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O CONTIF resultou, acima 

de tudo, de um intenso 

trabalho conjunto entre o 

BNA (necessidades de 

supervisão e estatísticas) e 

os Bancos (necessidades 

de gestão e domínio do dia-

a-dia) 

NIC/IFRS Denominador comum 
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Horizonte temporal 
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2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Início da 

consulta à 

banca 

Constitui-

ção GT 

ABANC 

(Set.07) 

• Nov-08 – Acordo com 

BNA principais questões 

• Dez-08 – Texto final 

• 2010 - Implementação efectiva (1ª fase) 

• Ago-10 – Reportes (2ª fase)  

> 

Aviso 9/07 

- Crédito 

Directiva 

4/DSI/11 

CONTIF/ 

IFRS 
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Grupo de trabalhos (GT) 
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Nº reuniões (esc.esquerda)

Desde a data de 

constituição GT 

ABANC até à 

finalização do 

CONTIF (Dez-08) 

foram realizadas 

cerca de 2 reuniões 

por mês. 
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Formação 
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 A formação de preparação dos bancos para 

o CONTIF foi muito útil.  

 

 Mas nem sempre fácil pois foram sendo 

encontradas dificuldades que implicaram 

alterações à medida que decorria o próprio 

processo de formação. 

 

 

 

 



 

Fase de preparação do CONTIF 
 

O que a ABANC pediu ao BNA – e foi atendido 

 

1. Regime transitório para a implementação do CONTIF, 

coexistindo com o PCIF, de Jun/09 a Dez/09. 

 

2. Fluxos de caixa pelo método directo ou indirecto. 

 

3. Reconhecimento do sistema multimoeda (1 balancete por 

moeda). 
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Impacto nos bancos 

 

A transição para o CONTIF não foi apenas uma alteração de plano de 

contas e políticas contabilísticas 

 

Representou um processo multidisciplinar com implicações para o 

ambiente interno e externo. O processo envolveu: 

 

 Aspectos organizacionais e operacionais; 

 Contabilidade e demonstrações financeiras; 

 Reporte de gestão; 

 Processos e sistemas para o manuseamento e gestão de informação.  
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Impacto nos bancos 
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12,8 

59,6 

2006 2010

Investimento em software  
5 maiores bancos  

(saldo do valor bruto no final do ano; 
milhões US$) 

+46,8 Em 2010, o valor bruto  acumulado do 

investimento em software por parte do 

5 maiores bancos atingiu US$ 60 

milhões de US$, tendo mais o que 

triplicado em relação a 2006. 



Transição do PCIF para o CONTIF 
 

Sumário dos impactos em 31 de Dezembro de 2009 
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Milhões de Kz 
Total do 

activo 

Fundos 

Próprios 

Resultado 

líquido 
FPR 

PCIF 2.232.937 183.197 70.674 n/d 

Pro-forma CONTIF 2.223.373 183.197 70.674 n/d 

Variação % -0,4% 0,0% 0,0%   

Demonstrações financeiras dos 4 maiores bancos 

Ligeiro impacto no Total do activo 
 

-Reclassificação de passivos – juros 

antecipados de Títulos detidos até à 

maturidade  
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Estrutura da informação contabilística 
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PCIF CONTIF 

Balanço 2.047 225 

Demonstração de 

resultados 
1.121 149 

Fluxos de caixa - 185 

Mutações nos fundos 

próprios 
- 73 

Extrapatrimoniais 199 39 

3.168 632 

Nº de contas básicas 

O número de contas 

contabilísticas 

reduziu 

substancialmente... 

...tendo sido criadas 

tabelas auxiliares 

que permitiram 

transformar um 

plano de contas 

vertical em 

horizontal 

Inovação 
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Algumas vantagens 

 

 Ainda que o CONTIF esteja a convergir para as IFRS, as DF’s são 

muito mais comparáveis a nível internacional. 

 

 CONTIF exigiu o aumento do investimento em 

capacitação/formação por parte do sistema bancário. 

 

 Impacto sobre o BNA – envio de dados pelos bancos via SSIF: 

 garante consistência de informação; 

 permite ajustar as necessidades de informação sempre que necessário; 

e  

 reduz tempos de tratamento da informação. 
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 A abordagem ao Basileia II 

Workshop CONTIF e a sua convergência às IAS 12 

Regulamentação Assunto Comentários 

Aviso nº 04/11  Risco de Crédito • 1º Pilar  

 

Aviso nº 12/07 

 

Instalação de Sucursais no exterior 

• Princípios fundamentais 

• IFRS 

Aviso nº 13/07  
Autorização, atribuição e revogação da licença 

bancária 
• Princípios fundamentais 

Aviso nº 14/07 Supervisão numa base consolidada • 3º Pilar 

Aviso nº 15/07 Evidenciação • 3º Pilar 

Mensagem principal: Angola ainda se rege pelo Basileia I mas já encetou 

alguns passos na direcção do Basileia II. 
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Influência fiscal 

 

 Depreciação/Amortização – limites fiscais 

 

 Títulos disponíveis para venda – variações patrimoniais (+/-) 

 

 Reavaliação de imóveis de uso próprio – coeficientes fiscais 

 

 Actualização monetária - reconhecimento como custo fiscal 
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Desafios da ABANC 

 

 

 Influência fiscal 

 

 Aplicação das IFRS (directiva 4/DSI/11) 

  

 Basileia II 

 

 Aviso nº 4/2011 - Crédito 
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Muito obrigado. 
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