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Objectivos Gerais

• Entender a relevância da Contabilidade nas 

cooperativas.

• Interpretar o relato das demonstrações 

Financeiras.

• Conhecer os principais instrumentos 

contabilísticos e sua aplicabilidade prática.

• Registar, controlar e gerir os dinheiros que entram 

e saem da Cooperativa.

• Ter uma fotografia, em cada momento, da 

realidade financeira da Cooperativa.
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Resultados Pretendidos

Os mentores devem assistir os dirigentes das 

cooperativas na entrega dos seguintes resultados:

• Ter um reporte contabilístico simples

• Ter uma conta bancária

• Emitir facturas quando aplicável

• Boa gestão da tesouraria

• Registo de uma folha de caixa mensal

• Registo do imobilizado

• Elaborar anualmente o inventário

• Boa orçamentação

• Seguir o calendário fiscal
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Ferramentas de Suporte

Para alcançar os resultados pretendidos, devem 

utilizar as seguintes ferramentas de suporte:

• Ferramenta 1: Demonstrações Financeiras (Balanço e DR)

• Ferramenta 2: Folha de caixa

• Ferramenta 3: Folha de tesouraria

• Ferramenta 4: Ficha e Lista de Imobilizado

• Ferramenta 5: Lista de Inventário

• Ferramenta 6: Modelo de factura

• Ferramenta 7: Modelo de folha de orçamento

• Ferramenta 8: Check List com as obrigações mensais

As ferramentas devem ser descarregadas, 

preenchidas juntamente com os dirigentes das 

Cooperativas e carregadas novamente na plataforma 

PROMOVE para validação.
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Agenda

1. Noção de Contabilidade

2. Plano Geral de Contabilidade (PGC)

3. Demonstrações Financeiras

4. Património e Inventário

5. Ligação entre Contabilidade e Impostos

6. Elaboração do Orçamento
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Noção de contabilidade | Conceito e Objetivos da Contabilidade

A Contabilidade existe para fazer reflectir a

actividade das empresas de uma forma

padronizada que possa ser lida, avaliada e

criticada, isto é, para a tomada de decisões da

gestão. Sendo assim, a contabilidade tem como

objectivo o fornecimento de informações.

Para atingir esta meta, a contabilidade

estabelece várias tarefas por forma a centralizar

os dados que vão entrando na empresa e

distribuir a informação que vai gerando.

As funções da contabilidade:

i. Registo

ii. Controlo

iii. Avaliação

iv. Previsão
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A contabilidade é um dos sistemas de 

informação mais significativos porque 

constitui a expressão monetária (em valor) de 

toda actividade da empresa. 

A Contabilidade permite:

1. Obter informação relevante sobre o património de

uma cooperativa,

2. Obter conhecimento sobre situação financeira e

económica de uma cooperativa,

3. Estabelecer a margem para os produtos,

4. Evidenciar o resultado obtido e obter histórico que 

permite perspetivar para onde é que a empresa 

deve encaminhar-se de futuro, 

5. Tomar decisões baseadas em dados objetivos.

Noção de contabilidade | Conceito e Objetivos da Contabilidade
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Noção de contabilidade | Conceito e Objetivos da Contabilidade

NÍVEL INTERNO

Gestores Auxiliar o cumprimento das suas responsabilidades de planeamento, tomada de decisões e
controlo

NÍVEL EXTERNO

Investidores Avaliar o retorno do investimento;
Auxiliar a tomada de decisão sobre comprar, reter ou vender;
Avaliar a capacidade da empresa pagar dividendos

Empregados Avaliar a capacidade da entidade de proporcionar emprego, remuneração e benefícios de
reforma

Financiadores Determinar a capacidade da entidade em solver, dentro do prazo, os compromissos com eles
assumidos; os empréstimos e os juros

Fornecedores 
e outros 
credores 

Determinar se as quantias que lhes são devidas serão pagas dentro do prazo.
Avaliar a capacidade da entidade em operar de forma continuada, caso estejam dependentes
da entidade.

Clientes Avaliar a capacidade da entidade em operar de forma continuada, caso hajam assumido
compromissos de longo prazo com a entidade ou dela estejam dependentes

Governo e 
seus 
departamento
s 

Avaliar a capacidade de alocação dos recursos;
Regulamentar a actividade das entidades;
Estabelecer políticas de tributação;
Servir de base ao apuramento do Rendimento Nacional e de Estatísticas semelhantes

Banca Avaliar a capacidade de suprir os seus compromissos com a banca. Retorno dos empréstimos

Para que serve a Contabilidade? Quais os utilizadores da Informação? 
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Exercício 

Noção de contabilidade | Conceito e Objetivos da Contabilidade

Exercício 1 – Reflexão sobre 

organização da documentação 

contabilística.
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1. Diário/separador de Caixa

2. Diário/separador de Bancos

3. Diário/separador de Compras

4. Diário/separador de Vendas

5. Diário/separador de Salários

6. Diversos

Noção de contabilidade | Conceito e Objetivos da Contabilidade
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• A contabilidade é a técnica de cálculo, registo e de representação de todas as

transformações sofridas pelo património de qualquer empresa no exercício da

sua actividade, de modo a saber em qualquer momento o seu valor e

composição.

• As relações com o exterior são relevadas através da Contabilidade Geral ou

Financeira que tem como objectivo apurar o lucro/prejuízo global da empresa e

construir um conjunto de demonstrações/mapas financeiros.

• As relações internas são relevadas através da Contabilidade Analítica ou de

Gestão que visa apurar os resultados por produtos/serviços ou departamentos

da empresa.

• A contabilidade deve ser capaz de responder a um vasto número de questões

fundamentais para a tomada de decisões, por exemplo:

• Qual é o produto mais rentável?

• Quanto custa produzir um bem ou um serviço?

• Qual o nível de produção necessário para a obtenção de determinado

resultado?

Resumo: Importante a Reter
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1. Noção de Contabilidade

2. Plano Geral de Contabilidade (PGC)

3. Demonstrações Financeiras

4. Património e Inventário
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Plano Geral de Contabilidade (PGC)

Plano Geral de Contabilidade

• O anterior Plano Oficial de Contabilidade (POC) que introduziu a normalização

contabilística, foi substituído mais tarde, pelo PGC (Plano Geral de Contabilidade).

• Trata-se de um conjunto de contas, utilizado de forma organizada para registar

todas as entradas e saídas financeiras de uma empresa/cooperativa.

• Como se pôde verificar pela definição, a contabilidade é um sistema de informação

sujeito a regras e procedimentos que foram criados no sentido de existir um

tratamento uniforme e padronizado da informação pelas várias empresas. Só

assim esta pode ser lida pelo conjunto diversificado de utilizadores identificados

anteriormente.

• A correta utilização do plano de contas torna possível a comparabilidade da

informação.
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Plano Geral de Contabilidade (PGC) | Normalização

Normalização

• É o processo que leva os diversos sistemas

de informação contabilística das várias

cooperativas a utilizar as mesmas contas,

critérios de avaliação e processos de

cálculo de custos e proveitos.

• A normalização contabilística consiste na

definição de um conjunto de regras e

princípios que visam:

i. construção de um quadro de contas

(nomenclaturas para o tipo de

operações);

ii. definição do conteúdo, regras e

relações entre contas;

iii. concepção de mapas modelo para as

demonstrações financeiras;

iv. definição dos princípios

contabilísticos e critérios de

valorimetria.
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Plano Geral de Contabilidade (PGC)

O PGC (Plano Geral de Contabilidade) proporcionou às empresas:

• Possibilidade de comparação imediata das informações contabilísticas;

• Informação padronizada aos que, pudessem estar interessados na obtenção de dados da 

empresa;

• Melhoria da organização dos serviços de contabilidade;

• Maior abertura aos sistemas informáticos de tratamento de dados.

Plano Geral de Contabilidade Angolano (PGCA)

✓ Aprovado pelo Decreto 82/01 de 16 de Novembro

✓ Tentativa de normalização contabilística:  tem como base 
as normas internacionais de contabilidade emitidas pelo 
IASB

✓ Não contempla a atividade agrária

✓ Não se aplica à banca nem às seguradoras
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✓ Estrutura e composição do PGCA:
1. Introdução
2. Demonstrações Financeiras
3. Políticas Contabilísticas
4. Quadro e Lista de Contas
5. Notas Explicativas

Plano Geral de Contabilidade (PGC) | Estrutura e composição do PGCA
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Características da informação financeira

Relevância e Materialidade

• A informação tem de ter impacto material suficiente para influenciar as decisões dos seus

utilizadores.

• As demonstrações financeiras devem evidenciar elementos que sejam materialmente relevantes.

Fiabilidade

• A fiabilidade depende de vários aspectos: o cumprimentos de regras e princípios, a correcta

documentação dos lançamentos efectuados, a neutralidade, a prudência e ser completa em todos

os aspectos materiais.

Comparabilidade

• A informação deve estar organizada e retratada de modo a ser comparável, ou seja os factos

devem ser registados de forma consistente e coerente.

• As Demonstrações financeiras devem apresentar sempre valores para o período a que se referem

e para o período anterior.

Compreensibilidade

• Determina a capacidade da informação financeira de ser compreendida.

Plano Geral de Contabilidade (PGC) | Informação Financeira



18

Plano Geral de Contabilidade (PGC) | Informação Financeira

Alguns Princípios Contabilísticos

Continuidade

• Considera-se que a cooperativa opera continuamente, com duração ilimitada.

• A continuidade ou não de uma cooperativa, deve ser considerada aquando da classificação e

avaliação das variações patrimoniais. Pois influencia o valor económico dos ativos e em alguns

casos dos passivos, especialmente quando existe um prazo previsto para a extinção da

cooperativa.

Acréscimo

• Os proveitos e custos devem ser reconhecidos no período a que se referem,

independentemente do momento em que ocorre o recebimento ou pagamento

• Não se aplica na elaboração da DFC.

Prudência

• Significa que é possível integrar nas contas um grau de precaução ao fazer as estimativas

exigidas em condições de incerteza.

• Determina a adoção do menor valor para os componentes do Ativo e do maior valor para os

componentes do Passivo.

• Baseia-se na premissa de “nunca antecipar lucros e prever possíveis prejuízos”.
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Alguns Princípios Contabilísticos

Consistência:

• Considera-se que a empresa não altera as políticas contabilísticas pelas quais se rege de um

exercício para o outro.

• No caso de ter de o fazer, deverá justifica-lo devidamente no anexo às demonstrações

financeiras.

Não compensação de saldos:

• Não devem ser efetuadas compensações de saldos entre activos e passivos.

• Custos e perdas | Proveitos e ganhos – devem ser apresnetados em separado, nã podem ser

compensados.

• Também não poderá haver compensação entre contas de despesas e de receitas.

Plano Geral de Contabilidade (PGC) | Princípios Contabilísticos

Critérios de valorimetria

• Os critérios de valorimetria também são regras (convenções) mas neste caso da forma como

devem ser valorizados os elementos patrimoniais. Esta valorização tem uma ligação intrínseca aos

princípios contabilísticos.
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Plano de Contas

• O Plano de Contas tem como finalidade orientar o

processo de reconhecimento das operações e

outros acontecimentos Contabilísticos, simplificar o

controlo dos registos efectuados e facilitar a

consulta de saldos e quantias para efeitos de

preparação das componentes das Demonstrações

Financeiras. E, na composição do Plano de Contas

existem nove (9) Classes.

Plano Geral de Contabilidade (PGC) | Plano de Contas

Recurso

Plano de contas

As Classes da Contabilidade Geral são:

• Classe 1 – Meios Fixos e Investimentos;

• Classe 2 – Existências;

• Classe 3 – Terceiros;

• Classe 4 – Meios Monetários;

• Classe 5 – Capital e Reservas;

• Classe 6 – Proveitos e Ganhos por natureza;

• Classe 7 – Custos e Perdas por natureza;

• Classe 8 – Resultados
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Conta
É um conjunto de elementos patrimoniais com características comuns e específicas e que se expressa em

unidades monetárias. O PGCA (Plano Geral de Contabilidade Angolano) apresenta contas de diferentes graus:

A) Contas de 1º grau B) Contas de 2º grau 

O seu código é formado por dois dígitos, indicando o

primeiro a classe a que pertence a referida conta e o

segundo a ordem da conta dentro da classe.

O seu código é formado por três dígitos, nos quais: 

• o primeiro dígito indica a classe;

• o segundo dígito indica a ordem dentro da classe;

• o terceiro dígito indica a ordem dentro da conta do 1º 

grau.

Neste caso estamos em presença de uma conta 

divisionária.

CONTA 2 1 
1 

L iConta do 1.º grau] 

Este dígito indica que a conta pertence 

à Classe 2 - Existências 

 
L 

CONTA  2   1 1
L.

 

1 
[ Conta do 1.0     grau -  Compras  ) 

[ Classe 2 - Existências ] 

Conta do 2.0     grau -  Matérias-primas 

Subsidiárias e de consumo 

C) Contas de 3º grau

O seu código é formado por quatro dígitos

l 
CONTA  3 1 1 1 

L. [ Conta do 3.0     grau -  Grupo  ] 

L [ Conta do 2.0    grau -  Clientes -  Correntes 

 

[ Conta do 1.0     grau -  Clientes  ] 

 

[ Classe 3 - Parceiros ] 
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As Classes de Contas do Plano, são:

Classe 0 Classe 1 a 8 Classe 9

• Contas de Ordem. Esta 

classe é de uso facultativo. 

Pode e deve ser utilizada 

para controlo de situações 

de direitos e 

responsabilidades da 

entidade para com terceiros 

e de terceiros para com a 

entidade, que de momento 

não afectam o seu 

património mas que no 

futuro o podem afectar, e 

que facilitem a respectiva

divulgação nas Notas às 

Contas;

• Contabilidade Geral. Estas 

classes são de uso 

obrigatório sempre que 

existam factos ou 

acontecimentos que pela 

sua natureza devam nelas 

ser registados (por serem 

as mais utilizadas, 

veremos, mais à frente, 

uma breve explicação a 

cada uma destas 8 

Classes) .

• Contabilidade Analítica

As Classes da Contabilidade Geral são:

• Classe 1 – Meios Fixos e 

Investimentos;

• Classe 2 – Existências;

• Classe 3 – Terceiros;

• Classe 4 – Meios Monetários;

• Classe 5 – Capital e Reservas;

• Classe 6 – Proveitos e Ganhos por 

natureza;

• Classe 7 – Custos e Perdas por 

natureza;

• Classe 8 – Resultados

Plano Geral de Contabilidade (PGC) | Plano de Contas
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Classe 1 - Meios Fixos e Investimentos

• Esta classe inclui os 

bens detidos com 

continuidade  ou 

permanência  e que 

não se destinem a 

ser vendidos ou 

transformados no 

decurso normal das 

operações da 

entidade , quer 

sejam de sua 

propriedade , quer 

estejam em regime 

de locação 

financeira.

• Compreende as 

imobilizações 

corpóreas e 

incorpóreas, os 

investimentos 

financeiros, 

imobilizações em 

curso, amortizações 

e provisões para 

investimentos 

financeiros.

Esta classe de contas 

compreende as 

seguintes subcontas:

11 - Imobilizações 

Corpóreas 

12 - Imobilizações 

Incorpóreas 

13 - Investimentos 

Financeiros 

14 - Imobilizações  em 

Curso 

18 - Amortizações 

Acumuladas

19 - Provisões para 

Investimentos 

Financeiros

11- Imobilizações Corpóreas Conceito

• São itens fáceis de identificar e valorizar, pois têm suporte 

físico e são detidos  para uso na produção ou fornecimento 

de bens ou serviços, para arrendamento a outros ou para 

fins administrativo os, os quais se espera que sejam usados 

durante mais do que um período.

12- Imobilizações Incorpóreas Conceito

• São meios mais difíceis de identificar e valorizar, uma vez 

que não têm substância física.

13-Investimentos Financeiros Conceito

• Esta conta integra as aplicações financeiras de carácter 

permanente.

14- Imobilizações em curso Conceito

• É uma conta onde serão contabilizados os equipamentos 

adquiridos e/ou substituídos ainda não concluídos à data de 

encerramento do exercício.

18- Amortizações Acumuladas

• A perda de valor ou desgaste do equipamento é inevitável, 

pois com o decorrer do tempo, os bens vão perdendo valor 

contabilístico devido à sua  utilização . Esta perda de valor 

deve ser contabilizada anualmente, seguindo critérios 

fiscalmente aceites.

• É uma conta onde se regista a desvalorização contabilística 

de um bem, devido à sua utilização.

• Os cálculos das amortizações são feitos com base no 

Cálculo das Quotas de Amortização

Quota de amortização

• Equivale à perda de valor contabilístico do imobilizado 

durante um exercício económico.
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Classe 2 - Existências

Esta classe inclui os inventários/existências:

• Detidos para venda no decurso da actividade

empresarial.

• No processo de produção para essa venda.

• Na forma de materiais consumíveis a serem 

aplicados no processo de produção ou na 

prestação de serviços.

• Esta classe de contas compreende  as 

seguintes subcontas:

21- Compras

22- Matérias-primas, subsidiárias e de 

consumo

23- Produtos e trabalhos em curso

24- Produtos acabados e intermédios

25- Subprodutos, desperdícios, resíduos e 

refugos 26 – Mercadorias

27- Matérias-primas, mercadorias e outras 

matérias em trânsito

28- Adiantamentos por conta de compras

29- Provisões para depreciação de existências
Classe 3 - Terceiros

• Esta classe destina-se a registar as operações relacionadas com clientes, fornecedores , pessoal , Estado 

e outros entes públicos, financiadores, accionistas, bem como outras operações com terceiros que não 

tenham cabimento nas contas anteriores ou noutras classes específicas.

• Incluem-se ainda nesta classe os outros valores a receber e a pagar (para permitir o registo dos gastos e 

dos rendimentos nos períodos a que respeitam) e as provisões .

• A movimentação das contas 31 a 36, são, normalmente as mais movimentadas no decorrer de 

qualquer exercício económico.
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Classe 4 – Meios Monetários

• Esta classe destina-se a registar os meios 

financeiros líquidos, que incluem quer  o 

dinheiro e depósitos bancários quer todos os 

activos ou passivos financeiros, cujos valores 

sejam reconhecidas na demonstração de 

resultados.

• Esta classe inclui as seguintes contas:

41 - Títulos negociáveis 

42 - Depósitos a prazo 

43 - Depósito a ordem 

45 - Caixa

49 - Provisões para aplicação de 

tesouraria

Classe 5 – Capital e Reservas

• É nesta classe que se registam os valores referentes ao Capital e às diferentes formas de este ser 

constituído, bem como as Reservas enquanto ajustamentos monetários possíveis de se efectuar.

Classe 6 – Proveitos e Ganhos por natureza

• Esta classe inclui os rendimentos e os ganhos 

respeitantes ao período.

• Para facilitar a compreensão do objectivo de 

existência de cada subconta desta classe, 

vamos fazer uma abordagem por meio de 

quadro.

• As contas de Proveitos por Natureza 

movimentam-se como as contas do 

passivo, da seguinte forma:



26

Classe 7 – Custos e Perdas por natureza

• Esta classe inclui os custos e os gastos 

respeitantes ao período. Para facilitar a 

compreensão do objectivo de existência de 

cada subconta desta classe, vamos fazer 

uma abordagem por meio de quadro.

• As contas de Custos por Natureza 

movimentam-se como as contas do 

activo, da seguinte forma:

Classe 8 - Resultados

Esta classe destina-se a apurar o resultado 

líquido do período. Apresenta como 

subcontas:

81 - Resultados Transitados 

82 - Resultados Operacionais 

83 - Resultados Financeiros

84 - Resultados Financeiros em filiais e 

associadas 

85 - Resultados Não Operacionais

86 - Resultados Extraordinários 

87 - Impostos sobre os Lucros

88 - Resultados Líquidos do Exercício

• Interessa nesta classe ficar a perceber 

que esta subdivisão de resultados 

servirá sempre de base para as 

Demonstrações Financeiras que serão 

preenchidas no final do exercício 

económico.

• Contudo, é na subconta 88 - Resultados 

Líquidos do Exercício que se agregam 

os saldos das contas 82 a 87, a fim de 

se fazer o apuramento do Resultado 

Líquido do Exercício.
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Resumindo

Plano Geral de Contabilidade (PGC) | Plano de Contas
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Exercício 

Plano Geral de Contabilidade (PGC)

Exercício 2 – Identificação de 

Classes

As Classes da Contabilidade Geral são:

• Classe 1 – Meios Fixos e 

Investimentos;

• Classe 2 – Existências;

• Classe 3 – Terceiros;

• Classe 4 – Meios Monetários;

• Classe 5 – Capital e Reservas;

• Classe 6 – Proveitos e Ganhos por 

natureza;

• Classe 7 – Custos e Perdas por 

natureza;

• Classe 8 – Resultados
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Plano Geral de Contabilidade (PGC)

1. A compra de uma resma de papel na cooperativa “XPTO” deve ser classificado como um proveito? 

V ou F – resposta certa:  Falso, sendo uma compra de material deve ser considerado um custo

2. O custo com a compra de um resma de papel deve ser registado na contabilidade a crédito na 

classe 7 do plano de contas?

V ou F - resposta certa:  Falso, sendo um custo deve ser debitada a classe 7

3. A venda a um cliente final de um kilo de “bananas” é um proveito?

V ou F – resposta certa: Verdade, deve ser considerado um proveito do exercício

4. A venda a um cliente final de um kilo de “bananas”, deve ser registada na contabilidade a crédito 

na classe 6 do plano de contas?

V ou F - resposta certa: Verdade, sendo um proveito devemos creditar a conta 6

5. O resultado antes de imposto é calculado pela diferença entre os proveitos do período deduzidas 

dos custos do período? Verdade, os proveitos menos os custos dão-nos o resultado antes de imposto
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ELEMENTOS OBRIGATÓRIOS DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS:
❑ Nome da entidade que relata
❑ O período de relato

✓ Regra geral, períodos de 12 meses, terminando a 31 de Dezembro
✓ Pode haver excepções, desde que devidamente justificadas

❑ Moeda de Relato
➢ Kwanza – Obrigatório por ser a moeda nacional
➢ Pode, em simultâneo serem elaboradas DFs em outras moedas

O que são Demonstrações Financeiras?

São relatórios de apresentação normalizada,

padronizada da situação financeira.

Apresentam a posição patrimonial e os

resultados de uma empresa/cooperativa

num determinado momento.

As empresas são obrigadas a prestar contas

anualmente através das demonstrações

financeiras.

É através das demonstrações 

financeiras que a direcção financeira, 

um novo investidor ou os sócios 

tomam as suas decisões de forma 

segura e justificada. São estas que 

permitem, por exemplo, que a 

organização consiga a aprovação de 

um financiamento, pois demonstram 

os recursos disponíveis em caixa, os 

depósitos e a capacidade para assumir 

as dívidas.

Demostrações Financeiras
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Segundo o Plano Geral de Contabilidade Angolano (PGCA), as Demonstrações Financeiras 

obrigatórias são:

1 - Balanço,

2 - Demonstração de Resultados (por funções ou por natureza), 

3 - Demonstração de Fluxos de Caixa 

4 – Notas às Contas (notas ao balanço e à demonstração de resultados)

Demostrações Financeiras

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS OBRIGATÓRIAS 

Balanço e Demonstração de resultados

• O Balanço e a Demonstração dos resultados são os mapas financeiros que constituem as peças

finais da contabilidade. O Balanço mostra um retracto da situação patrimonial da empresa. A

Demonstração de resultados mostra a actividade da empresa durante um determinado período e a

forma como esta mesma actividade contribuiu para a situação patrimonial relevada no Balanço.
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BALANÇO

É uma demonstração contabilística, destinada a evidenciar, quantitativamente e 
qualitativamente, numa determinada data, a posição patrimonial e financeira de 

uma entidade.

É constituído por:
• ACTIVO
• PASSIVO
• CAPITAL PRÓPRIO

Demostrações Financeiras | Balanço

A equação fundamental do balanço 

assegura que:

ACTIVOS = CAPITAL PRÓPRIO + PASSIVO
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Demostrações Financeiras | Balanço

ACTIVO:

Um activo é um recurso:

• Controlado por uma entidade

• Resultado de acontecimentos passados;

• e do qual se espera que fluam benefícios

económicos futuros para a entidade.

• Compreende as aplicações dos recursos

que a empresa possui => Investimento da

empresa.

PASSIVO:

É uma obrigação.

• Presente da empresa

• Proveniente de acontecimentos passados

• cuja liquidação se espera que resulte num

exfluxo de recursos da empresa que incorpora

benefícios económicos

• O Passivo pode ser interpretado como uma

fonte de financiamento externa à empresa =>

Capital Alheio

CAPITAL PRÓPRIO:

• Interesse residual no Activo, depois de deduzido o Passivo

• O Capital Próprio pode ser interpretado como uma fonte de financiamento interna da empresa que pode assumir duas 

formas:

✓ Entregas dos sócios em dinheiro ou espécie.

✓ Incorporação de resultados (Auto-financiamento).
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Exercício 3

Activo VS Passivo 

Demostrações Financeiras
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EXERCÍCIO

a) Agrupe os elementos em Activo e Passivo.

Recebimento em Numerário (dinheiro) – 200,00

Dívida a pagar (fornecedores) – 7.000,00

Edifício – 50.200,00

Dívidas a receber (clientes) – 4.000,00

Viatura (Equipamento de transporte) – 6.100,00

Empréstimo bancário de curto prazo (banco) – 50.000,00

Património e Inventário



37

RESPOSTAS

a) Agrupe os elementos em Activo e Passivo.

Numerário (dinheiro) – 200,00 -

Dívida a pagar (fornecedores) – 7.000,00 -

Edifício – 50.200,00 -

Dívidas a receber (clientes) – 4.000,00 -

Viatura (Equipamento de transporte) – 6.100,00 -

Empréstimo bancário de curto prazo (banco) – 50.000,00 -

Património e Inventário

PASSIVO

1. Dívida a pagar (fornecedores)

2. Empréstimo bancário de curto prazo

(banco)

ACTIVO

1. Numerário (dinheiro)

2. Edifício

3. Dívidas a receber (clientes)

4. Viatura (Equipamento de transporte)
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• A demonstração de resultados é o relatório que apresenta detalhadamente os rendimentos e os

gastos. É, portanto, esta que permite tirar conclusões acerca do resultado da empresa, ou seja,

verificar se obteve lucro ou prejuízo.

• Existem duas formas de apresentação desta demonstração financeira: por naturezas ou por

funções. Na primeira, os resultados são apurados segundo a sua natureza (CMVMC, custos com

pessoal, etc.). Na segunda, os resultados são expostos de acordo com as funções empresariais

(produção, comercial, administrativa ou financeira, por exemplo).

Proveitos:

Aumentos dos benefícios económicos, durante o período

Na forma de influxos ou melhorias de Activos ou Diminuições de Passivos

Que resultem em aumento nos Capitais Próprios

E não sejam relacionados com as contribuições dos participantes no Capital Próprio

Custos:

Diminuições dos benefícios económicos, durante o período

Na forma de exfluxos ou perdas de valor de Activos ou Aumento de Passivos

Que resultem em diminuição nos Capitais Próprios

E não sejam relacionados com as distribuições aos participantes no Capital Próprio

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS 

Demostrações Financeiras | Demostração de Resultados
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Resultados:

Existem diferentes tipos de resultados apurados, conforme as rúbricas de custos consideradas, até à determinação do 

resultado líquido do exercício.

Resultados operacionais:

É o resultado gerado pela actividade principal da cooperativa. É obtido pela diferença entre as vendas da cooperativa e os 

custos operacionais (compra de mercadorias e matérias-primas, salários e encargos, custos gerais de produção e 

amortização do imobilizado).

Resultados Financeiros:

Resultam da diferença entre proveitos e custos de natureza essencialmente financeira (juros pagos e recebidos, descontos de 

pronto pagamento obtidos e concedidos, rendimentos e encargos de participações de capital, etc.).

Resultado Liquido: 

Resulta da diferença entre os proveitos deduzidos dos custos, deduzida do imposto sobre o lucro. O Resultado Líquido faz a 

ligação entre Demonstração de Resultados e Balanço, sendo também incluído nesse último.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS 

Demostrações Financeiras | Demostração de Resultados
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• O propósito da demonstração de fluxos de caixa é prestar informação sobre os

recebimentos e pagamentos em dinheiro – numerário ou depósitos à ordem –

decorrentes da actividade normal da empresa. Pretende ainda mostrar de que forma foi

aplicado o dinheiro (investimentos) e de que modo foi obtido externamente

(financiamentos).

• Tendo a noção precisa de onde está a ser empregue o dinheiro, pode fazer-se um

planeamento mais fidedigno sobre os recursos disponíveis e necessários para cada

movimentação financeira. Assim, é possível, por exemplo, evitar atrasos nos pagamentos

aos fornecedores.

• Com base nesta demonstração, o gestor consegue ainda tomar decisões sobre que

aplicações serão mais vantajosas e o retorno que as mesmas lhe darão, a fim de traçar

as metas empresariais que mais facilmente possam ser cumpridas.

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA 

Demostrações Financeiras | Demonstração de Fluxos De Caixa 
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Demostrações Financeiras | Demostração de Resultados

Ferramentas de Suporte

Balanço

Representa a situação financeira 
ou patrimonial da empresa 
(bens, direitos e obrigações) num 
determinado momento

Representa o desempenho económico 
da organização

DR

Ano N Ano N-1

Activo não Corrente

Activos fixos tangíveis 0,00

Activos Biológicos

Activos intangíveis

0,00 0,00

Activos correntes

Inventários

Contas a receber (Clientes e outros Credores)

Disponibilidades (Banco e Cofre da empresa)

Outros activos Correntes

0,00 0,00

TOTAL DO ACTIVO 0,00 0,00

Fundos Patrimoniais e Passivo

Fundos 

Reservas Legais

Resultados Transitados

Resultado Líquido do Exercício 

Total do FP 0,00 0,00

Passivo não Corrente

Emprestimos de Médio e Longo Prazo

Impostos Deferidos

Provisões para Pensões

Provisões para outros Encargos e Riscos

0,00 0,00

Passivo Corrente

Contas a pagar 

Emprestimos de Curto prazo

Parte cor. Dos Emprestimos M/L Prazo…

Outros Passivos correntes

0,00 0,00

Total do passivo 0,00 0,00

Total de Capital Próprio e Passivo 0,00 0,00

Modelo de Balanço

EXERCÍCIO
NOTASACTIVOCOD Ano N Ano N-1

Vendas e serviços prestados

Subsidios à exploração

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas 

Fornecimentos e serviços externos

Gastos com pessoal

Provisões (aumento/redução)

Outros rendimentos e ganhos

Outros Custos e Perdas Operacionais 

Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos 0,00 0,00

Gastos / reversões de depreciação e amortização

Resultados operacionais (antes de gastos de financiamneto e impostos) 0,00 0,00

Juros e rendimentos similares obtidos

Juros e gastos similares suportados

Resultados antes de impostos: 0,00 0,00

Imposto sobre o Rendimento do período

Resultado Líquido do período 0,00 0,00

DESIGNAÇÃO
EXERCÍCIO

NOTAS

Modelo de Demonstração de Resultados
Empresa ….......................................................................................................

Demostração de Fluxos de Caixa para o Exercício findo em….............................

Valores expressos em …...............................

Ano 1 Ano n-1

Fluxo de Caixa das actividades Operacionais:

Recebimentos  de clientes …......................

Subsidios do estado

Pagamentos a fornecedores 

Pagamentos a empregados 

Caixa gerada pelas operações 0,00 0,00

Outros recebimentos/pagamentos

Fluxo de Caixa das actividades Operacionais (1) 0,00 0,00

FLUXO DE CAIXA DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO

Pagamentos respeitantes a:

Activos fixos tangíveis

Activos intangíveis

Investimentos financeiros

0,00 0,00

Recebimentos provenientes de:

Activos fixos tangíveis

Activos intangíveis

Investimentos financeiros

Subsídios de investimento

Juros e proveitos similares

Dividendos

0,00 0,00

Fluxos de caixa das actividades de investimento  (2) 0,00 0,00

FLUXOS DE CAIXA DAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Recebimentos provenientes de:

Financiamentos obtidos

Realizações de fundos patrimoniais

Cobertura de prejuízos

Doações

Outras operações de financiamento

0,00 0,00

Pagamentos respeitantes a:

Financiamentos obtidos

Juros e gastos similares

Reduções de fundos patrimoniais

Outras operações de financiamento

0,00 0,00

Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3) 0,00 0,00

Variação de caixa e seus equivalentes (4)=(1)+(2)+(3) 0,00 0,00

Efeito das diferenças de câmbio

Caixa e seus equivalentes no início do período 0,00

Caixa e seus equivalentes no fim do período 0,00 0,00

Modelo de Demostração de Fluxos de Caixa

DESIGNAÇÃO NOTAS
EXERCÍCIO

Fluxos de Caixa

Representa o movimento de 
dinheiro no período
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• As Notas às contas são um conjunto de divulgações (descrições narrativas e detalhes

de quantias) destinadas a fornecer informação adicional, que seja relevante às

necessidades dos utentes, acerca das rubricas do Balanço, da Demonstração de

Resultados e da Demonstração de Fluxos de caixa e acerca dos riscos e incertezas que

afectam a entidade e quaisquer recursos e obrigações não reconhecidos no Balanço

NOTAS AS CONTAS

RELEVÂNCIA E MATERIALIDADE NAS NOTAS ÀS CONTAS

Podem ser omitidas notas que não se considerem materiais ou relevantes para a tomada de
decisões por parte dos utentes.

Apenas para efeitos de elaboração das notas, convencionou-se que NÃO é obrigatória a
preparação da respectiva nota para rúbricas que apresentem valores inferiores a:

• 10% do TOTAL DO ACTIVO – rúbricas do Balanço
• 5% do TOTAL DOS PROVEITOS OPERACIONAIS – rúbricas da Demonstração de

Resultados
• Este critério aplica-se às divulgações da respectiva nota.

Demostrações Financeiras | Notas as Contas  
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Exercício 4

Demonstrações 

Financeiras

Demostrações Financeiras
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Demostrações Financeiras

EXERCÍCIO – DEMOSTRAÇÕES FINANCEIRAS

1. Diga quais são as Demostrações Financeiras Obrigatórias?

2. Qual da demonstração financeira evidencia o resultado liquido de uma empresa?

3. Para que serve o Balanço?

4. Qual é a Moeda de relato das Demostrações Financeiras em Angola?

5. As Notas as Contas podem ser Omitidas?
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Demostrações Financeiras

RESPOSTAS:

1. Diga quais são as Demostrações Financeiras Obrigatórias?

R: Segundo o PGC, as Demonstrações Financeiras Obrigatórias são: O Balanço, Demonstração de 

Resultados, Demonstração de Fluxos de Caixa e Notas às Contas

2. Qual da demonstração financeira evidencia o resultado liquido de uma empresa?

R:  DR

3.Para que serve o Balanço?

R: O Balanço serve para evidenciar quantitativa e qualitativamente, num determinado período, a posição 

patrimonial e financeira de uma Empresa.

4. Qual é a Moeda de relato das Demostrações Financeiras em Angola?

R: A Moeda de relato obrigatória das Demostrações Financeiras é o Kwanza, por ser a moeda nacional.

5. As Notas as Contas podem ser Omitidas?

R: Segundo o PGC, podem ser omitidas notas que não se considerem materiais ou relevantes para a 

tomada de decisões por parte dos utentes.
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Resumo:

- As empresas são obrigadas a prestar contas anualmente submetendo as Demonstrações Financeiras;

- É através das Demonstrações Financeiras que a Direcção Financeira, um novo investidor ou os sócios

tomam as suas decisões de forma segura e justificada;

- As Demonstrações Financeiras obrigatórias são: o Balanço, Demonstração de Resultados,

Demonstração de Fluxos de Caixa e Notas as Contas;

- A Moeda de relato obrigatória das Demostrações Financeiras é o Kwanza, por ser a moeda nacional;

- O período de relato das Demostrações Financeiras, Regra geral, é 12 meses, considerando o ano civil de

01 de janeiro a 31 de Dezembro. Contudo, pode haver excepções, desde que devidamente justificadas;

- A Demonstração de Resultados é o relatório que permite tirar conclusões acerca do resultado da

empresa, ou seja, verificar se obteve Lucro ou Prejuízo;

- O propósito da Demonstração de Fluxos de Caixa é prestar informação sobre os recebimentos e

pagamentos em dinheiro decorrentes da actividade normal da empresa.

Demostrações Financeiras
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Agenda

1. Noção de Contabilidade

2. Plano Geral de Contabilidade (PGC)

3. Demonstrações Financeiras

4. Património e Inventário

5. Ligação entre Contabilidade e Impostos

6. Elaboração do Orçamento
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PATRIMÓNIO

• Todos sabemos que o ser humano é um ser social, logo, estabelece relações de interdependência com os

restantes elementos da sociedade.

• Sendo assim, para sobreviver e se afirmar, o ser humano tende a adquirir certos produtos que denomina

de “seus”, assim como tende a solicitar empréstimos a particulares ou a entidades bancárias para os poder

adquirir.

• É assim que se constrói aquilo a que, a partir deste módulo, vamos chamar de património.

Assim, PATRIMÓNIO é, normalmente, constituído pelo seguinte conjunto:

• Bens - edifícios, viaturas, materiais, máquinas, dinheiro, acções, etc.

• Direitos - dívidas de clientes ou outro tipo de devedor.

• Obrigações – dívidas a fornecedores, ao banco ou outro tipo de credor.

Cada um destes elementos (edifícios, dívidas a receber ou a pagar) é designado por elemento patrimonial.

Estes elementos têm à partida uma utilização, um objectivo para a cooperativa (dependendo da sua

actividade). Por exemplo, uma máquina de corte de lenha só faz sentido numa empresa dedicada à indústria

da madeira, a farinha como material só é adquirida se for para ser aplicada numa fábrica panificadora, etc.

Por outro lado, são passíveis de ser valorizados, isto é, é possível atribuir-lhes um valor em dinheiro.

É o conjunto de bens (materiais), direitos (sobre bens) e obrigações afectos a 

determinada empresa. Os bens e direitos acrescem valor ao património e as 

obrigações diminuem o seu valor.

Património e Inventário | Património
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Dentro destes elementos patrimoniais há que identificar quais constituem bens, direitos ou 

obrigações, por exemplo:

Bens Direitos Obrigações

• Um armazém, mobiliário 

diverso, equipamento 

informático, viaturas, 

mercadorias, dinheiro no 

cofre, depósito à ordem.

• Acções de empresas, letras 

a receber, bilhetes de 

tesouro, cheques 

recebidos de clientes.

• Dívidas a fornecedores, 

impostos retidos aos 

empregados.

Os bens e direitos são elementos patrimoniais activo e fazem parte do Activo e as obrigações são

elementos patrimoniais passivos e fazem parte do Passivo. Os elementos patrimoniais activos são

também designados por positivos e os elementos patrimoniais passivos de negativos.

• Activo: é o conjunto de elementos patrimoniais positivos que a empresa possui, os bens, as dívidas

que tem a receber (os direitos) e o seu respectivo valor.

• Passivo: é o conjunto de elementos patrimoniais negativos relativos às dívidas a pagar

(obrigações).

Os elementos patrimoniais são agrupáveis em classes para efeitos de registo: Activo e Passivo.

Património e Inventário | Património
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• Património bruto: O activo ou o conjunto de bens e direitos também toma a

designação de património bruto.

• Património global: O património integra, assim, não só aquilo que a empresa

possui (bens + direitos), como aquilo que a empresa deve (obrigações). O

conjunto constituído pelo que a empresa possui e pelo que a empresa deve

denomina-se património global.

• Património líquido: Se apenas tivermos em consideração aquilo que a empresa

efectivamente possui depois de saldar as suas obrigações, isto é, o conjunto de

bens e direitos menos o conjunto de obrigações, estamos a identificar o

património líquido.

• Situação liquida positiva (Ativo>Passivo)

• Situação liquida nula (Ativo=Passivo)

• Situação liquida negativa (Ativo<Passivo)

Património e Inventário | Património
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Sistematização dos Elementos Patrimoniais

Agora que já são conhecidas as características principais do património e das classes patrimoniais, há 

que aprofundar estas questões. O desenvolvimento deste tema consiste em identificar os elementos 

e grupos patrimoniais que fazem parte do Activo, do Passivo e da Situação líquida (Capital próprio).

Activo 

•Os elementos patrimoniais que fazem parte do activo distribuem-se pelos seguintes grupos:

• Os créditos ou dívidas a receber, titulados ou não por letras e livranças, que serão 

posteriormente cobrados a curto, médio e longo prazo;

• Curto prazo: menor ou igual a um ano;

• Médio e Longo prazo: superior a uma ano.

• As existências em armazém que se transformam em numerário, no caso de serem vendidas 

a pronto, ou em créditos, no caso de serem vendidas a prazo. Inclui bens para serem 

transformados por empresas industriais ou bens para revenda em empresas comerciais;

• Os elementos não destinados à venda que auxiliam a empresa a atingir os seus objectivos e 

a prosseguir com a sua actividade. Estes bens também são designados por imobilizações;

• As disponibilidades, imediatas ou não, incluem dinheiro em caixa, depósitos à ordem, 

depósitos a prazo, etc.

•O Activo é constituído pelo montante de valores utilizados pela empresa no desempenho da sua 

actividade. Isto é, as aplicações da empresa dos capitais (próprios ou alheios) postos à sua disposição.

Património e Inventário | Sistematização dos Elementos Patrimoniais
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Passivo 

•Do passivo fazem parte:

• Os débitos, ou as dívidas a pagar, representadas, ou não, por letras e livranças a pagar a curto,

médio e longo prazo. O que significa que o Passivo é constituído pelo conjunto de valores utilizados

pela empresa mas que não são sua pertença. São os valores sobre que incidem direitos de terceiros

e que constituem capital alheio. Isto é, capitais com origem em entidade diferente da empresa.

Capital próprio (Situação líquida)

•Os elementos que fazem parte do capital próprio são:

• O valor que se afectou à empresa inicialmente, ou seja, o capital inicial;

• Os resultados – lucros ou prejuízos – obtidos em exercícios anteriores;

• As reservas que se foram constituindo ao longo dos exercícios, para posterior incorporação no

capital social (representa o direito dos detentores de capital sobre os valores da empresa);

• Os resultados obtidos durante o próprio exercício corrente (o ano)

O valor do capital próprio representa o montante de recursos postos à disposição da empresa pelos seus

proprietários e os montantes gerados pela própria empresa. Tanto o passivo como o capital próprio

constituem recursos para a empresa.

Conclusão

A partir dos elementos Patrimoniais e do Inventário podemos chegar à Representação Patrimonial de uma

Empresa, a qual é feita através de uma demonstração contabilística destinada a evidenciar quantitativa e

qualitativamente, numa determinada data, a posição patrimonial e financeira de uma Empresa, a essa

demonstração é-lhe dado o nome de BALANÇO .

Património e Inventário | Sistematização dos Elementos Patrimoniais
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INVENTÁRIO: É uma relação/lista dos elementos patrimoniais das cooperativas com a indicação da

sua quantidade e valor.

Uma cooperativa possui bens, direitos e obrigações que fazem parte integrante do seu património, o

documento que mostra em qualquer momento a composição e valor do património é o inventário.

Para se poder elaborar um inventário é preciso conhecer os elementos constantes do património,

dar-lhes uma descrição adequada, ou seja, uma descrição que permita a sua rápida e correcta

identificação e atribuir-lhes um valor.

Num inventário devem considerar-se quatro fases:

• 1ª Identificação: Verificação dos elementos existentes, sua contagem (ou medição, conforme o

caso).

• 2ª Classificação: Agrupamento dos elementos patrimoniais, segundo a sua natureza.

• 3ª Descrição: Indicação pormenorizada dos elementos já agrupados de acordo com a natureza

dos mesmos.

• 4ª Valorização: Atribuição de valor monetário aos elementos patrimoniais.

Que elementos entram para efeitos de inventário?

• Bens materiais: cadeiras, máquinas, secretárias, estantes, veículos, edifícios, armazéns,

matérias-primas, embalagens;

• Direitos e obrigações: reflectem a relação da empresa com fornecedores, clientes, bancos,

sócios, Estado e outros;

Património e Inventário | Inventário
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Os inventários podem ter várias classificações dependendo da função que estejamos a referir:

Âmbito

Quanto ao âmbito:

• Geral: abrange o património total da empresa;

• Parcial: abarca apenas alguns elementos patrimoniais. Por exemplo, a inventariação de

mercadorias ou a inventariação do imobilizado da empresa.

Disposição

Quanto à disposição dos elementos patrimoniais:

• Simples, corrido ou empírico: os elementos aparecem dispostos sem obedecer a qualquer

ordem;

• Classificado ou selectivo: os elementos aparecem agrupados, segundo a sua natureza,

característica ou funções.

Momento

Quanto ao momento da sua execução

• Inicial: se o inventário é elaborado aquando a organização da escrita;

• Final: se elaborado no final do ano para determinação dos resultados finais, com a data de

encerramento.

Património e Inventário | Inventário
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Periodicidade

Quanto à periodicidade da sua elaboração:

• Periódicos, ordinários ou de verificação: Se forem elaborados ao longo do ano apenas para

controlar os elementos patrimoniais (na maior parte das empresas este tipo de inventário é feito

no final do ano);

• Extraordinários: ocorrem com carácter excepcional na empresa para proceder, por exemplo, a

uma liquidação.

Forma

Quanto à forma como são descritos os elementos patrimoniais:

• Analíticos: quando descrevem minuciosamente todos os elementos patrimoniais das diferentes

contas (grupos homogéneos);

• Sintéticos: apresentam apenas os resumos das várias classes de valores, isto é, o título e o total

de cada conta.

Património e Inventário | Inventário
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Exercício 5

Património e 

Inventário  

Património e Inventário
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EXERCÍCIO

a) Identifique os bens, direitos e as obrigações

Recebimento em Numerário (dinheiro) – 200,00

Dívida a pagar (fornecedores) – 7.000,00

Edifício – 50.200,00

Dívidas a receber (clientes) – 4.000,00

Viatura (Equipamento de transporte) – 6.100,00

Empréstimo bancário de curto prazo (banco) – 50.000,00

Património e Inventário
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RESPOSTAS

a) Identifique os bens, direitos e as obrigações

Numerário (dinheiro) – 200,00

Dívida a pagar (fornecedores) – 7.000,00

Edifício – 50.200,00

Dívidas a receber (clientes) – 4.000,00

Viatura (Equipamento de transporte) – 6.100,00

Empréstimo bancário de curto prazo (banco) – 50.000,00

Património e Inventário

Obrigação

1. Dívida a pagar (fornecedores)

2. Empréstimo bancário de curto prazo

(banco)

Bem

1. Numerário (dinheiro)

2. Edifício

3. Viatura (Equipamento de transporte)

Direito

1. Dívidas a receber (clientes)
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Resumo:

- É o conjunto de bens (materiais), direitos (sobre bens) e obrigações afectos a determinada

empresa

- Os bens e direitos acrescem valor ao património e as obrigações diminuem o seu valor.

- Activo é o conjunto de elementos patrimoniais positivos que a empresa possui, os bens, as

dívidas que tem a receber (os direitos) e o seu respectivo valor.

- Passivo é o conjunto de elementos patrimoniais negativos relativos às dívidas a pagar

(obrigações).

- O Inventário é uma lista onde encontram-se agrupados os elementos patímoniais, com

indicação da sua quantidade e Valor

Património e Inventário
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Agenda

1. Noção de Contabilidade

2. Plano Geral de Contabilidade (PGC)

3. Demonstrações Financeiras

4. Património e Inventário

5. Ligação entre Contabilidade e Impostos

6. Elaboração do Orçamento
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As obrigações fiscais da Cooperativa, à semelhança das demais 

pessoas colectivas, devem ser cumpridas:

• IVA - Trimestralmente (Abril, Julho, Outubro e Janeiro) quanto 

ao imposto IVA, cuja taxa é de 14%.

• INSS - A Cooperativa deve cumprir junto da Segurança Social, 

tal como as sociedades comerciais em geral e de acordo com 

a legislação em vigor, quanto aos trabalhadores assalariados, 

o pagamento das contribuições mensalmente. A taxa de 

Segurança Social para o trabalhador é de 3% e para a 

entidade contratante é de 8%.

• IRT - A Cooperativa deve fazer a retenção do Imposto sobre o 

Rendimento do Trabalho (IRT), ficando isentos os salários até 

70 mil Kw (Lei 28/20 de 22 de Julho). 

• II - Anualmente quanto ao imposto de Imposto Industrial (II), 

cujo pagamento deverá ser efectuado até final do mês de 

Maio. A taxa é variável consoante as transações, a natureza 

dos bens e o volume de negócios efectuados pela 

Cooperativa. Essa avaliação é efectuada pela Direcção e pelo 

Fiscal Único. 

Ligação da contabilidade aos impostos
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Check List
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A conta 34 – Estado

• Na conta 34 – Estado - registam-se os impostos a pagar ao Estado, podendo também serem

registados eventuais créditos com esta natureza.

• Regra geral, os impostos passam por quatro fases/momentos:

1. A incidência define quais os actos ou situações sujeitas a imposto e as pessoas ou

entidades sobre as quais recai o dever de o prestar;

2. O lançamento, correspondente à série de operações administrativas conducentes à

identificação do sujeito passivo do imposto e à determinação da matéria colectável;

3. A liquidação, correspondente à aplicação da respectiva taxa à matéria colectável para

efeitos da determinação do montante de imposto a pagar – i.e. a colecta; e

4. A cobrança, correspondente à operação administrativa que visa a entrada do imposto

junto dos cofres do Estado.

Contabilidade e Impostos

O Imposto é um tributo obrigatório cobrado pelo Estado
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A conta 34 – Estado

• Os movimentos da conta 34 Estado resultam essencialmente de duas das fases supra:

o Liquidação quando é apurado o imposto a pagar, através da constituição de um passivo

perante o Estado

o Cobrança quando a Empresa procede ao pagamento do imposto liquidado, anulando o

passivo por contrapartida de uma saída de meios financeiros.

• A conta 34 Estado credita-se assim pelo reconhecimento das dívidas da Empresa ao Estado e

debita-se pelo pagamento dessas dívidas. Apesar de, regra geral, esta conta apresentar saldo

credor, a mesma pode apresentar saldo devedor nos casos em que a empresa tem imposto a

recuperar ou quando efectua pagamentos por conta.

• A conta 34 subdivide-se em:

34.1 – Imposto sobre os Lucros;

34.2 – Imposto de Produção e Consumo;

34.3 – Imposto sobre o Rendimento de Trabalho (IRT);

34.4 – Imposto de Circulação;

34.5 – Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA);

34.8 – Subsídios a preços;

34.9 – Outros Impostos.

Contabilidade e Impostos
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Imposto sobre os Lucros (conta 34.1 do PGC)

• Esta conta destina-se a evidenciar a dívida da entidade relativa a imposto sobre os lucros.

• A Conta 34.1 é debitada pelos pagamentos por conta efectuados e as eventuais retenções

feitas por terceiros aquando da colocação de rendimentos à disposição da entidade.

• E, é creditada pela estimativa do imposto a pagar ao Estado pelo exercício económico, que no

fim do período será calculado e registar-se-á a crédito desta conta por débito de 87- Imposto

sobre Lucros.

• Para efeitos de informação e para que os valores constantes da declaração periódica de

rendimentos Modelo 1 sejam concordantes com a contabilidade, sugerimos a subdivisão desta

conta por realidades, por exemplo:

34.1.1 Pagamentos por conta/liquidação e pagamento provisório sobre vendas;

34.1.2 Retenções na fonte efectuadas por terceiros;

34.1.3 Imposto estimado

34.1.4 Imposto liquidado

34.1.5 Apuramento

34.1.6 Imposto a pagar

34.1.7 Imposto a recupera

Contabilidade e Impostos
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Imposto de produção e consumo (conta 34.2 do PGC)

• Esta conta movimenta a crédito o imposto que incide sobre os serviços prestados por

entidades residentes em Angola, mas também os serviços contratados a fornecedores não-

residentes por parte de entidades residentes e sujeitas a imposto industrial.

• É um tipo de imposto monofásico que apesar de poder ser repercutido à entidade que produz

ou consome bens e serviços, esta não dispõe de qualquer mecanismo de dedução ou crédito

que lhe permita recuperar o imposto suportado.

• Este imposto está sujeito às taxas estabelecidas pela Tabela Fiscal.

O valor tributável:

O valor sobre o qual incide a taxa do imposto será constituído pelo valor das vendas e serviços

constantes da factura com exclusão de descontos, bónus ou abatimentos.

Imposto de Rendimento de Trabalho – IRT (conta 34.3 do PGC)

• Esta conta movimenta a crédito o imposto deduzido aos trabalhadores, pelo rendimento do

seu trabalho, apurado aquando do processamento de salários com base na Tabela de IRT em

vigor.

• É uma conta que é saldada por contrapartida de meios monetários aquando do respectivo

pagamento ao Estado.

Contabilidade e Impostos
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Imposto de Circulação (conta 34.4 do PGC)

• Esta conta destina-se a registar as relações com o Estado no que se refere ao Imposto de 

Circulação.

Subsídios a Preços (conta 34.8 do PGC)

• Esta conta, de natureza devedora, destina-se a registar o complemento a receber do Estado,

resultante do diferencial entre o preço de venda estabelecida pela empresa e o preço de venda

ao público.

Outros Impostos (conta 34.9 do PGC)

• Esta conta destina-se a registar as relações com o estado no que se refere a outros impostos 

que não os referidos anteriormente, tais como: 

o Imposto de Sêlo, 

o IPU,

o IAC, 

o etc.

Contabilidade e Impostos
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Imposto sobre o Valor Acrescentado – IVA (conta 34.5 do PGC)

Lei nº 42/20, de 31 de Dezembro – Aprova o OGE de 2021

Regimes de tributação do imposto:

• Regime Geral

• Regime Simplificado

• Regime de Exclusão

• O IVA é um imposto que incide sobre o consumo ou sobre a despesa e 

tributa o valor acrescentado das transações efetuadas pelo contribuinte.
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Imposto sobre o Valor Acrescentado – IVA (conta 34.5 do PGC)

Lei nº 42/20, de 31 de Dezembro – Aprova o OGE de 2021

REGIME GERAL

• Obrigatório para VN > 350 Milhões de Kwanzas;

• É Obrigatório ter software certificado;

• É obrigatório o envio do SAFT mensal.

• Entrega da Declaração mensal até ao último dia do mês seguinte e pagamento até ao

último dia útil do mês seguinte (Ex. Fev 2021 entrega até dia 28/02 mas o pagamento até

dia 26/02, por isso quem tiver iva a pagar tem de entregar até 26/02 quem tem iva a

recuperar pode entregar até dia 28/02);

• Líquida iva nas operações ativas:

✓ - 14% no Geral;

✓ - 2% em cabinda;

✓ - 5% em alguns bens de cesta básica;

• 0% existe algumas isenções (Ex. Rendas).

• Quem tem atividades mistas tem de aplicar o Pro rata para a dedução do iva nas

aquisições;

• Tem de permanecer no mínimo por um período de 5 anos.

Regime de Caixa

• Tem obrigatoriedade de Levantar o sigilo bancário à AGT e não pode efetuar qualquer

transação em cash (só movimentos bancários); Logo ninguém deve de aderir a este

regime. O
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Imposto sobre o Valor Acrescentado – IVA (conta 34.5 do PGC)

Lei nº 42/20, de 31 de Dezembro – Aprova o OGE de 2021

REGIME SIMPLIFICADO

• VN < 350 Milhões de Kwanzas e não esteja inscrito na RF dos grandes contribuintes;

• É obrigatório ter software certificado;

• É obrigatório o envio do SAFT mensal.

• Entrega da Declaração mensal até ao último dia do mês seguinte e pagamento até ao

último dia útil do mês seguinte (Ex. Fev 2021 entrega até dia 28/02 mas o pagamento até

dia 26/02, por isso quem tiver iva a pagar tem de entregar até 26/02 quem tem iva a

recuperar pode entregar até dia 28/02);

• Entrega ao estado 7% de iva da Faturação recebida, estes 7% não são cobrados ao cliente.

• Entrega também 7% de Imposto Selo para recebimentos de faturação isenta iva;

• Deduz 7% do iva suportado (Nota: Não é 7% dos 14%, mas sim 7% sobre os 14%);

• Entrega também ao estado 7% de iva dos serviços adquiridos a prestadores estrangeiros;

• A qualquer altura pode optar pelo regime geral de IVA.

REGIME EXCLUSÃO

• Não tem qualquer obrigação de iva;

• Entrega 1% de Imposto Selo sobre os rendimentos ( anual ou mensal).
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Imposto sobre o Valor Acrescentado – IVA (conta 34.5 do PGC)

Lei nº 42/20, de 31 de Dezembro – Aprova o OGE de 2021

REGIME TRANSITÓRIO

• O Regime Transitório do IVA é regulado no artigo 4.º da Lei que aprova o IVA, conjugado,

com artigo 5.º da Lei n.º 17/19 – Lei da Alteração do IVA, cessou a sua vigência por

caducidade no dia 31 de Dezembro de 2020.

O Regime Transitório cessou a sua vigência por caducidade no ordenamento Jurídico

angolano, apesar disso às suas obrigações declarativas e o pagamento de impostos por

parte dos contribuintes permanecem vigentes para factos tributários com incidência

ocorrido entre 1 e Outubro de 2019 e 31 de Dezembro de 2020.
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O que está sujeito a IVA?

Transmissões de 
bens 

(n.º 1, a) 

Prestações de 
serviços               
(n.º 1, a) 

Importações de 
bens                         

(n.º 1, b) 

Extensão do espaço terreste, as
águas interiores e o mar
territorial, o espaço aéreo, o
solo e o subsolo, o fundo
marinho e os leitos
correspondentes, tal como se
encontra definido no nº. 2 do
artigo 3.º da C.R.A. (art.1º)

Efectuadas no 
Território Nacional a 

título oneroso 
por um Sujeito Passivo

INCIDÊNCIA OBJECTIVA/REAL – art. 3º

IVA - Suas implicações Contabilísticas e Fiscais

Factos económicos 
designados na lei que 
geram a obrigação de 

liquidar o IVA.
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Pessoas singulares 
e colectivas

(n.º 1 e  2)

INCIDÊNCIA SUBJECTIVA – art. 4º

Quem está sujeito a IVA? 
Quem são os sujeitos passivos do imposto?

Quando exerçam as 
actividades económicas 

da al. a), n.º 1, art. 4.º

Subjectiva/Pessoal
Pessoas designadas na
lei que têm a obrigação
de repercutir o IVA, ou
seja, adicionar o imposto
liquidado ao valor da
factura ou documento
equivalente para efeito
da sua exigência aos
adquirentes dos bens ou
destinatário dos serviço.

IVA - Suas implicações Contabilísticas e Fiscais
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De um modo independente, exerçam,
actividades económicas, de produção,
comércio ou prestação de serviços,
profissões liberais, as actividades
extractivas, agrícola, aquícola, apícola,
avícola, pecuária, piscatória, silvícola

Vendedores de bens e prestadores de 
serviços

Não são sujeitos passivos os
assalariados e outras pessoas que se
encontram vinculados à entidade patronal

Realizem importações de bens nos
termos da legislação aduaneira

Adquirentes de bens e 
serviços 

Pessoas singulares e colectivas (n.º 1, 2, 3)

Mencionem indevidamente IVA em
factura ou documento equivalente

Sejam sujeitos passivos do imposto
adquirentes de serviços a
entidades não residentes sem
domicílio, sede ou estabelecimento
estável no território nacional, nos
termos do n.º 2, art.º 29.º
{Inversão do sujeito passivo -
Reverse Charge}

IVA - Suas implicações Contabilísticas e Fiscais
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Quando não actuem dentro dos poderes de 
autoridade e efectuem operações 

tributáveis

75

- O Estado, entidades governamentais, os Institutos Públicos e as
Autarquias Locais;

- As instituições públicas de previdência e segurança social;

- Os partidos e coligações políticas, os sindicatos, e as instituições
religiosas legalmente constituídas

IVA - Suas implicações Contabilísticas e Fiscais
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Resumo:

- Os impostos a pagar ao Estado registam-se na conta 34

- OS impostos passam por quatro fases (4) : Incidência, lançamento, liquidação e cobrança.

- A conta 34 subdivide-se em:

34.1 – Imposto sobre os Lucros;
34.2 – Imposto de Produção e Consumo;
34.3 – Imposto sobre o Rendimento de Trabalho (IRT);
34.4 – Imposto de Circulação;
34.5 – Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA);
34.8 – Subsídios a preços;
34.9 – Outros Impostos.

- O IVA é um imposto que incide sobre o consumo ou sobre a despesa e tributa o valor acrescentado das

transações efetuadas pelo contribuinte.

- O Regime Transitório do IVA cessou a sua vigência por caducidade no ordenamento Jurídico angolano

em 31 de Dezembro de 2020

Demostrações Financeiras
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Agenda

1. Noção de Contabilidade

2. Plano Geral de Contabilidade (PGC)

3. Demonstrações Financeiras

4. Património e Inventário

5. Ligação entre Contabilidade e Impostos

6. Elaboração do Orçamento
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Elaboração do Orçamento

Meses Montante Proposta de Preço

Janeiro Total de Receita 0,00 

Fevereiro 0,00 Total de Custos C/ Overhead 0,00 

Março Diferencial 0,00 

Margem do projeto em Valor 0,00 

Margem do projeto em % #DIV/0!

Total da Receita 0,00 

Pressupostos

Item QTD Valor Unitário Custo Total

Produto 1 0 0,00 0,00 

Produto 2 0 0,00 0,00 

Insumos (MP) 0 0,00 0,00 

Transporte 0 0,00 0,00 

Máquinas 0 0,00 0,00 

Gasóleo 0 0,00 0,00 

Custo RH  (em dias) 0 0,00 0,00 

Outros Custos 0 0,00 0,00 

SubTotal dos Custos S/ Overhead 0,00 0,00 

Overhead | Custos Fixos 3% 0,00 

Total dos Custos com overhead 0,00 

Custos

Receita Resumo

ORÇAMENTO 

Ferramenta

Exemplo de orçamentoComo fazer um bom orçamento: 

• Conhecer bem toda a estrutura de custos 
da cooperativa  e identificar de forma 
exata todos os custos necessários para a 
produção dos bens.

• Avaliar a eficiência da capacidade 
produtiva de forma a obter a máxima 
rentabilidade possivel.

• Calcular o preço da venda dos podutos 
que nos permita obter o melhor lucro 
possivel (quando aplicável) mantendo-nos 
competitivos.

• Ter em consideração os impostos em 
vigor em Angola.
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Obrigado!



Reveja estes e outros conteúdos em www.cooperativas.gov.ao 


