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RESUMO 

 O presente trabalho tem por base geral, o estudo da evolução da normalização 

contabilística a nível internacional e relacionar com o caso de Angola. Face ao crescente 

desenvolvimento económico que Angola tem registado, fruto das relações comerciais 

que tem mantido a nível estatal e privado. Relações estas que muitas delas se têm 

realizadas através de mercados comuns e noutros casos por parcerias, cuja compreensão 

e interpretação dos relatórios e contas, sido possível devido ao efeito da normalização 

contabilística internacional.   

 

Inicialmente, fizemos uma breve história sobre as NIC´s, as normas contabilísticas 

portuguesas e as normas contabilísticas de Angola, damos os conceitos básicos sobre o 

tema e a definição dos objetivos. Na sequência, faz-se a fundamentação prática 

destacando-se as principais diferenças qualitativas e quantitativas entre o Sistema de 

Normalização Contabilístico e o Plano Geral de Contabilidade de Angola, os Princípios 

Contabilísticos Geralmente Aceites entre o PGCA, POC, SNC e IASB, damos uma 

breve abordagem sobre o estado das instituições financeiras, a auditoria e a Ordem dos 

Contabilistas e Péritos de Contabilidade em Angola. Por enfâse, fez-se um caso prático 

para se perceber a eventual evolução futura que o PGCA poderá sofrer.  

 

Da analise feita, podemos verificar que a evolução da normalização contabilística no 

contexto internacional, foi seguida com um certo grau de qualidade por Portugal o que 

não acontece com Angola, motivados pela a ausência de um órgão independente que 

tivesse como missão a criação de normas contabilísticas e ajustá-las de conformidade 

com as normas internacionais de contabilidade e as normas internacionais de relato 

financeiro, emanadas pelo IASB.  

  

Palavras – chaves: Normalização Contabilística Internacional, Normas 

internacionais de Relato Financeiro, POC, SNC, PCE e PGCA.  
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ABSTRACT  

 This work is based on general, the study of the evolution of accounting standards 

internationally and relate to the case of Angola. Given the growing economic 

development that Angola has experienced as a result of trade relations that has kept the 

state level and private. These relationships that many of them have been made through 

common markets and in other cases by partnerships whose understanding and 

interpretation of the reports and accounts, been possible due to the effect of international 

accounting standards. 

 

Initially, we did a brief story about the NIC's, the Portuguese accounting standards and 

accounting standards of Angola, we give the basics of the theme and setting goals. 

Further, it is the practical foundation highlighting the main qualitative and quantitative 

differences between the Accounting Standards System and the General Accounting Plan 

of Angola, the Generally Accepted Accounting Principles loved the PGCA, POC, CNS 

and IASB, give a brief approach on the state of financial institutions, the audit and the 

Order of Accountants and Accounting experts in Angola. For emphasis, became a case 

study to understand the possible future developments that may suffer PGCA. 

 

From the analysis made, we can see that the evolution of accounting standards in the 

international context, was next with a degree of quality for Portugal which does not 

happen with Angola motivated by the absence of an independent body that has as its 

mission the creation of accounting standards and adjust them in accordance with 

international accounting standards and international financial reporting standards, issued 

by the IASB. 

 

Key - words: International Accounting Standards, International Financial Reporting 

Standards, POC, CNS, PCE and PGCA. 
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1.- INTRODUÇÃO  

 

A integração económica, a internacionalização dos mercados de bens e serviços, o 

crescente desenvolvimento de uma região ou no contexto global, faz com que os 

sujeitos destas relações comerciais, adotem critérios uniformes de transação, 

contabilização e de apresentação das demonstrações financeiras, entre outros. 

 

A normalização contabilística internacional, vem precisamente permitir uma melhor 

compreensão e interpretação por parte dos agentes económicos de diversos países, 

através do International Accounting Standards Commttee (IASC), que tem por 

missão emitir normas contabilísticas internacionais, órgão dependente do 

International Federation of Accoutants (IFAC), que tem com objetivo primordial a 

harmonização contabilística a nível mundial. 

 

Em Portugal com a entrada do Sistema de Normalização Contabilística (SNC), em 

substituição do Plano Oficial de Contas (POC), permitiu um melhor enquadramento e 

alinhamento com as normas comunitárias da União Europeia, melhorando o grau de 

interpretação e comparação com empresas de outros países da comunidade. 

 

Angola pós guerra civil ficou marcada com um certo avalanche de crescimento 

económico, fruto também da abertura da Agência Nacional para o Investimentos 

Privados (ANIP), que permitiu o aumento de investimento estrangeiro, associado ao 

grande volume de investimentos que empresas angolanas têm feito no mercado 

português e não só. Este facto não tem sido acompanhado pelo órgão nacional 

regulador da contabilidade, dando lugar a um certo vazio no processo de 

contabilização e interpretação das demonstrações financeiras, a luz dos objetivos do 

IASB. Por estas razões e dada a quase ausência de estudos sobre esta matéria, 
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achamos pertinente desenvolver este trabalho, para que sirva de um mero contributo 

em relação ao caso.  

 

O problema em analise neste estudo, especificamente o seu objeto de trabalho diz 

respeito a normalização contabilística internacional. Mas concretamente, o objetivo 

deste trabalho consiste em comparar as normas contabilísticas de Angola (PGCA) em 

relação a Portugal (SNC), país colonizador cujos laços culturais, históricos, 

linguísticos e políticos, Angola bebeu, bem como breves abordagens das evoluções, 

isto é do PCE para o PGCA no caso de Angola e do POC para o SNC no caso de 

Portugal. 

 

A metodologia de investigação usada para este trabalho enquadra-se no paradigma 

qualitativo uma vez que a comparação das normas contabilísticas angolanas e 

portuguesas é feita com base na análise documental dos códigos de contas e 

legislação contabilística dos respetivos países, tendo por referencia as normas 

internacionais emanadas pela União Europeia e o IASB. Este trabalho é de caráter 

expositivo e explicativo possibilitando a reflexão critica sobre as normas 

contabilísticas dos (2) dois países com base na sua comparação.  

 

Todavia, este trabalho comporta dez (10) capítulos, sendo a introdução o primeiro, 

segundo a revisão da literatura, que faz uma breve resenha histórica sobre a origem e 

evolução da normalização contabilística internacional, conceitos e enquadramentos 

teóricos sobre a normalização contabilística vs harmonização contabilística, a 

contabilidade, o sistema contabilístico e a utilidade da informação contabilística 

normalizada. No terceiro capítulo faz-se o caso prático, inicialmente falando sobre a 

evolução da normalização contabilística em Angola, perpectiva de evolução histórica 

após independência, diferença entre o PGCA e o SNC no que se refere as classes, 

terminologia, demonstrações financeiras, bem como uma breve abordagem do PCE e 

o POC, que foram os planos de contas anteriores. No quarto capítulo, faz-se uma 
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comparação entre as classes e contas entre o PGCA e SNC. A comparação dos 

PCGA, são tratados no capítulo quinto. No sexto capítulo, fez-se um retrato sintético 

sobre as instituições financeiras, a auditória e Ordem dos Contabilistas e Peritos de 

Contabilidade em Angola. No capítulo sete, temos a resolução de um exercício 

contabilístico resolvido tendo em conta o PGCA, POC e SNC. No oitavo capítulo as 

conclusões.       
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 2. REVISÃO DA LITERATURA.  

 

2.1.- Normalização contabilística internacional. 

2.1.1.- Origem histórica 

 

A linguagem falada e mais tarde escrita, que se desenvolveram para possibilitar a 

comunicação entre homens, podem ser consideradas como formas primárias de 

normalização.  

Existem registos, desde a antiguidade, de ações tendentes a definir e simplificar (ou 

seja, normalizar) produtos acabados e elementos utilizados na sua produção, 

podendo, a titulo de exemplo, assinalar-se algumas das mais importantes etapas do 

processo de normalização. De acordo com Mafé et. al. (1977) e Machado (1993), 

citado por Almacinha (2005, p. 1): 

 

- A fabricação de tijolo de formato único e anforas de dimensões e formas unificadas, 

no Egito, por volta de 2.500 a.c.; 

- A elaboração de normas relativas a construção de veículos sobre carris, pela 

Administração Ferroviária, e de segurança em navios, pela Sociedade de Seguros, no 

século XIX; 

- O estabelecimento de um sistema de diâmetros e passos normalizados para 

elementos roscados (rosca inglesa ou rosca whitworth), por Sir Joseph Whitworth, em 

1841, no Reino Unido. 

Todavia, com a Revolução Industrial do século XIX e a industrialização para a 

produção em série de automóveis nos Estados Unidos de América (USA) no inicio do 

século XX, surgiu a necessidade de estender a normalização aos níveis industrial e 

nacional. 
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 As dificuldades sentidas no campo da cooperação técnica e militar, pelos países 

aliados, no decurso da segunda guerra mundial, impulsionaram a necessidade de se 

caminhar decididamente para a normalização no plano internacional. A titulo de 

exemplo, Cunha (1999) refere que a não existência de normalização internacional no 

domínio dos perfis e passos das roscas ter custado cerca de mil milhões de dólares 

aos aliados.  

No entanto, as principais ações desenvolvidas em prol da atividade normativa, entre 

outras merecem destaque: 

 

- A criação do DIN - Instituto Alemão de Normalização, em 1917; 

- A criação da ISA - “International Federation of National Standardizing 

Associantions”, para o desenvolvimento da atividade normativa internacional, nos 

outros domínios, em particular na engenharia mecânica, em 1926. As atividades da 

ISA cessaram em 1942, na segunda guerra mundial; 

- A a criação da ISO - “International Organization for Standardization”, com sede em 

Genebra, para facilitar a coordenação e a unificação internacional das normas 

industriais, em 1947; 

- A criação do CEN - Comité Europeu de Normalização, em 1961, com o objetivo de 

permitir a elaboração de normas europeias destinadas a promover a competividade 

das industrias europeias no mundo e contribuir para a criação de um mercado interno 

europeu, com sede em Bruxelas, desde 1975. 

          

2.1.2.- Evolução da normalização contabilística internacional 

 

A internacionalização dos fluxos de capitais, de bens e serviços demanda informações 

claras e objetivas para os investidores, os credores e os parceiros sócio-económicos, 

com a consequente adaptação as normas supranacionais, normas uniformes que 

pudessem serem compreendidas no contexto internacional. 
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Assim sendo, em 1973 surge um organismo internacional, o International Accouting 

Standards Commitee - IASC ou seja Comité Internacional de Normas Contabilísticas, 

de origem norte-americana, inglesa e canadense, com associação posterior de 80 

países. 

De acordo com Júnior et. al. (2009 p. 114), “os objetivos principais do IASC podem 

ser assim caracterizados: 

1.- Formular e definir normas contábeis para as demonstrações financeiras de modo a 

que possam ser aceites internacionalmente; 

2.- Trabalhar pela harmonização de normas e procedimentos; e 

3.- Formular procedimentos internacionais que permitam comparações das posições 

patrimoniais, servindo como parâmetros referênciais para as autoridades, 

investidores, entre outras atribuições”.  

 

Nos Estados Unidos de América registou-se um colapso da empresa Enron, que não 

se limitava apenas a própria companhia, a uma firma de auditoria ou a um país, nem 

tão pouco foi problema para a contabilidade isolada. Muito antes foi um problema 

que mexeu com toda a Europa, USA, Brasil, entre outros países, sobre a baixas 

repentinas e vultuosas de ativos intangíveis. Todavia, com a crise da Enron, tudo 

começou a ser reequacionado: a estrutura da profissão contabilística, os padrões 

contabilísticos nacionais e internacionais, os mecanismos legais e até o estilo pelo 

qual os padrões contabilísticos são preparados e emitidos. 

 

A crescente superioridade económica da economia norte-americana, a 

internacionalização dos mercados de capitais, o desenvolvimento de novas praças 

financeiras e de novos pólos de desenvolvimento do mundo revelaram a necessidade 

de um alinhamento do quadro europeu em matéria de normalização contabilística. 

Em 1951, pelo Tratado de Paris, surge a primeira iniciativa, que instituiu a European 

Coal and Steel Community - ECSC, assinado pela Alemanha, Bélgica, França, Itália, 

Holanda e Luxemburgo, estes países foram os principais responsáveis pela criação da 
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Comunidade Económica Europeia para posteriormente consolidar a criação da União 

Europeia. 

 

Antes de 1973, o processo consolidou-se e deu entrada de mais membros no caso da 

Grã-Bretanha, Irlanda e Dinamarca, outros ingressaram já na década 80 - 90, 

totalizando 15 países, que culminou com o Tratado de Mastrich em 1991, 

estabelecendo datas e planos para a implantação da União Europeia, dando origem ao 

euro como moeda de conversão entre os países membros. Foi assim, que os países 

europeus com mercados comuns, procuram harmonizar regras de comércio, tendo 

como um dos instrumentos a utilização de informações contabilísticas. Tendo surgido 

então as Diretivas Gerais e as Diretivas Comunitárias, abrangendo também as áreas 

fiscais, trabalhistas, comerciais, entre outras com regras e princípios definidos a 

serem aplicadas as entidades económicas com finalidades lucrativas e não lucrativas. 

Estes documentos são de caráter obrigatório a sua aplicabilidade por terem força 

legal. 

 

O Conselho das Comunidades Europeias publicou (3) três Diretivas destinadas a 

proteger principalmente os acionistas e terceiros, diretivas estas que não apenas 

visavam a uniformização da informação contabilística, mas também, produzir 

comparações e equivalências das informações de dados daqueles países. Assim foram 

editadas as seguintes diretivas: 

 

4ª Diretiva (CEE - 1978) 

 

Essa diretiva contou com a forte influência da Alemanha e da França. E da ênfase à 

estrutura das demonstrações financeiras, estabelecendo padrões e critérios de 

contabilidade quanto a: 
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1.- Apresentação de Balanço para a divulgação, definindo duas formas alternativas de 

apresentação: 

a) Horizontal, que é a forma mais comum, aplicada nos países latinos e norte-

americanos; 

b) Verticais, mais comuns nos países de origem anglo-saxónicos. 

 

2.- Resultados de Exercícios, são autorizados (4) quatro esquemas de apresentação, 

combinados com o modelo vertical, ou um esquema combinado com o modelo 

horizontal. 

 

3.- Anexo das demonstrações contabilísticas, trata-se de notas explicativas destinadas 

a facilitar a compreensão das contas. 

 

7ª Diretiva (CEE - 1983) 

 

Teve forte influência da escola anglo-saxónico. O objetivo dessa Diretiva estava 

direcionado à evidência e comparabilidade das demonstrações contabilísticas das 

empresas sedeadas nos países membros da Comunidade Europeias. A escolha do 

método de consolidação, recaiu ao método de integração global que implica na 

repetição integral dos elementos do ativo, passivo e na demonstração de resultado do 

grupo. O objetivo da consolidação das contas foi de produzir uma imagem fiel do 

património e da situação financeira, assim como os resultados da posição 

consolidada. 

 

8ª Diretiva (CEE - 1984) 

 

Essa Diretiva definiu atribuições, regulamento e formação de profissionais 

habilitados ao controlo e certificação de opinião dos auditores, das demonstrações 

anuais, não sendo específicos com relação ao campo dos princípios. 
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Porém, essas (3) três Diretivas definiram tratamentos iguais na estrutura, no conteúdo 

e no estabelecimento dos conjuntos anuais de demonstrações e na apresentação de 

relatórios de gestões. Na Europa, os países adotam em comum essas Diretivas com 

raras diferenciações, apenas variando em alguns casos a denominação e elas estão 

inseridas nos planos contabilísticos seguidos por diversos países. 

 

Depois de 1946, a França desenvolveu um sistema uniforme de contabilidade, para o 

setor público e estendendo progressivamente a todas as empresas  industriais e 

comerciais. Sendo que em 1959, já possuíam um Plano Oficial de Contas, instituído 

pela Lei nº 1.472, na altura talvez mais evoluída do que o método anglo-saxónico. Em 

1982, devido ao quadro de harmonização contabilística existente na Europa, o 

sistema francês sofreu a sua maior grande transformação, por meio da influência dos 

órgãos de contabilidade. 

 

Portugal, teve o seu primeiro Plano Oficial de Contas (POC), em 1977, aprovado pelo 

Decreto-Lei nº 44/77 de 7 de fevereiro. O segundo Plano Oficial de Contas (POC), 

foi aprovado por Decreto-Lei nº 410/89 e alterado por vários diplomas legais, 

destacando o Decreto-Lei nº 238 de 1991, de 2 de julho, que fala sobre consolidações 

de contas, Decreto- Lei nº 44/99, de 12 de fevereiro, que fala sobre o inventário 

permanente e DRF, entre outros, que como é natural este POC tem grande influência 

do sistema francês, pelo facto de o POC deste ter surgido muito antes e com um grau 

de evolução acima da média. 

 

O órgão que tem desempenhado um papel de destaque no processo de harmonização 

das normas contabilísticas internacionais é o IASB (International Accounting 

Standards Board), sucessor do IASC (International Accouting Atandards Committee). 

O IASB tem como um dos papéis de promover a convergência dos padrões 

contabilísticos entre os países. Há países que já adotam as IAS e IFRS como seus 
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próprios padrões, sem modificações e em alguns casos com apenas adições ou 

exclusões. 

 

Porém, o IASB, refletindo as recentes falhas no mercado de capitais, admite rever 

alguns padrões, como aconteceu com o IAS 19 - benefícios de empregados -, quanto 

às perdas atuariais contabilizadas pelos fundos de pensões, em função de dúbia 

interpretação da norma emitida. A classe académica e empresarial mais uma vez será 

chamada a acompanhar e participar deste processo. 

 

O que se busca em ultima analise é a harmonização dos padrões de contabilidade de 

empresas que procuram capitais internacionalmente, padrões esses que não 

provenham de imposição de nenhum país em particular, porém revistam-se da 

legítima característica internacional no sentido amplo. Como consequência direta, tal 

harmonização poderá orientar analistas e investidores na adequada alocação de 

capitais, ajudar a disciplinar as práticas de auditoria e facilitar o cumprimento de tais 

práticas. 

 

De acordo com Carvalho e Lemes (2002, pp. 63-64) “alguns acontecimentos dos 

últimos anos têm favorecido este processo de harmonização, destacando-se dentre 

eles: 

 

- Redefinição de seus objetivos para a busca de uma uniformidade efetiva com as 

normas mais abrangentes e detalhadas; 

- Estabelecimento em dezembro de 1993 da Organização Mundial do Comércio - 

WTO na Rodada Uruguai do Acordo Geral do Comércio e Tárifas - Gatt; 

- Decisão do Congresso norte-americano, em 1996, de encarregar a Securities and 

Exchange Commission - SEC de oferecer suporte ao desenvolvimento de padrões 

contabilísticos internacionais; 
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- Desencadeamento, a partir de 1998, da crise de natureza cambial de alguns países 

asiáticos que se espalhou em outros continentes; 

- Compromisso, em 1998 dos presidentes dos bancos centrais e ministros das áreas 

económicas do Grupo dos 7 (G-7) de assegurar o cumprimento de práticas 

contabilísticas aprovadas internacionalmente; 

- Recomendação em maio de 2000, da International Organization of Securiteis 

Commissions - IOSCO a seus membros para que permitam o uso das IFRS pelas 

empresas multinacionais na preparações das demonstrações contabilísticas destinadas 

à captação de recursos e ofertas de ações em mercados externos; 

- Proposta da Comissão Europeia, aprovada em junho de 2000, para que todas as 

companhias cotadas na bolsa na União Europeia preparem as suas demonstrações 

contabilísticas consolidadas usando os padrões do IASB; 

- Adoção dos IFRS por alguns países, com ou sem adaptações; 

- Reestruturação do IASC, em março de 2000, conferindo-lhe perfil mais técnico”.                                                       

  

2.1.3.- NORMALIZAÇÃO: Conceito e enquadramento teórico 

2.1.3.1.- Normalização contabilística VS Harmonização contabilística 

 

De acordo com Nabais e Nabais (2010), “a normalização contabilística pode ser 

entendida como um conjunto de ações tendentes a criar uma organização 

contabilística uniforme que começa na terminologia e na conceção de um plano de 

contas, prosseguindo na escolha dos esquemas e regras de contabilização 

uniformemente adotados e culminado na elaboração de modelos de demonstrações 

financeiras”.  

 

De acordo Niyama (2010), “o termo harmonização tem sido algumas vezes associado 

incorretamente com “padronização” de normas contabilísticas. Harmonização é um 

processo que busca preservar as particularidades inerentes a cada país, mas que 
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permita reconciliar os sistemas contabilísticos com outros países de modo a melhorar 

a troca de informação a serem interpretadas e compreendidas, enquanto a 

padronização é um processo de uniformização de critérios não admitindo 

flexibilização”. 

 

Contudo, em nosso entender a harmonização contabilística é um processo gradual de 

compatibilização de práticas contabilísticas e de definição do seu grau de avariação, 

ao passo que a normalização é um processo que pressupõem a uniformização total de 

regras. A uniformização contabilística, implica a imposição de regras, é um sistema 

rígido e a harmonização é um processo flexível. 

  

 

2.1.3.2.- Conceito e enquadramento teórico 

 

De acordo com Almacinha ( 2005, p. 3) “a normalização é a atividade destinada a 

estabelecer, face a problemas reais ou potenciais, disposição para a utilização comum 

e repetida, tendo em vista a obtenção do grau ótimo de ordem, num determinado 

contexto. Consiste, em particular, na elaboração, publicação e promoção do emprego 

das normas”.  

 

Ainda o mesmo autor define a norma como o documento, estabelecido por consenso e 

aprovado por um organismo de normalização reconhecido, que define regras, linhas 

de orientação ou características para atividades ou seus resultados, destinadas á 

utilização comum e repetida, visando atingir um grau ótimo de ordem num contexto. 

As normas deverão ser baseadas nos resultados consolidados da ciência, da 

tecnologia e da experiência, visando a otimização de benefícios para a comunidade.  

 



13 

 

De acordo com Costa (1991), na altura com o POC pretendeu-se a uniformização da 

contabilidade, a qual ficou sujeita a um modelo geral e uniforme. A normalização 

contabilística tem por fim a adoção de um conjunto de terminologias, esquemas, 

conceitos, regras, contas, normas de movimentação e peças contabilísticas, realizada 

por diferentes empresas de um setor ou país. Ela tem por fim: 

 

- Dar informações mais precisas e uniformes; 

- Permitir a comparação de dados de empresas do mesmo setor e períodos; 

-Tornar os elementos apresentados pelas empresas merecedores de crédito e 

confiança, por parte do fisco, tornando-o mais fácil e eficiente; 

- Elaborar estatística com menor margem de erro; 

- Permitir uma fácil interpretação dos dados contabilísticos por qualquer técnico de 

contabilidade; 

- Uniformizar o ensino da contabilidade. 

 

2.1.4.- CONTABILIDADE: Conceito e enquadramento teórico 

 

São muitas as definições de contabilidade, uns consideram-na de ciência e outros 

como uma arte, ou seja para alguns autores a contabilidade é a ciência que estuda os 

factos patrimoniais de qualquer empresa, e há quem a considere como a arte de 

escriturar com métodos e segundo princípios determinados toda a espécie de 

operações realizadas por uma unidade económica. 

 

De acordo com Costa (1991, p. 31), “a contabilidade é a ciência que tem como 

objetivo o estudo das modificações do património, evidenciando em qualquer 

momento a sua composição quantitativa e qualitativa”. 
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Todavia, o primeiro tratado de contabilidade foi publicado em 1494, por Frei Lucas 

Pacciolo. tal tratado é pelo sistema digráfico que resultou de estudo dos processos 

seguidos pelos comerciantes venezianos e começou a ser considerada como ciência 

no século XX por fornecer as leis e preceitos que a escrituração aplica, sendo 

caracterizada pela previsão dos fenómenos de gestão e possíveis prognósticos. 

 

2.1.4.1.- Finalidades: 

 

De conformidade com Borges et. al. (2007, p. 32), “a contabilidade era, no entender 

de grande número de autores, (e ainda hoje muitos a consideram como tal) uma 

técnica que tinha como finalidade descrever e registar os factos patrimoniais 

ocorridos. Tendo em vista conhecer: 

 

- Posição devedora ou credora da empresa em relação aos que com ela transacionam; 

- Composição e valor do património; 

- Custos dos bens vendidos ou dos serviços prestados; 

- Origem e a causa dos gastos e rendimentos; 

- A natureza e importância dos resultados; 

- Responsabilidade dos diversos agentes obrigados a prestar contas dos valores a si 

consignados; 

- O desempenho económico e financeiro da empresa em múltiplas vertentes 

(produtos, mercados, divisões, entre outros)”. 

 

 

2.2.- Evolução da normalização contabilística em Portugal  

 

Até ao séc. XVII só as instituições eclesiásticas, nomeadamente as ordens religiosas 

ou instituições similares, mais do que as casas senhoriais, que maior riqueza de 
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informação contabilística tinham. Neste mesmo século constatava-se ainda a quase 

ausência de preocupações contabilísticas, que vêm só a vigorar com Marquês de 

Pombal. (Lei que recomenda as partidas doubradas datada de 22.12.1761). 

 

Todavia, constatava-se já nas constituições da Ordem de S. Bento a existência de 

livros de contas, seguido as pautas separadas de Deve e Haver, isto em 1590. 

 

 Mosteiro de S. Pedro de Auroca, foi um dos mais ricos do país. Da Ordem dos 

Cister, foi fundado em princípio do século X. Da analise dos seus livros de contas 

permitiu constatar preocupações de ordem escritural, através de registos claros, 

evidenciando desse modo a necessidade da existência da contabilidade para sua 

gestão. Citado por (Martinho, 1999, pp .39-46).   

 

Podemos assim, destacar as fases por qual Portugal passou até atingir o estádio atual: 

 

1ª.- Até a década de 70 - Ausência de normas sobre as contas, apresentação de 

balanço e da demonstração de resultados: 

Destacam-se: 

a) Polybio Garcia - unificação dos balanços (1935); 

b) Professor Cruz Vidal - Com um ensaio sobre o planeamento contabilístico nacional 

(1954); 

c) Plano Geral de Contabilidade – Projeto do Sindicato Nacional dos Empregados de 

Escritórios do Distrito de Lisboa (1955); 

  

2ª.- Inicio da década 70 – Em sequência ao aparecimento do Código da Contribuição 

Industrial foram publicadas algumas notas sobre o conteúdo do Balanço e 

Demonstração de Resultados. 
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Em 1970 surgiu o Plano de Contabilidade para Empresa – De um grupo de trabalho 

de técnicos de contas do sindicato dos profissionais de escritório do distrito de 

Lisboa. 

Em seguida foi publicada o Anteprojeto do Plano Oficial de Contabilidade da Direção 

Geral de contribuições e impostos, que foi apresentado em duas etapas: 

1ª etapa em 1970 

2ª etapa em 1973 

 

Sob a responsabilidade da Sociedade Portuguesa de Contabilidade surgiu um terceiro 

trabalho intitulado: Plano Português de Contabilidade. 

 

Em novembro de 1974 foi constituída uma comissão que tinha como objetivo estudar 

a normalização contabilística a implantar no país. Deve-se a esta comissão a 

aprovação e publicação do principal instrumento de normalização em Portugal: O 

POC da Lei 47/77 de 7 de fevereiro. 

 

A 3ª fase, inicia com o POC (1977 – 1989). 

 

Em consequência da entrada de Portugal na CEE e pela necessidade de ajustar a 

legislação nacional à comunitária (4ª e 7ª diretivas), surge um novo POC como 

resultado dos trabalhos da Comissão de Normalização Contabilística. 

 

O Plano Oficial de Contabilidade (POC) – Tinha por objetivo a uniformização da 

contabilidade, a qual ficou sujeita a um modelo geral e uniforme. 

 

A globalização e internacionalização dos mercados, faz com que se busque normas 

convergentes e foi com a resolução nº 1606/2002 da CEE, que em Portugal a partir de 

2005 passou a ser obrigatório a implementação das normas da IAS/IFRS para as 
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empresa cotadas na bolsa. E só em janeiro de 2010, passou a ser obrigatório a outras 

entidades com a entrada em vigor do Sistema de Normalização Contabilística.  

  

A Comissão de Normalização Contabilística, refere: 

 

Até 2004 (3) três níveis: 

 

1º Nível - Plano Oficial de Contas (POC); 

2º Nível - Diretrizes Contabilísticas (DC´s); 

3º Nível - Interpretações Técnicas (IT´s). 

 

A partir de 2005 (3) três níveis: 

 

1º Nível - POC, DC´s e IT´s; 

2º Nível - IAS/IFRS adotadas pela EU; 

3º Nível - IAS/IFRS do IASB. 

A partir de 2010 - Sistema de Normalização Contabilística (SNC).   

 

Todavia, podemos apresentar um quadro detalhado de comparação entre o POC e o 

SNC, referentes as classes que se resume no seguinte:  

 

Tabela nº 01 - Comparação de classes entre o POC e o SNC 

N.º 

Ord. 

Classe (POC) Classe (SNC) 

1 Classe 0: Livre N/A 

2 Classe 1: Disponibilidades Classe 1: Meios Financeiros Líquidos 



18 

 

3 Classe 2: Terceiros Classe 2: Contas a Receber e a Pagar 

4 Classe 3: Existências Classe 3: Inventários e Ativos Biológicos 

5 Classe 4: Imobilizações Classe 4: Investimentos 

6 Classe 5: Capital, Reservas e Res. 

Transitados 

Classe 5: Capital, Reserva e Res. 

Transitados 

7 Classe 6: Custos e Percas Classe 6: Gastos 

8 Classe 7: Proveitos e Ganhos Classe 7: Rendimentos 

9 Classe 8: Resultados Classe 8: Resultados 

10 Classe 9: Contabilidade de custos N/A 

Fonte: Elaboração própria (2012) 

 

Podemos observar que apesar das diferenças em termos de terminologia e número de 

contas, o que mais se destaca é a coincidência no POC e SNC em relação a classe 5: 

Capital, Reservas e Resultados Transitados. 

 

Em relação as classes 0: Livre e 9: Livre no POC, estão reservadas para a 

contabilidade interna, analítica, de custos ou de gastos e ao tratamento de outras 

informações ao passo que o SNC não as especifica. 
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2.3.- Sistema contabilístico e a utilidade da informação contabilística 

normalizada 

 

O sistema contabilístico pode ser entendido como o conjunto de tarefas e 

procedimentos que permitem que todas as transações da empresa se reflitam nas 

demonstrações financeiras. 

 

De acordo com Nobes e Parker (1995), citados por Niyama (2010, p. 16) “o número 

de tentativas que têm sido feitas para classificar sistemas contabilísticos nacionais é o 

mesmo esforço que os biólogos tentam fazer para classificar fauna e flora”. 

 

Esta afirmação mostra a dificuldade, subjetividade e o grau de arbitrariedade que 

envolvem tentativas para classificar países ou grupos de países segundo seus sistemas 

contabilísticos. 

 

 De acordo ainda com os mesmos autores Nobes e Parker (1995), citado por Niyama 

(2010) referem que de forma geral, a maioria dos autores destaca dois grandes 

modelos distintos de sistemas contabilísticos: 

 

- Anglo-Saxónico, cujos países que o compõem são o da Grã-Bretanha (incluindo a 

Inglaterra, países de Gales, Irlanda e Escócia), Austrália, Nova Zelândia, Estados 

Unidos da América, Canadá, Malásia, Índia, África do Sul e Cingapura, cujas 

características principais são: 

a) Profissão contabilística forte e atuante; 

b) Forte mercado de capitais, como principal fonte de captação de recursos; 

c) As demonstrações financeiras pretendem atender, em primeiro lugar aos 

investidores. 
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- Continental, composto pelos países da França, Alemanha, Itália, Japão, Bélgica, 

Espanha, países comunistas (Europa Ocidental), países da América do Sul, entre 

outros, com as seguintes características: 

a) Profissão contabilista fraca e pouco atuante; 

b) Muita interferência governamental no estabelecimento de padrões contabilísticos, 

com ênfase de natureza fiscal; 

c) As demonstrações financeiras pretendem atender primeiramente os credores e o 

governo em vez dos investidores; 

d) Importância de bancos e outras instituições financeiras (inclusive governamentais) 

em vez de recursos provenientes do mercado de capitais como fonte de captação pelas 

empresas. 

  

Ainda conforme Niyama (2010), a classificação de um país como integrante de um 

dos dois modelos é muito discutível. Dando como exemplo o Japão, que segundo 

alguns autores segue o modelo anglo-saxónico. Mas, a profissão contabilística não é 

reconhecidamente forte e a preocupação das empresas atende em primeiro lugar o 

credor ou o próprio Governo do que o acionista. 

 

Outros países como a Holanda e os países escandinavos não são classificáveis num 

ou noutro grupo. Na Holanda, embora em termos de práticas contabilísticas seja 

similar aos dos EUA e Inglaterra, o desenvolvimento da contabilidade não foi 

determinado pela existência de um ativo e um dinâmico mercado de capitais, nem 

pela existência de uma profissão contabilística forte. Os países escandinavos têm 

forte influência governamental, nomeadamente em matéria de legislação para área 

social, sendo que o impacto se reflete na contabilidade. 

 

Os países da União Europeia, apresentam o sistema contabilístico continental, daí que 

as suas ex-colónias sofram uma grande influência, apresentando um sistema 
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contabilístico de caráter legal, com uma orientação jurídico - fiscal, a qual Angola 

como ex-colónia de Portugal faz parte.    

 

De acordo com Machado (2004, p. 2), “finanças é a ciência que estuda a 

movimentação de recursos financeiros entre agentes económicos. Os agentes 

económicos são as empresas, os indivíduos e os governos, que estão constantemente 

interagindo entre si, recebendo, gastando ou investindo fundos”.  

 

Segundo Barros e Barros (1998, p. 16), “a gestão financeira consiste na manipulação 

de variáveis económicas registadas pela contabilidade da empresa. Esta regista 

quantitativamente as relações económicas da empresa de acordo com as regras das 

partidas dobradas”. 

  

Ainda segundo os mesmos, a documentação típica dessa relação é primeiro 

classificado de acordo com o código de contas e posteriormente registado. 

Produzindo o balancete do razão, as demonstrações de resultados, o balanço e o mapa 

de financiamento que são documentos de apoio a gestão financeira.  
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3. DIFERENÇA ENTRE O SISTEMA DE CONTABILIDADE EM 

ANGOLA E PORTUGAL  

 

3.1.-Evolução da normalização contabilística em Angola 

3.1.1.- Prespectiva de evolução (Histórica após independência)  

 

Embora Angola não tenha um Sistema de Normalização Contabilística ou uma 

Comissão de Normalização Contabilística, ela após independência (11.11.1975), em 

nossa modesta opinião teve (3) três grandes fases: 

 

1ª.- Com a criação da Direção dos Serviços de Fazenda Nacional, que assegurou o 

normal funcionamento da contabilidade e a tributação até março de 1976, altura em 

que se deu a troca da moeda do Escudo para o Kwanza. Neste mesmo ano se cria o 

Ministério das Finanças, que efetuou uma reforma fiscal, com maior incidência ao 

Código de Contribuição Industrial, assim como exarou decretos e decretos-Leis, que 

permitissem determinar o resultado líquido e a publicação do novo Plano de Contas 

Nacional, tais são os decreto nº 49381 que vigorou até 1977 com o POC. Em 1978 foi 

criado um Plano de Contas pelo Ministério do Comércio Interno e pelo decreto nº 

250/79 de 19 de outubro do Conselho de Ministros, aprovou-se o Plano de Contas 

Nacional, que vigorou no sistema politico socialista e conflito armado. 

 

2ª.- Com o Programa de Saneamento Económico e Financeiro (PSEF) e a perspetiva 

da implantação do principio basilar da economia de mercado e o multipartidarismo, 

por decreto nº 70/89 de 23 de dezembro, do Conselho de Ministros, é aprovado o 

Plano de Contas Empresarial (PCE), visto que o anterior não se ajustava ao programa 

do SEF, conforme 5º pf “ É óbvio que o atual Plano de Contas Empresarial (PCE), 

anteriormente designado Plano de Contas Nacional concebido e adaptado para uma 

fase diferente da nossa economia, não se encontra, atualmente ajustado aos grandes 
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objetivos preconizado no âmbito do PSEF e daí que se tenha de proceder ao seu 

reajustamento”.  

 

3ª O desenvolvimento económico e social que Angola tem registado, após perpectivas 

do término da guerra civil (2002) e a inexistência de um órgão de normalização 

contabilística nacional, fez com que e como sempre, o Ministério das Finanças, 

chamasse a si a responsabilidade de ajustar novamente as bases da normalização 

contabilística de Angola à realidade internacional. Foi assim que por decreto nº 82/01 

de 16 de novembro, se aprovou o Plano Geral de Contabilidade de Angola (PGCA), 

que vigora até à presente data, aplicável às sociedades comerciais e empresas 

públicas, que exerçam atividade em Angola ou noutros países, mas que tenham a sua 

sede em território nacional.  

 

De acordo com PGCA, no seu ponto nº1 - justificação, diz que “embora as normas 

internacionais assumam um caráter de práticas geralmente aceites, resultante de uma 

escolha coletiva com vista a solucionar problemas de caráter repetitivo, em Angola as 

normas contabilísticas têm até agora assumido um caráter legal que nesta fase, face as 

inúmeras alterações a introduzir, se optou em manter”. 

 

A medida que se faça a implementação das alterações e a substituição do caráter legal 

atual por práticas geralmente aceites o que se espera que venha acontecer de forma 

progressiva o Plano Geral de Contabilidade agora aprovado estabelece os critérios 

para preparação e apresentação das demonstrações financeiras para os utentes 

externos tendo como um dos propósitos fundamentais: 

 

- Ajustar os preparadores das demonstrações financeiras na aplicação de normas 

idênticas às internacionais; 

- Ajustar os utentes das demonstrações financeiras na interpretação da informação 

contida nas demonstrações financeiras.  
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3.1.2.- O atual plano de contas de Angola e Portugal: Perspetiva 

diferencial 

 

De acordo com o Magro e Magro (2008, p. 48), “o plano de contas é um conjunto de 

normas e procedimentos contabilísticos, destinados a servir de guia e modelos para os 

trabalhos de registos e demonstração de factos patrimoniais, constituídos por:  

- Princípios e políticas contabilísticas; 

- Elenco de contas; 

- Forma (balanço, demonstração de resultados e demonstração de fluxo de caixa) e 

âmbito das contas; 

- Reconhecimentos das massas patrimoniais e valorimetria; 

- Notas”.  

 

Conforme anteriormente referimos, o atual PGCA, foi aprovado por Decreto-Lei nº 

82/01 de 16 de novembro, tendo um caráter legal, com portas abertas para evoluir 

para práticas de caráter de aceitação generalizada, que se prevê que venha a acontecer 

de forma progressiva. No entanto, já se passaram quase dez anos desde a sua 

aprovação e publicação, sem que haja qualquer sinal de progressão. Apesar disso 

durante as três grandes fases que destacamos, Angola aprovou vários diplomas legais 

no sentido de normalizar a sua contabilidade e ajustá-la às normas internacionais. 

 

De acordo com Nabais e Nabais (2010, p. 56), “o SNC é um conjunto abrangente e 

integrado de normas de contabilidade e de relato financeiro (NCRF) e de normas 

interpretativas (NI), desenvolvido com base numa estrutura conceptual e que se 

caracteriza pela afinidade com a legislação contabilística da União Europeia (UE), 

associadas com normas internacionais de contabilidade - International Accounting 
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Standards (IAS) e com as International Financial Reporting Standards (IFRS) 

mantendo-se com tudo algumas características próprias”. 

 

Com a entrada em vigor do Sistema de Normalização Contabilística em Portugal em 

janeiro de 2010, aprovado por Decreto-Lei nº 158/2009 de 13 de julho, com bases 

assentes nas normas da IASB, adotadas pela União Europeia e a aprovação em 

paralelo da Estrutura conceptual, que contém conceitos bases a preparação e 

apresentação das demonstrações financeiras, facilitando a aplicação das normas do 

SNC. Porém, importa detalhar algumas diferenças entre o PCE, PGCA, POC e SNC, 

para melhor avaliar a evolução. 

 

3.1.3.- Diferença de classes 

3.1.3.1.- Diferença de classes entre o PCE e PGCA 

 

Este quadro faz uma comparação de classes entre o Plano de Contas Empresarial, 

aprovado por decreto nº 70/89 de 23 de dezembro e o Plano Geral de Contabilidade 

de Angola, aprovado por decreto nº 82/01 de 16 de novembro. 

 

Tabela nº 02 - Comparação de classes entre o PCE e o PGCA 

N.º Ord. Classe (PCE) Classe  (PGCA) 

1 Classe 0: Contas de Ordem Classe 0: Contas de Ordem 

2 Classe 1: Meios Monetários Classe 1: Meios Fixos e Investimentos 

3 Classe 2: Terceiros Classe 2: Existências 

4 Classe 3: Existências Classe 3: Terceiros 

5 Classe 4: Meios Fixos Classe 4: Meios Monetários 

6 Classe 5: Capital Social, Fundos, 

Reservas e Provisões 

Classe 5: Capital e Reservas 



26 

 

7 Classe 6: Custos por Natureza Classe 6: Proveitos por Natureza 

8 Classe 7: Proveitos por Natureza Classe 7: Custos por Natureza  

9 Classe 8: Resultados Financeiros Classe 8: Resultados 

10 Classe 9: Contabilidade Analítica de 

Exploração 

Classe 9: Contabilidade Analítica 

   

Fonte: Elaboração própria (2012) 

 

Podemos observar que do PCE para o PGCA, apesar de se manter o número de 

classes, registamos o seguinte: 

- A disposição cronológica das classes de balanço que anteriormente eram por ordem 

decrescente de liquidez passou a ser por ordem crescente; 

- As classes de resultados, ficaram trocadas as ordens cronológicas de custos por 

natureza por proveitos por natureza; 

- A nomenclatura das classe sofreu alterações; 

- Segundo o PCGA, as principais alterações foram: 

 

a) Objetivos externos das demonstrações: Anteriormente servia apenas para o 

exercício da planificação da gestão empresarial e atualmente tem como objetivo 

principal dar a conhecer aos investidores, empregados, financiadores, fornecedores, 

clientes, Governo, seus departamentos e ao público em geral, determinadas 

informações que lhes permitam a tomada de decisões importantes. 

 

b) Alterações nos componentes das demonstrações financeiras: O conceito de 

demonstrações financeiras, para além do balanço e a demonstrações de resultados, 

passou a integrar a demonstração de fluxos de caixa, destinadas a proporcionar 

informação acerca das alterações na situação financeira e as Notas as Contas, 

destinadas a complementar as informações. 
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c) Definição de politicas contabilísticas a adotar na preparação das 

demonstrações financeiras: Estas politicas, passaram a incluir as bases gerais de 

apresentação, os princípios contabilísticos, os critérios de reconhecimento e as bases 

de valorimetria gerais e especificas a adotar na preparação das demonstrações 

financeiras. 

 

d) Alteração na estrutura de Balanço: A estrutura do balanço foi alterado por 

forma a cumprir com o modelo proposto pela «International Federation 

Accountants». Satisfazendo assim o principio da comparabilidade, não só de períodos 

contabilísticos da mesma empresa, mas também entre empresas a nível nacional e 

internacional. 

 

e) Alterações na estrutura da Demonstrações de Resultados por Natureza: As 

causas das alterações são as mesmas que as do balanço. 

 

f) Alterações na estrutura da Demonstrações de Resultados por Funções: As 

causas da alterações são as mesmas que a do balanço e das demonstrações de 

resultados por natureza, embora a sua elaboração tenha natureza facultativa. 

 

g) Alterações no quadro e lista de Contas da Contabilidade Geral: Ver quadro nº 

02. 

 

h) Utilização da Contabilidade Analítica e apresentação da Demonstração de 

Resultados por Funções: A não existência de uma disposição que obrigue a 

elaboração de uma contabilidade analítica, que é facultativa, embora se recomende o 

seu uso para as empresas industriais onde o apuramento dos custos de produção se 

torne moroso e difícil de executar por outra via, o que não acontecia com o PCE, que 

obrigava a elaboração da contabilidade analítica, segundo o SISTEMA DUALISTA. 
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i) Alterações das instruções de aplicação do Plano Geral de Contabilidade: Face 

às alterações substanciais que trazem a implementação deste novo plano de contas 

optou-se, nesta fase, pela manutenção do quadro e lista de contas, embora não exista 

um normativo internacional, mas decidiu-se igualmente transpor para este plano o 

conteúdo das normas internacionais existentes. Por esta razão o termo instruções de 

aplicação foi substituído pela designação de notas explicativas.  

 

 

3.1.3.2.- Diferença de classes entre o PGCA e SNC 

 

Este quadro faz uma comparação de classes entre o Plano Geral de Contabilidade de 

Angola, aprovado por decreto nº 82/01 de 16 de novembro e o Sistema de 

Normalização Contabilística, aprovada por decreto nº 158/09 de 13 de julho. 

 

 

Tabela nº 03 - Comparação de classes entre o PGCA e o SNC 

N.º 

Ord. 

Classe (PGCA) Classe (SNC) 

1 Classe 0: Conta de Ordem N/A 

2 Classe 1: Meios Fixos e Investimentos Classe 1: Meios Financeiros Líquidos 

3 Classe 2: Existência Classe 2: Contas a Receber e a Pagar 

4 Classe 3: Terceiros Classe 3: Inventários e Ativos Biológicos 

5 Classe 4: Meios Monetários Classe 4: Investimentos 

6 Classe 5: Capital e Reservas Classe 5: Capital, Reservas e Res. 
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Transitados 

7 Classe 6: Proveitos por Natureza Classe 6: Gastos 

8 Classe 7: Custos por Natureza Classe 7: Rendimentos 

9 Classe 8: Resultados Classe 8: Resultados 

10 Classe 9: Contabilidade Analítica N/A 

Fonte: Elaboração própria (2012) 

 

Observamos que o PGCA e SNC, têm as diferenças  quanto a organização, podendo 

destacar-se as seguintes: 

 

- O PGCA tem 10 classes, i.e., de 0 á 9 classes, ao passo que o SNC, possui apenas 8 

classes de 1 à 8 classes; 

- A disposição cronológica das classes de balanço que é por ordem crescente de 

liquidez no PGCA, no SNC é por ordem decrescente; 

- As classes de resultados no PGCA primeiro temos a classe de proveitos por natureza 

e em seguida os custos por natureza, no SNC é o inverso, ou seja primeiro os gastos e 

depois os rendimentos, incluindo as terminologias que também são diferentes; 

- A nomenclatura das classes são diferentes a exceção da classe de resultados; 

- As classes 0.- Conta de ordem e 9.- Contabilidade analítica no PGCA, não é 

aplicável no SNC; 

- Ainda podemos observar o seguinte: 

 

a) Objetivos externos das demonstrações financeiras: Não diferem um do outro; 

 

b) Componentes das demonstrações financeiras: A tabela abaixo mostra a 

aplicação das componentes de demonstrações financeiras no PGCA e o SNC. 
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Tabela nº 04 - Componente das demonstrações financeiras do PGCA 

e SNC 

N.º Descrição PGCA SNC 

1 Balanço Obriga Obriga 

2 Demonstrações de 

Resultados (DR) 

Obriga a Demonstrações de 

Resultados por Natureza 

(DRN), ou em substituição 

a Demonstrações de 

Resultados por Funções 

(DRF) 

Obriga a Demonstrações de 

Resultados por Natureza 

(DRN) e adicionalmente 

poderá ser apresentada uma 

Demonstração de Resultados 

por Funções (DRF) 

3 Demonstrações das 

Alterações no Capital 

Próprio 

Não Obriga Obriga, dispensando as 

pequenas empresas 

4 Demonstrações de 

Fluxo de Caixa (DFC) 

Obriga a elaboração pelo 

método direto ou em 

substituição pelo método 

indireto 

Obriga igualmente a elaboração 

pelo método direto ou pelo 

método indireto, mas dispensa 

de o fazer as pequenas empresas 

5 Notas às Contas Obriga N/A 

6 Anexo Facultativo Obriga 

Fonte: Elaboração própria (2012) 

 

- Definição de politicas contabilísticas a adotar na preparação das 

demonstrações financeiras: No quadro nº 04, vemos a obrigatoriedade ou não na 

aplicabilidade das demonstrações financeiras e quanto a politica contabilística, no 

PGCA incluem as bases gerais de apresentação, os princípios contabilísticos, os 
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critérios de reconhecimento, as bases de valorimetria e o código de contas. Tal como 

acontece no SNC, que são tratados NCRF, NCRF - PE e as NI. 

 

- A característica qualitativa da informação proporcionadas pelas 

demonstrações financeiras: O PGCA apresenta a relevância e a fiabilidade, como 

características qualitativas, ao passo que de acordo com Silva e Silva (2010), 

destacam características qualitativas primárias, que são a compreensibilidade, a 

relevância, a fiabilidade e a comparabilidade, sendo as características qualitativas 

secundárias a materialidade, representação fidedigna, substância sobre a forma, 

neutralidade, prudência e plenitude. Ainda segundo os mesmos autores, se a 

informação financeira possuir todas características primárias, poderá cumprir com os 

seus objetivos, de transmitir uma imagem verdadeira e apropriada da situação 

financeira da entidade, ser útil na tomada de decisão por parte dos seus utilizadores; 

 

- Estrutura do Balanço: Conforme nos referimos anteriormente a estrutura do 

balanço do PGCA foi alterada por forma a cumprir o modelo proposto pela 

«International Federation of Accountants», dai passou a ser idêntico ao do SNC; 

 

- Estrutura da Demonstração de Resultados por Natureza: As causas das 

alterações no PCE para o PGCA são as mesmas que a do balanço conforme nos 

referimos, ficando idêntico a do SNC; 

 

- Estrutura da Demonstrações de Resultados por Funções: As causas das 

alterações são as mesmas que as do balanço e das demonstrações de resultados por 

natureza, ficando igualmente idêntico ao do SNC; 

 

- Utilização da Contabilidade Analítica e apresentação da Demonstração de 

Resultados por Funções: No PGCA vemos que a não existência de uma disposição 

que obrigue a elaboração de uma Contabilidade Analítica, ela passou a ser facultativa, 
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mas recomenda-se o seu uso para as empresas industriais onde o apuramento dos 

custos de produção se torne moroso e difícil de executar por outra via ao passo que no 

SNC não se faz referência sobre o assunto. 

 

3.1.4.- Diferença na terminologia de classes no PCE, PGCA, POC E 

SNC 

 

Este quadro ilustra diferenças terminológicas na ordem das classes entre o Plano de 

Contas Empresarial, Plano Geral de Contabilidade de Angola, Plano Oficial de 

Contas e o Sistema de Normalização Contabilística. 

 

 

Tabela nº 05 - Comparação nas terminologias 

Classe PCE PGCA POC SNC 

0 Conta de Ordem Conta de Ordem Conta de Ordem N/A 

1 Meios Monetários Meios Fixos e 

Investimentos 

Disponibilidades Meios Financeiros e 

Líquidos 

2 Terceiros Existências Terceiros Contas a Receber e a 

Pagar 

3 Existências Terceiros Existência Inventários e Ativos 

Biológicos 

4 Meios Fixos Meios Monetários Imobilizações Investimentos 

5 Capital Social, 

Fundos, Reservas e 

Provisões 

Capital e Reserva Capital, Reserva e 

Resultados 

Transitados 

Capital, Reserva e 

Resultados Transitados 

6 Custos por 

Natureza 

Proveitos por 

Natureza 

Custos e Perdas Gastos 
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7 Proveito por 

Natureza 

Custos por NaturezaProveitos e Ganhos Rendimentos 

8 Resultados 

Financeiros 

Resultados Resultados Resultados 

9 Contabilidade 

Analítica de 

Exploração 

Contabilidade 

Analítica 

Contabilidade de 

Custos 

N/A 

Fonte: Elaboração própria (2012) 

 

No PGCA as contas de balanço estão arrumadas por ordem crescente de liquidez e o 

PCE, POC e SNC por ordem decrescente de liquidez. A classe 5, a diferença na 

terminologia encontramos no PCE e PGCA, porque no POC e SNC são iguais. A 

grande coincidência aparece na Classe 8, onde a terminologia é igual para todos, com 

exceção no PCE.  

 

3.1.5.- Diferença nas demonstrações financeiras 

3.1.5.1.- Diferença nas DF´s entre o PCE E O PGCA 

 

De acordo com Nabais e Nabais (2010, p. 62), “as demonstrações financeiras 

proporcionam informação acerca da posição financeira, do desempenho financeiro e 

do fluxo de caixa de uma entidade”.  

O quadro que se segue apresenta a as diferenças nas demonstrações financeiras que 

existia entre o PCE da segunda fase e o PGCA da terceira fase de normalização 

contabilística em Angola. 
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Tabela nº 06 - Aplicação das DF´s no PCE e o PGCA 

N.º Descrição PCE PGCA 

1 Balanço - Não obrigatoriedade da 

identificação da empresa, 

período de relato e moeda; 

- Ativo por ordem decrescente 

de liquidez e passivo por 

ordem decrescente de 

exigibilidade; 

- O ativo era apresentado pelo 

valor bruto; 

- Existência da rubrica 

transação entre a sede e 

dependência da empresa; 

- Estrutura horizontal, com 

(2) dois membros: O esquerdo 

para o ativo e o direito para o 

passivo e situação líquida; 

- Possui (5) cinco colunas: 

Ativo/passivo, nº ord., código 

de contas, valor do inicio do 

exercício e valor do fim de 

exercício; 

- Obrigatoriedade da 

identificação da empresa, 

período de relato e moeda; 

- Ativo por ordem crescente de 

liquidez e passivo por ordem 

crescente de exigibilidade; 

 

- O ativo passou a ser 

apresentado pelo valor líquido; 

-Inexistência da rubrica 

transação entre a sede e 

dependência da empresa; 

- Estrutura vertical, com (1) um 

membros na parte superior o 

ativo, em seguida a situação 

líquida e o passivo; 

- Possui (4) quatro colunas: 

Designação, notas, valor do ano 

n e valor do ano n-1; 

2 Demonstração de 

Resultados por Natureza 

- Estrutura vertical; 

- Os proveitos por natureza 

aparecem logo na parte 

superior e em seguida os 

custos por natureza; 

- Igual; 

- Igual; 
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- Possui (4) quatro colunas: 

Descrição, valor real, valor 

planificado e desvios; 

- Possui igualmente (4) quatro 

colunas: Descrição, notas, valor 

do ano n e valor do ano n-1; 

3 

 

 

 

 

 

Demonstração de 

Resultados por Funções 

- Estrutura vertical; 

- Possui (4) quatro colunas: 

Descrição, valor real e 

desvios. 

- Igual; 

- Possui igualmente (4) quatro 

colunas: Descrição, notas, valor 

do ano n e valor do ano n-1. 

4 Demonstração do Fluxo 

de Caixa (DFC) 

N/A - Estrutura vertical; 

- Possui igualmente (4) quatro 

colunas: Descrição, notas, valor 

do ano n e valor do ano n-1.  

5 Demonstração 

Alteração do Capital 

Próprio (DACP) 

N/A - Estrutura vertical; 

- Possui (5) cinco colunas: 

Rubricas, saldo inicial, 

aumentos, diminuições e saldo 

final. 

Fonte: Elaboração própria (2012) 

 

3.1.5.2.- Diferença das DF´s entre o PGCA E O SNC 

 

Neste quadro apresentamos as diferenças nas demonstrações financeiras que existem 

entre o PGCA e o SNC. 
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Tabela nº 07 - Aplicação das DF´s entre o PGCA e o SNC 

N.º Descrição PGCA SNC 

1 Balanço - Obrigatoriedade da 

identificação da empresa, 

período de relato e moeda; 

- Ativo por ordem crescente 

de liquidez e passivo por 

ordem crescente de 

exigibilidade; 

- O ativo passou a ser 

apresentado pelo valor 

líquido; 

-Inexistência da rubrica 

transação entre a sede e 

dependência da empresa; 

 

- Estrutura vertical, com (1) 

um membro na parte 

superior o ativo, em seguida 

a situação líquida e o 

passivo; 

- Possui (4) quatro colunas: 

Designação, notas, valor do 

ano n e valor do ano n-1.  

- Igual; 

 

 

- Igual; 

 

 

 

- Igual; 

 

 

- Igual. 

 

 

 

- Igual; 

 

 

 

 

- Igual. 

 

2 Demonstração de 

Resultados por 

- Estrutura vertical, o 

proveitos aparece logo em 

- Igual; 
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Natureza (DRN) cima em seguida os custos; 

 

- Possui igualmente (4) 

quatro colunas: Descrição, 

notas, valor do ano n e valor 

do ano n-1.  

 

 

- Igual. 

 

3 Demonstração de 

Resultados por Funções 

(DRF) 

- Estrutura vertical; 

- Possui igualmente (4) quatro 

colunas: Descrição, notas, 

valor do ano n e valor do ano 

n-1.  

- Igual; 

- Igual 

4 Demonstração de Fluxo 

de Caixa (DFC) 

- Estrutura vertical; 

- Possui igualmente (4) quatro 

colunas: Descrição, notas, 

valor do ano n e valor do ano 

n-1. 

- Igual; 

- Igual. 

5 Demonstração de 

Alteração do Capital 

Próprio (DACP) 

- Estrutura vertical; 

- Possui (5) cinco colunas: 

Rubricas, saldo inicial, 

aumentos, diminuições e 

saldo final. 

- Igual; 

- Possui (16) dezasseis colunas: 

Descrição, notas, capital 

realizado …..., e total do capital 

próprio. 

 

Fonte: Elaboração própria (2012) 
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4.- COMPARAÇÃO DAS CLASSES E CONTAS ENTRE O PGCA 

E O SNC 

 

Conforme tabela nº 03, as classes e contas apresentam formas organizativas 

diferentes entre o PGCA e SNC. Porém, importa fazer-se uma abordagem mais 

detalhada das classes que possuem o mesmo conteúdo, conforme se segue: 

 

4.1.- Comparação da classe 1 (PGCA) com a classe 4 (SNC) 

 

Nesta classe de acordo com Rodrigues (2011), inclui os bens detidos com a 

continuidade ou permanência e que não se destinem a ser vendidos ou transformados 

no decurso normal das operações da entidade, quer seja de sua propriedade, quer seja 

de locação financeira. 

 

Tabela nº 08 - Comparação entre a classe 1 (PGCA) e a classe 4 

(SNC) 

Nr. Ord. Classe 1(PGCA) Classe 4(SNC) 

1 1.- Meios Fixos e Investimentos 4.- Investimentos 

2 11.- Imobilizações corpóreas 41.- Investimentos financeiros 

3 12.- Imobilizações incorpóreas 42.- Propriedades de investimento 

4 13.- Investimentos financeiros 43.- Ativos fixos tangíveis 

5 14.- Imobilizações em curso 44.- Ativos intangíveis 

6 15.-......... 45.- Investimentos em curso 

7 16.-......... 46.- Ativos não correntes detidos para venda 

8 17.-........  

9 18.- Amortizações acumuladas  

10 19.- Provisões para investimentos  
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financeiros 

Fonte: Elaboração própria (2012) 

 

Nesta tabela podemos tirar a ilação de que o PGCA e SNC, apresentam terminologias 

diferentes com exceção da conta 13.- Investimentos financeiros no caso do PGCA e 

41.- Investimentos financeiros no caso do SNC. No que se refere as contas 11.- 

Imobilizações corpóreas, 12.- Imobilizações incorpóreas e 14.- Imobilizações em 

curso para o PGCA e as contas 43.- Ativos fixos tangíveis, 44.- Ativos intangíveis e 

45.- Investimentos em curso para o SNC, apesar das terminologias serem diferentes 

os conteúdos são os mesmos. 

 

A conta 18.- Amortizações acumuladas no PGCA é utilizada para contabilizar as 

amortizações e reintegrações do imobilizado e o SNC não evidencia esta conta sendo 

o seu reconhecimento desenvolvido nas respetivas subcontas de cada ativo, i.e., 438.- 

Depreciação acumulada e 448.- Amortização acumulada, para propriedade de 

investimentos, ativos fixos tangíveis e ativos intangíveis. Do ponto de vista de 

conteúdo o termo amortização refere-se a desvalorização do imobilizado  incorpóreo 

ao passo que no imobilizado corpóreo se usa o termo reintegração, quer no PGCA 

como no SNC. O método de amortização e reintegração a que nos referimos no 

PGCA, de acordo com o artigo 34º do Código do Imposto Industrial (CII) faz-se pelo 

método das quotas constantes e poderão usar outros métodos quando a natureza ou a 

tradição da empresa assim o justifiquem e a Direção Nacional de Imposto, através da 

sua representação local não se opuser ao critério usado, ao passo que o método de 

depreciação e amortização no caso do SNC é feito pela linha reta (quotas constantes), 

método do saldo decrescente e método das unidades de produção. 

 

A conta 19.- Provisões para investimentos financeiros no PGCA, no quadro de contas 

do SNC não tem conta com o mesmo conteúdo, sendo o mesmo assunto tratado pela 
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NCRF 21.- Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes, que os remete para 

a IAS 39.- Instrumentos financeiros: Reconhecimento e mensuração. 

 

O PGCA não faz menção nesta classe a conta 42.- Propriedade de investimentos e a 

conta 46.- Ativos não correntes detidos para a venda, esta contabiliza os ativos não 

correntes destinados a venda que a organização já não utiliza. Estes factos no PGCA 

são contabilizados nas suas respetivas contas, i.e., contas 11.- Imobilizações 

corpóreas, 12.- Imobilizações incorpóreas. O conteúdo da conta 42.- Propriedade de 

investimentos do SNC no PGCA é tratado igualmente nas respetivas contas de 

imobilizações. 

 

4.2.- Comparação da classe 2 (PGCA) com a classe 3 (SNC) 

 

Nesta classe de acordo ainda com Rodrigues (2011), inclui os inventários 

(existências): Detidos para a venda no decurso da atividade empresarial, no processo 

de produção para essa venda, na forma de materiais consumíveis a serem aplicados 

no processo de produção ou na prestação de serviços. Integra também os ativos 

biológicos (animais e plantas vivas) no âmbito da atividade agrícola, quer 

consumíveis no decurso do ciclo normal da atividade, quer de produção ou 

regeneração. Os produtos agrícolas colhidos são incluídos nas apropriadas contas de 

inventários.          

 

Tabela nº 09 - Comparação entre a classe 2 (PGCA) e a classe 3 

(SNC) 

Nr. Ord. Classe 2(PGCA) Classe 3(SNC) 

1 2.- Existências 3.- Inventários e ativos biológicos  
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2 21.- Compras 31.- Compras 

3 22.- Matérias primas, subsidiárias e 

de consumo 

32.- Mercadorias 

4 23.- Produtos e trabalhos em curso 33.- Matérias-primas, subsidiarias e de 

consumo 

5 24.- Produtos acabados e intermédios 34.- Produtos acabados e intermédios 

6 25.- Sub-produtos, desperdícios, 

resíduos e refugos 

35.- Subprodutos, desperdícios, resíduos e 

refugos 

7 26.- Mercadorias 36.- Produtos e trabalhos em cursos 

8 27.- Matérias primas, mercadorias e 

outros matérias em trânsito 

37.- Ativos biológicos 

9 28.- Adiantamentos por conta de 

compras 

38.- Reclassificação e reg. inventário e 

ativos biológicos 

10 29.- Provisão para a depreciação de 

existência 

39.- Adiantamentos por conta de compras 

Fonte: Elaboração própria (2012) 

 

Nesta tabela, apesar das classes não apresentarem a mesma ordem, há o mesmo nº de 

contas e as terminologias das contas não diferem muito, havendo exceção das 27.- 

Matérias primas, mercadorias e outros matérias em trânsito e a conta 29.- Provisão 

para depreciação de existência no PGCA e as contas 37.- Ativos biológicos e a conta 

38.- Reclassificação e regularização de inventários e ativos biológicos.  
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Os conteúdos das contas 27.-Matérias primas, mercadorias e outros matérias em 

trânsito e a conta 29.- Provisão para depreciação de existência do PGCA no SNC, são 

tratados na conta 33.- Matérias-primas, subsídiárias e de consumo e NCRF 21.- 

Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes, respetivamente. 

 

A conta 37.- Ativos biológicos e 38.- Reclassificação e regularização de inventários e 

ativos biológicos do SNC o PGCA não contempla e nem tão pouco existe um plano 

especifico para o setor agropecuário. Todavia no PCE estava prevista a conta para 

tratamento desta matéria. 

     

4.3.- Comparação da classe 3 (PGCA) com a classe 2 (SNC) 

 

De acordo com Rodrigues (2011), destina-se a registar as operações relacionadas com 

clientes, fornecedores, pessoal, Estados e outros entes públicos, financiadores, 

acionistas, bem como outras operações com terceiros que não tenham cabimento nas 

contas anteriores ou noutras classes específicas. Incluem ainda nesta classe os 

diferimentos (para permitir o registo dos gastos e dos rendimentos nos períodos a que 

respeitam) e as provisões.  

 

Tabela nº 10 - Comparação entre a classe 3 (PGCA) e a classe 2 

(SNC) 

Nr. 

Ord.  

Classe 3(PGCA) Classe 2(SNC) 

1 3.- Terceiros 2.- Contas a receber e a pagar 

2 31.- Clientes 21.- Clientes 

3 32.- Fornecedores 22.- Fornecedores 
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4 33.- Empréstimos 23.- Pessoal 

5 34.- Estado 24.- Estado e outros entes públicos 

6 35.- Entidades participantes e 

participadas 

25.- Financiamentos obtidos 

7 36.- Pessoal 26.- Acionistas/sócios 

8 37.- Outros valores a receber e a 

pagar 

27.- Outras contas a receber e a pagar 

9 38.- Provisões para cobranças 

duvidosa 

28.- Diferimentos 

10 39.- Provisões para outros riscos e 

encargos 

29.- Provisões 

Fonte: Elaboração própria (2012) 

 

Tal como na tabela nº 09, apesar de não apresentarem a mesma ordem, há o mesmo nº 

de contas, as terminologias e os conteúdos na generalidade não diferem muito. A 

conta 38.- Provisões para cobranças duvidosas do PGCA, tem por finalidade registar 

as perdas previsíveis associadas a riscos de cobrança das dividas de Terceiros por 

forma a que estas sejam apresentadas pelo seu valor realizável líquido se este for 

inferior ao seu valor de registo inicial (corrigido, eventualmente pelo efeito das 

diferenças de câmbios) no SNC é tratado ao nível das imparidades.  

 

As provisões no SNC são só para passivos e não para redução de ativos. As provisões 

para redução de passivos são regidas de acordo com a NCRF 21.- Provisões, passivos 

contingentes e ativos contingentes e a conta 39.- Provisões para outros riscos e 

encargos do PGCA, que tem a finalidade de registar as perdas previsíveis associadas 
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a riscos de natureza específicas e prováveis (contingências) no SNC é tratado na 

conta 29.- Provisões. O SNC tem a conta 28.- Diferimentos cujo conteúdo no PGCA 

é tratado na conta 37.- Outros valores a receber e a pagar. 

 

 

4.4.- Comparação da classe 4 (PGCA) com a classe 1 (SNC) 

 

Esta classe de acordo com Rodrigues (2011), destina-se a registar os meios 

financeiros líquidos, que incluem quer o dinheiro e os depósitos bancários, quer todos 

os ativos e passivos financeiros mensurados ao justo valor, cujas alterações sejam 

reconhecidas na demonstração de resultados.   

 

Tabela nº 11 - Comparação entre a classe 4 (PGCA) e a classe 1 

(SNC) 

Nr. 

Ord.  

Classe 4(PGCA) Classe 1(SNC) 

1 4.- Meios monetários 1.- Meios financeiros e líquidos 

2 41.- Títulos negociáveis 11.- Caixa 

3 42.- Depósitos a prazo 12.- Depósitos a ordem 

4 43.- Depósitos a ordem 13.- Outros depósitos bancários 

5 44.- Outros depósitos 14.- Outros instrumentos financeiros 

6 45.- Caixa  

7 46.- ...  
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8 47.-....  

9 48.- Conta transitória  

10 49.- Provisões para aplicação de 

tesouraria 

 

   

Fonte: Elaboração própria (2012) 

 

Nesta tabela as diferenças são mais significativas apresentado maior diferença no nº 

de contas, na terminologia e organização das contas, coincidindo apenas nas contas 

43.- Depósito a ordem e 45.- Caixa no PGCA com as contas 11.- Caixa e 12.- 

Depósito a ordem. A conta 41.- Títulos negociáveis, que têm por finalidade registar 

os títulos adquiridos para aplicação de excedentes de tesouraria e que são detidos com 

o objetivo de serem transacionados a curto prazo no SNC é tratado na conta 14.- 

Outros instrumentos financeiros. 

 

As contas 42.- Depósitos a prazo e 44.- Outros depósitos no PGCA os seus conteúdos 

no SNC são tratados na conta 13.- Outros depósitos bancários. A conta 48.- Conta 

transitória, que segundo o PGCA destina-se a registar os meios monetários que já não 

se encontram em deposito a ordem por ter sido solicitada a uma instituição financeira, 

a sua transferência para uma terceira entidade mas relativamente aos quais ainda não 

foi obtida confirmação da efetivação da operação, no SNC não está prevista.  

 

A conta 49.- Provisão para aplicação de tesouraria no PGCA, de acordo com Rebelo 

(2008, p. 62) ”destina-se a registar a diferença entre o custo de aquisição e o preço de 

mercado das aplicações de tesouraria, quando este for inferior àquele. A provisão é 

constituída por contrapartida da correspondente conta de custo e é corrigida ou 
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anulada na medida em que se reduzirem ou deixarem de existir as situações que 

justificaram a constituição da provisão.”  

 

No SNC os títulos são valorizados ao justo valor (de mercado) pelo que o 

ajustamento é feito por contrapartida da 77.- Ganhos por aumentos de justo valor ou 

66. - Perdas por reduções do justo valor diretamente na conta de 142.- Instrumentos 

financeiros detidos para negociação. As provisões que constituíam reduções 

potenciais de ativos passaram no POC para “ajustamentos” e no SNC para “Perdas 

por Imparidade”.  

 

 

4.5.- Comparação da classe 5 (PGCA) com a classe 5 (SNC) 

 

Nesta classe de acordo com Rodrigues (2011), evidência o capital subscrito, devendo 

ser deduzido, para efeito de elaboração do balanço, o eventual saldo da conta 261.- 

Acionista c/ subscrição ou 262.- Quotas não libertadas, para o caso SNC.  

 

Tabela nº 12 - Comparação entre a classe 5 (PGCA) e a classe 5 

(SNC) 

Nr. 

Ord.  

Classe 5(PGCA) Classe 5(SNC) 

1 5.- Capital e Reservas 5.- Capital, reservas e resultados transitados 

2 51.- Capital 51.- Capital 

3 52.- Ações/quotas próprias 52.- Ações (quotas) próprias 

4 53.- Prémios de emissão 53.- Outros instrumentos de capital próprio 
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5 54.- Prestações suplementares 54.- Prémios de emissão 

6 55.- Reservas legais 55.- Reservas 

7 56.- Reservas de reavaliação 56.- Resultados transitados 

8 57.- Reservas com fins especiais 57.- Ajustamentos em ativos financeiros 

9 58.- Reservas livres 58.- Excedentes de revalorização de ativos 

fixos tangíveis e intangíveis 

 59.-........ 59.- Outras variações no capital próprio 

Fonte: Elaboração própria (2012) 

 

Nesta classe, como podemos observar do ponto de vista de conteúdo não existem 

diferenças significativas e podemos destacar que a conta 54.- Prestações 

suplementares, que no PGCA tem por fim registar as prestações de capital previstas 

por lei especificamente para as sociedades por quotas ou não previstas por lei, mas 

cujo caráter seja semelhante ao definido para as sociedades por quotas, o seu 

conteúdo no SNC será tratada na conta 53.- Outros instrumentos de capital próprio. 

 

A conta 55.- Reservas legais no PGCA, que nela se registam as reservas que devem 

ser constituídas por imposição legal no SNC o mesmo assunto é tratado na conta 55.- 

Reservas. A conta 56.- Reservas de reavaliação no PGCA, que tem por fim o registo 

dos ajustamentos monetários resultantes de faculdades previstas em diplomas legais 

específicos, e será movimentada de acordo com disposição neles constantes, 

conforme Rebelo (2008), no SNC é tratado na conta 58.- Excedente de revalorização 

de ativos fixos tangíveis e intangíveis. 
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No PGCA contém a conta 57.- Reservas com fins especiais, que tem por finalidade o 

registo das reservas afetas a um determinado fim especifico e a conta 58.- Reservas 

livres, que tem por finalidade o registo de operações que não devem ser registadas 

nas outras contas de reservas anteriores, mas que também não estejam vinculadas a 

nenhum objetivo específico, no SNC estes conteúdos são tratados também na conta 

55.- Reservas. 

 

No SNC encontramos as contas 57.- Ajustamentos em ativos financeiros, que 

evidência os ajustamentos decorrentes, designadamente da utilização do método da 

equivalência patrimonial em subsidiária, associadas e entidades conjuntamente 

controladas e a conta 59.- Outras variações no capital próprio, que têm por 

finalidades o registo das variações de capital relacionadas com as diferenças de 

conversão de DF, ajustamentos por impostos diferidos, subsídio e doações, os seus 

conteúdos o PGCA não faz referencia a estas contas. 

 

   4.6.- Comparação da classe 6 (PGCA) com a classe 7 (SNC) 

 

Nesta classe de acordo com Rodrigues (2011), inclui os rendimentos e ganhos 

respeitantes ao período. Compreende as vendas, prestações de serviços, variações nos 

inventários de produção, os subsídios a exploração, rendimentos e ganhos em 

subsidiarias, associadas e empreendimentos conjuntos - Aplicação do método da 

equivalência patrimonial e ganhos em outros instrumentos financeiros.  
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Tabela nº 13 - Comparação entre a classe 6 (PGCA) e a classe 7 

(SNC) 

Nr. 

Ord.  

Classe 6(PGCA) Classe 7(SNC) 

1 6.- Proveitos e ganhos por natureza 7.- Rendimentos 

2 61.- Vendas 71.- Vendas 

3 62.- Prestação de serviço 72.- Prestação de serviços 

4 63.- Outros proveitos operacionais 73.- Variação nos inventários da produção 

5 64.- Variação nos inventários de 

produtos acabados e de produção em 

curso 

74.- Trabalhos para a própria empresa 

6 65.- Trabalhos para a própria 

empresa 

75.- Subsidio a exploração 

7 66.- Proveitos e ganhos financeiros 

gerais 

76.- Reversões 

8 67.- Proveitos e ganhos financeiros 

em filiais e associadas 

77.- Ganhos por aumento de justo valor 

9 68.- Outros proveitos não 

operacionais 

78.- Outros rendimentos e ganhos 

10 69.- Proveitos e ganhos 

extraordinários 

79.- Rendimentos e ganhos de 

financiamentos 

Fonte: Elaboração própria 
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Nesta tabela, apesar das classes possuírem o mesmo numero de conta, podemos 

verificar a existência de diferenças terminológicas e ordens de classes diferentes. 

Porém, a conta 63.- Outros proveitos operacionais, que tem por finalidade o registo 

dos proveitos inerentes ao valor acrescentado de uma atividade que não seja principal 

da empresa no PGCA, no SNC corresponde a conta 78.- Outros rendimentos e 

ganhos. 

 

A conta 66.- Proveitos e ganhos financeiros gerais, que tem por finalidade o registo 

de proveitos resultantes dos juros, diferenças de câmbios, entre outros no PGCA, 

corresponde a conta 79.-Juros, dividendos e outros rendimentos similares no SNC. 

 

A conta 67.- Proveitos e ganhos financeiros em filiais e associadas no PGCA, o seu 

conteúdo no SNC não é tratado por não estar previsto. A conta 68.- Outros proveitos 

não operacionais, que tem por finalidade o registo de factos ou acontecimentos de 

natureza não corrente no PGCA o seu conteúdo no SNC é tratado pelas contas, 76.-

Reversões e em alguns casos na conta 78.- Outros rendimentos e ganhos. 

 

A conta 69.- Proveitos e ganhos extraordinários, que tem por finalidade o registo de 

factos ou acontecimentos resultantes de eventos claramente distinguíveis das 

atividades operacionais e que não se espera que ocorram nem de forma frequente nem 

de forma regular no PGCA o seu conteúdo no SNC, é tratado na conta 78.- Outros 

rendimentos e ganhos. 

 

A conta 75.- Subsídio á exploração, que regista os acontecimentos relativo aos 

subsídio relacionados com rendimentos e apoios do Governo no SNC, o seu conteúdo 

no PGCA é tratado na conta 61.- Vendas. 
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4.7.- Comparação da classe 7 (PGCA) com a classe 6 (SNC) 

 

Nesta classe de acordo com Rodrigues (2011), inclui os gastos e as perdas 

respeitantes ao período. Compreende os ativos biológicos (compras), prémios para 

pensões, provisões do período, dívidas incobráveis, perdas em inventários, gastos e 

perdas em subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos - Aplicação do 

método da equivalência patrimonial, gastos e perdas nos restantes investimentos 

financeiros e perdas em instrumentos financeiros.    

 

 

Tabela nº 14 - Comparação entre a classe 7 (PGCA) e a classe 6 

(SNC) 

Nr. 

Ord.  

Classe 7(PGCA) Classe 6(SNC) 

1 7.- Custos e perdas por natureza 6.- Gastos 

2 71.- Custos das mercadorias vendidas 

e das matérias consumidas 

61.- Custos das mercadorias vendidas e das 

matérias consumidas  

3 72.- Custos com pessoal 62.- Fornecimentos e serviços de terceiros 

4 73.- Amortização do exercício 63.- Gastos com pessoal 

5 74.- …... 64.- Gastos de depreciação e de amortização 

6 75.- Outros custos e percas não 

operacionais 

65.- Perdas por imparidade 

7 76.- Custos e perdas financeiras 

gerais 

66.- Perdas por redução de justo valor 
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8 77.- Custos e perdas financeiras em 

filiais e associadas 

67.- Provisões do período 

9 78.- Outros custos e perdas não 

operacionais 

68.- Outros gastos e perdas 

10 79.- Custos e perdas extraordinárias 69.- Gastos e perdas de financiamento 

   

Fonte: Elaboração própria (2012) 

 

Nesta tabela tal como a anterior, apesar das classes possuírem o mesmo numero de 

conta, podemos verificar a existência de diferenças terminológicas e ordens de classes 

diferentes. Porém, a conta 73.- Amortizações do exercício, que se destina ao registo 

das amortizações do imobilizado corpóreo e incorpóreo atribuível ao exercício no 

PGCA, no SNC corresponde a conta 64.- Gastos de depreciações e de amortizações. 

 

A conta 75.- Outros custos e perdas operacionais no PGCA, corresponde a conta 62.- 

Fornecimento de serviços externos no SNC, sendo esta uma subconta da conta 75.- 

Outros custos e perdas operacionais, no PGCA. 

 

A conta 76.- Custos e perdas financeiras gerais no PGCA, o seu conteúdo no SNC é 

tratado na conta 69.- Gastos e perdas de financiamento. A conta 77.- Custos e perdas 

financeiras em filiais e associadas no PGCA no SNC não está prevista. 

 

A conta 78.- Outros custos e perdas não operacionais no PGCA o seu conteúdo no 

SNC é tratado pelas contas, 67.- Provisões do período e 68.- Outros gastos e perdas. 
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A conta 79.- Custos e perdas extraordinárias no PGCA o seu conteúdo no SNC, são 

tratados nas contas 65.- Perdas por imparidade e conta 66.- Perdas por reduções de 

justo valor. 

   

 

4.8.- Comparação da classe 8 (PGCA) com a classe 8 (SNC) 

 

Nesta classe de acordo com Rodrigues (2011), destina-se ao registo do apuramento 

dos resultados líquidos do período, podendo ser utilizada para auxiliar a determinação 

do resultado extensivo, tal como consta na demonstração das alterações do capital 

próprio.  

 

 

Tabela nº 15 - Comparação entre a classe 8 (PGCA) e a classe 8 

(SNC) 

Nr. 

Ord.  

Classe 8(PGCA) Classe 8(SNC) 

1 8.- Resultados 8.- Resultados 

2 81.- Resultados transitados 81.- Resultados líquidos do período 

3 82.- Resultados operacionais ….... 

4 83.- Resultados financeiros 89.- Dividendos antecipados 

5 84.- Resultados em filiais e 

associadas 

 

6 85.- Resultados não operacionais  
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7 86.- Resultados extraordinários  

8 87.- Imposto sobre lucros  

9 88.- Resultados líquidos do 

exercícios 

 

10 89.- Dividendos antecipados  

   

Fonte: Elaboração própria (2012) 

 

Nesta tabela, para além da diferença significativa no número de contas entre as duas 

classes, existem também diferenças significativas na terminologia das contas e nesta 

classe aparece uma coincidência na nomenclatura da classe, i.e., 8.- Resultados no 

PGCA e 8.- Resultados no SNC. 

 

O SNC não faz apuramento de resultados por partes, o resultado líquido é apurado na 

conta 81.- Resultado líquido do período, ao passo que no PGCA, tem de se apurar o 

Resultado Operacional, Resultados correntes e Resultados extraordinário, daí a razão 

da existência de mais contas neste em relação ao SNC. 

A conta 81.- Resultados transitados no PGCA, no SNC corresponde a conta 56.- 

Resultados transitados. 
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5.- PRINCIPIOS CONTABILISTICOS GERALMENTE ACEITES 

(PCGA) 

O IASC publicou em 1989 o “Framework for the Preparation and Presentation of 

Fiancial Statements” onde procurou estabelecer os objetivos da informação 

contabilística considerando que a informação financeira de uma empresa é afetada 

pelos recursos económicos que ela controla, pela sua estrutura financeira, pela sua 

liquidez, solvabilidade e pela sua capacidade de se adaptar ás alterações no meio 

ambiente em que opera. 

 

Estes objetivos da informação financeira são também relatados pelo IASC, na NIC 1, 

inicialmente publicada em 1978 e revista em 1997, cujo teor aponta para que os 

objetivos das demonstrações financeiras em termos gerais proporcione informações 

acerca da posição financeira, do desempenho e de fluxos de caixa de uma empresa 

que seja útil a uma larga faixa de utentes na sua tomada de decisões económicas. 

 

Porém no alcance destes objetivos está presente o respeito pelos Princípios 

Contabilísticos Geralmente Aceites, que de acordo com Magro e Magro (2008) A 

expressão “geralmente aceites” significa que um organismo normalizador como o 

International Accounting Standards Board (IASB), com autoridade e de larga 

representatividade, estabeleceu um princípio contabilistico numa dada área , ou 

aceitou como apropriado determinado procedimento ou prática, tendo em 

consideração a sua aplicação universalmente generalizado. 

 

O IASC no Framework, refere que toda a informação financeira deve possuir 

determinadas características qualitativas, as quais não são mais do que os atributos 

que tornam a informação prestada nas demonstrações financeira, útil aos seus utentes. 

O IASB, SNC, POC e PGCA fazem referencias á caracteristicas qualitativas da 

informação financeira, bases de apresentação das demonstrações financeiras e de 
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princípios contabilísticos, que na verdade e prática estas designações referem-se a 

Princípios contabilísticos Geralmente Aceites. No quadro a seguir mostramos as suas 

aplicações: 

 

Tabela nº 16 - Aplicação dos PCGA, BADF e CQIF entre o PGCA, 

POC, SNC e IASB 

Nr. Ord.  Descrição PGCA POC SNC IASB 

1 Relevância: A informação é relevante quando se 

torna necessária a tomada de decisão por parte dos 

utentes. (PGCA) 

       *     *     *    * 

2 Fiabilidade: A informação é fiável na medida em que 

não enferme de erros matérias e de preconceitos. 

(PGCA)  

     *     *    *     * 

3 Continuidade: As demonstrações financeiras devem 

ser preparadas na base da continuidade, a menos que a 

gerência tenha intenção de liquidar a entidade ou 

cessar a sua atividade, ou não tenha outra alternativa 

realista que não seja faze-lo. (PGCA)  

       *    *      *      * 

4 Acréscimo: As demonstrações financeiras devem ser 

preparadas na base do acréscimo, exceto as 

demonstrações de fluxo de caixa. Sob este regime os 

efeitos das operações e outros acontecimentos são 

reconhecidos quando elas ocorrem 

(independentemente da data em que ocorra o 

respetivo recebimento ou pagamento) sendo 

registadas e relatadas no período a que se referem. 

(PGCA)  

      *    *       *     * 

5 Materialidade: A informação é considerada material,       *    *     *      
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se a sua omissão poder influenciar a decisão 

económica dos utentes baseadas nas DF. A 

materialidade depende do tamanho e da natureza de 

cada item avaliados nas circunstâncias particulares da 

sua omissão. (PGCA)   

6 Consistência: A apresentação e classificação de item 

nas DF, devem serem mantidas de um período para 

outro, a menos que uma alteração significativa nas 

operações da entidade ou uma revisão da 

apresentação das DF demonstre que uma alteração irá 

resultar numa mais adequada apresentação dos 

acontecimentos e transações. (PGCA) 

      *    *     *     * 

7 Não compensação de saldos: Não devem ser 

efetuadas compensações de saldos entre ativos e 

passivos. A apresentação das rubricas no balanço pelo 

seu valor líquido de amortização e provisões não é 

considerada uma compensação de saldos. (PGCA) 

     *      *  

8 Comparabilidade: De forma a que a informação 

possa ser útil aos utentes, estes deverão ficar 

habilitados a efetuar analises comparativas para 

identificar tendências na posição financeira  da 

entidade e no resultado das suas operações e efetuar 

comparações entre entidades. (PGCA) 

      *    *      *     

9 Prudência: No exercício de juízos necessários ao 

fazer estimativas requeridas em condições de 

incertezas de forma a que os ativos ou rendimentos 

não sejam sobreavaliados e os passivos ou gastos não 

sejam subavaliados, devem ser feitos com um grau de 

    *     *       * 
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precaução. (SNC).  

10 Compreensibilidade: Para os utilizadores que 

possuam um conhecimento razoável das atividades 

económicas e da contabilidade da empresa, uma 

qualidade essencial da informação  proporcionada nas 

demonstrações é a de ela ser rapidamente 

compreensível pelos utentes. (SNC)  

      *     * 

11 Neutralidade: Para que seja fiável, a informação 

contida nas DF deve ser neutra, isto é, livre de 

preconceitos. (SNC) 

       *      * 

12 Substância sobre a forma: Se a informação deve 

representar fidedignamente as operações e outros 

acontecimentos que tenham por fim representar é 

necessário que eles sejam contabilizados e 

apresentados de acordo com a sua realidade  

económica e não meramente com a sua forma legal. 

(SNC)  

    *      *    * 

13 Plenitude: A informação financeira deve ser 

completa dentro das fronteiras da materialidade e do 

custo. Uma omissão pode fazer com que ela seja falsa 

ou enganosa e por conseguinte não fiável e deficiente 

em termos da sua relevância. (SNC)  

       *  

14 Representação fidedigna: Para ser digna de 

confiança a informação deve representar 

fidedignamente as operações e outros acontecimentos 

que ela ou pretende representar ou possa 

razoavelmente espera-se que represente.  

      *  

15 Do custo histórico: Os registos contabilísticos devem     *   
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basear-se em custos de aquisição ou de produção, 

expressos quer em unidades monetárias nominais, 

quer em unidades monetárias constantes. (POC) 

   Fonte: Elaboração própria (2012) 

 

De acordo com o PGCA são características qualitativas da informação financeira 

(CQIF) (2) duas, a relevância e fiabilidade. Sendo as bases de apresentação das 

demonstração financeira (BADF) igualmente (2) duas, a continuidade e o acréscimo 

e constituem princípios contabilísticos geralmente aceites (PCGA) (4) quatro, a 

consistência, materialidade, não compensação de saldos e a comparabilidade. 

 

No POC encontramos (3) três características qualitativas da informação financeira, a 

relevância, fiabilidade e comparabilidade. Não faz menção as BADF. E apresenta 

(7) princípios contabilísticos geralmente aceites, a continuidade, a consistência, a 

especialização ou acréscimo, o custo histórico, a prudência, a substância sobre a 

forma e o da materialidade.   

 

De acordo com Nabais e Nabais (2010), o SNC tem (6) seis PCGA a continuidade, 

acréscimo, consistência de apresentação, materialidade e agregação, 

compensação e informação comparativa. Não aborda a questão das BADF e CQIF. 

De acordo com Silva e Silva (2010), no SNC destaca (2) duas BADF, o regime de 

acréscimo e a empresa em continuidade. Nada aborda sobre PCGA, mas apresenta 

(10) dez CQIF em (2) dois segmentos: 

- CQIF - Primárias: Compreensibilidade, relevância, fiabilidade e a 

comparabilidade. 

- CQIF - Secundárias: Materialidade, representação fidedigna, substância sobre a 

forma, neutralidade, Prudência e a plenitude.  
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Ainda de acordo com Magro e Magro (2008), são apresentados (9) nove PCGA, a 

relevância, fiabilidade, consistência, continuidade, acréscimo, prudência, 

compreensibilidade, neutralidade e substância sobre a forma. 
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6.- AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, AUDITÓRIA E A 

ORDEM DOS CONTABILISTAS E PERITOS DE 

CONTABILIDADE  

 

6.1.- As Instituições Financeiras 

 

Conforme nos referimos anteriormente, com o desenvolvimento sócio-económico 

após termino da guerra civil e a internacionalização dos mercados, urgiu necessidade 

de se ajustar os princípios fundamentais reguladores do exercício da contabilidade e 

do mercado financeiro, foi assim que a 30 de setembro de 2005, por Lei nº 13, se 

aprova a Lei das Instituições Financeiras, diploma este que veio fazer uma revisão na 

anterior. Com a entrada em vigor deste diploma legal e com a aprovação do Plano de 

Contas das instituições financeiras, pelo Banco Nacional de Angola, deu-se 

igualmente um bom passo para a normalização contabilística em Angola. 

 

Nesta altura, houve necessidade de maior operacionalidade e diversidade do sistema 

financeiro, procurando assim satisfazer os desafios da internacionalização dos 

mercados, tendo-se cria algumas entidades, podendo destacar-se a Comissão Mercado 

de Capitais(CMC) e a Bolsa de Valores e Derivados de Angola (BDVA), sentindo a 

necessidade de sincronizar os trabalhos ligados a reestruturação e modernização do 

Sistema Financeiro Nacional, bem como, a necessidade de se atualizar a legislação 

económica e a criação de dispositivos normativos, de forma a permitir uma 

modernização do Sistema Financeiro Nacional e das Finanças Empresariais. É criada 

por Decreto nº 9/05 de 18 de março, a Comissão do Mercado de Capitais (CMC), sob 

tutela do Ministério das Finanças, órgão de Supervisão do Mercado de Capitais, 

pessoa coletiva de direito público, dotado de personalidade jurídica e autonomia 

administrativa, financeira e patrimonial. E no dia 16 de março de 2006, se cria a 
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sociedade anónima de responsabilidade limitada, denominada Bolsa de valores e 

Derivados de Angola, constituídas por empresas do setor privado e público.    

 

A CMC tem acordo de cooperação com a Comissão de Mercados de Valores 

Mobiliários de Portugal, nos domínios da regulamentação dos mercados de valores 

mobiliários e sobre o desenvolvimento e funcionamento no geral, com vista a 

proteger os investidores, assegurando a estabilidade, eficiência e integridade dos 

mercados de valores mobiliários de Angola e de Portugal, nos domínios de 

assistência técnicas, formação, etc. Foi então elaborado um acordo por troca de 

correspondência em setembro de 2006. 

 

Segundo a revista Valor Acrescentado (2010), tal como a Ordem dos Contabilistas e 

Peritos de Contabilidade de Angola (OCPCA), a Bolsa de Valores e Derivados de 

Angola (BVDA), têm estado numa fase de “arranca ou não arranca”. A BVDA não 

pode operar num mercado secundário em que não haja a OCPCA, uma vez que se 

colocaria a seguinte pergunta: Como seriam feitas as auditorias nas empresas 

cotadas”? 

 

De acordo com Júlio Sampaio (2010, p. 72) da revista Valor Acrescentado, “a BVDA 

vai ter que dialogar com a Ordem para se encontrar uma plataforma que defina quais 

os requisitos necessários para se ser auditadas as empresas cotadas na Bolsa, dentro 

dos seus parâmetros”. 

 

Ainda segundo o mesmo autor, diz que tendo presente a BVDA, também é necessário 

questionar o seguinte: 

 

a) Bolsa doméstica? 

b) Bolsa internacional? 
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Se a segunda é a resposta correta, então temos de pensar em alterar e adaptar o PGCA 

á Normas Internacionais de Contabilidade (IAS) e ás Normas Internacionais de 

Relato Financeiro (IFRS). O que já acontece na União Europeia desde 2005 e em 

Portugal desde 2010.  

   

 

6.2.- A Auditoria e a Ordem dos Contabilistas e Peritos de 

Contabilidade 

6.2.1.- A Auditória em Angola 

 

A auditoria em Angola, começou a dar os primeiros sinais no final da 2ª grande fase 

da historia da contabilidade, com o crescimento vertiginoso da economia angolana, a 

globalização e com os espaços que o setor privado e investimento estrangeiro 

começaram a ganhar. 

 

Todavia, antes deste período, quase não se falava sobre a auditoria internas e externas 

nas empresas, apenas com o Programa de Saneamento Económico e Financeiro 

(PSEF) e o empréstimo concedido pelo Fundo Monetário Internacional (FMI), falava-

se sobre a auditoria externas as contas do estado. Altura em que as contas do Banco 

Nacional de Angola (BNA) e as grandes empresas petrolíferas e de diamantes 

começaram a serem auditadas. 

 

Foi mesmo nesta altura que começaram aparecer as primeiras empresas do ramo de 

auditoria, mercê do crescimento e diversidade económica, podendo destacar a 

KPMG; Price Waterhouse & Coopers, Enerst & Yong, Delloite Angola, BDO-

Auditangol Auditoria, Imposto e Consultoria, Lda, etc.    
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Porém, o regime de obrigatoriedade da auditoria, deu-se com o decreto nº 38/00 de 6 

de outubro, DR nº 40/00 - que aprovou o Regime de Obrigatoriedade de Auditória a 

serem efetuadas por peritos contabilistas, para as empresas públicas ou mistas, 

constituídas sob qualquer forma jurídica: Sociedade anónimas, por quotas, 

constituídas no âmbito de projetos de investimentos estrangeiro e que operam no 

território nacional ao abrigo do regime tributário ou cambiais especiais.  

 

 

6.2.2.- A Ordem dos Contabilistas e Peritos de Contabilidade em 

Angola 

 

Segundo a revista Valor Acrescentado (2010), a Ordem dos Contabilistas e Peritos de 

Contabilidade começou a ganhar corpo como Associação profissional em meados de 

1995. Com a vinda de uma delegação do Banco Mundial, que na altura fez um 

levantamento sobre a panorâmica contabilística em Angola, concluiu - se oportuno a 

criação de uma Ordem. 

 

O Banco Nacional de Angola, através do projeto de mordernização das Instituições 

Financeiras, apoiada pelo Banco Mundial, precisamente pela United States Agency 

for International Development (USAID), acabou por financiar um grupo de 

consultores que apoiaram na preparação dos estatutos e a criação do Grupo 

Dinamizador para a Constituição da Ordem, sendo no dia 18 de outubro do mesmo 

ano, sido aprovado o Anteprojeto de Estatuto da Ordem dos Contabilístas e Peritos de 

Contabilidade de Angola (OCPCA) e finalmente aprovado o projeto no dia 5 de 

novembro do mesmo ano, que contou com 161 profissionais, dos quais 156 votos a 

favor, 5 abstenções e nenhum contra, documento este que foi submetido ao Conselho 

de Ministro para a sua aprovação, conforme ata lavrada no mesmo dia. 
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Porém, apenas no dia 6 de outubro de 2010, por Decreto Presidencial 232, se aprova 

o estatuto da Ordem dos Contabilistas e Peritos de Contabilidade de Angola e 

publica-se no dia 11 do corrente mês e ano, sendo uma pessoa coletiva de direito 

público, de âmbito nacional, dotada de personalidade jurídica e autonomia 

administrativa, financeira e patrimonial, a qual compete representar e defender os 

interesses profissionais dos seus membros e a dignidade e prestigio da função, bem 

como superintender em todos os aspetos relacionado com o exercício da profissão. 

Constitui também como um dos seus objetivos, a sua filiação em organismos 

internacionais da área da sua qualidade, nomeadamente na «International Federation 

of Accountants» e no seu organismo regional «Eastern Central and Southem African 

Federation of Accountants» e fazer-se representar e/ou participar em congressos, 

reuniões, manifestações de caráter técnico ou científico. 

 

Esta comissão, têm de acordo com os estatutos o prazo de (2) dois anos para proceder 

a instalação da Ordem e assegurar a sua entrada em funcionamento, após a sua 

entrada em funcionamento. 
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7.- CASO PRÁTICO: COMPARAÇÃO PGCA, POC E SNC 

 

7.1. Enunciado do caso prático 

No Cartório Notarial do Lobito, constituiu-se em 31 de dezembro de 2011, uma 

Sociedade por quotas, denominada Organizações GIROCA, Lda, que se dedica ao 

comércio a retalho de eletrodomésticos, com um capital social de 1.200.000,00 

Kwanzas (Akz), subscritos por (2) dois sócios em partes desiguais. 

A 13 de fevereiro de 2012, o sócio Joy Caliatu, depositou no Banco de Fomento de 

Angola, á ordem da sociedade 700.000.00 Akz, para a realização da sua quota. 

O sócio Leonel Caliatu, entregou os seguintes valores ativos e passivos a 28 de 

fevereiro do mesmo ano, para a realização da sua quota, tendo entregue o seguinte: 

 

Numerário …................................................ 40.000,00 

Crédito s/ terceiros …................................. 300.000,00 

Debito a terceiros …................................... 270.000,00 

Mercadorias diversas ….............................. 350.000,00 

Viatura …..................................................... 80.000,00 

 

As mercadorias entregues por Leonel Caliatu, que passaram a ser objeto de comércio 

da sociedade, são as seguintes: 

 

2 televisores a 30.000,00/cada …..................................... 60.000,00 

5 frigorificos a 20.000,00/cada …................................... 100.000,00  

6 arcas a 25.000,00/cada …........................................... 150.000,00 

1estabilizador …..............................................................   40.000,00 
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Durante o ano realizou as seguintes operações: 

 

1.- Receção da mercadoria e fatura relativa a encomenda feita a Firma Bênção CQ de 

10 televisores a 35.000,00 Akz, imposto de consumo incluído a taxa nominal de 10%; 

2.- Venda a pronto pagamento, fatura nº 01, a Firma FS, Lda de 4 frigorificos, por 

32.500,00 Akz cada e de 2 arcas frigorificas por 40.000,00 cada, imposto de consumo 

a taxa nominal de 10%; 

3.- Compra a prazo ao Armazém Bênção, Lda, 6 frigorificos a 25.000,00 Akz cada, 4 

estabilizadores por 45.000,00 Akz cada e 10 arcas por 27.500,00 Akz cada, Imposto 

de consumo a taxa nominal de 10%; 

4.- Venda a prazo á Firma FS, Lda de 5 frigorificos por 35.000,00 Akz cada, 5 

estabilizadores por 100.000,00 Akz cada e 11 televisores por 50.000,00 Akz cada, 

com adiantamento de 1.142.500,00, imposto de consumo a taxa nominal de 10%; 

5.- Pagamento da compra realizada ao Armazém Firma Bênção  CQ via Banco no 

montante de 580.000,00 Akz e o restante em dinheiro; 

6.- Processamento de ordenados e salários: 

1 Funcionário, auferindo um salário de 100.000,00 Akz, ilíquido, sendo o valor do 

IRT retido na fonte de 10.000,00 Akz e ISS é de 3% também retido na fonte e 8% da 

entidade patronal; 

1 Funcionário, auferindo um vencimento de 60.000,00 ilíquido, sendo o IRT, retido 

na fonte de 3.600,00 e ISS é de 3% para o trabalhador também retido na fonte e 8% 

da entidade patronal; 

7.- A Firma FS, Lda, pagou a sua divida em 50% e o restante aceite uma letra; 

8.- A empresa procedeu ao desconto da letra sobre Firma FS, Lda no banco com o 

desconto de 5.000,00 Akz; 

9.- A empresa pagou através do cheque sobre o Banco de Fomento de Angola: 

Agua 6.000,00 Akz, seguro anual de incêndio com início a 1 de agosto no valor de 

24.000,00 Akz, telefone 32.400,00 Akz, energia 23.760,00 Akz, publicidade e 

propaganda 58.500,00 Akz, imposto de consumo a taxa nominal de 10%; 
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10.- Pagamento de salários e encargos via banco; 

 

No final do exercício a empresa ainda efectou: 

11.- Amortização do imobilizado pelo método das quotas constantes na taxa de 

33,33%; 

12.- Criação de uma provisão para depreciação de existência no valor de 48.025,00; 

13.- A valorimetria das existências é feita pelo método FIFO. 

 

Pretende-se: 

a) Balanço inicial; 

b) Registo das operações no Razão; 

c) Demonstração de Resultados 

d) Balanço final. 

  

 

7.2. Resolução do caso prático 

 

7.2.1. Balanço inicial 

 

- PGCA 

Balanço Inicial Empresa: Organizações GIROCA, Lda 

  

Balanço em: 31/12/2011                                    Valores expressos em : Milhares de 

Kwanzas   

 

 Notas 2011 2010 

     ATIVO     
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Ativo não corrente  

Imobilizações corpóreas……………….. 

Imobilizações incorpóreas……………… 

Investimentos em sub. e associadas……. 

Outros ativos financeiros……………... 

Outros ativos não correntes .…………. 

 

   Ativo corrente: 

Existências…………………………….. 

Contas a receber………………………. 

Disponibilidades…..…………………… 

Outros ativos correntes………………..                                                

 

Total do ativo………    

 

  CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO  

 

  Capital próprio:  

Capital………………………………….. 

Reservas...……………………………… 

Resultados Transitados.…………..…….. 

Resultado do exercício…………………..   

 

  Passivo não corrente: 

Empréstimos de médio e longo 

prazo…….  

Imposto deferido……………………….. 

Provisões para pensões…………………. 

              

4 

 5 

 6 

 7 

 9 

 

 

 8 

 9  

10  

11           

 

 

 

 

 

 

12  

13 

14        

 

 

 

 

15 

 16  

17  

 

     80.000,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 

 

350.000,00  

300.000,00 

740.000,00 

0,00 

 

1.470.000,00 

 

 

 

 

1.200.000,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 

 

 

0,00 

0,00 

0,00 

 

     0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 

 

0,00  

0,00 

0,00 

0,00 

 

0,00 

 

 

 

 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 

 

 

0,00 

0,00 

0,00 
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Provisões para outros riscos e encargos…. 

Outros passivos não correntes…................ 

 

  Passivo corrente: 

Contas a pagar…………………………. 

Emprestimo de curto prazo……………… 

Parte cor.empr. Médio e longo prazo …… 

Outros passivos correntes ..……………..                         

 

Total do capital próprio e passivo…......       

18  

19      

 

 

19  

20  

15 

21                  

0,00 

0,00 

 

 

270.000,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 

1.470.000,00 

 

 

 

0,00 

0,00 

 

 

0,00 

       0,00 

0,00 

0,00 

 

0,00 

 

- POC 

Balanço Inicial Empresa: Organizações GIROCA, Lda 

  

Balanço em: 31/12/2011                                    Valores expressos em : Milhares de 

Kwanzas   

 

POC Ativo AB AA 2011 2010 

 

 

 

 

 

 

Imobilizado: 

Imobilizações incorpóreas 

Imobilizações corpóreas 

Investimentos financeiros 

 

Circulante: 

80.000,00 

0,00 

80.000,00 

0,00 

 

 

 80.000,00 

0,00 

80.000,00 

0,00 

 

 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 
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Existência 

Dívida de terceiros: 

Médio e longo prazo 

Curto prazo 

Títulos negociáveis 

Depósitos bancários e caixa 

Acréscimo e diferimentos 

 

Total do ativo 

350.000,00 

300.000,00 

0,00 

300.000,00 

0,00 

740.000,00 

0,00 

 

1.470.000,00 

 

350.000,00 

300.000,00 

0,00 

300.000,00 

0,00 

740.000,00 

0,00 

 

1.470.000,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 

0,00 

 

 

 

 

 

POC Capital próprio e passivo 2011 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capital próprio 

Capital 

Prémios de emissão de ações (quotas) 

Reservas de reavaliação 

Reservas legais 

Restantes reservas e outros capitais próprios 

Resultados transitados 

Subtotal 

 

Resultados líquidos do exercício 

Dividendos antecipados 

Total do capital próprio 

 

1.200.000,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

1.200.000,00 

 

0,00 

0,00 

1.200.000,00 

 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 

0,00 

0,00 

0,00 
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Passivo: 

Provisões 

Dívida a terceiros: 

Médio e longo prazo 

Curto prazo 

Acréscimo e diferimentos 

Total do passivo 

 

Total do capital próprio e passivo 

 

 

 

0,00 

270.000,00 

0,00 

270.000,00 

0,00 

270.000,00 

 

1.470.000,00 

 

 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 

0,00 

 

 

 

- SNC 

Entidade: Organizações GIROCA, Lda 

BALANÇO INICIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011  

                                                                           Valores expressos em : Milhares de 

Kwanzas   

 

 Notas 2011 2010 

       ATIVO  

Ativos não correntes   

Ativos fixos tangíveis  

Propriedades de investimentos  

Ativos intangíveis  

Investimento financeiros Acionista/sócios   

 

              

 

 

 

 

 

 

80.000,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 

 

     0,00 

0,00 

0,00 

0,00 
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Ativos correntes   

Inventários  

Clientes  

Adiantamentos a fornecedores  

Estado e outros entes públicos  

Acionista/sócios  

Outras contas a receber  

Diferimentos   

Outros ativos financeiros  

Caixa e depósito bancários  

Total do ativo  

 

CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO  

 

Capital próprio     

Capital realizado  

Ações (quotas) próprias  

Outros instrumentos do capital próprio 

Prémios de emissão  

Reservas legais  

Outras reservas  

Resultados transitados   

Excedentes de revalorização  

Outras variações no capital próprio 

Resultado líquido do período  

Total do capital próprio  

 

 

 

                  

 

 

 

350.000,00 

300.000,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

740.000,00 

1.470.000,00 

 

 

 

 

1.200.000,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

1.200.000,00 

0,00 

 

 

0,00  

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 

 

 

 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 
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Passivo  

 

Passivo não corrente  

Provisões  

Financiamentos obtidos   

Outras contas a pagar  

Passivo corrente  

Fornecedores   

Adiantamentos de clientes   

Estado e outros entres públicos  

Acionista/sócios  

Financiamentos obtidos   

Diferimentos   

Outras contas a pagar  

Outros passivos financeiros     

Total do passivo  

 

Total do capital próprio e do passivo       

 

 

 

 

 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

270.000,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

270.000,00 

 

1.470.000,00 

 

 

 

 

 

 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

       0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 

0,00 

 

 

 

 

7.2.2. Registo das operações no Razão 

 

A) Subscrição do capital  
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- PGCA 

 

Razões: 

 

D           35.1.4.1- C) Subscrição        H                 D           51.- Capital                  H    

 
 
 
 
 
 
- POC 
 
 
D         264- Subscritores de Capital      H                 D          51.- Capital                  H    

 
 
 
 
- SNC 
 
D         261.- Acionistas c) Subscrição      H             D         51.- Capital                  H    
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B) Realização do capital ( Sócio Joy) 
 
 
 
 
 
- PGCA 
 
 
D     35.1.4.1- C) Subscrição      H                  D  45.2.- Valores P) depositar      H    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- POC 
 
D         264- Subscritores de Capital      H                 D          11.- Caixa.                  H    
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- SNC 
 
D    261.- Acionistas c) Subscrição      H                 D          11.- Caixa                  H    

 
 
 
 
C) Realização do capital ( Sócio Leonel) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- PGCA 
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D          35.1.4.1- C) Subscrição        H               D    45.2.- Valores P) depositar     H    

 
 
 
 
 
 
 
D             31.1- Clientes - Correntes      H              D 26.- Mercadorias                  H    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D       11.4.- Eqtºs de Carga e Transporte    H        D    32.1.- Fornec. - Correntes  H    


