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RESUMO 

O presente trabalho objectiva estudar genericamente as questões relativas ao processo 

decriação das sociedades de locação financeira, dos contratos de locação financeira e 

tratamento contabilitico à luz dos Decretos Nº64/11 e Decreto 65/11 de 18 de Abril de 2011 

do Gabinete do Presidente da República de Angola, respectivamente.  

A primeira parte do trabalho tem como escopo a análise do instituto da Locação, conceitos 

gerais, modalidades, características fundamentais, seu desenvolvimento histórico, tendo como 

suporte a realidade Portuguesa, Brasil, Cabo Verde e Angola. 

Tendo em consideração que o contrato de locação financeira envolve entidades geradoras de 

rendimentos, apresenta de igual modo o conceito de Empresas, investimentos e as fontes de 

financiamentos que os empresários têm a seu dispor para investir em Imobilizados corpóreos. 

Faz uma apresentação da evolução do normativo base da contabilidade em Angola, ou seja, 

dos planos de contas que vigoraram até ao actual Plano Geral de Contabilidade. 

A segunda parte do trabalho aborda a metodologia utilizada para se alcançar os objectivos 

preconizados neste trabalho. A terceira parte apresenta os resultados começando com breve 

resumo do potencial económico de Angola como factor atrativo aos investidores e 

empreendedores, e da apresentação dos resultados dos inquéritos colocados aos profissionais 

de contabilidade e empresários sediados na Província de Benguela. 

Com as respostas dos inquiridos pode-se concluir à nível dos profissionais de contabilidade 

existir profunda falta de domínio  dos Decretos que regulamentam os diversos assuntos sobre 

os contratos de locação financeira, assim, como divergências do ponto de vista de 

procedimento contabilístico na óptica do locatário. Quanto aos empresários é visível o 

desconhecimento acentuado destes instrumentos de financiamento. 

 

Palavras-Chave: Sociedades de leasing; investimentos, financiamentos, leasing financeiro, 

        procedimento contabilístico, Plano geral de Contabilidade. 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

This objective work generally study issues relating to the process of creation of leasing 

companies, the leasing contracts and accounting treatment in the light of Decree No. 64/11 

and Decree 65/11 of 18 April 2011 the President's Office of Angola respectively. 

The first part of the work has the objective analysis of the Rental Institute, general concepts, 

modalities, key features, its historical development, supported by the Portuguese reality, 

Brazil, Cape Verde and Angola. 

Considering that the contract involves income-generating entities, presents equally the 

concept of companies, investments and sources of financing that entrepreneurs have at their 

disposal to invest in tangible Assets. Is a presentation of the evolution of referencial basis of 

accounting in Angola, namely the plans of accounts that were until the current General Plan 

Accounting Angola. 

The second part discusses the methodology used to achieve the goals outlined in this paper. 

The third part presents the results beginning with a brief summary of the economic potential 

of Angola with attractive factor for investors and entrepreneurs, and the presentation of 

survey results placed to accounting professionals and entrepreneurs based in Benguela 

Province. 

With the respondents' answers can be concluded at the level of accounting professionals exist 

profound lack of Decrees domain regulating the various issues on leasing contracts, as well as 

differences of the accounting procedure point of view from the perspective of the lessee. As 

for entrepreneurs is visible the sharp lack of these financing instruments. 

 

Keywords: Leasing Companies; investments, financing, financial leasing, accounting   

procedure, general plan  Accounting 
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INTRODUÇÃO 

A dinâmica que a economia angolana vem registando fruto de avultados investimentos nos 

sectores produtivos e sociais, tem obrigado os operadores económicosprocurarem fontes de 

financiamentos mais expeditas para dar respostas às necessidades de recursos financeiros de 

que necessitam, com vista à persecução dos projetos de investimentos concebidos. 

As tradicionais fontes de financiamento bancário de um modo geral, não respondem à 

procura por recursos financeiros por parte dos investidores, afetando sobremaneira à 

concretização dos projetos concebidos, adiando-os ou como muitas vezes acontece  não são 

concretizados. 

A entrada no mercado financeiro da Bolsa de Valores, das Sociedades de Leasing e de 

Factoring, dará com certeza uma nova dinâmica no desenvolvimento e concretização dos 

vários projetos de investimentos, por se constituírem em fontes de financiamentos alternativos 

capaz de responder à actual procura de recursos financeiros por operadores económicos 

deficitários, com a finalidade de suprir as necessidades financeiras para a aquisição de 

equipamentos produtivos, bem como para reforço do capital de circulante. A natureza da 

relação entre as partes interessadas em eventuais contratos resulta compromissos cujas 

responsabilidades devem ser mensuradas e escrituradas na contabilidade dos intervenientes. 

O Plano de geral de Contabilidade em vigor em Angola não é conclusivo quanto ao 

procedimento contabilístico mais correto para as operações de leasing financeiro. Este vazio 

permite tratamento contabilístico diferente de profissional para profissional, daí a pertinência 

do presente trabalho exploratório. 

O capítulo I faz uma abordagem do marco teórico, destacando os conceitos gerais de 

leasing e suas modalidades no ponto de vista de autores de renome de Portugal, Brasil, 

Angola e legislação diversa com relevância aos Decretos Presidenciais Nº64/11 e 65/11 de 18 

de Abril de 2011 do gabinete do Presidente da República de Angola. 

Apresenta-se a origem e evolução do leasing ao longo da história humana onde se 

pode observar que o leasing é uma modalidade de financiamento bastante antigo contando 

com mais de dois mil anos, isto é remonta do século XVIII a.C, com Hamurabi considerado o 

primeiro legislador do mundo que, regulamentou entre outros assuntos, as transações 

comerciais e as relações de propriedade. 
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O Leasing é uma modalidade de financiamento bastante praticado em Portugal, Brasil, 

Estados Unidos da América,e outros países da Europa e America Latina. 

Devido a sua natureza de fonte de financiamento para o investimento, o trabalho faz 

de igual modo, uma apresentação de conceitos de empresas e organizações de leasing como 

elementos importantes no processo de leasing, a forma de constituição das empresas 

locadoras, características e legislação que regulamenta o exercício da actividade, retrata 

diversos tipos de investimentos e as fontes de financiamentos mais comuns.  

Ainda no capítulo I, apresentam-se alguns conceitos sobre contabilidade, algumas 

instituições internacionais reguladoras das normas internacionais de contabilidade e a 

evolução dinâmica do Plano Geral de Contabilidade (de Angolano), desde a proclamação da 

Independência à presente data. 

Por último, descrevem-se algumas experiências internacionais de procedimento contabilístico 

sobre a locação financeira, adotados e sua evolução nos países referenciados.  

No capítulo II, faz-se a apresentação da metodologia utilizada para atingir os 

objectivos traçados face ao problema levantado, e, faz de igual modo a apresentaçãodos 

resultados obtidos, com um breve resumo do potencial económico de Angola como atrativo 

ao investimento, apresentação dos resultados obtidos dos inquéritos aos profissionais de 

contabilidade e gestores/proprietários de empresas.  

O capítulo IV faz a apresentação da discussão dos resultados, finalizando com a 

formulação de um procedimento contabilístico e de um caso prático. 

O capítulo V refere-se às conclusões e recomendações da investigação, destacando o 

pouco conhecimento sobre o leasing financeira dos inquiridos, recomenda a continuidade dos 

estudos por outros académicos e membros da ordem, bem como a criação de uma Comissão 

Nacional de Normalização Contabilística.   
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CAPITULO I – O LEASING E AS EMPRESAS: TRATAMENTO 

CONTABILISTICO 

Pretende-se neste capítulo rever o estado da arte do tema de investigação, encetando pelos 

conceitos gerais, as modalidades e características fundamentais do leasing. 

1.1 Conceitos gerais, modalidades e características fundamentais 

Determinados autores usam a expressão leasing e outros usam a expressão locação que é a 

tradução do inglês para o português que significa arrendar. 

O Leasing consiste na cedência do uso de um bem pelo locador ao locatário mediante 

o pagamento de rendas periódicas, por um período fixado contratualmente – Silva, Esteves, e 

Rodrigues (2005). 

Lopes, Oliveira, Pires, Malaquias, Covane e Rabaça (2013), referem que uma Locação 

é um acordo pelo qual o locador transmite ao locatário, em troca de um pagamento ou séries 

de pagamentos, o direito de usar um activo por um período acordado. Rodrigues (2011), 

define locação como sendo “um acordo pelo qual o locador transmite ao locatário em troca de 

um pagamento, ou séries de pagamentos, o direito de usar um activo por um período de tempo 

acordo”. 

A locação ou leasing apresenta diversas modalidades entre as quais se destacam a 

locação operacional e a locação financeira, tendo cada uma um tratamento contabilístico 

diferente. O enquadramento do tipo de locação reveste-se de grande importância, tornando 

necessário atender a substância sob a forma da transação e não apenas a sua forma legal. 

Ocontrato de locação financeira se distingue em operacional e financeiro. 

Locação operacional ou leasing operacional – Silva et. al. (2005) referem que é um 

contrato que prevê a sua própria revogação em qualquer momento por simples vontade do 

locatário. Consideram que é uma locação que não seja de considerar financeira, onde o 

locador presta ao locatário alguns serviços e têm entre outras as seguintes características: 

� Não há transferência da propriedade do bem. 

� O locatário paga um conjunto de rendas acordadas periodicamente que somadas não 
cobrem geralmente o preço do bem. 
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 Geralmente neste tipo de contrato, o locador presta ao locatário alguns serviços 

associados tais como, conservação, reparação, seguros, entre outros, constituindo vantagens 

acrescidas para o locatário bem como a eliminação do risco de desvalorização técnica e 

económica do bem. 

Na perspectiva do locador, este terá de rentabilizar o bem através de contratos 

sucessivos de locação ou através da sua venda no mercado, em virtude do valor global pago 

pelo arrendatário não cobrir, geralmente, o valor de aquisição do bem. Este tipo de locação 

para uma empresa não produtora (sociedade de locação financeira) torna-se pouca vantajosa, 

sendo mais vantajosa para as empresas produtoras ou comerciais pela possibilidade de 

destinar o bem a usos alternativos, bem como, um melhor conhecimento do mercado em 

detrimento do que acontece por uma locadora não produtora, pelo facto de ter de adquirir o 

bem solicitado pelo locatário cujo maior risco se limita à sua actividade.  

Por seu turno a Locação financeira ou leasing financeiro– Segundo Lopes (2013) “uma 

locação financeira é um acordo pelo qual o locador transfere ao locatário substancialmente 

todos os riscos e vantagens inerentes à posse de um activo. O título de propriedade pode ou 

não ser eventualmente transferido (IAS 17). Por seu lado, Silva et. al.(2005), afirmam que “o 

leasing financeiro, traduz-se no financiamento do uso de um bem que o locador faculta ao 

locatário, cujo contrato é irrevogável no período inicial, que corresponde geralmente à vida 

útil do bem”. 

Para Lopes et. al. (2013), locação financeira é uma colocação que transfere 

substancialmente todos os riscos e vantagens inerentes à propriedade de um activo, em que o 

título de propriedade pode ou não ser eventualmente transferido. 

O Decreto Presidencial Nº65/11 de 18 de Abril da República de Angola publicado no 

Diário da República Nº 72 I Série de 18 de Abril 2011,refere que a locação financeira pode 

desempenhar uma função económica e socialmente útil na actual situação angolana, face ao 

desenvolvimento das estruturas empresariais nacionais e por outro lado, diz que um dos traços 

de locação financeira é a sua função económica típica, ser de financiamento ao investimento 

produtivo, que justifica a sua qualificação como instituições financeiras não bancárias. Por 

seu lado o Decreto Presidencial Nº64/11 de 18 de Abril também publicado no Diário da 

República Nº 72 I Série de 18 de Abril 2011 define: 
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Artigo 1º: 

“Locação financeira» é o contrato pelo qual uma das partes se obriga, contra 

retribuição a conceder á outra o gozo temporário de uma coisa, móvel ou imóvel, adquirida 

ou construída por indicação desta e que a mesma pode comprar total ou parcialmente num 

prazo convencional, mediante o pagamento de um preço determinável nos termos do próprio 

contrato.  

Artigo 2º: 

A locação tem como objeto quaisquer bens susceptíveis de serem dados em locação 

Artigo 7º: 

Além das instituições financeiras bancárias, apenas as Sociedades de Locação 

Financeira regularmente constituída ao abrigo da legislação aplicável podem dar em 

locação financeira quaisquer coisas.  

Os artigos 12º e 13º do Decreto 64/11 de 18 de Abril define de igual modo às 

obrigações e direitos tanto do locador como do locatário. 

De acordo com a bibliografia consutada, se pode concluir que o leasing financeiro 

reveste-se entre outras características, das  seguintes: 

� Transferência da propriedade do bem no final do contrato para o locatário. 

� Pagamento de uma renda composta de amortização da dívida acrescida dos respectivos 
juros. 

� Os custos associados à manutenção, conservação do bem entre outros são da 
responsabilidade do locatário. 

� A duração do contrato corresponde geralmente à maior parte da vida útil do bem 
alocado. 

� Existe uma opção de compra a um preço que se espera ser suficiente inferior ao justo 
valor do bem à data do exercício da opção de compra e de tal modo que, a data de 
início da locação, seja quase certa que a opção venha ser exercida. 

� À data do início da locação, o valor presente (actual ou descontado) dos pagamentos 
da locação (incluindo a opção de compra e expurgados de quaisquer encargos 
adicionais, como seguros) seja igual ou superior ao justo valor do bem. 
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� Os activos locados sejam de tal especificidade que apenas o locatário os possa usar 
sem que nelas sejam feitas modificações importantes. 

� O locatário puder cancelar a locação e as perdas do locador associadas ao 
cancelamento serem suportadas pelo locatário 

� Os ganhos ou perdas derivados da flutuação no justo valor do residual ser do locatário; 

� O locatário ter a possibilidade de continuar a locação por um segundo período sendo a 
renda substancialmente inferior à do mercado. 

A locação financeira, diferente da locação operacional, consubstancia-se 

fundamentalmente no financiamento do uso de um bem que o locador faculta ao locatário, não 

sendo de todo relevante a eliminação dos riscos inerentes a sua propriedade, permitindo que o 

locador recupere o seu investimento através da inclusão nas rendas da amortização do bem, do 

juro de financiamento e da sua margem de lucro. Neste tipo de contratos, ficam excluídos do 

âmbito dos contratos os serviços colaterais associados ao activo, tais como a conservação e 

reparação. Outro elemento fundamental desta modalidade é o facto de não ser admitido a 

denuncia unilateral, prevendo a mesma cláusulas severas em caso de não cumprimento. 

Outra modalidade é o leaseback. 

Leaseback – Rodrigues (2011; p. 711) define: “Uma operação de venda e leasing-back 

consistem na venda de um activo e na locação simultânea desse activo pelo vendedor.” 

Nesta modalidade o vendedor para além de receber o valor da venda continua 

utilizando o activo. Os bens cedidos não chegam a sair da empresa cedente, verificando-se 

nesta a entrada de capitais, em consequência da mudança da propriedade jurídica dos 

referidos bens. Para Borges, Rodrigues e Rodrigues (2006), as operações de leaseback, sendo 

normalmente excepcionais, são aplicadas apenas a empresas de rendibilidade satisfatória e 

num quadro de condições bem definido. 

O contrato de leaseback pode resultar em dois tipos de contrato; num contrato de 

locação operacional ou num contrato de locação financeira, dependente da forma do contrato. 

Destacar de igual modo o leasing imobiliário que segundo o mesmo autor; consiste 

numa operação através da qual, uma sociedade de locação acorda ceder a um terceiro, um 

imóvel que se dispõe a adquirir ou construir para a finalidade, mas de acordo com indicações 

da empresa locatária futura, e em que o terreno tanto pode ser da propriedade do locatário, 

como da sociedade de locação financeira. 
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Fonte: Silva (2004, p.237) 

 

Nas operações de leasing intervêm duas figuras fundamentais: 

� O Locador, a parte que financia o activo. 

� O Locatário, que é o usuário do activo. 

 

Figura nº 1.1. Características diferenciais entre leasing operacional e
financeiro 
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    Figura nº 1.2. Esquema de funcionamento do leasing financeiro 

 

Fonte: Adaptado de Silva, F.V.G da, Pereira, et al.(2006, p.275)  

 

Todos os actos possuem vantagens e desvantagens. Para o caso da locação financeira não foge 

à regra. 

1.2 Vantagenspara o locatário: 

� Possibilidade de escolher o equipamento ou imóvel bem como o fornecedor do 
mesmo, negociando descontos de pronto pagamento. 

� Possibilidade de financiamento a 100% e, no caso de imóvel inclui a sisa, registos e 
despesas de escrituras 

� Rapidez de resposta e processo administrativo simples. 

� Facilita a renovação tecnológica evitando obsolescência. 

� Existência de opção de compra no final do contrato, mediante o pagamento do valor 
residual acordado inicialmente 

1.3 Vantagens para o fornecedor de bens e imóveis 

� Meio de dinamização do volume de vendas, tendo em conta a possibilidade de oferta 
de uma forma de financiamento. 

� Negócio realizado a pronto pagamento, com isenção de risco de crédito. 

1.4 Desvantagensparao locatário 

� Não fornece o direito de propriedade enquanto decorre o contrato. 
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� Penalizações significativas por não cumprimento de cláusulas contratuais.  

Para além das vantagens referidas para o locatário, este beneficia de vantagens fiscais 

tais como os juros incluídos nas rendas são dedutíveis em sede de Imposto Industrial, as 

amortizações e depreciações do activo são consideradas custos fiscalmente aceites. 

 

1.5 Origem e evolução do leasing 

Segundo Agustini (1995), o termo leasing é do gerúndio do verbo inglês to leasing que 

significa arrendar. 

As raízes históricas do leasing segundo Sousa e Famá, em artigo publicado na Revista 

Cadernos de Pesquisa em Administração, São Paulo, v.1, n.4, pp. 62-76, 1ºsem/971, datam do 

século XVIII a.C, com Hamurabi – considerado o primeiro legislador do mundo que, 

regulamentou entre outros assuntos, as transações comerciais e as relações de propriedade. 

Para a Associação Portuguesa de Leasing e Factoring (ALF), na brochura O Leasing 

em Portugal, publicada em 2007, refere que a história do leasing remonta a 2.000 anos antes 

de Cristo e que os Sumérios utilizavam uma forma de leasing operacional para financiar 

ferramentas e alfaias agrícolas e que o leasing financeiro da terra e dos edifícios tornou-se 

bastante popular na Europa durante o período medieval por virtude das limitações impostas á 

transmissão por herança de propriedades plenas. 

A locação de material rolante para os caminhos de ferro nos anos 40 do século passado 

constituiu o primeiro exemplo conhecido de um leasing financeiro de equipamento comercial 

ou industrial. As locadoras, conhecidas ao tempo por “companhias de vagões” contaram-se 

entre as primeiras a serem registadas na Grã-Bretanha e a tirarem partido da forma jurídica da 

responsabilidade limitada (ALF, 2007, p. 5)2. 

Segundo Miranda e Miranda, em artigo publicado na Revista Virtual Direito Brasil 

Publicações, volume 2 – nº 2 (2008, pp. 2, 3,4);3O arrendamento mercantil ou leasing foi 

introduzido nos Estados Unidos por volta de 1700, pelos colonos ingleses em Baltimore e 

Filadélfia. Entretanto, refereem, que sua real expansão ocorreu em Março de 1941 durante a 
                                                 
1 Recuperado  em http://www.regeusp.com.br/arquivos/c4-art6.pdf 
2 http://www.alf.pt/downloads/Leasing%20em%20Portugal%202007.pdf 
3 http://www.direitobrasil.adv.br/arquivospdf/revista/revistav22/artigos/le.pdf 
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Segunda Guerra Mundial, com a promulgação da “Lend and Lease Act” em 11-03-1941, pelo 

então presidente Roosevelt. O governo americano efetuava empréstimos de equipamentos 

bélicos aos países aliados, sob a condição de finda a guerra, serem eles adquiridos ou 

devolvidos. Todavia é na década de 50 que nasce o leasing de forma plena nos Estados 

Unidos. Nesta altura destaca-se o caso do empresário Boothe Jr., proprietário de uma empresa 

de alimentos na Califórnia, necessitando de atender um contrato muito importante de 

fornecimento firmado com o exército, e não possuindo equipamentos e disponibilidades para 

adquiri-los, resolveu alugá-los. Sem o dispêndio grande de capital, criou em 1952, uma 

sociedade com o capital de 20 mil dólares, e o seu sucesso foi tão grande e imediato com o 

prestígio e crédito bancário que conseguiu. A indústria do leasing, no sentido contemporâneo, 

inicia-se com o estabelecimento, em 1952, em São Francisco da Califórnia, da primeira 

locadora conhecida e que ainda hoje opera sob a sigla USL (United States Leasing ou U.S. 

Leasing). Ainda segundo os autores, a Inglaterra foi o primeiro país europeu a praticar o 

leasing em 1960. Na Alemanha o leasing começou a ser praticado desde 1965 sob duas 

formas principais: o operacional (Operate – leasing) e o financeiro (Finanzierungs – leasing). 

Em França, apesar de em 1961 se registarem já operações de leasing só, em 1966 surge a lei 

que tratou do crédit- bail. 

Segundo Silva et.al. (2006) embora já com raízes históricas nos Estados Unidos da 

América, o leasingconhece o seu maior desenvolvimento após a segunda guerra mundial, 

enquadrado na política comercial de grandes empresas industriais e mais tarde passou a ser 

exercida por empresas especializadas.  

A figura do leasing tal como se entende hoje, tem vindo a apresentar em vários países 

taxas de crescimento bastante expressivas, tendo já sido adotado por grande parte do tecido 

empresarial dos países Europeus e América, tais como Brasil, Portugal, Espanha, entre outros, 

como meio de financiamentos privilegiado de médios e longos prazos. 

De acordo com a Associação Portuguesa de Leasing e Factoring (2007) em Portugal 

nos finais dos anos 70 e num contexto global de profunda descapitalização das empresas e de 

fortes necessidades de investimento privado, com vista ao relançamento da economia, o 

Governo cria o primeiro quadro regulamentar da locação financeira (Decretos-Lei 135 e 

171/79). Fortemente inspirada no credit-bailfrancês, a locação financeira é definida como 

sendo a operação através da qual a locadora disponibiliza ao locatário o gozo económico 

pleno de um bem móvel ou imóvel, por tempo determinado, contra o pagamento de uma 
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quantia periódica (renda), estando contratualmente garantida ao locatário uma opção de 

compra no termo do contrato, mediante o pagamento de um montante fixado à partida (valor 

residual). Durante os anos 80 com especial destaque para o segundo quinquénio, a locação 

afirmou-se em Portugal como uma das mais populares formas de financiamento dos 

investimentos, com taxas de crescimento do volume de negócios do sector que chegaram a 

ultrapassar os 100%.  

No princípio da década de 90, a locação financeira contribuía já com mais de 10% 

para o financiamento do investimento global. Com exceção de 1994 – ano negro para o sector 

na sequência da mudança dos critérios de contabilização e alteração da fiscalidade do produto 

– as sociedades de locação financeira (sociedades de leasing ou locadoras, como também são 

conhecidas) apresentam um forte crescimento.  

Ainda segundo a ALF, com a publicação em 1995 dos Decretos-Lei 72 e 149, de 15 de 

Abril e 24 de Junho, respectivamente, o quadro regulamentar é alterado flexibilizando-se 

alguns dos parâmetros das operações e simplificando-se o formalismo dos contratos. As 

locadoras financeiras, que desde 1992, (Decreto-Lei 298/92, 31 de Dezembro) tinham 

ascendido à Categoria de Instituições de Crédito (antes eram empresas para bancárias), 

passam a poder dar em locação quaisquer bens móveis ou imóveis e desde então também aos 

particulares, alargando-se desta forma, substancialmente o seu âmbito de actuação e mercado. 

Embora se tivesse tornado possível aos Bancos exercer a actividade, estes não enveredaram, 

desde logo, por esse caminho pelo que, no essencial, a locação financeira continuou a ser 

disponibilizada pelas sociedades de locação financeira até finais da década de 90. No final 

desta década o sector iniciou um período de profunda reestruturação com várias aquisições, 

fusões e integração nos próprios bancos.  

A APELEASE – Associação Portuguesa de Empresas de Leasing foi constituída em 

1984 e manteve-se como tal até 2005. Neste ano funde-se com a APEF – Associação 

Portuguesa de Empresas de Factoring, por incorporação desta última na APELEASE, dando 

origem a ALF – Associação Portuguesa de Leasing e Factoring. A ALF contava nessa altura 

com 27 Associadas, representando quase 100% do total das entidades que exercem a 

actividade de locação financeira e de factoring em Portugal. A missão da ALF consiste na 

promoção da actividade de locação financeira e seu desenvolvimento, ao serviço da economia 

nacional, destacando-se:  
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• Defesa dos interesses do sector e dos locatários, junto das autoridades monetárias, 

fiscais e outras, quer através da apresentação de propostas, quer pela tomada de 

posição sobre medidas que lhes são apresentadas ou implementadas por aquelas 

entidades.  

• Recolha, manutenção e divulgação periódica junto dos Associados, de informação 

sobre a actividade do sector.  

• Apoio aos Associados no esclarecimento de questões de natureza fiscal, jurídica, 

contabilística, etc.  

• Representação das locadoras nacionais nos diferentes “fóruns” da Leaseurope – 

Federação Européia de Empresas de Leasing, onde são analisados e debatidos 

assuntos relacionados com a actividade do leasing, alguns dos quais acabam por ser 

regulamentados pela legislação comunitária.  

• Contactos com outras Associações Empresariais para abordagem de matérias de 

interesse comum. 

Em 1982, constituem-se as primeiras locadoras em Portugal: SLIBAIL e LOCAPOR. 

Em 1983, arrancam mais quatro sociedades de locação financeira mobiliária: 

EUROLEASING, LEASINVEST, SOFINLOC, LUSOLEASING e ainda a IMOLEASING 

(primeira locadora imobiliária). No final da década de 80, inicia-se um processo de 

constituição de novas sociedades, que vai ter continuidade no princípio dos anos 90, atingindo 

em meados da década, mais de 30 operadores no mercado. A partir de 1997 assiste-se já ao 

desaparecimento de algumas locadoras, em resultado de ações de reestruturação dos grupos 

financeiros. Durante os anos 80, com especial destaque para o segundo quinquénio, a locação 

afirmou-se em Portugal como uma das mais populares formas de financiamento dos 

investimentos, com taxas de crescimento do volume de negócios do sector que chegaram a 

ultrapassar os 100%. Actualmente conta com cerca de 36 associados, conclui a ALF. 

De acordo com Fortuna (1992), citado por Sandro Hutter Chimisso no seu artigo 

publicado na Revista de Administração da Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai 

e das Missões (2013, P. 80),4 no Brasil, país da América latina, as primeiras operações de 

leasingaconteceram em 1967, referentes ao arrendamento de máquinas de escrever por grupos 

                                                 
4- http://revistas.fw.uri.br/index.php/revistadeadm/article/view/784. 
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industriais. O sector ganhou impulso durante a década de 70, quando grupos financeiros 

internacionais e posteriormente nacionais decidiram concentrarem-se na expansão das 

operações, começando a divulgação dos contratos através de redes de agências bancárias. As 

modalidades mais usuais no Brasil são o leasing operacional e o financeiro. Refere o autor 

que o leasing financeiro surgiu vinculado às necessidades das empresas da existência de uma 

entidade que tivesse condições de oferecer financiamento de longo prazo, além das linhas 

tradicionais de crédito e as de repasses de BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento), 

retirando de tal operação o lucro necessário que permitia exercer ou ampliar as suas 

actividades.  

Ele desenvolveu-se em razão da necessidade de inovação tecnológica, da mecanização 

das indústrias, da influência do imposto de renda sobre o imobilizado e da intensidade com 

que o nível dos negócios reflete sobre o capital necessário para investimentos, permitindo à 

financiada usufruir de lucro necessário sem imobilização de capital. 

Adianta ainda o autor, que as operações de arrendamento mercantil foram reguladas 

em 1974, através da Lei Nº6099 e a sua última alteração significativa foi através da 

Resolução do Banco Central Nº2309/96, obedecendo a normas estabelecidas pelo Conselho 

Monetário Nacional. A partir desse momento passou a ser praticado oficialmente no mercado 

financeiro, tornando-se uma alternativa para financiamento de longo prazo e de alta 

flexibilidade, adequando-se ao fluxo de caixa e de investimentos das indústrias e empresas. 

Uma particularidade de realça é o Leasing de Importação onde uma empresa de leasing 

estrangeira arrenda um bem de capital produzido no exterior, sem similar nacional, para 

empresas arrendatárias sediadas no Brasil, bem como a modalidade do Leasing de Exportação 

onde uma empresa de leasing brasileira arrenda um bem adquirido no mercado interno para 

empresas arrendatárias no exterior.  

Finalmente afirma que o leasing para pessoas físicas, foi regulamentado a partir da Lei 

Nº7132/83 (com características de um financiamento, pois não permite a dedutibilidade das 

contraprestações como despesas nem a aceleração da depreciação. 
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 Reis (2013, pp. 7-8) 5 na sua tese de licenciatura em Contabilidade e Administração, datada 

de Abril de 2013, refere que em Cabo Verde o leasing tem como antecedentes o Decreto-Lei 

Nº45/95 de 11de Setembro, onde o Legislador debruça-se sobre o tema definindo no artigo 

1º,que “Sociedade de locação financeira é uma instituição parabancária que tem como objeto 

exclusivo o exercício..., financeira(leasing)”(pp.7-8). Por seu lado, Reis continua, afirmando 

que o Decreto Nº37/2000 define a locação financeira como “... contrato pelo qual uma das 

partes se obriga, contra retribuição, a conceder a outra o gozo temporário de uma coisa, 

adquirida ou construída por indicação desta e que a mesma pode comprar, total ou 

parcialmente, num prazo convencionado, mediante pagamento de um preço determinado ou 

determinável, nos termos do próprio contrato” (p., 8). Ainda segundo Reis (loc. cit.), o 

Decreto 37/2000, de 28 de Agosto faz as seguintes distinções nos artigos 2º e 3º: 

� Locação financeira mobiliária como sendo aquela que respeita apenas a bens de 
equipamento e, 

� Locação financeira imobiliária aquela que tem por objeto exclusivo bens imóveis 
afectados ao investimento produtivo na indústria, agricultura, comércio ou em outros 
sectores de manifesto interesse económico ou social, assim como imóveis destinados a 
habitação. 

Em 2003 é publicado o Aviso Nº1/2003 do Banco de Cabo Verde que clarifica os 

elementos essenciais que devem ser tidos em conta nos contratos de locação financeira, entre 

os quais se destacam o valor do contrato, valor residual, duração do contrato e 

periodicidade. 

Em 7 de Julho de 2003 é promulgado o Decreto Lei Nº21/2003, que introduz alterações no 

regime de contabilização da locação financeira. 

 

1.6 Surgimento do leasing em Angola 

No caso de Angola estamodalidade de financiamento é nova e pouco praticada. Contudo, 

instrumentos normativos foram aprovados e publicados a partir de 2011. Trata-se do Decreto 

Presidencial Nº64/11 de 18 de Abril que aprova o Regulamento do Contrato de Locação 

                                                 
5http://193.136.21.50/bitstream/10961/3283/1/Leasing%20como%20alternativa%20de%20financiamento%20de

%20empresas%20em%20Cabo%20Verde%20%20An%C3%A1lise%20pr%C3%A1tica%20de%20efeitos%20ec

on%C3%B3micos,%20financeiros%20e%20contabil%C3%ADsticos.pdf. 
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Financeira, e do Decreto Nº65/11 de 18 de Abril que aprova o Regulamento Sobre a 

Actividade das Sociedades de Locação Financeira, já referidos e consta do Diário da 

República Nº72, I Série de 18 de Abril de 2011. 

A entrada em vigor destes instrumentos, certamente permitirá dinamizar o nível de 

investimentos na economia com forte influência na actividade empresarial. Referir que 

actualmente estas operações são praticadas por alguns bancos comerciais tais como o Banco 

Internacional de Crédito (BIC), Banco de Fomento Angola (BFA), Banco Angolano de 

Investimento (BAI), Banco de Poupança e Crédito(BPC), o Banco Económico (BE), com um 

forte pendor para o leasing automóvel. 

Um contrato de arrendamento ou leasing, deve registar os seguintes elementos: 

� Locatário ou usuário: pessoa ou empresa que necessita de usufruto de um bem sem 
dispêndio imediato do valor para aquisição do mesmo, 

� Locador ou proprietário financiador detentor do bem ou de capital para financiar a 
compra do bem podendo ser bancos, instituições financeiras ou sociedades de locação 
financeira legalmente constituídas. 

� Fornecedor ou fabricante do bem, 

� Bem, 

� Valor do bem, 

� Taxa de juro, 

� Valor da prestação e sua periodicidade (capital e juros), 

� Duração do contrato, 

� Opção de compra ou não, 

� Valor residual da venda da propriedade após a conclusão do contrato de arrendamento. 

1.7 Empresas e organizações de leasing como elementos importantes do processo de leasing. 

A partir da bibliografia existente no país e utilizada nos cursos de ensino superior de 

economia, contabilidade e gestão foram escolhidos autores de prestígio como se segue. 

Uma Empresa é uma organização composta de meios humanos, materiais e financeiros 

devidamente hierarquizada, representando uma personalidade jurídica legalmente constituída, 

projectada para atender uma necessidade social e com fins lucrativos. 
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Gonçalves, Santos, Rodrigo, José e Fernandes (2013, p. 25), referem que “o conceito 

de empresa pode ser formulado segundo perspectivas diferentes, valorizando alguns aspectos 

específicos, designadamente a forma jurídica, a actividadeeconómica, função social”. Para 

estes autores pode-se entender por empresa, qualquer entidade que possua um conjunto 

organizado de meios, com vista  a exercer uma actividadeeconómica. 

Borges et. al. (2006; p. 27), definem empresa como sendo “conjunto organizado de 

meios materiais e humanos, virados para a produção de bens e serviços”. Para Teixeira (2013) 

as empresas distinguem-se das demais organizações sociais pelas seguintes características: 

são em regra orientadas para o lucro, assumem riscos, são geridas segundo uma filosofia de 

negócios e como tal reconhecidas pelos governos e pelas outras organizações que com ela 

lidam e são geralmente, avaliadas sob um ponto de vista contabilístico. 

Quanto à sua forma jurídica elas podem ser Empresa em nome Individual, Sociedade 

em nome Coletivo, Sociedades por Quotas de Responsabilidade Limitada. Podem ser 

constituídas ainda sob a forma de Sociedades Anónimas e Sociedades Cooperativas. Quanto a 

sua dimensão elas podem ser micro, pequenas, médias e grandes Empresas. 

De acordo com a análise das definições mencionadas pode-se definir Empresa como 

um sistema aberto devidamente hierarquizadoe conscientemente organizado, com objetivos a 

atingir, composta de meios humanos, materiais e financeiros, representando uma 

personalidade jurídica legalmente constituída, projectada para atender uma necessidade social 

e com fins lucrativos. 

Para desempenho de suaactividade produtiva e social e atingir os objetivos 

estabelecidos, as empresas têm que recrutar todos os recursos de que necessitam incluindo os 

equipamentose demais meios de trabalho, ou seja, fazer investimentos em imobilizados fixos, 

adquirindo-os mediante uma decisão de investimento. As decisões de investimentos envolvem 

a elaboração de propostas de aplicações de capitais, efectuados normalmente a médios e 

longos prazos, com o objectivo de produzir determinado retorno aos proprietários de activos. 

O processo de alocação de capital (investimento) é uma das três decisões financeiras 

(investimentos, financiamentos e dividendos) que devem tomar a atenção do administrador 

financeiro de uma empresa, considerada talvez de mais complexa, abrangente e mais 

importante das finanças empresariais. 
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Na verdade, são os investimentos fixos nas operações que definem o futuro de uma 

empresa, sua viabilidade e competitividade. São aplicações de longo prazo que realizadas 

tornam-se difíceis de serem revertidas. O objectivo da decisão de investimento é selecionar, 

entre as oportunidades existentes aquelas que mostram viabilidade económica, que agreguem 

valor aos acionistas.  

Para uma empresa em actividade, Segundo Neto e Lima (2009, pp. 348-350) os 

investimentos podem ter as seguintes origens. 

� Ampliação (expansão) do volume de actividade, 

� Reposição e modernização de activos fixos, 

� Arrendamento ou aquisição – refere-se àquelas decisões de investimentos que uma 
empresa deve tomar ao considerar a utilização de determinados bens fixos sob a forma 
de arrendamento ou leasing (sem que a empresa apresente um direito legal de 
propriedade sobre os mesmos), ou adquiri-los plenamente. Constitui-se, em verdade, 
num processo comparativo, no qual são confrontados os desembolsos e os benefícios, 
que ocorrerão ao longo do tempo de uso dos activos fixos, provenientes desses 
processos de decisão. 

Por outro lado, para se investir são necessários recursos financeiros capazes de cobrir 

o investimento. O administrador financeiro para a materialização das decisões de 

investimentos deverá tomar decisões relacionadas com as políticas de financiamentos 

compatíveis com os investimentos a realizar. 

Os financiamentos de longo prazo de uma empresa são justificados pela necessidade 

de viabilizar investimentos em capital de giro e, principalmente em capital fixo. Além do 

volume de recursos necessários, a decisão de financiamento exige conhecer alternativas de 

créditos disponíveis no mercado, análise de seus custos, riscos e garantias exigidas (op. cit., p. 

555). 

Para a materialização dos projectos, duas alternativas se apresentam ao investidor 

sendo: fonte de financiamento próprio que representam os recursos financeiros de que o 

investidor dispõe e fonte de financiamento com recursos a capitais alheios, ou seja, dinheiro 

emprestado. 

O financiamento por recursos próprios podem desenvolver-se pela retenção de seus 

resultados líquidos (autofinanciamentos) e, principalmente pela integralização de novas 

acções, cujo processo se desenvolve dentro do segmento accionário do mercado de capitais, 
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com a complexidade de procedimentos que lhe são característicos. O financiamento de longo 

prazo com recurso a capitais alheios podem ser classificado em6: 

� Empréstimo e financiamentos diretos; 

� Repasses de recursos internos; 

� Repasses de recursos externos 

� Subscrição de “Debêntures” 

� Arrendamento mercantil (este é também conhecido em Angola e Portugal como 
locação financeira). 

Os empréstimos de financiamentos directos referem-se à operação de captação de 

recursos junto das instituições financeiras constituintes e componentes do mercado, como 

bancos comerciais, de investimentos entre outros. O repasse de recursos internos identifica os 

recursos oficiais colocados no mercado que visam o fomento da expansão, modernização do 

sector produtivo e outras actividades consideradas de interesse económico nacional. Por seu 

turno o repasse de recursos externos caracteriza-se na captação de poupanças no exterior, e a 

seguir, repassadas no mercado interno. Estão geralmente envolvidas três partes: um banco 

estrangeiro, um banco nacional captador e repassador dos recursos externos e a empresa 

interessada. Esta operação é regulada pelo Banco Central. 

Quer uma ou outra, exige geralmente uma série de condições tais como, estudo de 

viabilidade do investimento, garantia real sobre o financiamento que pode tornar moroso o 

investimento para além da incerteza quanto à sua aceitação. 

Por outro lado, nas actividades em que é frequente a utilização de equipamentos cujo 

valor de investimento é muito alto e que exige um esforço financeiro elevado, ou, pela sua 

sazonalidade de utilização não se justifica o desembolso total de capital, as operações de 

arrendamento mercantil, também conhecido por leasing ou locação, permitem que uma 

empresa utilize determinado activo mediante um contrato de aluguer com uma instituição 

arrendadora e cujo processo se julga menos moroso em relação às outras fontes de capitais já 

referidas. 

 

                                                 
6 Op. cit. (p. 568). 
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1.8 Principais características das organizações de leasing 

Em Portugal o exercício da actividade está regulamentado pelo Decreto Nº135/79 de 187 de 

Maio de 1979. O artigo 1º caracteriza as sociedades de locação financeira como sendo 

instituições parabancárias que têm como objecto social exclusivo o exercício da actividade de 

locação financeira (leasing). 

O artigo 2º determina que as sociedades de locação financeira constituem-se como 

sociedades comerciais, sob a forma de sociedade anônima ou de responsabilidade limitada. 

Estão subordinadas ao Banco de Portugal ao qual compete emitir directivas, fiscalizar e 

proceder a inspeções que se revelem necessárias (art 8º).  

No Brasil, as sociedades de arrendamento mercantil são constituídas sob a forma de 

sociedades anónimas, devendo constar obrigatoriamente na sua denominação social a 

expressão “Arrendamento Mercantil”. As operações passivas dessas sociedades são emissão 

de “Debentures”, dívida externa, empréstimos e financiamentos de instituições financeiras. 

Suas operações activas são constituídas por títulos da dívida pública, cessão de direitos 

creditícios e, principalmente, por operações de arrendamento mercantil de bens móveis, de 

produção nacional ou estrangeiro, e bens imóveis supervisionadas pelo Banco Central do 

Brasil (Resolução CMN 2.309, 1996)8. 

No caso de Angola, o Decreto Presidencial Nº65/11, de 14 Abril de 2011, define que 

sociedades de locação financeira são instituições financeiras não bancárias, que têm por 

objecto exclusivo o exercício da actividade de locação financeira, podendo acessoriamente 

alienar, ceder por exploração, locar ou efectuar outros actos de administração sobre bens que 

lhe sejam restituídos em virtude de resolução de um contrato de locação financeira ou por 

motivos do não exercício do direito de compra pelo locatário, assim como locar bens móveis 

fora dos casos em que os bens lhes hajam sido restituídos no termo do contrato de locação 

financeira. Elas devem constituir-se como sociedades comerciais sob a forma de sociedades 

anónimas. Para além destas sociedades, os bancos podem igualmente celebrar contratos de 

locação financeira. 

A actividade de locação em Angola é supervisionada pelo Banco Nacional de Angola. 

                                                 
7 Recuperado em: https://dre.tretas.org/dre/69063/. 

8 Recuperado em: https://www.bcb.gov.br/pre/normativos/busca/normativo.asp?tipo=res&ano=1996&numero= 

2309. 



 

28 

 

Em suma, apesar de cada país possuir um quadro jurídico específico, existem características 

comuns tais como serem constituídas sob a forma sociedades anónimas, viradas 

principalmente à locação de bens móveis e imóveis.  

Assim, pode-se concluir que Sociedades de Locação Financeira ou Leasing são 

Instituições Financeiras não Bancárias, supervisionadas pelos Bancos Centrais, constituídas 

sob a forma de sociedades comerciais anónimas e que têm por objecto o exercício de locação 

financeira de bens móveis e imóveis. 

 

1.9 O Plano Geral de Contabilidade de Angola aprovado pelo decreto executivo Nº 82/2001 (16 

Dezembro) 

Os contratos de locação resultam em factos pactrimoniais que devem ser reconhecidos na 

contabilidade dos intervenientes. Pelo facto passamos a apresentar alguns conceitos 

contabilísticos e questões de harmonização das informações a elas relacionadas. 

De acordo com Iudícibus, Martins, Eliseu e Gelbcke (2003), a Contabilidade é 

objetivamente um sistema de informação e avaliação destinado a prover seus usuários com 

demonstrações e análise de natureza económica, financeira, física e de produtividade com 

relação à entidade objecto de contabilização. 

Deve-se compreender por sistema de informação ao conjunto articulado de dados, 

técnicas de acumulação, ajustes e editagens de relatórios que visam tratar as informações de 

natureza repetitiva com o máximo possível de relevância e o mínimo custo. Proporcionar 

condições para, através da utilização das informações primárias constantes do arquivo básico, 

juntamente com técnicas derivantes da própria contabilidade e/ou outras disciplinas, fornecer 

relatórios de exceção para finalidades específicas, em oportunidades definidas ou não.  

As informações de natureza económica e financeira constituem o núcleo central da 

contabilidade, considerando-se as dimensões físicas e de produtividade como acessórias. A 

contabilidade tem como objecto de estudo o patrimóniodas entidades, que consiste em 

conhecimentos obtidos por metodologia racional, com condições de generalidade, certeza e 

busca das causas, em nível comparativo semelhante as demais ciências sociais. Pode-se 

afirmar que a contabilidade é uma ciência social com plena fundamentação epistemológica, 

remetendo todas as demais classificações, como – método, conjunto de procedimentos, 
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técnica, sistema, arte, entre outras, a simples facetas ou aspectos da Contabilidade como 

ciência, usualmente concernentes à sua aplicação prática na solução de questões correntes. 

A crescente globalização da economia tem preocupado os interessados pela 

informação que a contabilidade produz com particular realce aos investidores internacionais, 

devido à falta de normas comuns na sua produção, como resultado da legislação sobre 

políticas económicas, sociais e fiscais de cada país. 

Para atender a essa necessidade, foram criadas algumas instituições internacionais com 

o objetivo de procurar criar algumas normas que permitissm escriturar e apresentar as 

demonstrações económicas e financeiras com uma base comum de interpretação. 

A regulamentação teve o seu inicio nos Estados Unidos da América com as 

companhias de transporte ferroviário entre 1878 a 1893. Em 1887 o Congresso cria o primeiro 

organismo regulamentador federal, a Interstate Commerece Commission (ICC), com 

autoridade específica para regulamentar as estradas de ferro. Rodrigues (2011, pp. 14-15), 

descreve algumas instituições de regulamentação, como se segue: 

� A Iinternational Accounting Standards Board (IASB) foi constituída em 29 de Junho 
de 1973, então com a designação de International Accounting Standards Committee 
(IASC), como consequência de um acordo entre os órgão reguladores de contabilidade 
na Austrália, Canadá, França, Alemanha, Reino Unido e Estados Unidos da América. 
A sua origem remonta a 1966, na sequência de um acordo entre o Canadá, Reino 
Unido e Estados Unidos da América, para constituir um grupo de estudo, com o 
objectivo de efetuar análises comparativas das tendências da contabilidade nos três 
países, que implicou a criação, em 1967, do Accounting International Study Group 
(AISG) 

� Tinha como objectivo, formular e publicar, tendo em conta o interesse público, normas 
de contabilidade para serem observadas na apresentação de demonstrações financeiras 
e promover a sua aceitação e observância a nível mundial, bem como, trabalhar para a 
melhoria e harmonização da regulamentação contabilística, normas de contabilidade e 
procedimentos relactivos à apresentação das demonstrações financeiras. 

� As normas emitidas pela IASC denominavam-se Internacional Accounting Standards 
(IAS). Em 2001 o IASC deu lugar ao Internacional Accounting Standards Board 
(IASB), e as normas por ela emitidas passaram a denominar-se International Financial 
Reporting Standadrs (IFRS). A alteração da IAS para IFRS envolve mudanças de 
fundo: enquanto que a denominação IAS abrange apenas a contabilidade, a 
denominação IFRS passa a abranger o relato financeiro, pretendendo enfatizar com 
esta mudança não apenas a importância do aspectos contabilísticos, mas sobretudo o 
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relato financeiro. Contudo, apesar desta mudança, as IAS emitidas não passaram a 
denominar-se IFRS, permanecendo em vigor até que venham a ser revogadas. São 
apenas as novas normas que são denominadas de IFRS, coexistindo em alguns casos 
ambas, como é o caso da IAS 1 e IAS 2 com as IFRS 1 e IFRS 2, tratando assuntos 
completamente diferentes. 

� Em 1997 é formado o Standing Interpretations Committee (SIC), com o objectivo de 
emitir interpretações das normas, denominadas SIC.  Em Dezembro de 2001, a 
denominação da SIC foi alterada passando desde então a designar-se por International 
Financial Reporting Interpretations Committe (IFRIC), tendo como mandato, a 
interpretação das IFRS e proporcionar orientações, em tempo oportuno, sobre assuntos 
de relato financeiro não tratado diretamente por qualquer IFRS, no contexto da 
estrutura conceitual do IASB e desenvolver outras tarefas a pedido do Board, publicar 
minutas das interpretações para a apreciação pública e levar em conta os comentários 
efectuados num período razoável de tempo antes da finalização da interpretação; 
reportar ao Board e obter a sua aprovação para emissão das interpretações na sua 
forma final. 

Resumindo, o normativo IASB compreende normas e interpretações com diferentes 

nomes consoantes tenham sido emitidas antes ou depois de 2001, sendo antes de 2001 as 

normas designadas por IAS e as interpretações por SIC e, após 2001, as normas por IFRS e as 

interpretações por IFRIC. 

Os registos dos factos patrimoniais assentam em normas e procedimentos, que são 

regulamentados em instrumentos legais. O plano de contas, ou códigos de contas é uma 

ferramenta indispensável. Ele permite que todas as empresas de um país produzam 

informações contabilísticas uniformes.  

No caso particular de Angola os mesmos são regulamentados pelo Decreto Nº82/2001, 

que cria o Plano Geral de Contabilidades e demais anexos publicados no Diário da República 

Nº52 I Série em vigor até a data. 

Na República de Angola, desde a independência até a data vigoraram três planos de contas, a 

saber: 

� Plano de Contas Nacional, aprovado pelo Decreto Nº250/79 de 19 de Outubro de 79, 
publicado no Diário da República Nº280 I Série de 27 de Novembro de 1979, baseado 
num sistema de economia centralizada e com foco na necessidade da implantação de 
uma contabilidade uniformizada nas diversas unidades económicas que se constituiu 
como um instrumento indispensável para a planificação e aplicação dos princípios do 
cálculo económico, tendo como objectivo final o controlo eficaz da actividade 
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económico-financeira das empresas, com maior incidência às Unidades Económicas 
Estatais (U.E.E). O Plano de Contas Nacional aprovado por esse Decreto era extensivo 
as Empresas Mistas e Privadas com as devidas adequações. 

� Em 1989 e no âmbito do Programa de Saneamento Económico e Financeiro (S.E.F) e 
na necessidade de se reestruturar o sistema empresarial e do método de gestão a 
utilizar, com vista a garantir uma maior autonomia e consequente responsabilização na 
gestão das empresas estatais com o objectivo de atingirem elevado grau de eficiência e  
rentabilização, criando assim condições de mudança quanto a dependência das U.E.E 
ao Orçamento Geral do Estado (O.G.E) como fonte de financiamento para o 
investimento, para um sistema de Autofinanciamento e de amplo recurso ao crédito 
bancário, uma vez que a estreita dependência ao O.G.E, não permitindo assim que as 
empresas formassem os seus próprio fundos é aprovado o Plano de Contas 
Empresarial aplicável a todas as unidades económicas estatais e privadas; através do 
Decreto Nº70/89 de 23 de Dezembro de 1989 e publicado no Diário da Republica Nº 
65 I Série.  

� Com o decorrer da evolução do mercado este plano foi-se tornando inadequado e em 
2002 houve necessidade de se rever novamente a estrutura do Plano de Contabilidade 
Empresarial. Assim, nesse ano, foi aprovado o Plano Geral de Contabilidade através 
do Decreto Nº82/2001 de 16 de Novembro, publicado no Diário da República Nº52 I 
Série em vigor até a data. A aprovação deste instrumento teve como base a crescente 
globalização da economia mundial e a necessidade de harmonizar as práticas locais 
com as internacionais com vista a permitir a melhoria da informação contabilística 
produzida, o conhecimento da contabilidade e respectivo controlo, comparação das 
informações no tempo e no espaço.  

Da análise efectuada aos instrumentos atrás referidos, nenhum deles faz menção à 

contabilização do leasing financeira. O primeiro derivou do modelo económico que detinha o 

monopólio do sector bancário e a centralização da economia, e os demais a falta de 

regulamentação e a inexistência de entidades viradas para este tipo de negócio.  

 

1.10 Algumas experiências internacionais sobre procedimentos contabilísticos das operações de 

locação financeira (leasing) 

Os aspectos contabilísticos sobre leasing têm suscitado muita controvérsia internacional. 

Definida a natureza do contrato como leasing operacional, pode-se dizer que não existem 

quaisquer divergências. No entanto o mesmo não se pode dizer da locação financeira. Por 

exemplo, Silva et. al. (2006, p. 279) aventa que; 
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(...) a inscrição do valor dos bens locados no activo e do valor das rendas a pagar no 

passivo do balanço da empresa locatária apareceu justificada no Offiicial Summary of 

Financial Accouting Standards Board Nº13, pelo entendimento de que todo ‘o leasing 

que transfere substancialmente todos os benefícios e riscos da propriedade para o 

locatário deve ser contabilizado por este como uma aquisição de um activo e a 

assunção de uma responsabilidade (...) e como uma venda pelo locador (...). As outras 

modalidades de leasing devem ser contabilizadas como ‘operating leases’, isto é como 

arrendamento de propriedade. 

Porém, como afrima Alves (2011, p. 24), a Associacion Española de Contabilidad (AECA) é 

mais cuidadosa quanto à integração patrimonial dos bens em regime de locação, entende que 

o bem só deve integrar-se no património do locatário desde que haja da parte deste a intenção 

final de compra, privilegiando-se a realidade económica sobre a realidade jurídica. Porém, 

como esta afirma, outros organismos e autores defendem ao contrário, ou seja, que o bem 

deve figurar no património do locador e que o locatário deve contabilizar apenas o pagamento 

das rendas, sem prejuízo da movimentação das contas de ordem ou da inscrição de 

informações complementares no anexo às demonstrações financeiras, posição defendida pela 

Leaseurope - Federação Europeia das Associações de Leasing, manifestada na “Declaração 

de Sevilha em 1983”. Esta controvérsia, na contabilização do leasing financeiro está 

relacionada fundamentalmente com a aceitação, ou não, do princípio contabilístico da 

substancia sob a forma e, consequentemente com o conceito de activo. Ainda de acordo com 

esta autora, devido às divergências, surgiram na Europa duas correntes teóricas. A Corrente 

Continental e a Corrente Anglo-Saxónica.  Os defensores da primeira não fazem diferenciação 

entre locação operacional e financeira, os bens locados eram registados como elementos do 

activo no imobilizado do locador, sendo objecto das respectivas reintegrações anuais. As 

rendas recebidas eram contabilizadas como proveitos na escrita do locador. Na escrita do 

locatário as rendas pagas deveriam ser contabilizadas como fornecimentos e serviços de 

terceiros, devendo no anexo ao Balanço e Demonstração de Resultados ser indicada a 

informação relativa às rendas a satisfazer em exercício futuros e os bens objectos do contrato 

deveria figurar no património do locatário apenas depois de exercida a opção de compra pelo 

valor residual do contrato. Por sua vez a Corrente Anglo - saxônica, defende que o objecto do 

contrato de locação financeira deve ser contabilizado em primeira instância como 

investimentos na escrita do locador, após a entrega deve registar como vendas, e consequente 
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como conta a receber no activo, ou seja, créditos reembolsáveis através das rendas pagas 

composta por parte de capital e juros. Na escrita do locatário e no momento da celebração do 

contrato, a locação deve ser escriturada pelo valor do activo e como conta a pagar no passivo.9                

No caso do Brasil, observa-se um confronto de princípios entre a classe contabilística 

e os aspectos jurídicos. A classe contabilística procura defender o principio da substância sob 

a forma. O Comité de Padrões Contábeis do Brasil (CPC, art.35), destaca “para que a 

informação represente com propriedade as transações e outros eventos que ela se propõe a 

representar, é necessário que essas transações e eventos sejam contabilizados e representados 

de acordo com a sua essência ou substancia e sua realidade económica, e não meramente sob 

sua forma legal”, com respaldo na recomendação Artigo 1º e artigo 2º, do Conselho Federal 

de Contabilidade do Brasil (CFC) citado por Rech, J.S; Cunga, M. F. da; Pereira, I. V. e 

Oliveira, R. O. (s.d.)10 recomenda que “na aplicação  dos princípios fundamentais de 

contabilidade há situações concretas, a essência das transações deve prevalecer sobre seus 

aspectos formais”.  

Tal pressuposto assenta na caracterização de um activo conforme Hendriksen e Breda 

(2007, p.285) em concordância com o Financial Accounting Standards Board (FASB), da 

seguinte forma: 

� O bem deve incorporar um benefício futuro provável que envolve a capacidade, 
isoladamente ou em combinação com outros activos, de contribuir direta ou 
indiretamente a geração de entradas líquidas de caixa futuras, 

� A entidade deve conseguir o beneficio e controlar o acesso de outras entidades a esses 
benefícios, 

� A transação ou o evento originando direito da entidade ao benefício, ou seu controlo 
sobre o mesmo, terá ocorrido. 

Para estes autores, basta que apenas uma dessas características esteja ausente para não 

se reconhecer a existência de um activo em termos contábeis.   

                                                 
9 Recuperado em:  http://ria.ua.pt/bitstream/10773/8847/1/Disserta%C3%A7%C3%A3ofinal.pdf. 
10 Recuperado em: http://www.congressousp.fipecafi.org/web/artigos82008/543.pdf. 
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Com base nestes argumentos, o Comité de Pronunciamentos Contábeis (CPC), no seu 

pronunciamento contábil Número 06, alínea 20, 21 e 2211, refere: 

� No começo do prazo de arrendamento mercantil, os arrendatários devem reconhecer, 
em contas especificas, os arrendamentos mercantis financeiros como activos e 
passivos nos seus balanços por quantias iguais ao valor justo da propriedade arrendada 
ou, se inferior, ao valor presente dos pagamentos mínimos do arrendamento mercantil, 
cada um determinado no inicio do arrendamento mercantil. As transações e outros 
eventos são contabilizados e apresentados de acordo com a sua substancia e realidade 
financeira e não meramente com a forma legal, apesar de que a forma legal de um 
acordo de arrendamento mercantil seja a de o arrendatário possa não adquirir a 
propriedade legal do activo arrendado, prevalece a substancia e a realidade financeira 
porquanto o arrendatário adquira os benefícios económicos do uso ao activo arrendado 
durante maior parte da sua vida económica. 

� Se tais transações de arrendamento não forem reflectidas no balanço do arrendatário, 
os recursos económicos e o nível de obrigações de uma entidade estão registados a 
menor, distorcendo dessa forma os índices financeiros.  

Esta posição contraria ao postulado na Lei 6099, de 12 de setembro de 197412, revista 

e actualizada pela Lei Nº 7132, de 26 de Outubro de 198313, conforme se descreve: 

� Art. 3º. Serão escriturados em conta especial do activo imobilizado da arrendadora os 
bens destinados a arrendamento mercantil; 

� Art. 4º. A pessoa jurídica arrendadora manterá registro individualizado que permite a 
verificação do fator determinante da receita e do tempo efetivo de arrendamento; 

� Art. 11º. Serão consideradas como custo ou despesa operacional da pessoa jurídica 
arrendatária as contraprestações pagas ou creditadas por força do contrato 
arrendamento mercantil. 

A mesma Lei continua:  

§1º A aquisição pelo arrendatário de bens arrendados em desacordo com as 

disposições desta Lei, será considerada operação de compra e venda. 

                                                 
11

 Recuperado  em: http://static.cpc.mediagroup.com.br/Documentos/164_CPC06_R1_Sumario.pdf. 
12 Recuperado  em: http://www.portaldecontabilidade.com.br/legislacao/l6099.htmn.  
13 Recuperado  em: http://www.portaldecontabilidade.com.br/legislacao/l7132.htm.  
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Art. 12º. Serão admitidas como custos das pessoas jurídicas arrendadoras as cotas de 

depreciação do preço de aquisição de bem arrendado, calculadas de acordo com 

avida útil.  

Observa-se aqui a obrigatoriedade da observância da forma legal da propriedade, 

sobrepondo-se a princípio da substancia sob a forma. 

Em Angola para além dos Decretos Nº 64/11 e 65/11 ambos de 18 de Abril e os 

Avisos Números16 e 17do Banco Nacional de Angola, nenhum outro normativo foi publicado 

que definisse o procedimento contabilístico a seguir. Todavia alguns autores como Lousã 

(2012) refere que a aquisição de um imobilizado resultante de um contrato de leasing 

financeiro, obedece ao princípio da substancia sob a forma devendo para o efeito no acto de 

aquisição contabilizar-se como Outros valores a pagar – compra de imobilizado por 

contrapartida de imobilizados. Essa opinião é corroborada por Magro e Magro (2008), 

procedimento este que também era aplicado em Portugal (na vigência do Plano Oficial de 

Contabilidade, POC), conforme Silva (2004). Almeida, Miranda, Nogueira, Aleixo e Nunes 

(2014. p.106) propõem: 

Ótica do locatário: 

Pela celebração do contrato e recepção de imobilizado regista-se conforme abaixo 

descrito. 

Débito-Imobilizações corpóreas  

  à Crédito-Empréstimos bancários 

A falta de um órgão reitor independente (Comissão Nacional de Normalização 

Contabilística) para formulação de normas e de interpretação de procedimentos contabilísticos 

em Angola, permite a existência de pontos de vista diferentes no procedimento de 

contabilização do leasing financeiro concorrendo para não uniformização da informação  
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Tabela nº 1.1. Quadro comparativo do esquema de contabilização na óptica do locatário 
 

 
Fonte: Adaptada a partir dos autores consultados. 

 

País 

 
Natureza do facto 

Tipo de endividamento 

 
Contas a movimentar 

Fornecedor 

de 

imobilizado 

Empréstimo 

financeiro 
Débito Crédito 

Portugal 
 
 

Pela celebração do 
contrato e entrega do 

imobilizado 
 

Considera 
empréstimo 

Imobilizações 
corpóreas 

Empréstimos 
sobre locações 

Pagamento do 
principal   

Empréstimo Dep. Ordem 

Pagamento dos juros 
  

Custos Financeiros 
juros 

Dep. Ordem 

 
 

Brasil 

Pela celebração do 
contrato e entrega do 

imobilizado/Lei 
6099//74 12 Set 

Fornecedor de 
Serviços – 

aluguer 
 

Sem tratamento 
contabilísticos 

Idem 

Pagamento 
do principal   

Custo operacional 
Fornecedores 
Serviços ou 
Dep. Ordem 

Cabo 
Verde 

 
Pagamento dos Juros   

Custo operacional 
Fornecedores de 

Serviços ou 
Dep. Ordem 

 
Pela celebração do 

contrato e entrega do 
imobilizado 

 
Empréstimo 
financeiro 

Imobilizações 
corpóreas 

Empréstimo sobre 
locações 

Pelo pagamento do 
principal 

  Empréstimo Dep. Ordem 

Pelo pagamento dos 
juros 

  Custos financeiros Dep. Ordem 

Angola 

Pela celebração do 
contrato por Lousã e 

Magro. 

Fornecedor de 
Imobilizado 

 Imobilizados 

Outros valores a 
pagar – 

fornecedor de 
imobilizados 

Pela celebração do 
contrato por Rui 

Almeida e Sabino 
 Empréstimos Imobilizados 

Empréstimos - 
Outros 

Empréstimos 

Pagamento do 
principal 1ª variante 
por Lousã e Magro 

Fornecedor de 
imobilizado 

 
Outros valores a 

pagar –fornecedores 
de imobilizados 

Depósitos a 
Ordem 

Pagamento do 
Principal 2ª variante 

por Rui M.P. de 
Almeida, Sabino José 

de Miranda 

 Empréstimo 
Empréstimos – 

Outros Empréstimos 
Depósitos a 

Ordem 
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contabilística, no caso Balanço e Demonstração de Resultados, bem como a distorção das 

análises que dali se extrai, tais como indicadores de posição financeira e de desempenho entre 

outros. 

Nesta perspectiva foi feita uma pesquisa bibliográfica dos procedimentos 

contabilísticos do leasing financeiro praticados em Portugal, Brasil, Cabo Verde e Angola 

tendo-se chegado ao quadro comparativo apresentado na página anterior. 

Assim, conclui-se que a problemática da classificação do leasing ou locação financeira 

para tratamento contabilístico é bastante polêmica, controversa e baseia-se em perspectivas de 

interpretação tendo em consideração os aspectos legais e os princípios de contabilidade 

geralmente aceites, conforme discutido nesta fundamentação teórica. 
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CAPITULO II – METODOLOGIA UTILIZADA E APRESENTAÇÃO 

DOS RESULTADOS DA INVESTIGAÇÃO 

 Pretende-se neste capítulo descrever o desenho teórico e o metodológico da presente 

investigação, começando com a descrição do tipo de investigação adoptado. 

 

2.1 Tipo de investigação realizada. 

A decisão de realizar uma investigação implica definir o tipo de investigação que se realizará 

e do tipo de investigação selecionada, dependerá a estratégia de investigação a aplicar. Para 

cada tipo de investigação será distinto o desenho, a coleta de dados e a forma de obtê-los, a 

amostragem e outros componentes do processo de investigação. 

Segundo Dankhe (1986), existem quatro tipos de investigação: Estudos Exploratórios, 

Estudos Descritivos, Estudos Explicativos e Estudos de Correlação. A presente investigação 

começou como um estudo exploratório porque seu propósito é examinar um problema de 

investigação que não foi abordado anteriormente (os contratos do leasing ou contratos de 

locação e a forma de contabilizá-los em Angola) e a revisão bibliográfica revelou que só 

existem idéias vagamente relacionadas com o problema de estudo, por isso o primeiro que 

deve fazer-se é explorar. Além disso, a ausência de uma análise científica do tema permitiu 

sugerir interrogantes para continuar a investigação. Entre outros resultados, os estudos 

serviram para consciencializar (familiarizar) em relação a estes fenómenos relativamente 

desconhecidos no país e obter maior informação sobre a possibilidade de continuar a 

investigação com estudos mais profundos no contexto particular de Angola. A presente 

investigação sem ser um fim em si mesma, permitiu precisar conceitos numa situação 

económica concreta, determinar tendências, identificar relações entre variáveis e atores, 

estabelecer características de investigações posteriores mais rigorosas. 

Estas particularidades dos estudos exploratórios permitiu mais flexibilidade na 

metodologia utilizada em relação aos outros tipos de estudos. 

Não obstante, para alguns fenómenos a investigação permitiu descrever determinadas 

situações e eventos; quer dizer, como é e se manifesta determinado fenómeno.  

Independentemente da natureza pouco estruturada dos estudos exploratórios e de que não 

requerem considerável conhecimento do tema que se investiga para formular as perguntas 
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2.2. Desenho teórico da investigação 

Justificação da escolha do tema: o crescimento da economia e a entrada de novos 

operadores financeiros no mercado angolano, a oferta de novos produtos financeiros, implica 

uma harmonização de procedimento contabilístico capaz de responderem aos utilizadores a 

informação contabilística, uma base comum de registo e de interpretação das demonstrações 

financeiras, em particular os relacionados com o leasing financeiro. Sendo um tema actual, o 

leasing financeiro vai-se tornando realidade em Angola, apesar de ser pouco usual, já é 

praticado apenas por alguns bancos, e, acredita-se que a breve trecho sociedades viradas a este 

tipo de negócio serão constituídas, e daí, a necessidade de um estudo que aponte soluções para 

os registos contabilísticos dos factos patrimoniais resultantes deste tipo de financiamento para 

aquisição de equipamentos de produção e não só, bem como na tomada de decisões 

económicas e empresariais, uma vez não haver muitos estudos sobre o tema em Angola. Por 

outro lado se conta com a bibliografia e internet que avalia a experiência de outras partes do 

mundo.  

Problema científico: sendo instrumento financeiro novo a funcionar no Mercado 

Angolano, levanta-se o seguinte problema de investigação:  

Que procedimento contabilístico utilizar para as operações de leasing em Angola com 

base na Estrutura do Plano Geral de Contabilidade? 

Para responder ao problema definiram-se os seguintes objetivos: 

Objetivo geral: Desenhar um procedimento contabilístico para as operações de 

leasing financeiro e com base na estrutura do Plano Geral de Contabilidade Angolano, 

aprovado pelo Decreto Executivo Número 82/2001, de 16 de Novembro e em concordância 

com as normas internacionais de contabilidade. 

Objetivos específicos: 

� Fazer uma abordagem conceitual sobre empresas, investimentos e formas de 
financiamentos dos investimentos. 

� Efectuar uma breve caracterização do sistema financeiro angolano. 

� Caracterizar o leasing como fonte de financiamento numa perspectiva internacional e 
local, seu tratamento contabilístico. 

� Aplicação de inquéritos aos profissionais e gestores de empresas pela qualitativa. 
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� Formular um procedimento contabilístico para as operações de leasing nas condições 
particular de Angola. 

Objeto de investigação: O Leasing Financeiro 

Campo de ação: Procedimento contabilístico para as operações de leasing com base 

no Plano Geral de Contabilidade Angolano. 

População Alvo: Profissionais da área e gestores 

Amostra: Contabilistas e gestores sediados em Benguela, por se considerar que 

Benguela pela sua importância e ser o segundo parque indústrial e Angola. 

Hipótese: A existência de um procedimento geral contabilístico sobre operações de 

leasing em Angola permitirá o registo dos factos patrimoniais relacionados de acordo com as 

normas internacionais de contabilidade geralmente aceites e facilitará a tomada de decisões 

económicas e empresariais. 

Variável independente: Plano geral de contabilidade 

Variável dependente: Procedimento contabilístico do leasing  

Palavras chaves: Sociedades de leasing; investimentos, financiamentos, leasing 

financeiro, procedimento contabilístico, Plano geral de Contabilidade Angolano. 
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Dando continuidade deste capítulo apresenta-se a seguir os resultados da investigação, 

conforme dados recolhidos mediante o inquérito aplicado com uma abordagem inicial osbre o 

potencial econômico de Angola. 

 

2.3 Análise do potencial económico de Angola 

O potencial económico de Angola é elevado, diversificado e tem merecido uma especial 

atenção por parte da comunidade empresarial, nacional e estrangeira. 

Angola dispõe das mais importantes reservas de petróleo, gás natural e diamantes de 

África, além de outros valiosos recursos mineiros. A costa marítima angolana estende-se por 

1650 quilômetros e nos seus mares habitam importantes espécies piscícolas. 

O país possui imensos solos férteis (estimados em 3,5 milhões de hectares) e o seu 

clima é favorável a uma grande variedade de culturas tropicais e semitropicais. Os seus 

numerosos cursos de água oferecem excelentes possibilidades de irrigação e conferem-lhe um 

relevante potencial hidroelétrico, com extensão para a rede energética da África Austral, 

existência de recursos florestais e cenários eco ambientais e paisagísticos favoráveis às 

actividades de turismo. Todos estes argumentos são suficientemente aliciantes para despertar 

o interesse de quantos queiram contribuir para o seu desenvolvimento sustentado. 

Os sectores com maiores oportunidades de investimentos são a agricultura, pecuária e 

silvicultura; pescas e seus derivados; indústria transformadora; energia e águas; transportes; 

correios e telecomunicações; hotelaria e turismo; petróleo e derivados; diamantes e outros 

minérios e pedras preciosas14. 

Por outra parte, este potencial é complementado com um sistema financeiro 

estruturado nas vertentes do Banco Central e dos bancos comerciais de direito angolano; bem 

como os bancos comerciais privados estrangeiros, como escritórios de representação, e de 

Instituições Especiais de Crédito (fundos setoriais ou regionais de apoio ao investimento).  

O sector bancário cresceu expressivamente nos últimos anos com a evolução positiva 

dos principais indicadores macroeconómicos e com as reformas estruturais implementadas 

                                                 
14 Recuperado  em:  http://www.periodicos.ufes.br/geografares/article/view/6429/6239 
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pelo Governo, embora ainda revele uma capacidade insuficiente para o financiamento da 

economia. 

No que respeita ao sector de seguros, a actual legislação autorizou a abertura da 

actividade seguradora à iniciativa privada, criando um marco decisivo na nova arquitetura do 

sistema financeiro interno. As novas empresas seguradoras passam a estar sob a supervisão do 

Instituto de Supervisão de Seguros, tutelado pelo Ministério das Finanças. 

Recentemente foi criado o Mercado de Capitais, com suporte na Bolsa de Valores e 

Derivados de Angola (BVDA), representando uma valência adicional para o financiamento da 

economia pública, em acréscimo das capacidades limitadas do crédito bancário e facilitador 

da atração de fluxos de investimento estrangeiro (incremento dos fatores de liquidez). 

Estes objectivos macroeconómicos com impacto no investimento e na microeconomia 

poderão configurar Angola como um dos pólos de desenvolvimento económico da África 

Austral, com reflexos na África Central e no resto do continente, no quadro da globalização 

mundial. Todas estas condições têm se mostrado como fatores atractivos a potenciais 

empreendedores e investidores que procuram um espaço para competir e firmar-se no mundo 

dos negócios em Angola. 

Contudo, é gritante a escassez de recursos financeiros e a dificuldade de acesso ao 

crédito bancário directo por parte dos operadores económicos. Neste sentido, o executivo 

angolano procurou responder com a regulamentação sobre a criação das sociedades de leasing 

e de factoring, como instrumentos de financiamento e de dinamização da economia. 

Em resumo, este exame torna possível identificar os seguintes factores estratégicos em 

relação às potencialidades económicas de Angola e necessidade de investimentos. 

Pontes fortes:  

� Potencial económico elevado e diversificado 

� .Existência no país de uma dinâmica de empreendedorismo. 

� Forte politica nacional de estímulo ao investimento - existência do Plano de 
Desenvolvimento Económico Nacional até 2025 como base na diversificação de 
economia. 

� Forte política de formação de quadros e especialistas. 
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Pontos fracos:  

� Escassez de recursos financeiros internos para o investimento 

�  Insuficiente utilização de outras formas de financiamento como o Leasing e emissão 
de obrigações. 

� Atraso tecnológico da indústria nacional. 

� Insuficiente oferta de produtos básicos à população. 

� Fraco mercado de emprego 

 Oportunidades 

� Política de diversificação da economia 

� Potencial económico elevado quase inexplorado. 

Ameaças:  

� Existência de países da região na captação de recursos estrangeiros. 

� Insuficiente fluxo de recursos financeiros externos no país 

 

2.4  Resultados gerais 

O potencial económico de Angola é elevado, diversificado e tem merecido uma especial 

atenção por parte da comunidade empresarial nacional e estrangeira. Tudo isso faz acreditar 

numa procura muita alta de fontes de financiamentos para despesas de capital. O leasing 

financeiro apresenta-se como uma das alternativas, tendo por esta via o Governo apostado na 

legislação sobre a matéria.  

Durante o levantamento bibliográfico e demais documentação consultada, ficou 

evidente que a actividade de locação financeira, como é chamada em Portugal e Angola 

(arrendamento mercantil no Brasil), é exercida por instituições constituídas para o efeito sob a 

forma de “Sociedades Anónimas” e por Bancos Comerciais com dependência aos Bancos 

Centrais. Apresenta-se como uma fonte de financiamento alternativa da qual se podem 

socorrer os operadores económicos e particulares. Fortemente utilizada em Portugal e demais 

países Europeus, Estados Unidos, Brasil e Canadá, os contratos de locação financeira têm 

contribuído para dinamização da economia nesses países. Dali a visão do Governo Angolano 
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na criação de instrumentos legais para a sua introdução no país num momento de crise 

financeira e cambial e com uma forte necessidade de diversificação da economia nacional. 

Contudo, torna-se necessária para as empresas, munirem-se de uma ferramenta comum para o 

registo contabilístico dos contratos de locação financeira. E este é exatamente o foco do 

presente trabalho, que parte da problemática do procedimento contabilístico a adoptar pelas 

empresas locatárias de acordo com o Plano de Contabilidade Angolano. 

O Plano Geral de Contabilidade (PGC) em vigor em Angola, nas suas notas 

explicativas não reporta qualquer instrução de forma direta no que respeito ao procedimento 

de contabilização do leasing. Todavia, podem-se observar as divergências de procedimentos 

dos autores referidos na fundamentação teórica deste trabalho, associados à ausência de uma 

Comissão independente em Angola de normalização contabilística, sendo as normas vigentes 

definidas pelo Ministério das Finanças. 

 A regulamentação das Sociedades de Locação Financeira em Angola remete à 

subordinação e jurisdição do Banco Nacional de Angola e caracteriza as Sociedades de 

Locação Financeira como Instituições financeiras não bancárias, e da mesma forma restringe 

a elas e aos bancos comerciais o exercício dessa actividade. (Artigo7º Decreto 64/11 18 Abril) 

A especificidade desta actividade consiste na viabilização e disponibilização de 

valores para a aquisição de bens fixos a particulares, mas essencialmente para as empresas 

produtivas, não se constituído num fornecedor de imobilizado como tal. 

Este particular cria uma brecha para diversas interpretações e utilização de 

procedimentos contabilísticos distintos, rompendo com o principio da normalização 

contabilística e, por conseguinte com a harmonização que se pretende quanto à apresentação e 

divulgação das demonstrações financeiras. 

Para dirimir esta discordância propusemo-nos ao presente trabalho, primeiro para 

medir o nível de conhecimento dos operadores económicos e profissionais de contabilidade 

por forma a sugerir uma proposta de procedimento mais coerente. Para o alcance deste 

propósito foram aplicados questionários aos mesmos tendo-se obtido os seguintes resultados:  
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Os gráficos subsequentes continuam com a descrição da amostra, mas do ponto de 

vista de outros critérios. Assim, quanto ao tempo de serviço ou experiência profissional, 

formação e situação na Ordem dos contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola, conforme 

ilustrado nos gáraficos 3.4 à 3.6 e respectivas tabelas ( ver anexos 3 e 4), dos 49 inquiridos, 

32,7%  possuem menos de cinco anos de experiência, 46,9% têm de seis a dez anos de 

experiência, 14,3% de onze a vinte anos e 6,1% com mais de vinte anos. Dos 100% dos 

inquiridos, 93,9% são contabilistas, 6,1% outras. Quanto a sua relação com a Ordem 55,1% 

estão inscritos, 44,1% não estão inscritos.    

 

Gráfico nº2. 4. Grau de participação por anos de serviços ou experiência profissional
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 CAPITULO III – DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Pretende-se neste capítulo apresentar a discussão dos resultados da investigação, sob a forma 

de comentários feitos acerca dos dados apresentados no capítulo anterior. 

Assim, quanto ao inquérito aplicado aos contabilistas, nota-se uma amostra de 

qualidade aceitável para o que se propõe neste trabalho, uma vez que 79,8% dos inquiridos é 

licenciado e mestre. Além disso, quanto ao tempo de serviço ou experiência profissional, 

formação e situação na Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola, observa-se 

que a faixa mais representada na amostra de inquiridos possuiu entre seis a dez anos de 

experiência profissional, o que reforça a qualidade dos inquiridos enquanto especialistas na 

área de conhecimento do tema de investigação, tendo em conta que o ensino superior em 

Angola conhece a sua extensão para as demais Províncias nesse intervalo de tempo, abrindo 

oportunidades formativas a mais profissionais.  

Quanto aos demais dados recolhidos, pode-se concluir que a nível dos profissionais de 

contabilidade existe profunda falta de domínio quer dos Decretos que regulamentam os 

diversos assuntos sobre os contratos de locação financeira, assim como divergências do ponto 

de vista de procedimento contabilístico na óptica do locatário. Estas divergências também se 

sustentam na análise feita quanto à classificação das sociedades de locação financeira onde a 

opinião se divide em entidades que emprestam dinheiro e fornecedores de imobilizado. A 

existência de autores da literatura com base no Plano Geral de Contabilidade Angolano, como 

de outras partes do mundo, consultados neste trabalho e com opiniões e normas diferentes, 

pode estar na base dessas divergências dos inquiridos. Associada a este fator está a 

inexistência de um normativo expedido por um órgão de normalização contabilística em 

Angola. 

A par dos profissionais de contabilidade, os gestores não fogem a regra, demonstraram 

falta de domínio dos decretos atrás referidos assim como do instrumento financeiro ao seu 

alcance. Evidenciaram divergências quanto a classificão das sociedades de locação financeira 

e a maioria não sabem como classificá-las, o que mostra a falta de divulgação da temática. 

Ainda relativamente ao inquérito aplicado aos enpresários/gestores, ficou demonstrado que a 

fonte de financiamento mais comum é o capital próprio em função das dificuldades de acesso 

ao crédito bancário tradicional, porquanto 69,4% confirmaram terem solicitado empréstimos 
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bancários e 33,33 consideram de acesso difícil somado a 50% que consideram de acesso 

muito difícil e com muitas exigências. 

Por fim importa realçar que alguns elementos conduzem a um raciocínio lógico e daí 

formular-se um procedimento para o registos contabilísticos. Em primeiro lugar o Decreto 

Nº65/11 de 18 Abril de 2011 define que as sociedades de locação financeira são instituições 

financeiras não bancárias, que têm por objeto exclusivo o exercício da actividade de locação 

financeira.  Em Segundo lugar, a actividade de locação em Angola é supervisionada pelo 

Banco Nacional de Angola. Por último, o mesmo Decreto define que para além destas 

sociedades só os bancos podem igualmente celebrar contratos de locação financeira. Estes 

pressupostos concluem que em Angola as Sociedades de Locação Financeiras são 

caracterizadas como instituições financeiras não bancárias que têm como objeto o 

financiamento de equipamentos para empresas e particulares, e não como fornecedores de 

imobilizados como tal. Os contratos celebrados por estas instituições possuem características 

de empréstimos e o seu tratamento contabilístico deve assumir essa forma; e essas instituições 

devem atender ao Plano de Contabilidade das Instituições Financeiras. 

A problemática deste trabalho parte da necessidade de se conhecer que procedimento 

contabilístico deve ser utilizado nas operações de contratos de locação financeira em Angola 

em conformidade com a estrutura de contas contidas no Plano Geral de Contabilidade 

Angolano, no que diz respeito às empresas locatárias. 

Durante o estudo ficou demonstrado que o contrato de locação financeira em Angola é 

um instrumento novo, cuja operacionalidade é bastante débil, não amplamente divulgada ao 

público interessado, e que a maioria dos profissionais possuem pouca informação sobre a 

locação financeira e, em alguns casos desconhecem que tratamento contabilístico se deve dar 

a este tipo de financiamento, o que a formulação de um procedimento permitirá que se tenha 

uma base comum de escrituração e consequentemente uma interpretação das demonstrações 

financeiras comum. Acredita-se que a existência de um procedimento geral contabilístico 

sobre operações de leasing em Angola plasmado no Plano Geral de Contabilidade angolano 

permitirá o registo dos factos patrimoniais relacionados de acordo com as normas 

internacionais de contabilidade geralmente aceites e facilitará a tomada de decisões 

económicas e empresariais. 
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Posto isto, e na ausência de uniformidade de procedimento, convencionou-se 

apresentar a seguinte proposta de procedimento contabilístico na óptica do locatário, 

considerando os seguintes vectores chaves: 

 

Tabela nº 3.1. Proposta de procedimento contabilístico com execicio de  opção de 

compra. 

Lançamentos Descrição Conta a debitar Conta a  

creditar 

1º 

Lançamento 

Pela celebração do 

contrato 

11. Imobilizações 

Corpóreas 

33.9.Outros 

empréstimos - 

locação 

financeira 

2º 

Lançamento 

 

Pelo pagamento da 1ª 

prestação 

33.9. Outros 

empréstimos - locação 

financeira 

43.1. Depósitos à 

ordem  

 

3º 

Lançamento 

 

Pela pagamento das 

restantes prestações 

 

33.9.Outros 

empréstimos locação 

financeira 

76.1. Custos 

financeiros-juros 

43.1. Depósitos à 

ordem  

Fonte: Adaptado dos autores consultados. 

 

Porém o Decreto executivo Nº64/11 de 11 de Abril, reserva ao locatário o direito de exercer 

ou não a opção de compra do bem no contrato. 

No caso deste não exercer a opção de compra e proceder à devolução do bem, o 

tratamento contabilístico a seguir seria o seguinte. 
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Tabela nº 3.2. Proposta de procedimento contabilístico com sem exercício de opção de 

compra. 

 

Descrição Conta a debitar Conta a  

creditar 

 

Pela regularização das amortizações 

18.1. Amort. Ac. Imobilizações 

Corpóreas 

78.11. Out. Custos e Perdas 

operacionais 

Pelo desreconhecimento do imobilizado 78.11.Out. Custos e Perdas 

operacionais 

11. Imobilizaçõescorpóreas 

Pela anulação da dívida 33.9.Outros empréstimos 

locação financeira 

78.11.Out. Custos e Perdas 

operacionais 

Fonte: Adaptado dos autores consultados. 

 

Para as operações de locação operacional, o Plano Geral de Contabilidade Angolano 

estabeleceque os valores resultantes das prestações, devem ser reconhecidas como custos 

operacionais do período, não havendo qualquer divergência de procedimento, 

Como ilutramos a seguir apresenta-se um caso prático hipotético, de acordo com os 

procedimentos propostos anteriormente.  

Suponha um contrato de locação celebrado entre a firma Locação Xtrem Angola, S.A. 

e a firma Quitandas de Angola Lda, para o financiamento de uma central de conservação de 

produtos agrícolas, nas seguintes condições: 

� Data do contrato 1 de Julho de 2010 

� Valor do contrato 8.500.000,00 

� Rendas trimestrais de 487.313,85 

� Taxa de juros de 6% a.a. 

� Período do contrato 4 anos 

� Vida útil do bem 5 anos 
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� Certeza razoável de opção de compra no final do contrato 

� Valor da dívida do capital no final 215.664,55 

� Plano financeiro (ver anexo Número 1.) 

De acordo com as condições do contrato pode-se concluir que se trata de um contrato 

de locação financeira, pelos seguintes factos. 

O período do contrato é superior a 75% da vida útil do bem. 

Existe razoabilidade de se exercer a opção de compra no final do mesmo. 

Contabilização: 

 

Tabela. nº 3.3. Caso prático com opçãp de compra 

Lançamentos Descrição Conta a debitar Valor Conta a 

creditar 

Valor 

1º lançamento Pela 

celebração do 

contrato 

11. Imobilizações 

Corpóreas 

 

8.500.000,00 

33.9. Outros 

empréstimos - locação 

financeira 

 

8.500.000,00 

2º lançamento 

 

Pelo 

pagamento da 

1ª prestação 

33.9. Outros 

empréstimos - 

locação financeira 

 

487.313,85 

43.1. Depósitos à 

ordem  

 

487.313,85 

 

3º lançamento 

 

Pela 

pagamento 

das restantes 

prestações 

33.9.Outros 

empréstimos 

locação financeira 

 

327.060,13 

  

 

 76.1. Custos 

financeiros-juros 

 

160.253.72 

43.1. Depósitos à 

ordem  

 

487.313,85 

Fonte: Dados simulados pelo autor. 

No caso de se exercer a opção de compra, teremos o valor do capital residual de 

215.664,55 juros = 215.664,55*0,02=4.313,29 
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Valor da prestação = 215.664,55+4.313,29=215.664,55 

A contabilização segue procedimento anterior. 

Para o caso em que se verifique o não exercício da opção de compra, o tratamento 

contabilístico a propor é o seguinte: 

� Cálculos das amortizações acumuladas  

� Taxa de amortização = 100/5=20 

� Amortizações anual = 8.500.000,00*20%=1.700.000,00 

� Amortizações acumuladas = 1.400.000,00*4= 6.800.000,00 

 

Tabela nº 3.4. Caso prático sem opção de compra. 

Descrição Conta a 

debitar 
valor 

Conta a  

creditar 
valor 

 

Pela regularização 

das amortizações 

18.1 –Amort. Ac. 

Imobilizações 

Corpóreas 

6.800.000,00 

78.11..-Out. Custos e 

Perdas operacionais 6.800.000,00 

Pelo  

desreconhecimento 

do imobilizado 

78.11..-Out. 

Custos e Perdas 

operacionais 

8.500.000,00 

11. 

Imobilizaçõescorpóreas 8.500.000,00 

Pela anulação do 

valor da divida 

residual 

33.9- Outros 

empréstimos 

locação financeira 

215.664,55 

78.11..-Out. Custos e 

Perdas operacionais 215.664,55 

Fonte: Dados simulados pelo autor. 
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CONCLUSÕES 

As empresas como parte integrante de qualquer sistema económico, necessitam de 

investimentos de capital para poderem laborar e, assim contribuírem no desenvolvimento 

económico e social dos países. Seu objetivo fundamental não é apenas a obtenção de lucros, 

mas também o de contribuir para o bem estar de seus habitantes. Os investimentos de capital 

em muitos países e Angola não foge à regra, são bastante dispendiosos, necessitando de 

desembolsos de dinheiro tão altos que por vezes os recursos internos não são suficientes para 

realizá-los. 

O recurso a capitais de terceiros tem-se mostrado como uma das soluções para a 

concretização dos investimentos quer nas empresas que já se encontram a operar no mercado, 

bem como, para aquelas que pretendem instalar-se no mercado, mas limitadas por possuírem 

poucos recursos financeiros. 

Tradicionalmente a tendência é recorrer a crédito bancário tradicional que geralmentese 

apresenta como fonte de acesso muito difícil e com muitas exigências. 

Por seu turno o leasing financeiro, afigura-se como uma alternativa viável pelo fato de 

ser de acesso mais rápido e as exigências quanto às garantias que devem ser dadas ao locador 

não comprometer a idoneidade dos contratos. Todavia possui custo de capital ligeiramente 

mais alto. 

No caso de Angola a sua introdução no mercado financeiro, representa uma novidade 

e oportunidade que deve ser aproveitada pelo tecido empresarial, face às dificuldades 

financeiras que as empresas apresentam, associadas às poucas alternativas que o mercado 

oferece quanto à captação de financiamentos de terceiros de outra natureza. 

Os primeiros passos foram registados em 2011 com a promulgação dos Decretos 

Número64/2011 e 65/2011 ambos de 18 Abril, que regulamentam os contratos de locação 

financeira e a actividade e legalização das sociedades vocacionadas para este tipo de negócio. 

Dada a recente introdução no mercado, poucos são aqueles que dominam este 

instrumento e quase não se faz recurso do mesmo para a aquisição de diversos equipamentos 

para a actividade produtiva por parte dos operadores económicos. De igual modo uma parte 

considerada dos profissionais de contabilidade tem dificuldades de interpretar e contabilizar 

um contrato desta natureza. 
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Partindo da problemática, o presente trabalho cumpre com seu objetivo geral ao 

propor um procedimento contabilístico para as operações resultantes dos contratos de locação 

financeira, uma vez se observar durante a pesquisa a existência de divergências muito 

profundas dos profissionais quanto à contabilização destas operações.  

Os objetivos específicos foram cumpridos com o levantamento bibliográfico de 

autores de renome, desenvolvendo profundamente a abordagem sobre conceitos, 

regulamentação e características do contrato de locação financeira e seu impacto nas 

demonstrações financeiras. Procedeu-se á análise e composição do actual Sistema Financeiro 

Angolano, e finalmente ficou comprovado de que só com um normativo do procedimento 

contabilístico permitirá a uniformização dos registos contabilísticos e consequentemente uma 

base comum na apresentação quer dos activos e passivos que resultem dos respectivos 

contratos, confirmando a hipótese levantada. 

No entanto, os resultados não encerram em si a solução da problemática pelo facto de 

não existir até aqui uma Comissão de Normalização Contabilística, órgão que deve velar pelo 

estudo dos conflitos das normas já existentes, aproximá-las as normas vigentes em outros 

países por forma a permitir a harmonização contabilística ao nível dos vários organismos 

regional em que Angola se encontra inserida, como a South Afrique Development 

Communite, assim como num contexto de globalização da economia mundia, torna necessária 

a continuidade e o aprofundamento do presente estudo para permitir abrir um espaço para a 

definição do procedimento a ser seguido futuramente. 

Para que este objetivo seja alcançado, é recomendável que a Ordem dos Contabilistas 

e Peritos Contabilistas de Angola conjuntamente com o Ministério das Finanças e demais 

órgãos interessados na normalização contabilística procedam um estudo para a criação a breve 

trecho duma Comissão de Normalização Contabilística com o objetivo de sanar todas as 

divergências existentes não só no tocante a contabilização das locações financeiras assim 

como de outras que o plano de contas nacional não apresenta claramente um procedimento a 

seguir, e, noutros casos em que se observa um distanciamento dos procedimentos observados 

em outros países com os quais Angola possuí relações económicas muito fortes. 

Recomenda-se o aprofundamento deste estudo por outros académicos, aos membros 

da Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola, Gestores de Empresas e 

Investidores de uma forma em geral. 
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Anexos 

Anexo nº 1 - profissionais em função da idade  

Tabela do grau de participação das unidades amostrais dos profissionais em função da 

idade  

 Frequência Percentagem 

Percentagem 

válida 

Percentagem 

acumulada 

 

 

 

 

Válidos 

20 Até 
29 

19 

 
38.8 38.8 38.8 

 

30 Até 
39 

 

18 

 

36.7 36.7 75.5 

 

40 Até 
49 

8 16.3 16.3 91.8 

 

50 Até 
59 

 

2 
4.1 4.1 95.9 

 

60 Até 
69 

1 2.0 2.0 98.0 

70 Até 
79 

1 2.0 2.0 100.0 

 

Total 

 

49 

 

100.0 

 

100.0 
 

Fonte: Inquéritos aplicados 
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Anexo nº 2 - profissionais em função do sexo/ profissionais em função do grau académico 

 

Tabela do grau de participação das unidades amostrais dos profissionais em função do 

sexo 

 Frequência Percentagem 
Percentagem 

válida 

Percentagem 

acumulada 

 

Válidos 

Masculino 37 75.5 75.5 75.5 

Feminino 12 24.5 24.5 100.0 

Total 49 100.0 100.0  

 

 

 

Tabela do grau de participação das unidades amostrais dos profissionais em função do 

grau académico 

 Frequência Percentagem 
Percentagem 

válida 

Percentagem 

acumulada 

 

 

Válidos 

Ensino 

médio 
10 20.4 20.4 20.4 

Licenciado 38 77.6 77.6 98.0 

Mestre 1 2.0 2.0 100.0 

Total 49 100.0 100.0  

Fonte: Inquéritos aplicados. 
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Anexo nº 3 - experiência profissional/ categoria profissional 

 

Tabela do grau de participação por anos de serviço ou experiência profissional 

 Frequência Percentagem Percentagem válida 
Percentagem 

acumulaa 

Válidos Menos de 5 

anos 
16 32.7 32.7 32.7 

 Entre 6 a 10 

anos 
23 46.9 46.9 79.6 

 Entre 11 a 20 

anos 
7 14.3 14.3 93.9 

 Mais de 20 

anos 
3 6.1 6.1 100.0 

 Total 49 100.0 100.0  

Fonte: Inquéritos aplicados. 

 

Tabela grau de participação por categoria profissional 

 Frequência Percentagem Percentagem válida 
Percentagem 

acumulada 

 

Válidos 

Contabilista 46 93.9 93.9 93.9 

Outra 3 6.1 6.1 100.0 

Total 49 100.0 100.0  

Fonte: Inquéritos aplicados. 
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Anexo nº 4 - profissionais inscritos ou não na ordem 

 

Tabela do grau de participação dos profissionais inscritos ou não na ordem 

 Frequência Percentagem Percentagem válida 
Percentagem 

acumulada 

 

Válidos 

Sim 27 55.1 55.1 55.1 

Não 22 44.9 44.9 100.0 

Total 49 100.0 100.0  

Fonte: Inquéritos aplicados. 
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Anexo nº 5 - conhecimento sobre o Dec. 64/11 

 

Tabela de respostas dos profissionais sobre o grau de conhecimento sobre o Dec. 64/11 

 Frequência Percentagem 
Percentagem 

válida 

Percentagem 

acumulada 

 

 

Válidos 

Ouviu falar 22 44.9 44.9 44.9 

Já leu 11 22.4 22.4 67.3 

Desconhece 16 32.7 32.7 100.0 

Total 49 100.0 100.0  

Fonte: Inquéritos aplicados. 

 

 

Tabela de respostas dos profissionais sobre o grau de conhecimento sobre o Dec. 65/11 

 Frequência Percentagem Percentagem válida 
Percentagem 

acumulada 

 

 

Válidos 

Ouviu falar 20 40.8 40.8 40.8 

Já leu 11 22.4 22.4 63.3 

Desconhece 18 36.7 36.7 100.0 

Total 49 100.0 100.0  

Fonte: Inquéritos aplicados. 

 

 

 



 

76 

 

Anexo nº 6 - classificação das locadoras financeiras 

 

Tabela de respostas dos profissionais sobre a classificação das locadoras financeiras sob 

o ponto de vista dos profissionais 

 Frequência Percentagem 
Percentagem 
válida 

Percentagem 
acumulada 

 

 

Válidos 

Entidades 
financeiras que 
emprestam dinheiro 

11 22.4 22.4 22.4 

Entidades 
fornecedoras de 
imobilizados 

23 46.9 46.9 69.4 

Não sei 15 30.6 30.6 100.0 

Total 49 100.0 100.0  

Fonte: Inquéritos aplicados. 
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Anexo nº 7 - locação financeira 

 

Tabela de profissionais que já tiveram contacto com uma locação financeira 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Inquéritos aplicados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Frequência Percentagem Percentagem válida Percentagem 
acumulado 

 

Válidos 

Sim 2 4.1 4.1 4.1 

Não 47 95.9 95.9 100.0 

Total 49 100.0 100.0  
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Anexo nº 8 - critérios de contabilização 

 

Tabela respostas dos profisionais  os sobre critérios de contabilização 

 Frequência Percentag. 
Percentag. 

válida 

Percentag. 

acumulado 

 

 

 

 

Válidos 

Reconhecer a divida 
como empréstimo na 

conta 33. Outros 
Empréstimos 

13 26.5 26.5 26.5 

Reconhecer a divida 
na conta 37 outros 
valores a pagar - 
Fornecedor de 
imobilizado 

24 49.0 49.0 75.5 

Não sei 12 24.5 24.5 100.0 

Total 49 100.0 100.0  

Fonte: Inquéritos aplicados. 
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Anexo nº 9 - participação por género/ participação por idades 

 

Tabela de respostas dos gestores quanto ao  grau de participação por género 

 Frequência Percentagem Percentagem válida 
Percentagem 

acumulado 

 

Válidos 

Masculino 28 77.8 77.8 77.8 

Feminino 8 22.2 22.2 100.0 

Total 36 100.0 100.0  

Fonte: Inquéritos aplicados. 

 

 

Tabela de respostas dos gestores quanto ao grau de participação por idades 

 Frequência Percentagem 
Percentagem 

válida 

Percentagem 

acumulado 

 

 

 

Válidos 

20 Até 29 3 8.3 8.3 8.3 

30 Até 39 12 33.3 33.3 41.7 

40 Até 49 10 27.8 27.8 69.4 

50 Até 59 7 19.4 19.4 88.9 

60 Até 69 2 5.6 5.6 94.4 

70 Até 79 2 5.6 5.6 100.0 

Total 36 100.0 100.0  

Fonte: Inquéritos aplicados. 
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Anexo nº 10 - gestores  por função/ nível académico 

 

Tabela do grau de participação  dos gestores  por função 

 Frequênc. Percentag. 
Percentag. 

válida 

Percentag. 

acumulado 

 

Válidos 

Empresário/proprietário 31 86.1 86.1 86.1 

Administrador/emprega
do 

5 13.9 13.9 100.0 

Total 36 100.0 100.0  

Fonte: Inquéritos aplicados. 

 

 

 

Tabela do grau de participação  dos gestores quanto ao por nível académico 

 Frequência Percentagem 
Percentagem 

válida 

Percentagem 

acumulado 

 

Válidos 

Ensino médio 19 52.8 52.8 52.8 

Licenciado 14 38.9 38.9 91.7 

Mestre 3 8.3 8.3 100.0 

Total 36 100.0 100.0  

Fonte: Inquéritos aplicados. 
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Anexo nº 11 - ramo de negócio 

 

Tabela de respostas dos gestores quanto ao grau de participação por ramo de negócio 

 Frequência Percentagem 
Percentagem 

válida 

Percentagem 

acumulado 

 

 

 

Válidos 

Comércio 13 36.1 36.1 36.1 

Pescas 3 8.3 8.3 44.4 

Agricultura 4 11.1 11.1 55.6 

Hotelaria 6 16.7 16.7 72.2 

Transporte 3 8.3 8.3 80.6 

Educação e ensino 4 11.1 11.1 91.7 

Construção civil 
obras públicas 

1 2.8 2.8 94.4 

Outra 2 5.6 5.6 100.0 

Total 36 100.0 100.0  

Fonte: Inquéritos aplicados. 
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Anexo nº 12 - capitais/fonte financiamento 

 

Tabela de respostas dos gestores quanto ao o nível de dificuldades financeiras das 

empresas inquiridas 

 Frequência Percentagem Percentagem válida Porcentos acumulado 

 

Válidos 

Sim 32 88.9 88.9 88.9 

Não 4 11.1 11.1 100.0 

Total 36 100.0 100.0  

Fonte: Inquéritos aplicados. 

 

 

Tabela respostas dos gestores sobre a origem dos capitais/fonte financiamento  

 Frequência Percentagem 
Percentagem 

válida 

Percentagem 

acumulado 

 

 

Válidos 

Próprias 25 69.4 69.4 69.4 

De 

terceiros 
10 27.8 27.8 97.2 

Não sei 1 2.8 2.8 100.0 

Total 36 100.0 100.0  

Fonte: Inquéritos aplicados. 
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Anexo nº 13 - crédito bancário. 

 

Tabela do número dos gestores  inquiridos que já solicitaram crédito bancário. 

 Frequência Percentagem 
Percentagem 

válido 

Percentagem 

acumulado 

 

 

Válidos 

Sim 25 69.4 69.4 69.4 

Não 10 27.8 27.8 97.2 

Não 
sei 

1 2.8 2.8 100.0 

Total 36 100.0 100.0  

Fonte: Inquéritos aplicados. 

 
 

Tabela de respostas dos gestores quanto ao do grau de facilidade de acesso. 

 Frequência Percentagem 
Percentagem 

válida 

Percentagem 

acumulado 

 

 

 

Válidos 

Fácil acesso 3 8.3 12.0 12.0 

Acesso 

difícil 
6 16.7 24.0 36.0 

Acesso 

muito difícil 
16 44.4 64.0 100.0 

Total 25 69.4 100.0  

Perdidos Sistema 11 30.6   

Total 36 100.0   

Fonte: Inquéritos aplicados 
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Anexo nº 14 - grau de exigências de acesso   

 

Tabelade respostas dos gestores quanto ao grau de exigências de acesso   

 Frequência Percentagem 
Percentagem 

válida 

Percentagem 

acumulado 

 

 

 

Válidos 

Com poucas 

exigências 
1 2.8 2.8 2.8 

Com muitas 

exigências 
34 94.4 94.4 97.2 

Acessíveis 1 2.8 2.8 100.0 

Total 36 100.0 100.0  

Fonte: Inquéritos aplicados. 
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Anexo nº 15 - Dec. 64/11 

 

Tabela  sobre ograu de conhecimento sobre o Dec. 64/11 pelos gestores 

 Frequência Percentagem 
Percentagem 

válida 

Percentagem 

acumulado 

 

 

 

Válidos 

Ouviu falar 8 22.2 22.2 22.2 

Já leu 1 2.8 2.8 25.0 

Tem 
domínio 

2 5.6 5.6 30.6 

Desconhece 25 69.4 69.4 100.0 

Total 36 100.0 100.0  

Fonte: Inquéritos aplicados. 

 

Tabela sobre o  grau de conhecimento sobre o Dec. 65/11 pelos gestores 

 Frequência Percentagem 
Percentagem 

válida 

Percentagem 

acumulado 

 

 

Válidos 

Ouviu falar 6 16.7 16.7 16.7 

Já leu 1 2.8 2.8 19.4 

Tem 
domínio 

2 5.6 5.6 25.0 

Desconhece 27 75.0 75.0 100.0 

Total 36 100.0 100.0  

Fonte: Inquéritos aplicados. 
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Anexo nº 16 - locação financeira 

 

Tabela nº 3.24. Distribuição da classificação das sociedades de locação financeira 

 Frequência Percentagem 

Percentagem 

válida 

Percentagem 

acumulado 

 

 

Válidos 

Entidades 
financeiras que 
emprestam 
dinheiro 

7 19.4 19.4 19.4 

Entidades 
fornecedoras de 
imobilizados 

5 13.9 13.9 33.3 

Não sei 24 66.7 66.7 100.0 

Total 36 100.0 100.0  

Fonte: Inquéritos aplicados. 

 

Tabela nº 3.25. Número de inquiridos que já celebraram contratos de locação financeira 

 Frequência Percentagem Percentagem válida Percentagem acumulado 

Válidos Não 36 100.0 100.0 100.0 

Fonte: Inquéritos aplicados. 
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Anexo nº 17 - Plano financeiro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano financeiro 

 prestações   

datas capital no inicio Juros capital Total capital no fim 

1-Jul-10 8.500.000,00  487.313,85 487.313,85 8.012.686,15 

1-Out-10 8.012.686,15 160.253,72 327.060,13 487.313,85 7.525.372,30 

1-Jan-11 7.525.372,30 150.507,45 336.806,40 487.313,85 7.038.058,45 

1-Abr-11 7.038.058,45 140.761,17 346.552,68 487.313,85 6.550.744,60 

1-Jul-11 6.550.744,60 131.014,89 356.298,96 487.313,85 6.063.430,75 

1-Out-11 6.063.430,75 121.268,62 366.045,24 487.313,85 5.576.116,90 

1-Jan-12 5.576.116,90 111.522,34 375.791,51 487.313,85 5.088.803,05 

1-Abr-12 5.088.803,05 101.776,06 385.537,79 487.313,85 4.601.489,20 

1-Jul-12 4.601.489,20 92.029,78 395.284,07 487.313,85 4.114.175,35 

1-Out-12 4.114.175,35 82.283,51 405.030,34 487.313,85 3.626.861,50 

1-Jan-13 3.626.861,50 72.537,23 414.776,62 487.313,85 3.139.547,65 

1-Abr-13 3.139.547,65 62.790,95 424.522,90 487.313,85 2.652.233,80 

1-Jul-13 2.652.233,80 53.044,68 434.269,17 487.313,85 2.164.919,95 

1-Out-13 2.164.919,95 43.298,40 444.015,45 487.313,85 1.677.606,10 

1-Jan-14 1.677.606,10 33.552,12 453.761,73 487.313,85 1.190.292,25 

1-Abr-14 1.190.292,25 23.805,85 463.508,01 487.313,85 702.978,40 

1-Jul-14 702.978,40 14.059,57 473.254,28 487.313,85 215.664,55 

2-Jul-14 215.664,55 4.313,29 215.664,55 219.977,84 0,00 
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Anexo nº 18 - Inquéritos 

 

INQUÉRITO POR QUESTIONÁRIO SOBRE PROCEDIMENTO CONTABILISTICO DO 
LEASING FINANCEIRO 

O presente questionário tem como objetivo avaliar o nível de conhecimento sobre o instrumento Leasing 

Financeiro e sua aplicabilidade como fonte de financiamento e do seu impacto no plano geral de 

contabilidade. Solicita-se que leia convenientemente as questões porque sua honestidade para o estudo é de 

suma importância.  

Este trabalho é confidente não sendo necessário assinar o seu nome. 

 

Data:___/___/____ 

1. Dados dos Entrevistados 

Idade   

Sexo   

Licenciado  Mestrado  Doutorado   Outro  

 

2. Há quanto tempo exerce a profissão? 

  Menos de 5 anos       Entre 6 à 10 anos       Entre 11 à20 anos        Mais de 20 anos. 

 

3.  Categoria profissional: 

  Contabilista          Auditor                          Outras 
 

4.  Está inscrito na Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola? 

   Sim                       Não 
 

5. Sobre o Decreto Presidencial nº 64/11 de 18 de Abril que aprova o Regulamento do      

Contrato de Locação financeira diga: 

   Ouviu falar           Já leu               Tem domínio           Desconhece 

 

6. Sobre o Decreto Presidencial nº 65/11 de 18 de Abril que aprova o Regulamento Sobre       

 a Actividade das Sociedades de Locação Financeira 

  Ouviu falar         Já leu             Tem domínio           Desconhece 



 
 
 
 

7. Em sua opinião, como classifica as Sociedades de Locação Financeira a luz destes 

Decretos? 

 

Entidades Financeiras que “emprestam dinheiro”   

Entidades Fornecedoras de imobilizados 
 

 Não Sei 
 

 

8. Na sua vida profissional já se deparou com um fato patrimonial que envolvesse um 

contrato de locação financeira? 
  

Sim Não 
 

 

9. Na sua opinião que procedimento contabilitico considera mais correcto na óptica do 

locatário? 

 

 Reconhecer a dívida como um empréstimo na conta 33.9- Outros Empréstimos Obtidos  

  Reconhecer a divida em Outros valores a pagar, conta 37.1 - Fornecedores de imobilizado 

 

 Não Sei 
 

 

     Agradecemos a tua colaboração e acreditamos que o tempo e reflexão que dispensou nesta entrevista       
contribuirão para analisar os procedimentos contabilisticos do leasing financeiro. 

 

E-mail – santvelho@gmail.com 
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INQUÉRITO POR QUESTIONÁRIO SOBRE PROCEDIMENTO CONTABILISTICO DO 
LEASING FINANCEIRO 

O presente questionário tem como objetivo avaliar o nível de conhecimento sobre o instrumento Leasing 

Financeiro e sua aplicabilidade como fonte de financiamento e do seu impacto no plano geral de 

contabilidade. Solicita-se que leia convenientemente as questões porque sua honestidade para o estudo é de 

suma importância.  

Este trabalho é confidente não sendo necessário assinar o seu nome. 

 

Data:___/___/______/ 

1.Dados dos Entrevistados 

Idade   

Sexo   

Licenciado  Mestrado  Doutorado   Outro  

 

2.Qual é a sua função? 

        Empresário / Proprietário                                               Administrador / empregado 

 

3. Ramo de negócios 

   Comércio       Pescas      Agricultura         Hotelaria   Transporte  
                  Educação e Ensino       Construção civil             Outras     

      

4. A vossa empresa vive dificuldades financeiras? 

  Sim                   Não                               Não Sei          

    

5. Que fontes de financiamentos a empresa recorre para investir? 

  Fontes Próprias              Fontes de Terceiros              Não Sei 

 

6. Já solicitaramalgum crédito bancário? 

       Sim                  Não                             Não Sei 
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7.Se sim como o caracteriza: 

  De fácil acesso        Acesso difícil       

  Acesso muito difícil       Rejeitado 

 

8.  Como considera as condições de acesso? 

   Poucas exigências                   Com muitas exigências                  Acessíveis 

 

9.   Sobre o Decreto Presidencial nº 64/11 de 18 de Abril que aprova o Regulamento do      

Contrato de Locação financeira diga: 

          Ouviu falar                 Já leu                    Tem domínio              Desconheço 

 

 10. Sobre o Decreto Presidencial nº 65/11 de 18 de Abril que aprova o Regulamento 

Sobre a Actividade das Sociedades de Locação Financeira 

      Ouviu falar            Já leu            Tem domínio             Desconheço 

 

11.  Em sua opinião como caracterizaria as Sociedades de Locação Financeira a luz 

desse Decreto? 

      Entidades Financeiras que emprestam dinheiro  

    Entidades Fornecedoras de imobilizados    

     Não Sei 

 

12. Alguma vez celebrou um contrato de leasing financeiro? 

   Sim                     Não 

 

Agradecemos a sua colaboração e acreditamos que o tempo e reflexão que dispensou para responder 

o questionário contribuirão plenamente para atingir o fim que se pretende. 

E-mail – santvelho@gmail.com 


