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CLASSE 8 
 

PROVEITOS POR NATUREZA 
 
As contas desta classe registam os proveitos correntes do exercício. 
 
80 - JUROS E PROVEITOS EQUIPARADOS 

Proveitos financeiros respeitantes à remuneração de disponibilidades, de títulos de rendimento 
fixo e de outras aplicações, incluindo as comissões com carácter de juro e calculadas em função 
da duração ou do montante do crédito ou do compromisso; proveitos correspondentes à 
amortização escalonada do prémio sobre os activos adquiridos abaixo do valor de reembolso e 
sobre os passivos colocados acima desse montante, com excepção dos prémios de emissão; os 
proveitos decorrentes de operações a prazo e que tenham carácter de juro. 

801 - Juros de disponibilidades 
8011 - Depósitos à ordem no Banco de Portugal 
8012 - Sobre outras instituições de crédito no País 

80120 - Outras instituições monetárias 
801200 - Depósitos à ordem 
801209 - Outras disponibilidades 

8013 - Sobre instituições de crédito no estrangeiro 
80130 - Bancos centrais 

801300 - Depósitos à ordem 
801309 - Outras disponibilidades 

80131 - Organismos financeiros internacionais  
80132 - Sede e sucursais da própria instituição 

801320 - Depósitos à ordem 
801329 - Outras disponibilidades 

80133 - Sucursais de outras instituições de crédito nacionais 
801330 - Depósitos à ordem 
801339 - Outras disponibilidades 

80139 - Outras instituições de crédito 
801390 - Depósitos à ordem 
801399 - Outras disponibilidades 

8016 - De disponibilidades sobre o Tesouro Público 
8019 - De outras disponibilidades 

80190 - Sobre residentes 
801909 - Outras disponibilidades sobre residentes 

80191 - Sobre não residentes 
802 - Juros de aplicações 

8020 - Em instituições de crédito no País 
80200 - No Banco de Portugal 

802000 - Mercado monetário interbancário 
802001 - Mercado de operações de intervenção (MIT) 

8020010 - Obrigações do Tesouro 
8020011 - Títulos de regularização monetária 
8020012 - Títulos de intervenção monetária 
8020019 - Outros 

802002 - Aplicações a muito curto prazo 
802003 - Depósitos 

8020031 - Com pré-aviso 
8020032 - A prazo 
8020034 - Obrigatórios 
8020035 - Especiais 
8020039 - Outros 

802004 - Títulos de depósito 
Regista os juros imputáveis aos títulos de depósito. 

802005 - Empréstimos 
8020050 - A curto prazo 
8020051 - A médio e longo prazos 

802006 - Operações de compra com acordo de revenda 



Regista os juros e outros proveitos decorrentes da 
aquisição de activos com acordo de recompra. 

802009 - Outras aplicações 
80201 - Em outras instituições monetárias 

802010 - Mercado monetário interbancário 
802011 - Aplicações a muito curto prazo 
802012 - Depósitos 

8020121 - Com pré-aviso 
8020122 - A prazo 

802013 - Desconto 
802014 - Redesconto 
802015 - Empréstimos 

8020150 - A curto prazo 
8020151 - A médio e longo prazos 

802016 - Operações de compra com acordo de revenda 
Âmbito semelhante ao da conta 802006. 

8020160 - Títulos 
8020161 - Crédito concedido 
8020169 - Outras operações 

802019 - Outras aplicações 
80202 - Em outras instituições de crédito 

802020 - Mercado monetário interbancário 
802021 - Aplicações a muito curto prazo 
802022 - Depósitos 

8020221 - Com pré-aviso 
8020222 - A prazo 

802023 - Desconto 
802024 - Redesconto 
802025 - Empréstimos 

8020250 - A curto prazo 
8020251 - A médio e longo prazos 

802026 - Operações de compra com acordo de revenda 
Âmbito semelhante ao da conta 802006. 

8020260 - Títulos 
8020261 - Crédito concedido 
8020269 - Outras operações 

802029 - Outras aplicações 
80205 - Aplicações subordinadas 

Regista os juros e outros proveitos equiparados decorrentes deste 
tipo de aplicações. 

8021 - Aplicações em instituições de crédito no estrangeiro 
80210 - Bancos centrais 

802101 - Aplicações a muito curto prazo 
802102 - Depósitos 

8021021 - Com pré-aviso 
8021022 - A prazo 

802105 - Empréstimos 
8021050 - A curto prazo 
8021051 - A médio e longo prazos 

802106 - Operações de compra com acordo de revenda 
Âmbito semelhante ao da conta 802006. 

802109 - Outras aplicações 
80211 - Organismos financeiros internacionais 
80212 - Sede e sucursais da própria instituição 

802121 - Aplicações a muito curto prazo 
802122 - Depósitos 

8021221 - Com pré-aviso 
8021222 - A prazo 

802125 - Empréstimos 
8021250 - A curto prazo 
8021251 - A médio e longo prazos 

802126 - Operações de compra com acordo de revenda 
Âmbito semelhante ao da conta 802006. 

802129 - Outras aplicações 



80213 - Sucursais de outras instituições de crédito nacionais 
802131 - Aplicações a muito curto prazo 
802132 - Depósitos 

8021321 - Com pré-aviso 
8021322 - A prazo 

802135 - Empréstimos 
8021350 - A curto prazo 
8021351 - A médio e longo prazos 

802136 - Operações de compra com acordo de revenda 
Âmbito semelhante ao da conta 802006. 

802139 - Outras aplicações 
80215 - Aplicações subordinadas 

Âmbito semelhante ao da conta 80205. 
80219 - Outras instituições de crédito 

802191 - Aplicações a muito curto prazo 
802192 - Depósitos 

8021921 - Com pré-aviso 
8021922 - A prazo 

802195 - Empréstimos 
8021950 - A curto prazo 
8021951 - A médio e longo prazos 

802196 - Operações de compra com acordo de revenda 
Âmbito semelhante ao da conta 802006. 

802199 - Outras aplicações 
8022 - Juros de crédito interno 

80220 - A curto prazo 
802200 - Desconto 

8022000 - Sobre o País 
8022001 - Sobre o estrangeiro 

802202 - Outros créditos titulados por efeitos 
8022020 - Sobre o País 
8022021 - Sobre o estrangeiro 

802203 - Créditos em conta corrente 
802204 - Descobertos em depósitos a ordem 
802205 - Créditos tomados - factoring 

Regista os juros resultantes de operações de factoring 
8022050 - Com recurso 
8022051 - Sem recurso 

802206 - Operações de compra com acordo de revenda 
Âmbito semelhante ao da conta 802006. 
8022060 - Títulos  
8022061 - Crédito concedido 
8022069 - Outras operações 

 802209 - Outros créditos 
80221 - A médio e longo prazos 

802210 - Desconto 
802211 - Empréstimos 
802212 - Outros créditos titulados por efeitos 

8022120 - Sobre o País 
8022121 - Sobre o estrangeiro 

802213 - Créditos em conta corrente 
802219 - Outros créditos 

80225 - Empréstimos subordinados 
Âmbito semelhante ao da conta 80205. 

80226 - De operações de locação financeira mobiliária 
802260 - De contratos celebrados 
802261 - De adiantamentos por contratos a realizar 

80227 - De operações de locação financeira imobiliária 
802270 - De contratos celebrados 
802271 - De adiantamentos por contratos a realizar 

80228 - Aplicações de recursos consignados 
8023 - Juros de crédito ao exterior 

80230 - A curto prazo 
802300 - Desconto 



8023000 - Sobre o País 
8023001 - Sobre o estrangeiro 

802302 - Outros créditos titulados por efeitos 
8023020 - Sobre o País 
8023021 - Sobre o estrangeiro 

802303 - Créditos em conta corrente 
802304 - Descobertos em depósitos à ordem 
802305 - Créditos tomados - factoring 

Âmbito semelhante ao da conta 802205. 
8023050 - Com recurso 
8023051 - Sem recurso 

802306 - Operações de compra com acordo de revenda 
Âmbito semelhante ao da conta 802006. 

8023060 - Títulos 
8023061 - Crédito concedido 
8023069 - Outras operações 

802309- Outros créditos 
80231 - A médio e longo prazos 

802310 - Desconto 
802311 - Empréstimos 
802312 - Outros créditos titulados por efeitos 

8023120 - Sobre o País 
8023121 - Sobre o estrangeiro 

802313 - Créditos em conta corrente 
802319 - Outros créditos 

80235 - Empréstimos subordinados 
Âmbito semelhante ao da conta 80205. 

80236 - De operações de locação financeira mobiliária 
802360 - De contratos celebrados 
802361 - De adiantamentos por contratos a realizar 

80237 - De operações de locação financeira imobiliária 
802370 - De contratos celebrados 
802371 - De adiantamentos por contratos a realizar 

80238 - Aplicações de recursos consignados 
8024 - Títulos - negociação 

80240 - De rendimento fixo - emitidos por residentes 
802400 - De dívida pública portuguesa 

8024000 - Bilhetes do Tesouro 
8024001 - Crédito em leilão para investimento público - 

CLIP 
8024005 - Obrigações do Tesouro 
8024006 - Outras obrigações 
8024009 - Outros títulos 

802401 - De outros emissores públicos nacionais 
8024010 - Obrigações 
8024019 - Outros títulos 

802402 - De outros residentes 
8024020 - Obrigações de caixa 
8024021 - Outras obrigações 
8024022 - Certificados de depósito 
8024029 - Outros títulos 

80241 - De rendimento fixo - emitidos por não residentes 
802410 - De emissores públicos estrangeiros 

8024100 - Bilhetes do Tesouro 
8024101 - Obrigações 
8024109 - Outros títulos 

802411 - De organismos financeiros internacionais 
8024110 - Obrigações 
8024119 - Outros títulos 

802412 - De outros não residentes 
8024120 - Obrigações de caixa 
8024121 - Outras obrigações 
8024122 - Certificados de depósito 
8024129 - Outros títulos 



80243 - De rendimento variável - emitidos por residentes 
802431 - Títulos de participação 

Inclui a parte fixa e o mínimo garantido da parte 
variável da remuneração dos títulos de participação. 

802439 - Outros valores 
Inclui, nomeadamente, os juros imputáveis ao exercício 
relativos a aplicações em obrigações participantes e 
referentes à parte fixa da remuneração. 

80244 - De rendimento variável - emitidos por não residentes. 
802441 - Títulos de participação 

Âmbito semelhante ao da conta 802431. 
802449 - Outros valores 

Âmbito semelhante ao da conta 802439. 
80245 - Títulos subordinados 

Âmbito semelhante ao da conta 80205. 
8025 - Títulos - investimento 

80250 - De rendimento fixo - emitidos por residentes 
802500 - De dívida pública portuguesa 

8025000 - Bilhetes do Tesouro 
8025001 - Crédito em leilão para investimento público - 

CLIP 
8025005 - Obrigações do Tesouro 
8025006 - Outras obrigações 
8025009 - Outros títulos 

802501 - De  outros emissores públicos nacionais 
8025010 - Obrigações  
8025019 - Outros títulos 

802502 - De outros residentes 
8025020 - Obrigações de caixa 
8025021 - Outras obrigações 
8025022 - Certificados de depósito 
8025029 - Outros títulos 

80251 - De rendimento fixo - emitidos por não residentes 
802510 - De emissores públicos estrangeiros 

8025100 - Bilhetes do Tesouro 
8025101 - Obrigações 
8025109 - Outros títulos 

802511 - De organismos financeiros internacionais 
8025110 - Obrigações 
8025119 - Outros títulos 

802512 - De outros não residentes 
8025120 - Obrigações de caixa 
8025121 - Outras obrigações 
8025122 - Certificados de depósito 
8025129 - Outros títulos 

80253 - De rendimento variável - emitidos por residentes  
802531 - Títulos de participação 

Âmbito semelhante ao da conta 802431 
802539 - Outros valores 

Âmbito semelhante ao da conta 802439. 
80254 - De rendimento variável - emitidos por não residentes 

802541 - Títulos de participação 
Âmbito semelhante ao da conta 802431 

802549 - Outros valores 
Âmbito semelhante ao da conta 802439. 

80255 - Títulos subordinados 
Âmbito semelhante ao da conta 80205. 

8026 - Títulos a vencimento 
80260 - Emitidos por residentes 

802600 - De dívida pública portuguesa 
8026000 - Bilhetes do Tesouro 
8026001 - Crédito em leilão para investimento público - 

CLIP 
8026005 - Obrigações do Tesouro 



8026006 - Outras obrigações 
8026009 - Outros títulos 

802601 - De outros emissores públicos nacionais 
8026010 - Obrigações 
8026019 - Outros títulos 

802602 - De outros residentes 
8026021 - Outras obrigações 
8026029 - Outros títulos 

80261 - Emitidos por não residentes 
802610 - De emissores públicos estrangeiros 

8026100 - Bilhetes do Tesouro 
8026101 - Obrigações 
8026109 - Outros títulos 

802611 - De organismos financeiros internacionais 
8026110 - Obrigações 
8026119 - Outros títulos 

802612 - De outros não residentes 
8026121 - Outras obrigações  
8026129 - Outros títulos 

8027 - Devedores e outras aplicações 
80270 - Devedores 
80272 - Aplicações - operações sobre títulos 
80279 - Outras aplicações 

8028 - De crédito vencido 
80280 - Aplicações em instituições de crédito no País 
80281 - Aplicações em instituições de crédito no estrangeiro 
80282 - Crédito interno 
80283 - Crédito ao exterior 
80284 - Títulos 
80287 - Outros créditos vencidos 

804 - Juros de imobilizações financeiras 
8041 - Empréstimos subordinados 
8044 - Contratos de suprimento 
8049 - Outras 

809 - Outros juros e proveitos equiparados 
8092 - De compromissos 

80920 - De compromissos irrevogáveis 
Regista, de modo escalonado, as comissões com carácter de juro 
imputáveis ao período decorrido. 
809203 - Linhas de crédito irrevogáveis 
809204 - Subscrição de títulos 
809209 - Outros compromissos irrevogáveis 

8094 - De operações cambiais, de taxas de juro e sobre cotações 
80942 - Juros de operações de "swap" 

809420 - "Swaps" de moeda 
Regista, de modo escalonado, os prémios ou descontos 
favoráveis que estão implícitos no valor do capital a 
restituir ou a receber. 

809421 - “Swaps” de taxas de juro 
Regista os juros relativos a operações de “swap” de 
taxas de juro. 

8099 - Outros 
Outros proveitos com carácter de juro não enquadráveis nas rubricas 
anteriores. 

 
81 - RENDIMENTO DE TÍTULOS 

Regista os rendimentos relativos a títulos - investimento de rendimento variável e a 
participações no capital de empresas. 

812 - De aplicações em títulos 
8125 - De títulos - investimento 

81253 - De rendimento variável - emitidos por residentes 
812530 - Acções 
812531 - Títulos de participação 
812532 - Unidades de participação 



812539 - Outros valores 
81254 - De rendimento variável - emitidos por não residentes 

812540 - Acções 
812541 - Títulos de participação 
812542 - Unidades de participação 
812549 - Outros valores 

814 - De imobilizações 
8140 - De imobilizações financeiras 

81400 - Participações 
814000 - Em instituições de crédito no País 

8140000 - Acções 
8140009 - Outras 

814001 - Em instituições de crédito no estrangeiro 
8140010 - Acções 
8140011 - Quotas 
8140019 - Outras 

814002 - Em outras empresas no País 
8140020 - Acções 
8140021 - Quotas 
8140029 - Outras 

814003 - Em outras empresas no estrangeiro 
8140030 - Acções 
8140031 - Quotas 
8140039 - Outras 

81401 - Partes de capital em empresas coligadas 
814010 - Em instituições de crédito no País 

8140100 - Acções 
8140109 - Outras 

814011 - Em instituições de crédito no estrangeiro 
8140110 - Acções  
8140111 - Quotas 
8140119 - Outras 

814012 - Em outras empresas no País 
8140120 - Acções 
8140121 - Quotas 
8140129 - Outras 

814013 - Em outras empresas no estrangeiro 
8140130 - Acções 
8140131 - Quotas 
8140139 - Outras 

81409 - Outras imobilizações financeiras 
814090 - Acções preferenciais 
814099 - Outras 

 
82 - COMISSÕES 

Regista as comissões cobradas pela instituição decorrentes da prestação de serviços bancários 
a terceiros e as comissões/prémios de risco que não assumam o carácter de juro. 

820 - Por garantias prestadas 
8200 - Garantias e avales 
8201 - Aceites e endossos 
8202 - Transacções com recurso 
8203 - Cartas de crédito "stand-by" 
8204 - Créditos documentários abertos 
8205 - Fianças e indemnizações (contragarantias) 
8209 - Outras 

822 - Por compromissos perante terceiros 
8220 - Compromissos irrevogáveis 

82202 - Contratos a prazo de depósitos - a receber 
82203 - Linhas de crédito irrevogáveis 
82204 - Subscrição de títulos 
82209 - Outros compromissos irrevogáveis 

8221 - Compromissos revogáveis 
824 - Por operações cambiais, de taxas de juro e sobre cotações 
825 - Por serviços prestados 



8250 - Depósito e guarda de valores 
8251 - Cobrança de valores 
8252 - Administração de valores 
8253 - Intervenção 

Regista, além de outras, as comissões auferidas como depositário e como 
administrador de fundos de investimento. 

82530 - Comissão de gestão 
82532 - Comissão de emissão de unidades de participação 
82533 - Comissão de resgate de unidades de participação 

8254 - Transferência de valores 
8255 - Sobre a facturação 

Regista as comissões auferidas pela instituição, referentes à facturação dos 
comerciantes no âmbito da emissão e gestão de cartões. 

8256 - Anuidades 
Regista os proveitos resultantes da emissão de cartões, e que constituem 
encargos para os seus utilizadores. 

8257 - Taxas de serviço 
Regista os proveitos resultantes da prestação de serviços a emissores de 
cartões de crédito estrangeiros. 

8259 - Outros 
826 - Por operações de factoring 

8260 - Com recurso 
8261 - Sem recurso 

828 - Por operações realizadas por conta de terceiros 
8280 - Sobre títulos 

82800 - Em operações de Bolsa 
82801 - Em operações fora de Bolsa 

8281 - Sobre câmbios e metais preciosos 
8289 - Outras 

829 - Outras comissões 
 
83 - LUCROS EM OPERAÇÕES FINANCEIRAS 

830 - Lucros e diferenças de reavaliação da posição cambial 
8300 - Na posição à vista 

Regista as diferenças de reavaliação favoráveis apuradas na posição de 
câmbio à vista, uma vez expurgados os efeitos na posição cambial do 
segmento à vista das operações de "swap", de acordo com o que se 
preconiza no ponto 2, do CAP. VII. 

83000 - Divisas 
83001 - Notas e moedas estrangeiras 

8301 - Na posição a prazo 
Regista as diferenças de reavaliação favoráveis na posição de câmbio a 
prazo, uma vez expurgados os efeitos na posição cambial do segmento a 
prazo das operações de "swap", de acordo com o que se preconiza no ponto 
2, do CAP. VII. 

831 - Lucros em operações sobre disponibilidades 
8314 - Em operações sobre ouro 

Regista os lucros apurados na venda de ouro - diferença entre o valor de 
venda e o custo médio de compra. 

8319 - Em operações sobre outras disponibilidades 
832 - Lucros e diferenças de reavaliação em aplicações 

8324 - Em títulos - negociação 
Regista as diferenças de reavaliação favoráveis e os lucros apurados na 
venda destes títulos, de acordo com os critérios estabelecidos no ponto 3, do 
CAP. VII. 

83240 - De rendimento fixo - emitidos por residentes 
832400 - De dívida pública portuguesa 

8324000 - Bilhetes do Tesouro 
8324001 - Crédito em leilão para investimento público - 

CLIP 
8324005 - Obrigações do Tesouro 
8324006 - Outras obrigações 
8324009 - Outros títulos 

832401 - De  outros emissores públicos nacionais 



8324010 - Obrigações  
8324019 - Outros títulos 

832402 - De outros residentes  
8324020 - Obrigações de caixa 
8324021 - Outras obrigações 
8324022 - Certificados de depósito 
8324029 - Outros títulos 

83241 - De rendimento fixo - emitidos por não residentes 
832410 - De emissores públicos estrangeiros 

8324100 - Bilhetes do Tesouro 
8324101 - Obrigações 
8324109 - Outros títulos 

832411 - De organismos financeiros internacionais 
8324110 - Obrigações 
8324119 - Outros títulos 

832412 - De outros não residentes 
8324120 - Obrigações de caixa 
8324121 - Outras obrigações 
8324122 - Certificados de depósito 
8324129 - Outros títulos 

83243 - De rendimento variável - emitidos por residentes 
832430 - Acções 
832431 - Títulos de participação 
832432 - Unidades de participação 
832439 - Outros valores 

83244 - De rendimento variável - emitidos por não residentes 
832440 - Acções 
832441 - Títulos de participação 
832442 - Unidades de participação 
832449 - Outros valores 

83245 - Títulos subordinados 
83248 - Títulos próprios 

832480 - De rendimento fixo 
832481 - De rendimento variável 

8324810 - Acções 
8324811 - Títulos de participação 
8324819 - Outros valores 

8325 - Títulos - investimento 
Regista os resultados apurados na venda de títulos - investimento de acordo 
com os critérios estabelecidos no ponto 3 do Capítulo VII. 

83250 - De rendimento fixo - emitidos por residentes 
832500 - De dívida pública portuguesa 

8325000 - Bilhetes do Tesouro 
8325001 - Crédito em leilão para investimento público - 

CLIP 
8325005 - Obrigações do Tesouro 
8325006 - Outras obrigações 
8325009 - Outros títulos 

832501 - De outros emissores públicos nacionais 
8325010 - Obrigações  
8325019 - Outros títulos 

832502 - De outros residentes 
8325020 - Obrigações de caixa 
8325021 - Outras obrigações 
8325022 - Certificados de depósito 
8325029 - Outros títulos 

83251 - De rendimento fixo - emitidos por não residentes 
832510 - De emissores públicos estrangeiros 

8325100 - Bilhetes do Tesouro 
8325101 - Obrigações 
8325109 - Outros títulos 

832511 - De organismos financeiros internacionais 
8325110 - Obrigações 
8325119 - Outros títulos 



832512 - De outros não residentes 
8325120 - Obrigações de caixa. 
8325121 - Outras obrigações 
8325122 - Certificados de depósito 
8325129 - Outros títulos 

83253 - De rendimento variável - emitidos por residentes 
832530 - Acções 
832531 - Títulos de participação 
832532 - Unidades de participação 
832539 - Outros valores 

83254 - De rendimento variável - emitidos por não residentes 
832540 - Acções 
832541 - Títulos de participação 
832542 - Unidades de participação 
832549 - Outros valores 

83255 - Títulos subordinados 
83258 - Títulos próprios 

832580 - De rendimento fixo 
832581 - De rendimento variável 

8325810 - Acções 
8325811 - Títulos de participação 
8325819 - Outros valores 

8326 - Títulos a vencimento 
Regista os resultados apurados na venda de títulos a vencimento, de acordo 
com os critérios estabelecidos no ponto 3 do Capítulo VII. 

83260 - Emitidos por residentes 
832600 - De dívida pública portuguesa 

8326000 - Bilhetes do Tesouro 
8326001 - Crédito em leilão para investimento público - 

CLIP 
8326005 - Obrigações do Tesouro 
8326006 - Outras obrigações 
8326009 - Outros títulos 

832601 - De outros emissores públicos nacionais 
8326010 - Obrigações 
8326019 - Outros títulos 

832602 - De outros residentes 
8326021 - Outras obrigações 
8326029 - Outros títulos 

83261 - Emitidos por não residentes 
832610 - De emissores públicos estrangeiros 

8326100 - Bilhetes do Tesouro 
8326101 - Obrigações 
8326109 - Outros títulos 

832611 - De organismos financeiros internacionais 
8326110 - Obrigações 
8326119 - Outros títulos 

832612 - De outros não residentes 
8326121 - Outras obrigações  
8326129 - Outros títulos 

833 - Diferenças de reavaliação em recursos alheios 
8335 - De outros recursos 

83358 - De recursos - operações sobre títulos  
838 - Outros lucros em operações financeiras 
839 - Lucros e proveitos de operações extrapatrimoniais 

Regista as comissões decorrentes da contratação das operações que se indicam a 
seguir - as quais não assumem o carácter de juro - e, ainda, os proveitos financeiros aí 
apurados. 

8392 - Compromissos perante terceiros 
83920 - Compromissos irrevogáveis 

839200 - Por opções sobre activos (vendidas) 
Regista o prémio recebido por opções sobre activos 
(subscritas) que não sejam objecto de cotação em 
mercado organizado. 



8394 - Em operações cambiais, de taxas de juro e sobre cotações 
83942 - Operações de "swap" 

Regista as diferenças de reavaliação favoráveis apuradas em 
contratos de “swap” de taxas de juro, por contrapartida da conta 
594. 

83943 - Operações a prazo sobre instrumentos financeiros (futuros) 
839430 - De divisas 
839431 - De taxas de juro 
839432 - De cotações 
839439 - Outros 

83944 - Contratos a prazo de taxa de juro ("FRA") 
839440 - De cobertura 
839441 - De negociação 

8394410 - Em curso 
8394411 - Liquidados 

83945 - Opções - mercado de balcão 
Regista, na data de vencimento, o resultado líquido da operação, 
por transferência da respectiva subconta da conta "580 - 
Proveitos e custos em suspenso". 
839450 - Opções compradas 

8394500 - De moeda 
8394501 - De taxas de juro 
8394502 - De cotações 
8394509 - Outras 

839451 - Opções vendidas 
8394510 - De moeda 
8394511 - De taxas de juro 
8394512 - De cotações 
8394519 - Outras 

8395 - Lucros em contratos de futuros - mercados organizados 
Regista os ganhos em contratos de futuros resultantes da alteração do valor 
da cotação e da extinção de posições e outros proveitos associados a estes 
contratos. 

83951 - Lucros de reavaliação 
83952 - Lucros no fecho dos contratos 
83953 - Regularização de proveitos diferidos 
83954 - Comissões e taxas 
83959 - Outros 

8396 - Lucros em contratos de opções - mercados organizados 
Regista os ganhos em contratos de opções resultantes da alteração do valor 
da cotação e da extinção de posições e outros proveitos associados a estes 
contratos. 

83961 - Lucros de reavaliação 
83962 - Lucros no fecho dos contratos 
83963 - Regularização de proveitos diferidos 
83964 - Comissões e taxas 
83969 - Outros 

 
84 - REPOSIÇÕES E ANULAÇÕES DE PROVISÕES 

840 - Para crédito de cobrança duvidosa e crédito vencido 
8400 - Para crédito de cobrança duvidosa 

84000 - Para aplicações em instituições de crédito no País 
84001 - Para aplicações em instituições de crédito no estrangeiro 
84002 - Para crédito interno 
84003 - Para crédito ao exterior 
84007 - Para devedores e outras aplicações 

8401 - Para crédito vencido 
84010 - Para aplicações em instituições de crédito no País 
84011 - Para aplicações em instituições de crédito no estrangeiro 
84012 - Para crédito interno 
84013 - Para crédito ao exterior 
84014 - Para títulos 

840140 - De rendimento fixo 
840141 - De rendimento variável 



84017 - Para outros créditos vencidos 
841 - Para depreciação de títulos - negociação 
842 - Para depreciação de títulos - investimento 

8420 - De rendimento fixo - emitidos por residentes 
84200 - De emissores públicos 
84209 - De outros residentes 

8421 - De rendimento fixo - emitidos por não residentes 
84210 - De emissores públicos 
84219 - De outros não residentes 

8423 - De rendimento variável - emitidos por residentes 
8424 - De rendimento variável - emitidos por não residentes 
8425 - Títulos subordinados 

843 - Para outras aplicações 
844 - Para depreciação de imobilizações financeiras 

8440 - Participações 
8441 - Partes de capital em empresas coligadas 
8449 - Outras imobilizações financeiras 

845 - Para risco-país 
849 - Provisões diversas 

8490 - Para riscos gerais de crédito 
84900 - Para crédito concedido 
84901 - Para crédito por assinatura 

8491 - Para riscos de flutuação de câmbios 
8492 - Para pensões de reforma e de sobrevivência 
8493 - Para outros riscos e encargos 
8499 - Para riscos bancários gerais 

 
89 - OUTROS PROVEITOS E LUCROS 

890 - Rendimento de imóveis 
891 - Remunerações pelo exercício de cargos sociais 
892 - Proveitos pela prestação de serviços diversos 
893 - Reembolso de despesas 

Regista importâncias cobradas a clientes a título de reembolso de despesas (portes, 
telefonemas, etc.). 

894 - Lucros na alienação de bens adquiridos por cobrança de créditos 
Regista os lucros resultantes da alienação de bens adquiridos por cobrança de 
créditos. Esta conta destina-se, exclusivamente, a ser utilizada por sociedades 
especializadas na cobrança de créditos. 

897 - Mais valias em bens de locação financeira 
Regista os ganhos obtidos na venda de bens de locação financeira e a quota parte, a 
imputar ao exercício, das diferenças positivas entre o valor dos contratos efectuados 
sobre bens recuperados e o valor, à data da contratação, dos respectivos bens. 

899 - Outros 
 
 


