será reconhecido após existir segurança de que: 

• Serão cumpridas as condições a ele associada; e 
• O mesmo será recebido. 

Um subsídio não é reconhecido até que não haja segurança razoável de que a entidade cumprirá as 
condições a ele associadas, e que o subsídio será recebido.  

 

Subsídios não reembolsáveis 

Os subsídios não reembolsáveis relacionados com ativos fixos tangíveis e intangíveis são inicialmente 
reconhecidos nos fundos patrimoniais e, subsequentemente: 

• Os que respeitam a ativos fixos tangíveis depreciáveis e intangíveis amortizáveis devem ser 
imputados numa base sistemática como rendimentos de forma que sejam balanceados com 
os gastos relacionados que se pretende que eles compensem; 

• Os que respeitem a ativos fixos tangíveis não depreciáveis devem ser mantidos nos capitais 
próprios, exceto se a respetiva quantia for necessária para compensar qualquer perda por 
imparidade. 

 

Subsídios reembolsáveis 

Os subsídios reembolsáveis são contabilizados como passivos. Trata-se de um passivo financeiro tal 
como previsto nos instrumentos financeiros. 
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Um subsídio que inicialmente se tenha considerado não reembolsável e se torne reembolsável será 
contabilizado como uma revisão de uma estimativa contabilística, isto é, terá efeitos prospetivos.  

 
g) Provisões e Passivos Contingentes 

Uma provisão só é reconhecida quando, cumulativamente: 

• Tem uma obrigação presente (legal ou construtiva) como resultado de um acontecimento 
passado; 

• É provável que seja exigido um exfluxo de recursos incorporando benefícios económicos ou 
potencial de serviço para pagar essa obrigação; 

• Pode ser feita uma estimativa fiável da quantia dessa obrigação. 

Uma provisão é mensurada pela melhor estimativa do dispêndio exigido para liquidar a obrigação 
presente à data de relato. A melhor estimativa corresponde à quantia que o ISA racionalmente 
pagaria para liquidar a obrigação à data de relato ou para a transferir para um terceiro nessa data. 

As estimativas do desfecho e do efeito financeiro são determinadas pelo julgamento do órgão de 
gestão, tendo em consideração a experiência de transações similares e, em alguns casos, os relatórios 
de peritos independentes. 

Para efetuar a estimativa, o ISA determina o “valor esperado”, que é um método estatístico que tem 
em conta todos os possíveis desfechos e as respetivas probabilidades associadas. Alternativamente, 
quando existe um conjunto de desfechos possíveis num intervalo, e cada um dos pontos desse 
intervalo é tão provável como qualquer outro, é usado o ponto médio do intervalo. 

Quando o efeito do valor temporal do dinheiro é materialmente relevante, a quantia de uma provisão 
deve ser o valor presente dos dispêndios que se esperam sejam necessários para liquidar a obrigação. 
Quando uma provisão for descontada para o seu valor presente, o valor da provisão irá aumentará 
em cada ano à medida que a provisão mais se aproximar do momento esperado de liquidação. A taxa 
de desconto a utilizar deve ser uma taxa antes de impostos que reflita simultaneamente avaliações 
correntes de mercado do valor temporal do dinheiro e os riscos específicos do passivo em questão. 

Este aumento no valor da provisão é reconhecido como um encargo financeiro na demonstração dos 
resultados. 

As provisões são revistas em cada data de relato e ajustadas para refletirem a melhor estimativa 
corrente. Se deixar de ser provável que é necessário um exfluxo de recursos incorporando benefícios 
económicos ou potencial de serviço para liquidar a obrigação, a provisão deve ser revertida. Uma 
provisão apenas é utilizada para dispêndios relativamente aos quais foi originalmente reconhecida. 

Se tivermos perante um passivo contingente, o mesmo não é reconhecido. É divulgado, exceto se 
for remota a possibilidade de um exfluxo de recursos incorporando benefícios económicos ou 
potencial de serviço. 

Os passivos contingentes são continuamente avaliados para determinar se um exfluxo de recursos 
incorporando benefícios económicos ou potencial de serviço se tornou provável. Quando se torna 
provável, deve ser reconhecida uma provisão nas demonstrações financeiras desse período. 

 
h) Ativos Contingentes 

Um ativo contingente não é reconhecido. Os ativos contingentes são continuamente avaliados para 
determinar se um influxo de benefícios económicos ou potencial de serviço ocorrerá e o valor do 
ativo pode ser mensurado com fiabilidade. Quando tal alteração ocorre, o ISA reconhece o ativo e o 
rendimento relacionado nas demonstrações financeiras desse período.  
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Nessa avaliação contínua, se o ISA determinar que se tornar provável um influxo de benefícios 
económicos ou potencial de serviço, então o ativo contingente que até aqui não era divulgado, passa 
a ser deve ser divulgado nas demonstrações financeiras desse período. 

 
i) Rendimento – Transações com contraprestação 

Uma transação com contraprestação é uma transação na qual a entidade presta um serviço ou 
entrega um bem e em troca recebe um valor aproximadamente igual ao bem que entregou ou ao 
serviço que prestou. O rendimento inclui apenas os influxos brutos de benefícios económicos ou 
potencial de serviços recebidos, e é mensurado pelo justo valor da retribuição recebida ou a receber. 

Se a retribuição for recebida em forma de caixa ou equivalentes, o justo valor corresponde à quantia 
de caixa ou equivalentes de caixa a receber. Se esta retribuição for diferida no tempo, o justo valor 
será menor que o valor nominal, pois terá o efeito da passagem do tempo (desconto). A diferença 
entre o valor nominal e este justo valor é reconhecida como rendimento de juros de forma 
proporcional ao tempo. 

Se a retribuição for recebida em forma de ativos, a mesma deve ser valorizada ao justo valor do ativo 
recebido. 

a. Prestações de serviços 

O rendimento de uma prestação de serviços é reconhecido quando o desfecho da transação poder 
ser estimado com fiabilidade, sendo o mesmo reconhecido de acordo com a percentagem de 
acabamento – método da percentagem de acabamento. 

 
b. Vendas de bens 

O rendimento da venda de bens é reconhecido quando tiverem sido satisfeitas todas as condições 
seguintes: 

• A entidade tiver transferido para o comprador os riscos e vantagens significativos da 
propriedade dos bens; 

• Na maioria dos casos, a transferência dos riscos e vantagens da propriedade coincide com a 
transferência do título legal ou com a passagem da posse do ativo para o comprador; 

• A entidade não mantiver envolvimento continuado na gestão a um nível usualmente 
associado à propriedade, nem o controlo efetivo sobre os bens vendidos; 

 
c. Juros, royalties e dividendos 

O rendimento proveniente do uso por terceiros de ativos da entidade que geram juros, royalties, e 
dividendos ou distribuições similares, deve ser reconhecido quando: 

• For provável que os benefícios económicos ou potencial de serviço associado à transação 
fluirão para a entidade; 

• A quantia do rendimento puder ser mensurada com fiabilidade. 

 
j) Rendimento - Transações sem contraprestação 

 

Reconhecimento do ativo 

O ISA reconhece um ativo proveniente de uma transação sem contraprestação quando obtiver o 
controlo de recursos que satisfaçam a definição de um ativo e satisfaça os critérios de 
reconhecimento. Em vez de um ativo, poderá ser reconhecida uma diminuição do passivo (quando, 
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por exemplo, o credor perdoa um passivo). Um influxo de recursos provenientes de uma transação 
sem contraprestação reconhecido como um ativo é reconhecido como rendimento, exceto até ao 
ponto em que for também reconhecido um passivo relativo ao mesmo influxo. Quando a obrigação 
que deu origem ao reconhecimento do passivo for satisfeita, deve ser reduzida a quantia do passivo 
reconhecido e reconhecer uma quantia de rendimento igual a essa redução. 

Mensuração inicial do ativo 

Um ativo adquirido através de uma transação sem contraprestação deve ser inicialmente mensurado 
pelo seu justo valor à data de aquisição (que corresponde à melhor estimativa do influxo de recursos 
para a entidade). 

 
k) Benefícios dos empregados 

 
O ISA reconhece um passivo quando o empregado prestou o serviço em troca de benefícios a pagar 
no futuro e um gasto quando a entidade consumir os benefícios económicos decorrentes dos serviços 
prestados em troca de benefícios dos empregados. Os benefícios aos empregados incluem os 
salários, contribuições para a CGA e Segurança Social, férias anuais pagas e ausências por doença 
pagas. 
 

l) Acontecimentos após a data de balanço 
 
Os acontecimentos após a data do balanço que proporcionam informação adicional sobre condições 
que existam à data do balanço (“adjusting events” ou acontecimentos após a data do balanço que 
dão origem a ajustamentos) são refletidos nas demonstrações financeiras. Os eventos após a data 
do balanço que proporcionam informação sobre condições ocorridas após a data do balanço (“non 
adjusting events” ou acontecimentos após a data do balanço que não dão origem a ajustamentos) 
são divulgados nas demonstrações financeiras, se forem considerados materiais. 
 
 
 
 
 

m) Partes Relacionadas 
 
As partes são consideradas relacionadas se uma delas tiver a capacidade de controlar a outra parte, 
ou exercer influência significativa sobre a outra parte ao tomar decisões financeiras e operacionais, 
ou se a entidade relacionada e uma outra entidade estiverem sujeitas a controlo comum. As partes 
relacionadas incluem: 
(a) Entidades que controlem ou sejam controladas diretamente, ou indiretamente através de um 
ou mais intermediários, pela entidade que relata; 
(b) Associadas (NCP 23 — Investimentos em Associadas e Empreendimentos Conjuntos); 
(c) Indivíduos que possuem, direta ou indiretamente, um interesse na entidade que relata, que lhes 
confere influência significativa sobre a mesma, e membros próximos da família de qualquer um 
destes indivíduos; 
(d) Pessoas chave da gestão, e membros próximos da família das mesmas; e 
(e) Entidades em que um interesse substancial é detido, direta ou indiretamente, por qualquer 
pessoa descrita nas alíneas (c) ou (d), ou na qual tal pessoa é capaz de exercer influência 
significativa. 
 

n) Especialização de exercícios 
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O ISA regista os seus rendimentos e gastos de acordo com a especialização do exercício, onde os 
rendimentos e gastos são reconhecidos à medida que são gerados, independentemente do respetivo 
recebimento ou pagamento. 

 
o) Juízos de valor críticos e principais fontes de incerteza associadas a estimativas 

 
Na preparação das demonstrações financeiras anexas foram efetuados juízos de valor e estimativas 
e utilizados diversos pressupostos que afetam as quantias relatadas de ativos e passivos, assim como 
as quantias relatadas de rendimentos e gastos do período. 
 
As estimativas e os pressupostos subjacentes foram determinados por referência à data de relato 
com base no melhor conhecimento existente à data de aprovação das demonstrações financeiras 
dos eventos e transações em curso, assim como na experiência de eventos passados e/ou correntes. 
Contudo, poderão ocorrer situações em períodos subsequentes que, não sendo previsíveis à data de 
aprovação das demonstrações financeiras, não foram consideradas nessas estimativas. As alterações 
às estimativas que ocorram posteriormente à data das demonstrações financeiras serão corrigidas 
de forma prospetiva. Por este motivo e dado o grau de incerteza associado, os resultados reais das 
transações em questão poderão diferir das correspondentes estimativas. 
 
Os principais juízos de valor e estimativas efetuadas na preparação das demonstrações financeiras 
anexas foram os seguintes: 
 
a) Vidas úteis dos ativos fixos tangíveis e propriedades de investimento; 
b) Análises de imparidade de ativos não correntes e ativos financeiros; 
c) Registo de ajustamentos aos valores dos ativos, nomeadamente, dividas a receber de clientes; 
d) Estimativa de férias e subsídio de férias associados aos empregados; 
e) Reconhecimento do rendimento associado às propinas. 
 
 
 
  



Instituto Superior de Agronomia– Notas às demonstrações financeiras- 2019 
 
 
 

16 

Nota 5 - Ativos Fixos Tangíveis 
 
a) Bases de mensuração 
 
Os ativos fixos tangíveis adquiridos até 1 de janeiro de 2017, encontram-se registados ao seu custo 
de aquisição de acordo com os princípios contabilísticos geralmente aceites até àquela data, 
deduzido das depreciações. 
Na transição para o SNC-AP (em 2017), os prédios rústicos e urbanos ficaram mensurados pelo seu 
Valor Patrimonial Tributário (VPT).  
Na transição manteve-se o critério de mensuração pelo método do custo para os restantes ativos 
não correntes. 
Os ativos fixos tangíveis adquiridos após 1 de janeiro de 2017 são registados ao custo de aquisição 
líquidos das respetivas depreciações e perdas por imparidade acumuladas. Os custos de aquisição ou 
produção incluem o custo de compra, quaisquer custos diretamente atribuíveis às atividades 
necessárias para colocar os ativos na localização e condição necessárias para operarem da forma 
pretendida e, quando aplicável, a estimativa inicial dos custos de desmantelamento e remoção dos 
ativos e de restauração dos respetivos locais de localização que a empresa espera incorrer. 
Os custos subsequentes são incluídos na quantia escriturada do bem ou reconhecidos como ativos 
separados, conforme apropriado, somente quando é provável que benefícios económicos futuros 
fluirão para a empresa e o custo possa ser mensurado com fiabilidade. Os custos com manutenção e 
reparações são reconhecidos como gastos no período em que ocorrem. 
 
b) Método de depreciação usado 

 
As depreciações dos ativos fixos tangíveis são calculadas, após a data em que os bens se encontrem 
disponíveis para utilização, pelo método da linha reta, em conformidade com o período de vida útil 
máximo dado constante no Classificador Complementar 2 do Plano de Contas Multidimensional, 
publicado no Anexo ao Decreto-lei n.º 192/2015, de 11 de setembro. 
As despesas de conservação reparação que não aumentem a vida útil dos ativos nem resultem em 
benfeitorias ou melhorias significativas nos elementos dos ativos tangíveis foram registadas como 
gastos do período. 
 
c) Vidas úteis ou taxas de depreciação 
 
O ISA possui as fichas de cadastro atualizadas à data de relato, onde consta, para cada elemento 
aplicável do ativo fixo tangível, entre outra informação, a respetiva vida útil ou taxa de depreciação, 
bem como a respetiva quantia escriturada líquida. A soma da quantia escriturada líquida à data de 
relato, em cada uma das fichas corresponde ao total da coluna “Quantia Escriturada Final” do Quadro 
5.2. 
 
d) Ativos fixos tangíveis – variação das depreciações e perdas por imparidades acumulada 

 
Durante os exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e de 2018, o movimento ocorrido na 
quantia escriturada dos ativos fixos tangíveis, bem como nas respetivas depreciações acumuladas e 
perdas por imparidade acumuladas, foi o seguinte
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Quadro 5.1 – variação das depreciações e perdas por imparidades acumuladas  
 

 
 
 
e) Ativos fixos tangíveis – quantia escriturada e variações do período 
 
Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2019, ocorreram as seguintes variações: 
 
Quadro 5.2 – quantia escriturada e variações do período 

 

Quantia Bruta
Depreciações 
acumuladas

Perdas por 
imparidade 
acumuladas

Quantia 
Escriturada Quantia Bruta

Depreciações 
acumuladas

Perdas por 
imparidade 
acumuladas

Quantia 
Escriturada

Terrenos e recursos naturais 2 260 729,82 (4 672,62) 2 256 057,20 9 601 261,99 (7 008,93) 9 594 253,06
Edificios e outras construções 6 726 557,96 (307 240,98) 6 419 316,98 585 163,21 (58 617,47) 526 545,74
Equipamento Básico 12 659 082,49 (11 472 351,78) 1 186 730,71 12 788 833,33 (11 716 369,03) 1 072 464,30
Equipamento de transporte 281 115,55 (178 641,16) 102 474,39 281 115,55 (206 290,13) 74 825,42
Equipamento administrativo 1 135 388,06 (1 080 229,63) 55 158,43 1 159 690,63 (1 070 174,96) 89 515,67
Outros 586 474,85 (436 839,33) 149 635,52 606 491,93 (465 044,42) 141 447,51
Ativos fixos tangíveis em curso 0,00 0,00 79 640,46 79 640,46

23 649 348,73 (13 479 975,50) 0,00 10 169 373,23 25 102 197,10 (13 523 504,94) 0,00 11 578 692,16

Total 23 649 348,73 (13 479 975,50) 0,00 10 169 373,23 25 102 197,10 (13 523 504,94) 0,00 11 578 692,16

Outros ativos fixos tangíveis

Rubricas

Início do Período Fim do Período

Adições
Transferências 

internas à entidade Revalorizações
Reversão de 
perdas por 
imparidade

Perdas por 
imparidade

Depreciações 
do período

Correções nas 
depreciações Diminuições

Terrenos e recursos naturais 2 256 057,20 7 340 532,17 (2 336,31) 9 594 253,06
Edifícios e outras construções 6 419 316,98 (5 883 463,54) (9 307,70) 526 545,74
Equipamento Básico 1 186 730,71 333 650,28 (244 017,25) (203 899,44) 1 072 464,30
Equipamento de transporte 102 474,39 (27 648,97) 74 825,42
Equipamento administrativo 55 158,43 61 494,41 10 054,67 (37 191,84) 89 515,67
Outros 149 635,52 24 155,60 (28 205,09) (4 138,52) 141 447,51
Ativos fixos tangíveis em curso 0,00 79 640,46 79 640,46

10 169 373,23 498 940,75 1 457 068,63 0,00 0,00 0,00 (301 460,65) 0,00 (245 229,80) 11 578 692,16

Total 10 169 373,23 498 940,75 1 457 068,63 0,00 0,00 0,00 (301 460,65) 0,00 (245 229,80) 11 578 692,16

Outros ativos fixos tangíveis

Ativos Fixos Tangíveis Quantia escriturada inicial

Variações no período

Quantia escriturada final
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f) Ativos fixos tangíveis – adições 
 
Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2019, ocorreram as seguintes adições e diminuições (sem dedução de depreciações e imparidades): 
 
Quadro 5.2A - Ativos Fixos Tangíveis - adições  
 

 
 
 
Quadro 5.2B - Ativos Fixos Tangíveis – diminuições 
 

 
 
 
 

Internas Compra Cessão Transferência ou 
troca

Expropriação Doações, 
heranças

Dação em 
pagamento

Locação 
financeira

Fusão, Cisão Outras Total

Terrenos e recursos naturais 0,00 0,00
Edificios e outras construções 0,00 0,00
Equipamento Básico 333 650,28 333 650,28
Equipamento de transporte 0,00 0,00
Equipamento administrativo 61 494,41 61 494,41
Equipamentos Biológicos 0,00 0,00
Outros 24 155,60 24 155,60
Ativos fixos tangíveis em curso 79 640,46 79 640,46

0,00 498 940,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 498 940,75

Total 0,00 498 940,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 498 940,75

Outros ativos fixos tangíveis

Ativos Fixos Tangíveis
Adições

Alienação Transferências Devolução Fusão, Cisão Outras Total

Terrenos e recursos naturais 0,00
Edificios e outras construções 0,00
Equipamento Básico 203 899,44 203 899,44
Equipamento de transporte 0,00
Equipamento administrativo 37 191,84 37 191,84
Equipamentos Biológicos 0,00
Outros 4 138,52 4 138,52
Ativos fixos tangíveis em curso 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 245 229,80 245 229,80

Total 0,00 0,00 0,00 0,00 245 229,80 245 229,80

Outros ativos fixos tangíveis

Ativos Fixos Tangíveis Dimunições
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g) Outras divulgações  
 
No exercício em análise não se procedeu ao levantamento dos ativos fixos tangíveis totalmente 
depreciados que ainda estejam em uso. 
 
Os imóveis correspondentes às instalações do ISA (excetuando o Jardim Botânico), cuja valorização 
foi ajustada para o VPT e atribuída vida útil de acordo com a tabela do Classificador Complementar 
2, estão relevados na conta como bens cedidos pela Universidade de Lisboa.  
 
Apesar de o ISA estar a ocupar o imóvel Biotrop, este não se encontra registado nas suas contas. Esta 
situação decorre do facto do registo predial deste imóvel não estar ainda regularizado, nem existir 
qualquer informação fidedigna relativa ao seu valor 
 
 
 
Nota 8 – Propriedades de Investimento 
 
O valor refletido em Propriedades de Investimento refere-se a terrenos e edifícios, que se encontram 
a gerar rendimento, reconhecidos pelo Valor Patrimonial Tributário. 
 

 
 
 
 
Nota 9 – Imparidade de ativos 
 
Os montantes reconhecidos nas demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2019 e 2018 
relativas a imparidade de ativos são as seguintes: 
 

 
 

 
 
 
 
 

31/12/2019 31/12/2018

Saldo em 1 de janeiro 98 584,23 100 638,06
Aquisições
Vendas
Depreciações (26,61) (2 053,83)
Transferências / ajustamentos (93 415,34)
Saldo em 31 de dezembro 5 142,28 98 584,23

31/12/2019 31/12/2018  <<< >>>

Ativos fixos tangíveis - - -
Ativos intangíveis - - -
Perda por imparidade em contas a 
receber de transações com 
contraprestação

568 640,60 549 234,27 19 406,33

Perda por imparidade em contas a 
receber de transações sem 
contraprestação

166 398,21 153 500,13 12 898,08

Total de perdas por imparidade 735 038,81 702 734,40 32 304,41
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O detalhe das contas a receber com imparidades é o seguinte: 
 

 
 

A imparidade das dívidas de clientes encontra-se calculada pelo montante total de dívidas vencidas 
há mais de um ano. 
Para os alunos, a política definida para determinar a imparidade corresponde à totalidade dos 
montantes em dívida com antiguidade superior a 24 meses. 
A variação pouco expressiva da imparidade é resultado do reforço de procedimentos de cobrança de 
dívida. 
 

31/12/2019 31/12/2018  <<< >>>
Alunos 166 398,21 153 500,13 12 898,08
Clientes 568 640,60 549 234,27 19 406,33
Total de perdas por imparidade 735 038,81 702 734,40 32 304,41
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Nota 11 – Ativos biológicos 
 
No exercício em análise não se procedeu à mensuração dos ativos biológicos por impossibilidade de apuramento do custo histórico e de mensuração fiável 
do respetivo justo valor. 
Não existem plantações/culturas dedicadas à prestação de serviços à comunidade sendo o valor das receitas com a venda de produtos agrícolas resultante 
de excedentes de produção (após a utilização das plantações/culturas para os fins do ensino/investigação). Não se encontram inscritos compromissos 
relativos ao desenvolvimento ou à aquisição de ativos biológicos. 
O conjunto de ativos biológicos carateriza-se da seguinte forma: 

 

Grupo de ativos 
biológicos

Activos 
biológicos

Unidade de 
Medida

Localização/Descrição Produto Produto Resultante Notas

Consumíveis para 
distribuição gratuita

Arboreto de 
Eucalyptus

1,1 ha Junto Portão do Pólo em monocultura com 
30 espécies diferentes.

Folhas Alimentação dos Coalas do 
Jardim Zoológico 

Tem função didáctica e de 
investigação: conhecimento de uma 
parte da diversidade das espécies de 
árvores do género Eucalyptus e 
garantir a alimentação dos coalas do 
Jardim Zoológico de Lisboa. 
Patrocinador: CELPA - Associação da 
Indústria Papeleira 

produção duradoura 
para retribuição 
simbólica

Árvores diversas Aprox. 60 ha Em toda a Tapada, Plantas florestais e 
ornamentais.

Resíduos vegetais, resultante 
de abates de árvores com 

problemas fitossanitarios e 
de podas

Lenha para venda

produção duradoura 
sem retribuição

Reserva Botânica 8,15 ha Miradouro

produção duradoura 
para retribuição 
simbólica

Vinha dos Brancos 1,68 ha Esta vinha é constituída por 7 castas brancas 
distintas: Macabeu, Moscatel galego, 
Moscatel de Setúbal, Alvarinho, Viosinho, 
Encruzado e Arinto. Tem 83 linhas e o 
compasso de plantação é de 2,5 metros na 
entrelinha e 1 metros na linha. O sistema de 
condução é o monoplano ascendente / 
cordão unilateral.

Uva Vinho, aguardente, 
licoroso e venda de uva ao 

Kg

Produção de vinho branco e ensaios de 
vinificação.

produção duradoura 
para retribuição 
simbólica

Vinha dos Tintos 0,9 ha Esta vinha é constituído por 4 castas tintas 
distintas: Syrah, Touriga Nacional, 
Trincadeira e a Cabernet. Tem 19 linhas e o 
compasso de plantação é de 3 metros na 
entrelinha e 1 metros na linha. Apresenta 
três sistemas de condução: Lys, Lira  é o 
monoplano ascendente / cordão bilateral.

Uva Vinho tinto e aguardente Produção de vinho tinto e ensaios de 
vinificação
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Grupo de ativos 
biológicos

Activos 
biológicos

Unidade de 
Medida

Localização/Descrição Produto Produto Resultante Notas

produção duradoura 
para retribuição 
simbólica

Pomar de Figueiras 0,06 ha O pomar de Figueiras é constituído por 30 
árvores de 5 variedades distintas: Tapada, 
Baforeira, Pingo de mel, regional Branco e 
Regional preto. Tem 3  linhas e o compasso 
de plantação é de 5 metros na entrelinha e 4 
metros na linha.

Figos Venda de fruta ao Kg e 
distribuição para eventos

produção duradoura 
para retribuição 
simbólica

Pomar de frutos 
secos: 
Amendoeiras

0,11 ha Este pomar de Amendoeiras é constituído 
por 43 árvores de 7 variedades distintas: 
Ferralise, Laurane, Masbovera, Ferrastar, 
Glorieta, Ferraduel, Francoli. Tem 5  linhas e 
o compasso de plantação é de 5 metros na 
entrelinha e 4 metros na linha.

Amêndoas Venda de fruta ao Kg e 
distribuição para eventos

produção duradoura 
para retribuição 
simbólica

Pomar de 
Ameixeiras

0,3 ha Composta por 9 variedades distintas: R. C. 
Verde, R. C. Bavay, Primetime, Stanley, Black 
Splendor, Black Diamond, Laetitia, Sapphire

Ameixas Venda de fruta ao Kg e 
distribuição para eventos

produção duradoura 
para retribuição 
simbólica

Pomar de 
pessegueiros

0,1200 O pomar de pessegueiros é constítuido por   
variedades: Plane Sun, Honey Royal, Honey 
Cascade, Royal Pride, Royal Lee, Catherine, 
Royal Magestic, Plane Delicious. 

Pêssegos e Nectarinas Venda de fruta ao Kg e 
distribuição para eventos

produção duradoura 
para retribuição 
simbólica

Pomar de citrinos 0,1785 Este pomar de citrinos é constítuido por 119 
árvores de 4  espécies distintas: Laranjeiras 
(var. :Fortuna, Navelate, Valencia late e 
Baía), Tangerineiras (var.: Ortinete, 
Hernandina, Clementina nova e Encore) e 
Limoeiros (var. Lisboa.) Tem 11  linhas e o 
compasso de plantação é de 5 metros na 
entrelinha e 3 metros na linha.

Laranjas, Limões Venda de fruta ao Kg e 
distribuição para eventos

produção duradoura 
para retribuição 
simbólica

Pomar de maçãs 0,6 ha Composta por duas variedades de maçã 
(Gala e Fuji)

Maçãs Venda de fruta ao Kg e 
distribuição para eventos

produção duradoura 
para retribuição 
simbólica

Pomar de 
damasqueiros

0,124 ha Composto por 6 variedades distintas: Kioto, 
Fantasme; Orange Rubis; Lady Cot, Vagnila 

Cot, Ninfa

Damascos Venda de fruta ao Kg e 
distribuição para eventos

produção duradoura 
sem retribuição

Olival 0,6 ha  Rampa das oliveiras/Este olival é constituído 
por 172 árvores de seis variedades distintas: 
Negrinha, Maçanilha, Picual, Cordovil, 
Azeiteira e Blanqueta. Tem 24 linhas e o 
compasso de plantação é de 8 metros na 
entrelinha e 4 metros na linha.

Azeitona Azeite
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.  

Grupo de ativos 
biológicos

Activos 
biológicos

Unidade de 
Medida

Localização/Descrição Produto Produto Resultante Notas

produção duradoura 
sem retribuição

Garranos 6 unidades 
(animais)

(1 Geradora e 5 na Eira Velha) - - doados

Consumíveis sem 
retribuição

Parcela Agrícola 
Eira Velha I-IV

1,17 + 1 + 0,92 +1 
(ha)

Eira Velha Sementeira e regeneração 
natural

Feno e pastagem para 
alimentar os garranos da 

Tapada
Consumíveis sem 
retribuição

Parcelas Agrícolas 
do Almotivo I e III

2 + 0,73  (ha) Destinadas à produção de Sementeira e regeneração 
natural

Feno para alimentar os 
garranos da Tapada

produção duradoura 
para retribuição 
simbólica

Parcela Agrícola 
Terra Grande

5,1 (ha) Terra Grande Cereais, hortícolas etc. grão, cebolas, couves etc, 
doadas ao Banco 
Alimentar; Ensaios de 
Investigação; Apoio a 
aulas práticas; 
Alimentação dos 
garranos da Tapada e 
parcela cedida á 
associação Semear.

Projeto SolidarISA apoiado pelo 
donativo do Banco Santander Totta

Consumíveis para 
retribuição simbólica

Produção e venda 
de plantas

0,5 ha Viveiro Florestal do ISA Plantas Florestais e 
ornamentais

Venda de Plantas

produção duradoura 
para retribuição 
simbólica

Hortas da Tapada 0,3 ha Composta por 57 talhões de 30 m² Produtos hortícolas Produções são para 
consumo próprio dos 

utilizadores
produção duradoura 
para retribuição 
simbólica

Hortas dos 
moradores e ex. 
funcionários

0,2 ha Chalet e quintais Produtos hortícolas Consumo próprio

produção duradoura 
para retribuição 
simbólica

Quercus suber 70 árvores 
descortiçadas 

Dispersas na Tapada (Geradora, Eira 
Velha etc.)

Cortiça Venda de Cortiça A ultima tiragem 2016 (extracção de 
cortiça de 9 em 9 anos)

produção duradoura 
sem retribuição

Cafeeiros aproximadamente 
2000m2 em 

condições de 
estufa

Pólo do ISA no Campus do INIAV em Oeiras. 
Quinta do MarqUês 2784-505 Oeiras

Cafeeiros de diferentes 
genótipos de Arabia, Robusta 
e de hibridos interespecificos 
tetraploides

Não existe. Os cafeeiros 
destinam-se a estudos 

cientificos no âmbito de 
duas importantes doenças 

causadas pelos fungos 
Hemileia vastatrix e 

Colletotrichum kahawae
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Nota 13 – Rendimentos de transações com contraprestação 
 
Nos termos da NCP 13, os rendimentos com contraprestação são aqueles em que o ISA recebe ativos 
ou serviços, ou extingue passivos, e dá em troca à outra parte um valor aproximadamente igual 
(principalmente na forma de bens, serviços ou uso de ativos). 
 
Em 31 de dezembro de 2019 e 2018, o detalhe dos rendimentos provenientes de transações com 
contraprestação são os seguintes: 
 

 
 
 
Nota 14 – Rendimentos de transações sem contraprestação 
 
Numa transação sem contraprestação o ISA ou recebe valor de uma outra entidade sem dar 
diretamente em troca valor aproximadamente igual, ou dá valor a uma outra entidade sem receber 
diretamente em troca valor aproximadamente igual. 
 
Em 31 de dezembro de 2019 e 2018, o detalhe dos rendimentos provenientes de transações sem 
contraprestação são os seguintes: 
 

 
 
 
 
Nota 17 – Acontecimentos após a data de balanço 
 
As demonstrações financeiras foram autorizadas para emissão no dia 29 de julho de 2020, pelo 
Conselho de Gestão. 
Quando ocorrem eventos subsequentes à data do balanço que demonstram a evidência de condições 
que já existiam à data do balanço, o impacto desses eventos é ajustado nas demonstrações 
financeiras. Caso contrário, eventos subsequentes à data do balanço com uma natureza e dimensão 
material são descritos nesta nota. 
 
 

31/12/2019 31/12/2018  << >>
Rendimentos de transações com contraprestação
Prestação de serviços 1 154 789,90 896 055,83 258 734,07
Juros e rendimentos similares 4 100,28 4 567,81 (467,53)
Outros rendimentos e ganhos 300 453,30 281 082,87 19 370,43

1 459 343,48 1 181 706,51 277 636,97

31/12/2019 31/12/2018  << >>
Rendimentos de transações sem contraprestação
Impostos, contribuições e taxas 2 090 851,83 2 106 848,42 (15 996,59)
Transferencias de Orçamento de Estado 10 864 381,00 11 081 187,00 (216 806,00)
Transferencias Correntes Projetos financiados 3 229 107,12 1 856 495,28 1 372 611,84
Transferencias Correntes Reitoria 42 768,82 9 836,04 32 932,78
Transferências de Capital 2 931 962,46 2 750 936,62 181 025,84

19 159 071,23 17 805 303,36 1 353 767,87
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As previsões antes da crise COVID-19, perspetivavam para Portugal um ano de 2020 em que o 
crescimento se manteria estável. Com esta crise, enfrenta-se agora alguma incerteza na evolução da 
economia portuguesa num futuro próximo.  
 
Contudo, é possível identificar algumas situações que terão que ser analisadas de forma contínua e 
que podem afetar as contas do Instituto em 2020:  

• Redução dos rendimentos como consequência da redução do poder de compra das famílias 
dos alunos;  

• Redução das transferências orçamentais devido ao défice orçamental:  
• Aumento dos gastos relacionados com medidas necessárias para assegurar as aulas em 

contexto de pandemia 
 
 
Prevê-se ainda a extinção da INOVISA enquanto personalidade jurídica de direito privado e 
integração como unidade do ISA. 
 
 
 
Nota 18 – Instrumentos Financeiros 
 
18.1 Políticas contabilísticas e bases de mensuração 
 
Os instrumentos financeiros são mensurados ao justo valor com contrapartida em resultados pelo 
método de equivalência patrimonial, quando o ISA detém um interesse de propriedade quantificável 
e possui, direta ou indiretamente, 20 por cento ou mais dos direitos de voto da participada. Na 
mensuração inicial destes ativos ou passivos financeiros procede-se ao registo contabilístico pelos 
custos de transação. 
 
18.2 Quantia escriturada dos ativos financeiros e passivos financeiros 
 
Na data de relato, as principais categorias de ativos e passivos financeiros são como apresentadas 
abaixo: 
 

 
 
 

Mensurados ao 
custo ou custo 

amortizado menos 
imparidade

Mensurados 
ao justo 

valor 
Total

Mensurados ao 
custo ou custo 

amortizado menos 
imparidade

Mensurados 
ao justo 

valor 
Total

Ativos
Outros ativos financeiros - não 
corrente

76 750,00 76 750,00 74 350,00 74 350,00

Clientes, contribuintes e utentes 1 466 553,00 1 466 553,00 388 796,47 388 796,47

Outros ativos financeiros - 
corrente

- - 477,50 477,50

Caixa e Depósitos 7 161 313,80 7 161 313,80 8 349 504,42 8 349 504,42

Total dos ativos financeiros 8 704 616,80 - 8 704 616,80 8 813 128,39 - 8 813 128,39
Dos quais
   Correntes 8 627 866,80 8 627 866,80 8 738 778,39 8 738 778,39
   Não correntes 76 750,00 - 76 750,00 74 350,00 - 74 350,00

31/12/2019 31/12/2018
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Nota 19 – Benefícios dos empregados 
 
a) Política contabilística 
Os benefícios de empregados de curto prazo incluem salários, ordenados, subsídio de alimentação, 
subsídio de férias e de natal e quaisquer outras retribuições adicionais decididas pontualmente pela 
gerência. 
Todo o pessoal ao serviço do ISA foi remunerado de acordo com as suas funções durante o exercício. 
As obrigações decorrentes dos benefícios de curto prazo são reconhecidas como gastos no período 
em que os serviços são prestados, numa base não descontada por contrapartida do reconhecimento 
de um passivo que se extingue com o pagamento respetivo. 
De acordo com a legislação laboral aplicável, o direito a férias e subsídios de férias relativo ao 
período, por este coincidir com o ano civil, vence-se em 31 de dezembro de cada ano, sendo somente 
pago durante o período seguinte, pelo que os gastos correspondentes encontram-se reconhecidos 
como benefícios de curto prazo e tratados de acordo com o anteriormente referido. 
 
 
 
Nota 20 – Divulgações sobre Partes Relacionadas 
 
O ISA tem como empresa-mãe controladora final a UNIVERSIDADE DE LISBOA. O ISA recebeu em 
2019 transferências da Reitoria no valor de 42.768,82 euros, dos quais 25.171,92 euros relativos ao 
reforço de propinas (2018: 9.836,04 euros). 
 
 
 
Nota 22 – Interesses em Outras Entidades 
 
Participações Financeiras 
 
As participações financeiras relevadas no balanço são as seguintes: 

Mensurados ao 
custo amortizado 

Mensurado
s ao justo 

valor Total
Mensurados ao 

custo amortizado 

Mensurado
s ao justo 

valor Total

Passivos
Credores por transferências 
e subsidios concedidos - - - -

Fornecedores 24.611,28 24.611,28 2.573,46 2.573,46
Adiantamentos de clientes, 
contribuintes, utentes 7.012,55 7.012,55 9.574,88 9.574,88

Outros passivos financeiros - - -
Total dos passivos 
financeiros 31.623,83 - 31.623,83 12.148,34 - 12.148,34
Dos quais

   Correntes 31.623,83 31.623,83 12.148,34 12.148,34
   Não correntes - - - -

31-12-2019 31-12-2018



Instituto Superior de Agronomia– Notas às demonstrações financeiras- 2019 
 
 
 

27 

 
 
 
A informação financeira das participadas é a seguinte: 
 

 
 
 
A reconciliação dos investimentos financeiros pelo método da equivalência patrimonial é a seguinte: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nome Custo 
aquisição % participação Mensuração

RELACRE 250 0,28 custo
INOVISA 2 500 39,68 MEP
COTHN 1 500 1,73 custo
COTARROZ 1 500 3,70 custo
RAIZ 70 000 0,78 custo
ANIMAFORUM 500 0,79 custo
CoLab4Food 3 000 5,08 custo

79 250

Quantia escriturada
31/12/2019 31/12/2018

Associadas
INOVISA Tapada da Ajuda 39,68% 525 304,11 236 171,02 289 133,09 62 843,75 85 039,15 69 728,98

85 039,15 69 728,98
Outras empresas

RELACRE Lisboa 0,28% 1 210 651,74 294 989,81 915 661,93 22 901,37 250,00 250,00
COTHN Alcobaça 1,73% 700 637,07 310 941,91 389 695,16 22 695,74 1 500,00 1 500,00
COTARROZ Salvaterra de Magos 3,70% 1 500,00 1 500,00
RAIZ Eixo 0,78% 70 000,00 70 000,00
AIFF St. Maria de Lamas 0,00% 0,00 500,00
CNCFS Bragança 0,00% 0,00 100,00
ANIMAFORUM Torres Novas 0,79% 500,00 500,00
CoLab4Food Maia 5,08% 1 558 160,03 3 044,87 1 555 115,16 (2 953,46) 3 000,00 0,00

76 750,00 74 350,00

Dados de 2019
Resultado 

LíquidoSede
Percentagem 

efetiva Ativo Passivo
Capital Próprio

Fundos Patrimoniais

Custo MEP
Investimentos financeiros ao método da equivalência patrimonial

Em 31 de dezembro de 2018 2 500,00 69 728,98
Quota-parte nos resultados do 
período
Quota-parte em outras 
variações em capital próprio 15 310,17
Dividendos recebidos
Movimento em prestações 
suplementares
Imparidades do exercício

Em 31 de dezembro de 2019 2 500,00 85 039,15
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Nota 23 - Outras divulgações  
 

23.1 Detalhe da conta de Diferimentos 
 
Em 31 de dezembro de 2019 e 2018, o detalhe das rubricas de diferimentos é o seguinte: 
 
 
Ativo 

 
 
 
Passivo 

 
 

 
 
Neste exercício procedeu-se à alteração de procedimento contabilístico no que diz respeito ao 
reconhecimento da dívida dos alunos. Passou-se a englobar a dívida da propina total do aluno para 
o ano letivo de 19/2020, ou seja, inclui o montante a pagar até 31/07/2020. Até ao exercício de 2018 
o saldo correspondia apenas à dívida das prestações vencidas até 31 de dezembro. Neste quadro 
estão, portanto, periodizadas as propinas cujo rendimento ocorre em 2020. 
 
Os valores refletidos em “Rendimentos com transferências de subsídios correntes obtidos” 
corresponde aos montantes ainda não executados dos projetos de investigação. Aplicando o 
pressuposto do acréscimo serão reconhecidos em rendimento no período em que forem executadas 
as respetivas despesas associadas. Quando associados a bens de investimento, estes montantes são 
reconhecidos nos fundos patrimoniais, na rubrica 59 – Outras variações no património líquido. Em 
2019 foi imputado aos rendimentos o montante de 170.789,35€ relacionado com a compensação 
das depreciações dos ativos que foram objeto de subsídios para a sua aquisição. 

31/12/2019 31/12/2018
Gastos a Reconhecer

    Outros gastos a reconhecer 59 970,30 49 189,60

59 970,30 49 189,60

31/12/2019 31/12/2018
Rendimentos a Reconhecer
OCRP-Diferi-Rend-Propinas 1º Ciclo 560 739,70 43 766,66
OCRP-Diferi-Rend-Propinas 2º Ciclo 488 510,72 19 959,61
OCRP-Diferi-Rend-Propinas 3º Ciclo 49 350,00 3 825,00
OCRP-Diferi-Rend-Seguro escolar - -
OCRP-Diferi-Rend-Outros Rendimentos a 
reconhecer - -

OCRP-Diferi-Rend-Transf. Subs. Correntes 
Obtidos 4 235 208,28 12 071 220,55

OCRP-Diferi-Rend-Transf. Subs. Capital 
Obtidos 12 406 115,57 -

17 739 924,27 12 138 771,82

Dos  quais
                                             Correntes 5 333 808,70 11 308 889,22
                                             Não correntes 12 406 115,57 829 882,60

17 739 924,27 12 138 771,82
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Neste exercício contabilizou-se o montante de 578.211,35 em termos de overhead cobrado às 
entidades financiadoras. 
 
 
 

23.2 Detalhe da conta de Estado e Outros Entes Públicos 
 
O detalhe dos saldos das contas do Estado e Outros Entes Públicos é o seguinte: 
 

  

 
  

Ativo Passivo Ativo Passivo
Retenções na Fonte
    Trabalho Dependente 917,80 1 611,80
    Trabalho Independente 6 091,34 (753,36)
    Capital 91,61
    Outras retenções 1 786,82 1 786,82
IVA
    A pagar 19 147,93 13 603,31
    A receber 1 869,38
Contribuições para a Segurança Social
    ADSE 94,05 22,72
    CGA 4 180,80 (589,15)
    Segurança Social 22 068,00 5 324,24
Outras Tributações 151,93 151,92

0,00 54 530,28 1 869,38 21 158,30

31/12/2019 31/12/2018
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23.3 Detalhe dos Fornecimentos e Serviços Externos 
 
O detalhe dos valores incluídos na rubrica de Fornecimentos e Serviços Externos a 31 de dezembro 
de 2019 e 2018 é o seguinte: 
 

 
 
 

 
 

31/12/2019 31/12/2018  << >>
Subcontratos e Concessão de serviços
     Outros 24 735,96 17 862,57 6 873,39
Serviços Especializados
     Trabalhos Especializados 916 002,43 603 038,97 312 963,46
     Publicidade, comunicação e imagem 7 591,75 11 105,19 (3 513,44)
     Vigilância e Segurança 208 929,38 213 799,90 (4 870,52)
     Honorários 18 845,83 53 764,37 (34 918,54)
     Comissões 15 377,75 27 270,23 (11 892,48)
     Conservação e Reparação 150 496,09 170 646,22 (20 150,13)
     Outros Trabalhos especializados - 15 722,79 (15 722,79)
Materiais de Consumo
     Ferramentas desgaste rápido 155 727,64 100 716,11 55 011,53
     Livros e documentação técnica 51 475,10 66 545,23 (15 070,13)
     Material de escritório 29 620,91 63 070,84 (33 449,93)
     Artigos para Oferta - - -
     Artigo de higiene e limpeza 14 789,56 12 001,56 2 788,00
     Medicamentos e artigos de saúde 68,91 133,86 (64,95)
     Produtos quimicos e de laboratório 293 748,81 307 560,79 (13 811,98)
     Outros Materiais 120 310,33 91 653,98 28 656,35
Energia e Fluidos
     Eletricidade 348 931,27 318 698,37 30 232,90
     Combustíveis e lubrificantes 21 890,79 22 587,49 (696,70)
     Água 197 895,58 154 772,95 43 122,63
     Outros 67 289,62 14 375,61 52 914,01
Deslocações e Estadas
     Deslocações e Estadas 436 567,33 438 274,13 (1 706,80)
     Transportes de pessoal - - -
     Transportes de mercadorias - - -
Serviços Diversos
     Rendas e Alugueres 2 405,61 153,58 2 252,03
     Comunicação 14 722,76 7 744,42 6 978,34
     Seguros 43 595,44 5 710,27 37 885,17
     Royalties - - -
     Contencioso e Notariado - - -
     Despesas de representação 10,66 4 309,54 (4 298,88)
     Limpeza, higiene e conforto 152 892,21 140 342,25 12 549,96
     Outros serviços 64 381,69 105 862,00 (41 480,31)

3 358 303,41 2 967 723,22 390 580,19
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23.4 Detalhe das Transferências correntes para terceiros e de terceiros 

 
O detalhe dos valores incluídos na rubrica de Transferências para terceiros a 31 de dezembro de 2019 
e 2018 é o seguinte: 
 

 
 
Estão incluídas as transferências efetuadas aos parceiros dos projetos de investigação dos quais o ISA 
figura como entidade coordenadora. 
Inclui ainda os gastos com bolsas de investigação (inclui seguros e ajudas de custo pagas aos 
bolseiros). 
 
O detalhe dos valores incluídos na rubrica de Transferências de terceiros a 31 de dezembro de 2019 
e 2018 é o seguinte: 
 

 
 
 
 

23.5 Detalhe dos Outros Gastos  
 
O detalhe dos valores incluídos na rubrica de Outros Gastos a 31 de dezembro de 2019 e 2018 é o 
seguinte: 
 

 
 

 
 
 
 
 
  

31/12/2019 31/12/2018

Transferências correntes 1 648 314,44 1 874 980,21
Transferências de capital -

1 648 314,44 1 874 980,21

31/12/2019 31/12/2018

Transferências do Tesouro 10 864 381,00 11 081 187,00
Transferências da Reitoria 42 768,82 9 836,04
Outras Transferencias 6 161 069,58 4 607 431,90

17 068 219,40 15 698 454,94

31/12/2019 31/12/2018
      Impostos e Taxas 1 431,27 15 455,51
      Abates 855,41 -
      Correcções relativas a anos anteriores 138 765,48 140 517,13
      Quotizações 21 515,00 11 000,00
      Outros Gastos 206 391,73 74 429,91

368 958,89 241 402,55
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23.6 Detalhe dos Outros Rendimentos 

 
O detalhe dos valores incluídos na rubrica de Outros Rendimentos a 31 de dezembro de 2019 e 2018 
decompõe-se por: 
 

 
 

 
 

23.7 Detalhe dos Juros obtidos e dos juros suportados 
 
Os montantes que estão reconhecidos nesta conta são os seguintes: 
 

 
 
 
Os juros recebidos são relativos a uma conta à ordem remunerada. 
 
 

23.8 Detalhe das Outras Contas a receber e a pagar 
 
O detalhe das Outras Contas a receber e a pagar é o seguinte: 
 

 
 
 
Da rúbrica de acréscimos de rendimentos destacam-se os rendimentos a auferir com os protocolos 
estabelecidos com a ADISA, no total de 191.331,97€, dos quais o montante de 106.051,74€ é 
referente a overheads dos projetos de investigação.  Em 2019, os rendimentos com o protocolo de 
Espaços da Tapada e Residências contribuiu com o montante de 80.949,80€ e os rendimentos com 
protocolo de partilha do Laboratório de Estudos Técnicos (LET) ascenderam 4.330,43€.  
A redução significativa de acréscimos de rendimentos justifica-se pela alteração de procedimento 
contabilístico em relação à aplicação do princípio de especialização de projetos de investigação, que 
já se encontravam em curso. Em 2019, a estimativa de montantes a receber destes projetos passou 
a estar também relevada na rubrica Devedores por transferências e subsídios. 

31/12/2019 31/12/2018
     Rendimentos Suplementares 88 171,03 103 883,76
     Correcções relativas a anos anteriores 15 327,50 1 531,15
     Imputação de subsidios ao investimento 170 789,35 132 798,82
     Outros 26 165,42 42 869,14

300 453,30 281 082,87

31/12/2019 31/12/2018
     Juros pagos 712,21 -
     Juros recebidos 4 100,28 4 567,81

Resultados com Juros 3 388,07 4 567,81

31/12/2019 31/12/2018
Outras Contas a receber
     Adiantamentos de Fornecedores 2 780,09 2 780,09
     Adiantamentos ao Pessoal 3 833,36 4 508,79
     Acréscimos de Rendimentos 294 493,15 1 759 544,10
     Outras 33 773,22 60 661,45

334 879,82 1 827 494,43
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Nas outras contas a pagar, o saldo mais relevante prende-se com a especialização das 
responsabilidades com férias e subsídios de férias a liquidar no ano seguinte. 
 
 

23.9 Património Líquido 
 
Os movimentos ocorridos no Património líquido figuram no quadro seguinte: 
 

 
 
A principal alteração do património liquido total encontra-se relevada em “Outras variações no 
património líquido”. 
 
Em 2018 foi formalizado o auto de cedência dos terrenos e edifico ocupados pelo ISA por parte da 
Reitoria no montante de 8.778.539,18 euros. Esta cedência de património é de caracter temporário 
e a título gratuito. Tendo a caderneta predial sido atualizada procedeu-se à contabilização do 
aditamento deste auto.  
 
O aditamento do auto de cedência representa o acréscimo do VPT no montante de 1.101.829,79€ e 
imputa o montante de 345.201,99€ ao edificado e de 9.535.166,98€ ao terreno do ISA. Esta alteração 
correspondeu à redução total do valor contabilístico do edificado em 6.238.702,39 € e ao aumento 
do valor contabilístico do terreno em 7.340.532,17€. 
 
A alteração de valorização do edificado, de acordo com o novo auto de cedência, obrigou à correção 
de depreciações acumuladas até 2018, no montante de 261.823,51€. Esta correção encontra-se 
incluída nos aumentos da rubrica de Resultados Transitados. 
 
Os membros do Conselho de Gestão deliberaram a aplicação do Resultado Líquido do Exercício de 
2018 aos Resultados Transitados 
 
 

31/12/2019 31/12/2018
Outras Contas a pagar
Gastos a reconhecer - Férias + Subsidio de Férias 2 031 241,16 1 792 758,79
Outros Gastos a reconhecer 217 397,44 138 627,49
Credores - Operações extraorçamentais 496 564,34 425 339,12
Outros Credores (690,81) (3 404,79)

2 744 512,13 2 353 320,61

PATRIMÓNIO LÍQUIDO 31/12/2018 Aumentos Diminuições Aplicação R.L.E 31/12/2019

Património / Capital 1 952 954,54 1 952 954,54
Reservas - -
Resultados transitados 3 636 817,96 311 803,04 (162 648,11) 3 785 972,89
Outras variações no 
património líquido

9 749 591,50 1 428 886,45 (261 601,26) 10 916 876,69

Resultado líquido do período (162 648,11) (14 787,78) 162 648,11 (14 787,78)

Total de Património Líquido 15 176 715,89 1 740 689,49 (276 389,04) - 16 641 016,34
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23.10 Gastos com pessoal  

 
No exercício findo a 31 de dezembro de 2019 e 2018, o ISA incorreu nos seguintes gastos com 
pessoal: 
 

 
 
O número médio de pessoas ao serviço do ISA durante o exercício de 2019 foi de 331 (2018: 295 
pessoas). 
 
 

23.11 Detalhe de Depósitos 
 
A variação da composição do saldo de gerência pelas diversas atividades é a seguinte: 
 

  

31/12/2019 31/12/2018  << >>
Remuneração dos Órgãos 
Diretivos 470 191,99 514 843,51 (44 651,52)

Remuneração do Pessoal 11 384 315,04 10 162 596,00 1 221 719,04
Encargos sobre remunerações -
   CGA 2 006 171,59 1 934 519,91 71 651,68
   Segurança Social 705 680,18 506 001,18 199 679,00
Outras remunerações 99 456,86 77 693,65 21 763,21

14 665 815,66 13 195 654,25 1 470 161,41

31/12/2019 31/12/2018
Saldo da gerência anterior (SGA) 8 349 504,42 6 395 297,67
SGA De execução orçamental 7 784 720,08 5 946 252,72
SGA De operações de tesouraria 564 784,34 449 044,95
Variação de caixa e seus equivalentes (1 188 190,62) 1 954 206,75
Fluxos de caixa das atividades operacionais (681 829,95) 1 958 999,65
Fluxos de caixa das atividades de investimento (505 648,46) (3 671,69)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (712,21) (1 121,21)
Saldo para a gerência seguinte (SGS) 7 161 313,80 8 349 504,42
SGS De execução orçamental 6 511 914,80 7 784 720,08
SGS De operações de tesouraria 649 399,00 564 784,34
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