
w
w

w.
lid

el
.p

t

ISBN 978-989-752-690-9

Contabilidade Financeira na Hotelaria e na Restauração é um livro adequado às 
unidades curriculares de Contabilidade inseridas nas licenciaturas em Turis-
mo, Gestão Hoteleira e Gestão da Restauração e às empresas que exercem a 
sua atividade na área especí�ca do Turismo. Se é verdade que a contabilidade, 
nestas empresas, segue o Sistema de Normalização Contabilística (SNC), 
também é certo que inclui factos contabilísticos muito particulares, como, 
por exemplo, a questão dos câmbios, dos vouchers de produtos turísticos, das 
reservas com sinal, das comissões a intermediários, dos cancelamentos ou 
prolongamentos de reservas e respetivo ajuste destes valores, do débito ao 
cliente por falta de comparência, entre outros aspetos.

A obra aborda, assim, os seguintes temas:
• Caracterização das áreas de atividade da Hotelaria e da Restauração;
• Introdução à área �nanceira e à Contabilidade;
• Estudo da Contabilidade de acordo com o SNC, tendo em conta os concei- 
 tos, as técnicas e as operações mais comuns na área da Hotelaria e da  
 Restauração.

Inclui ainda um glossário de termos contabilísticos, no qual se podem encon-
trar também alguns termos próprios do Turismo, da Hotelaria e da Restaura-
ção com ligação à Contabilidade, assim como um conjunto de exercícios de 
elevada utilidade, permitindo ao leitor aferir os seus conhecimentos e 
competências neste campo de estudo. O Código de Contas do SNC está 
disponível para download na página Web do livro em www.lidel.pt.
Sendo uma importante ferramenta de apoio para alunos e professores dos 
cursos de Turismo, Gestão Hoteleira e Gestão da Restauração, este livro é 
também um instrumento de trabalho para os pro�ssionais da Contabilidade 
que exercem a sua atividade em empresas desta área, incluindo algumas 
notas essenciais acerca da �scalidade aplicada ao setor.

“A área da contabilidade �nanceira revela-se como indispensável nos setores da 
Hotelaria e da Restauração, recolhendo, tratando e disponibilizando informação 
às diversas áreas operacionais e à gestão de topo (…). Este livro representa um 
contributo essencial nestes domínios (…), numa abordagem aplicada que alia 
conceitos e práticas, assumindo-se como um valioso suporte tanto para o setor 
empresarial como para a área da educação e formação.”
Rita Marques, Secretária de Estado do Turismo
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prefácio

O Turismo é uma atividade estratégica para a economia portuguesa. Apresenta uma 

inequívoca relevância económico-social, tratando-se da maior atividade exportadora, 

contribui de forma decisiva para o equilíbrio da balança de pagamentos, é geradora de 

atividades económicas a montante e a jusante. O ano de 2019 ficou assinalado por resul-

tados históricos para o Turismo nacional nos principais indicadores: dormidas, receitas, 

hóspedes, emprego e exportações, sendo mesmo considerado a maior atividade econó-

mica exportadora do país, com 19,7% das exportações e 52,3% das exportações de servi-

ços. As receitas turísticas registaram um contributo de 8,6% para o Produto Interno Bruto 

(PIB), com a população empregada nos setores do Alojamento e da Restauração e simila-

res a representar 6,9% do emprego total. O crescimento do Turismo acontecia em todas 

as regiões e ao longo de todo o ano, produzindo um desejável efeito de arrastamento e de 

alavancagem da economia nacional. Apesar do bom momento que o Turismo vivia em Por-

tugal, a atividade foi abruptamente suspensa a nível mundial, em consequência da crise 

sanitária imposta pelo surgimento da pandemia de COVID-19.

Por tudo isto, hoje e mais do que nunca, a informação é um instrumento fundamental 

na gestão. Recolher, tratar e sintetizar informação de forma útil é uma tarefa fundamental 

para apoiar a tomada de decisão em ambientes empresariais cada vez mais incertos, mais 

exigentes e voláteis, em todos os contextos empresariais em geral e no setor do Turismo 

em particular. A área da contabilidade financeira revela-se como indispensável nos setores 

da Hotelaria e da Restauração, recolhendo, tratando e disponibilizando informação às di-

versas áreas operacionais e à gestão de topo, permitindo efetuar análises e o controlo das 

operações, monitorizar e ajustar a estratégia em curso.

Este livro representa um contributo essencial nestes domínios, evidenciando o valor da 

contabilidade financeira para os subsetores da Hotelaria e da Restauração, numa aborda-

gem aplicada que alia conceitos e práticas, assumindo-se como um valioso suporte tanto 

para o setor empresarial como para a área da educação e formação. 
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Ao longo da obra, aprofunda-se o conhecimento técnico da área, assim como as especi-

ficidades da Hotelaria e da Restauração. Em particular para aqueles que estão a fazer a sua 

formação em Turismo, este será um manual que lhes permitirá compreender a função fi-

nanceira de uma forma aplicada e muito próxima da realidade, adquirindo conhecimentos 

aplicados e geradores de mudança numa área vital para a sustentabilidade das empresas 

destes dois subsetores-âncora no nosso país. É também um instrumento muito útil para os 

formadores e profissionais da área. 

O Turismo encontra-se num momento de viragem, fruto não só do impacto da pande-

mia que estamos a atravessar mas também pela tendência de se alterarem paradigmas 

instalados. Teremos de reconstruir um setor com mais valor e com maior impacto. Os co-

nhecimentos aqui expressos são também uma base de partida para soluções e abordagens 

a novos desafios, nomeadamente no que toca ao aprofundamento da vertente associada 

à temática da sustentabilidade e à necessidade de incentivar os agentes a incorporar os 

fatores Environmental, Social and Governance (ESG) nas suas estratégias de negócio. 

Rita Marques
Secretária de Estado do Turismo



©
 L

id
el

 –
 E

d
iç

õe
s 

Té
cn

ic
as

, L
d

a.
Contabilidade financeira na hotelaria e na restauração

 >A
Adiantamentos de clientes (ou a fornecedores)
Valores totais ou parciais que são recebidos (ou pagos) antes de se efetivar a venda (ou a 

compra) ou antes da prestação (ou aquisição) do serviço. A solicitação/exigência do adianta-
mento poderá ter como objetivos garantir um produto ou um serviço a um determinado preço 
ou numa determinada data, dar um valor para que se possa proceder à encomenda do bem ou 
do serviço ou ser uma exigência da outra parte contratual como forma de minorar desistências 
e os seus efeitos, entre outros.

Annual Available Rooms (AAR)
Número de quartos disponíveis por ano, independentemente de terem ou não sido vendi-

dos. São os quartos totais que o hotel tem disponíveis para vender: AAR = n.º de quartos do 
hotel × n.º de dias do ano.

Ativo
Recurso controlado pela empresa como resultado de acontecimentos passados e do qual se 

espera que fluam para a empresa benefícios económicos futuros. Inclui bens e direitos.

Average rate
Preço médio de venda cobrado por quarto. O hotel, normalmente, tem quartos a preços 

diferentes, e este indicador representa a média ponderada dos preços praticados pela quanti-
dade de quartos vendidos.

 >B
Balanço
É a demonstração financeira que proporciona uma visão geral da situação financeira de 

uma organização a um determinado momento, normalmente no fim do exercício económico. 
Demonstra em detalhe tudo quanto a organização possui (bens e direitos) e tudo quanto a or-
ganização deve (obrigações).

glossário
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2.1. enquadramento e números da hotelaria em portugal

O turismo é um setor que tem apresentado um elevado crescimento em Portugal nos 

últimos anos. É fundamental na economia portuguesa e, em particular, uma importante 

receita para o PIB.

A contribuição direta das receitas do turismo no PIB pode ser analisada através das 

exportações na Balança de Viagens e Turismo, que inclui os bens e serviços adquiridos a 

uma economia por viajantes durante visitas inferiores a um ano a essa economia. Aqui in-

cluem-se nomeadamente as estadas nas unidades hoteleiras. Dados da PORDATA reve-

lam o crescimento exponencial que este setor tem apresentado e o seu impacto no PIB, 

em particular a partir de 2009 (Figura 1.1.). Em 2019, esta contribuição chegou aos 6,2% 

do PIB.

A indústria hoteleira tem acompanhado, naturalmente, esta evolução em termos 

de incremento da capacidade oferecida (Figura 1.2.). Embora de forma mais cautelosa 

até 2012, a capacidade tem vindo a aumentar de forma consistente a partir desse ano. 

Em 2019, chegou às 443 157 camas.

Os benefícios deste investimento também são visíveis e em crescimento acelerado, em 

particular a partir de 2013/2014. Este crescimento é consistente quer em termos de ren-

dimento médio por turista e por dormida (119 € em 2019) quer em termos do rendimen-

to médio por quarto (49,40 € em 2019). A Figura 1.3. apresenta a representação gráfica 

desta evolução.

figura 1.1.

Contribuição do turismo no PIB em Portugal.
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Uma entidade enquadra-se em determinada categoria desde que não ultrapasse dois 

dos três limites indicados. Assim, por exemplo:

 ` Uma entidade com um valor de balanço de 15 000 000 €, volume de negócios de 32 000 000 € 

e 220 empregados enquadra-se numa média entidade;

 ` Uma entidade com um valor de balanço de 25 000 000 €, volume de negócios de 32 000 000 € 

e 220 empregados continua a enquadrar-se numa média entidade;

 ` Uma entidade com um valor de balanço de 45 000 000 €, volume de negócios de 52 000 000 € 

e 220 empregados já se enquadra numa grande entidade.

3. a contabilidade

A contabilidade é uma técnica que tem como finalidade descrever e registar os factos 

patrimoniais ocorridos, tendo em vista obter diversas informações, como, por exemplo:

 ` A posição devedora e credora da empresa;

 ` A composição e o valor do património;

 ` O custo dos bens e serviços vendidos;

 ` A origem e causa dos gastos e rendimentos;

 ` A natureza e importância dos resultados.

Os factos patrimoniais são acontecimentos que vão alterar o património da empresa, 

quer na sua constituição quer no seu valor. Pode ser, por exemplo, um pagamento de um 

cliente, em que a empresa passa a ter o dinheiro na sua posse, mas deixa de ter o direito 

a receber a dívida do cliente. Neste caso, não há alteração do valor do património, mas 

apenas alteração da constituição do mesmo: passa a ter o dinheiro e deixa de ter a dívi-

da. Além disso, há acontecimentos que levam a que o património da empresa aumente ou 

micro

 Ì Menos de dez trabalhadores;

 Ì Um valor total de vendas por ano igual ou inferior a 2 milhões de euros;

 Ì Um balanço igual ou inferior a 2 milhões de euros.

 Ì Menos de 50 trabalhadores;

 Ì Um valor total de vendas por ano igual ou inferior a 10 milhões de euros;

 Ì Um balanço igual ou inferior a 10 milhões de euros.

 Ì Menos de 250 trabalhadores;

 Ì Um valor total de vendas por ano igual ou inferior a 50 milhões de euros;

 Ì Um balanço igual ou inferior a 43 milhões de euros.

pequena

média

figura 2.1.

Classificação do Ministério da Economia quanto à dimensão das empresas.

Fonte: Decreto-Lei n.º 81/2017, de 30 de junho.
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4. características qualitativas da informação financeira

As características qualitativas são os atributos que tornam a informação, proporcio-

nada nas demonstrações financeiras, útil aos seus utentes.

As quatro principais características qualitativas são a compreensibilidade, a relevân-

cia, a fiabilidade e a comparabilidade. As restantes características qualitativas derivam 

destas quatro.

As características qualitativas previstas na estrutura conceptual do SNC, nomeada-

mente no Aviso n.º 15652/2009, de 7 de setembro, são as apresentadas na Figura 3.1.

Deste modo, temos:

 ` Compreensibilidade: Uma qualidade essencial da informação proporcionada nas demonstra-

ções financeiras é a de que esta seja rapidamente compreensível pelos utentes. Para este fim, 

presume-se que os utentes tenham um razoável conhecimento das atividades empresariais 

e económicas e de contabilidade e vontade de estudar a informação com razoável diligência. 

Porém, a informação acerca de matérias complexas, a incluir nas demonstrações financeiras, 

dada a sua relevância para a tomada de decisões dos utentes, não deve ser excluída meramen-

te com o fundamento de que ela possa ser demasiado difícil para a compreensão de certos 

utentes (Aviso n.º 15652/2009, de 7 de setembro, §25);

 ` Relevância: Para ser útil, a informação tem de ser relevante para a tomada de decisões dos 

utentes. A informação é relevante quando influencia as decisões económicas dos utentes, ao 

ajudá-los a avaliar os acontecimentos passados, presentes ou futuros, ou a corrigir as suas 

avaliações passadas (Aviso n.º 15652/2009, de 7 de setembro, §26). A característica da rele-

vância é afetada pela existência da materialidade:

 ÌMaterialidade: A relevância da informação é afetada pela sua natureza e materialidade. 

Nalguns casos, a natureza da informação é, por si mesma, suficiente para determinar a 

sua relevância. A informação é material se a sua omissão ou inexatidão influenciarem as 

decisões económicas dos utentes tomadas na base das demonstrações financeiras (Aviso 

n.º 15652/2009, de 7 de setembro, §29 e 30);

Plenitude

Representação 

fidedigna

Substância sobre 

a forma
Neutralidade

Prudência

Materiabilidade

Relevância

Características 

qualitativas

ComparabilidadeFiabilidadeCompreensibilidade

figura 3.1.

Características qualitativas.
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Com a alteração introduzida pelo Decreto-Lei n.º 28/2019, de 15 de fevereiro, apenas 

estão dispensadas de comunicação as entidades a que seja aplicável o regime simplificado 

em sede de Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Singulares (IRS) ou de Imposto sobre 

o Rendimento das Pessoas Coletivas (IRC).

Com a publicação por Despacho n.º 351/2021-XXII, de 10 de novembro, do Secre-

tário de Estado Ajunto e dos Assuntos Fiscais, foi determinado que a estrutura do fi-

cheiro através do qual deve ser efetuada à AT a comunicação dos inventários, até 31 de 

janeiro de 2023, com referência aos inventários relativos a 2022, aprovada pela Portaria 

n.º 126/2019, de 2 de maio, deve conter os elementos constantes na Tabela 4.2.

tabela 4.2. Estrutura da comunicação dos inventários à AT.

Campos Descrição

ProductCategory

Identificador do tipo de produto. Deve ser preenchido com uma das seguintes 
letras: 
 Ì M – mercadorias; 
 Ì P – matérias-primas, subsidiárias e de consumo;
 Ì A – produtos acabados e intermédios; 
 Ì S – subprodutos, desperdícios e refugos; 
 Ì T – produtos e trabalhos em curso; 
 Ì B – ativos biológicos.

ProductCode

Este código deverá corresponder ao mesmo código utilizado no ficheiro SAF-
-T(PT) da faturação, quando aplicável. No caso de tipos de produtos não transa-
cionáveis e que sejam inexistentes ao nível da tabela de produtos do SAF-T(PT), 
deverá garantir-se uma codificação única para cada produto. 

ProductDescription Descrição do produto. 

ProductNumberCode
Código do European Article Number (EAN), ou seja, o código de barras. Deve ser 
utilizado o código EAN do produto. Quando este não existir, preencher com o 
valor do campo “Identificador do Produto”. 

ClosingStockQuantity Quantidade de existência final relativa ao período a que reporta. 

UnitOfMeasure Unidade de medida usada (por exemplo: kg, cm, m, unidades). 

ClosingStockValue
Valor da existência final relativa ao período a que reporta (valor total relativo 
à quantidade indicada).

Fonte: Portaria n.º 126/2019, de 2 de maio.

O processo de inventário deve garantir que os procedimentos aplicados garantem a 

fiabilidade e a comparabilidade ao longo do tempo e entre diferentes entidades. 

4. balanço

O balanço é uma demonstração financeira que proporciona uma visão geral da situa-

ção financeira de uma organização num determinado momento. Demonstra em detalhe 

tudo quanto a organização possui (bens e direitos) e tudo quanto a organização deve (obri-

gações). Neste ponto são detalhados os elementos constituintes desta demonstração 

financeira.
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4.1. ativo, passivo e capital próprio

O balanço é composto pelos grupos do ativo, do passivo e do capital próprio, conforme 

se apresenta na Figura 4.3.

O ativo é o conjunto de bens e direitos da entidade, obtidos ao longo da atividade da 

mesma. Engloba dois grupos distintos: o ativo não corrente e o ativo corrente. As defini-

ções encontram-se na NCRF1 do SNC.

Um ativo deve ser classificado como ativo corrente quando satisfizer qualquer um dos 

seguintes critérios:

 ` Espera-se que seja realizado, ou pretende-se que seja vendido ou consumido, no decurso nor-

mal do ciclo operacional da entidade;

 ` Esteja detido essencialmente para a finalidade de ser negociado;

 ` Espera-se que seja realizado num período até 12 meses após a data do balanço;

 ` É caixa ou equivalente de caixa, a menos que lhe seja limitada a troca ou o uso para liquidar um 

passivo durante pelo menos 12 meses após a data do balanço.

Assim, o ativo corrente inclui, por exemplo:

 ` Inventários;

 ` Clientes;

 ` Dívidas a receber do Estado;

 ` Adiantamentos a fornecedores;

 ` Outras contas a receber;

 ` Ativos não correntes detidos para venda;

 ` Outros ativos correntes;

 ` Caixa e equivalentes de caixa.

A mesma norma também indica que todos os outros ativos que não reúnam as condi-

ções de ativo corrente devem ser classificados como ativos não correntes. Assim, o ativo 

não corrente inclui, por exemplo:

 ` Ativos fixos tangíveis;

Balanço

Ativo

Ativo não corrente

Ativo corrente

Passivo não corrente

Passivo

Capital próprio

Passivo corrente

figura 4.3.

Estrutura do balanço.
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No que concerne às regras de registo para as contas do ativo, sabe-se que (Figura 5.4.):

 ` Para cada aumento, as contas de ativo são debitadas, como é o exemplo das entradas em di-

nheiro, entradas de mercadorias (inventários), aquisição de ativos não correntes (ativos fixos 

tangíveis, como mobiliário, viaturas, imóveis), entre outros;

 ` Quando se trata de uma diminuição, as contas do ativo são creditadas, como é o exemplo de 

um pagamento a um colaborador, em que se verifica a saída de dinheiro da empresa ou de-

volução de uma mercadoria adquirida. Nestes casos, as contas do ativo são creditadas, pois 

registou-se uma saída dos bens que existiam na organização.

Relativamente às regras de registo das contas do passivo, verifica-se a situação contrá-

ria às contas do ativo (Figura 5.5.):

 ` Para cada aumento, as contas do passivo são creditadas, como, por exemplo, contração de um 

empréstimo bancário, suprimentos dos sócios, dívidas ao Estado ou a colaboradores;

 ` Aquando da diminuição das dívidas existentes, as contas do passivo são debitadas, ou seja, se 

a dívida da empresa diminui perante as entidades credoras, a conta da dívida em questão será 

debitada, quer sejam colaboradores, Estado, financeiras, sócios ou outros.

Quanto às regras de registo para as contas de capital, seguem as mesmas regras das 

contas do passivo (Figura 5.6.):

 ` Para cada aumento de capital, seja capital social, reservas, resultados transitados ou resulta-

dos líquidos positivos, as contas de capital são creditadas;

 ` Quando se verifica, por exemplo, uma diminuição do capital social ou um resultado líquido 

negativo, as contas de capital são debitadas.

AUMENTA

Debita 
Credita
Credita
Credita
Debita

DIMINUI

Credita
Debita
Debita
Debita
Credita

CONTA

Ativo
Passivo

Capital próprio
Rendimento 

Gasto

figura 5.3.

Esquema do método das partidas dobradas.

Débito ATIVO Crédito

+ -

figura 5.4.

Regras de movimentação do ativo.

Débito PASSIVO Crédito

- +

figura 5.5.

Regras de movimentação do passivo.
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O ofício circulado n.º 30181 de 2016 veio esclarecer as alterações feitas pelo Orça-

mento do Estado de 2016, aprovado pela Lei n.º 7-A/2016, de 30 de março.

O preço global único é algo comum no setor da restauração, por exemplo, nos menus, 

buffets ou eventos que possam incluir serviço de alimentação e bebidas. Este preço global 

pode incorporar elementos sujeitos a taxas de IVA distintas, pelo que se deve apurar o va-

lor proporcional a cada parcela do serviço. Caso não seja possível repartir as taxas de IVA, 

aplica-se a taxa mais elevada a todo o valor tributável. Observe-se o exemplo da Figura 6.8.

` 1.º passo: Estabelecer a relação proporcional entre o preço de cada elemento e o preço que 

lhe corresponde na tabela de preços

Ì Prato + Café (serviços à taxa intermédia) = ;

Ì Refrigerante (serviço à taxa normal) = . 

` 2.º passo: Aplicar as percentagens obtidas ao preço do menu

Ì 40 € × 92,68% = 37,07 € (valor com IVA incluído a 13%);

Ì 40 € × 7,32% = 2,93 € (valor com IVA incluído a 23%).

` 3.º passo: Determinar a base tributável

Tendo em consideração que os valores apresentam IVA incluído, a determinação da base tri-

butável é feita de acordo com o artigo 49.º do CIVA:

Ì Para a taxa intermédia = ; 

Ì Para a taxa normal = . 

A Turismais serve refeições nos restaurantes da sua cadeia de hotéis. O preço do menu ascende a 40 € 

por pessoa. O preço do menu inclui IVA à taxa intermédia.

Relembramos que, segundo a redação da Lei n.º 7-A/2016, de 30 de março, estão sujeitas à taxa 

intermédia as prestações de serviços de alimentação e bebidas, com exclusão das bebidas alcoó-

licas, dos refrigerantes, dos sumos, dos néctares e das águas gaseificadas ou adicionadas de gás 

carbónico ou outras substâncias.

EXEMPLO 2

Tabela de preços do estabelecimento

> Prato: 35 € (IVA incluído a 13%);

> Refrigerante: 3 € (IVA incluído a 23%);

> Café: 3 € (IVA incluído a 13%);

> Total: 41 €.

Menu

> Prato (IVA incluído a 13%);

 > Refrigerante (IVA incluído a 13%);

> Café (IVA incluído a 13%);

> Preço do menu: 40 €.

figura 6.8.

Preço global único no setor da restauração.
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9.3.1. apuramento do rai

No apuramento do RAI, creditamos todas as contas das classes 6 e 7, por contrapartida 

da conta de RAI:

Contas 61 a 69 Conta 811 – RAI Contas 71 a 79

+ -

Gastos
Gastos Rendimentos

-

Rendimentos

+

9.3.2. apuramento do resultado líquido após impostos

No apuramento do resultado líquido, iremos transferir a estimativa de imposto (conta 

812) para a conta de resultado líquido (conta 818), assim como o apuramento do RAI (con-

ta 811):

Conta 811 – RAI

Conta 818 –

Resultado líquido 

do período

Conta 811 – RAI

RAI

(Se negativo)

RAI

(Se negativo)

Estimativa 

de IRC

RAI

(Se positivo)

RAI

(Se positivo)

Conta 812 – 

Resultado líquido

Estimativa 

de IRC

9.4. lançamentos de encerramento de exercício

Feitos os lançamentos de apuramento, avançamos para os lançamentos de encer-

ramento ou fecho. Esta operação consiste em debitar todas as contas que apresentem 

saldos credores e creditar todas as contas que apresentem saldos devedores. No fim do 

período, todas as contas apresentam igual débito e crédito o que, na prática, quer dizer 

que estão todas saldadas.

9.5. elaboração das demonstrações financeiras

Relativamente à elaboração das demonstrações financeiras, como vimos anteriormen-

te, estas derivam dos balancetes. Vamos analisar dois balancetes (Figura 6.20.): o balance-

te retificado (Quadro 6.1.), que dá origem à demonstração dos resultados (Quadro 6.2.) e o 

balancete de encerramento (Quadro 6.3.), que dá origem ao balanço (Quadro 6.4.).
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quadro 6.2. Exemplo de demonstração dos resultados.

Rubricas Valor

Vendas e serviços prestados 292 000 €

Subsídios à exploração

Ganhos/Perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos

Variação nos inventários da produção

Trabalhos para a própria entidade

CMVMC

Fornecimentos e serviços externos 10 800 €

Gastos com o pessoal 45 000 €

Imparidade de inventários (perdas/reversões)

Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)

Provisões (aumentos/reduções)

Imparidade de investimentos não depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)

Aumentos/Reduções de justo valor

Outros rendimentos 960 €

Outros gastos

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos 237 160 €

Gastos/Reversões de depreciação e de amortização 6600 €

Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) 230 560 €

Juros e rendimentos similares obtidos 600 €

Juros e gastos similares suportados

RAI 231 160 €

Imposto sobre o rendimento do período (231 160 € × 25%) 57 790 €

Resultado líquido do período 173 370 €

O balancete retificado já contempla as operações de regularização. Assim, podemos 

avançar para o apuramento do RAI e para o resultado líquido do exercício (RLE).

Para procederemos ao preenchimento da demonstração dos resultados, iremos trans-

ferir os saldos das contas da classe 6 (gastos) e da classe 7 (rendimentos). Aos rendimentos 

obtidos, subtraímos os gastos, de forma a obtermos os vários resultados.

Relembramos que o resultado líquido deve ser transferido para o balanço, assim como 

o imposto apurado. O resultado líquido irá influenciar o capital próprio da entidade e o 

imposto apurado é uma obrigação que temos para com o Estado, logo irá refletir-se nos 

nossos passivos correntes.

Vamos agora passar para o balancete de encerramento para podermos preencher o 

balanço.
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2. estrutura, objetivos e a sua importância na hotelaria

De acordo com Farias et al. (2015) e Lima Santos et al. (2016), o USALI divide-se em 

cinco partes (Figura 7.1.).

Uma das características do USALI é o relato de resultados por departamento. São esta-

belecidas duas categorias de rendimentos:

 ` Os departamentos operacionais, ou seja, aqueles que geram receitas, designando-se também 

como centros de resultados;

 ` Os departamentos auxiliares, ou seja, aqueles que não geram receitas, dado que têm um con-

tacto muito reduzido ou nulo com os clientes.

O USALI prevê três tipos de departamentos (Quadro 7.1.):

 ` Departamentos operacionais: São aqueles dos quais resultam as vendas e os serviços pres-

tados aos clientes;

 ` Departamentos de custos operacionais não distribuídos: É onde estão os departamentos 

que não geram rendimentos ou o contacto com o cliente é nulo ou reduzido. No entanto, su-

portam custos comuns e que não podem ser atribuídos de forma direta a um determinado 

departamento;

 ` Departamentos não operacionais: É onde estão os rendimentos e gastos não operacionais.

figura 7.1.

Divisões do USALI.

USALI

Primeira parte

Segunda parte

Terceira parte

Quarta parte

Quinta parte

Demonstrações 
operacionais desti-
nadas a utilizado-

res internos

Demonstrações 
financeiras desti-
nadas a utilizado-

res externos

Rácios financeiros 
e métricas opera-

cionais

Classficação/Dicio-
nário de rendimen-

tos e custos

Explica como as 
entidades devem 

apresentar os 
rendimentos

Onde se apura o resultado global 
do hotel

Balanço, demonstração dos resul-
tados, demonstração do resultado 
integral, demonstração das altera-

ções no capital próprio, demonstra-
ção dos fluxos de caixa

Liquidez, solvência, atividade 
e rendibilidade

Numa base bruta se o hotel for 
principal

Numa base líquida se o hotel for 
agente
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Exercícios propostos

1. Apresenta-se, de seguida, um quadro-resumo de um hotel de quatro estrelas, com um total de 

200 quartos disponíveis.

Pretende-se que calcule e preencha todos os valores (em euros e em percentagem) que esti-

verem em branco, tendo em consideração os restantes elementos fornecidos nesse mesmo 

quadro, as relações que podem ser efetuadas e a informação adicional de que em 20N2 será 

aplicado um FT de 70% nesta unidade hoteleira. Considere o ano 20N2 como ano bissexto.

Após a elaboração do quadro-resumo completo, proceda à análise detalhada desta unidade 

hoteleira, do ano 20N1 para o ano 20N2 forecast, e apresente sugestões de melhoria devida-

mente fundamentadas.

Hotel de quatro estrelas: 200 #s (rooms)

20N1 %
20N2

forecast
% % chg

20N3
goal

% % chg

AAR 73 000 73 000

Rooms Sold 58 400 40 150

Average Rate 90 € 113,40 € 20

Total Occupancy 80% 55%

Rooms RevPAR 72 € 62,37 €

Room Sales 5 256 000 € 55,56 4 553 010 € 54,17

Banquet Sales 2 102 400 € 22,22 -20 1 429 632 € 17,01

AV Sales 525 600 € 5,56 6,57 15 543 996 € 6,47

Other F&B Sales 1 314 000 € 13,89 1 639 872 € 19,51 -4

Other Sales 262 800 € 2,78 238 969 € 2,84 6,25

Total Sales 9 460 800 € 100 100 8 405 479 € 100

Operational Costs 8 041 680 € 85 7 725 084 € 91,91

House Profit 1 419 120 € 680 395 €

House Profit Margin 15% 8,09%

Total F&B Sales PAR 54 € 49,50 €

Total Sales PAR 129,60 € 115,14 €

House Profit PAR 19,44 € 9,32 €


