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1-INTRODUÇÃO 

 

1.1 – Apresentação e justificação do tema 

A diversidade das relações entre os países e a necessidade cada vez mais premente de uma 

informação financeira credível, e a constante procura na sua uniformização pelas 

autoridades, constitui um dos principais desafios das sociedades modernas. A nível 

internacional, são sobejamente conhecidas as diferenças existentes quanto aos princípios 

contabilísticos e ao relato financeiro. 

Com a economia globalizada, não é aceitável que existem diferentes formas de 

contabilidade com resultados diferentes, conforme o país onde nos encontramos. 

 Com o objectivo de harmonizar essas diferenças, viria a ser criada em 1973, o IASC 

(International Accounting Standard Committee),  por organismos profissionais de 

contabilidade de 10 países, de entre os quais destacamos os EUA, a Alemanha, a França e 

o Reino Unido. 

Este organismo, que vigorou até 2001, publicou várias normas internacionais de 

contabilidade, sendo substituído nessa data pelo IASB, (International Accounting 

standards Board) , que assumiu a responsabilidade técnica do IASC. 

Da data da criação do IASC até à presente, foram publicadas cerca de 41 normas, revistas 

pelo IASB, de entre as quais se destaca a IAS 19 -Benefícios dos empregados, objecto do 

nosso estudo. 

Cabo Verde, país plenamente inserido na economia mundial, não se manteve alheio a essas 

exigências, tendo para o efeito aprovado alguns dispositivos legais, com o objectivo de 

acompanhar os desenvolvimentos havidos na harmonização internacional no que tange à 

qualidade da informação financeira, de entre os quais destacamos: 

a) Decreto-Lei nº 5/2008 que aprova o Sistema de Normalização Contabilística e 

de Relato Financeiro (SNCRF) – I série, B.O. nº 5 de 4 de Fevereiro; 

b) Portaria nº 40/2008 que aprova o Código de Contas de Normalização 

Contabilísticas e Relato Financeiro – I série, B.O. nº 48 de 29 de Dezembro; 

          c) Despacho Normativo nº 1/2008 que aprova a Estrutura Conceptual do Sistema 

de Normalização e Relato Financeiro – I série, B.O. nº 48 de 29 de Dezembro 
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1.2- Objectivos 

O objectivo geral deste trabalho é elencar e analisar o manancial de benefícios que os 

empregados poderão aspirar, no presente e no futuro, resultantes do serviço corrente e 

passado, prestado ao empregador bem como o tratamento que estes deverão ter visando o 

balanceamento necessário, à luz dos normativos nacional e internacional de referência. 

Especificamente, pretendemos por um lado, estabelecer uma comparação da aplicação das 

disposições do normativo em Cabo Verde antes e após a implementação do Sistema de 

Normalização Contabística  e de Relato Financeiro (SNCRF) e por outro, comparar essa 

mesma aplicação entre o nosso país e países europeus de referência, designadamente 

Portugal, sempre na perspectiva de realçar os pontos de convergência e de eventuais 

divergências. 

 

1.2– Contexto Internacional 

O contexto internacional, é hoje marcado por uma forte crise financeira com impacto 

directo na economia mundial. Assiste-se hoje ao encerramento de várias empresas, uma 

forte retracção no investimento e uma diminuição acentuada na capacidade de poupança 

das famílias. 

Este espectro de crise tem efeitos na redução dos postos de trabalho, e consequentemente 

nos benefícios a serem concedidos aos empregados. 

Por outro lado, é também de se ter em conta o colapso de algumas instituições financeiras, 

principalmente nos EUA, responsáveis pela gestão de fundos de pensões, que veio pôr em 

causa o sistema de reforma de muitos trabalhadores. O Governo dos EUA teve de intervir 

directamente na economia através da nacionalização de algumas dessas instituições, mais 

precisamente o Grupo AIG (American International Group). 

 

1.3- Metodologia 

Para a realização deste trabalho e visando atingir os objectivos propostos, a metodologia 

seguida, foi dividida em duas fases. 

Numa primeira fase, após termos escolhido o tema do nosso trabalho de fim de curso, 

iniciamos a pesquisa de assuntos directamente ligados ao tema, levantamento e recolha de 

bibliografia de interesse, elaboração e discussão do projecto com o orientador e posterior 

entrega para aprovação. 
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Numa segunda fase, procedemos à recolha e análise das informações disponíveis, redacção 

faseada do trabalho acompanhada de secções de discussão intercaladas com o orientador e 

a consolidação dos aspectos relevantes para a conclusão do trabalho. 

Posteriormente, após a conclusão da redacção, o trabalho foi submetido a aprovação do 

orientador para análise e obtenção do respectivo parecer e posterior encaminhamento ao 

Conselho Cientifico do ISCEE para discussão.  

A elaboração de um trabalho desta natureza, requer sempre um envolvimento do seu 

mentor e de outras entidades. No entanto, registamos com alguma preocupação a pouca 

disponibilidades de referências bibliográficas directamente ligados ao tema, e 

principalmente a fraca colaboração das entidades, no fornecimento de informações, com 

destaque para o estudo de caso, constituindo assim estes aspectos os principais 

constrangimentos registados. 

 

1. 4-Motivação pessoal 

A realização do trabalho de fim do curso, representa sempre o culminar de uma etapa e a 

reformulação de novos desafios, pelo que a motivação e o empenho pessoal formam os 

pilares de base para a sua realização. 

Por outro lado, o desafio de estudar e interpretar uma norma de aplicação recente em Cabo 

Verde com a introdução do novo Normativo Contabilístico, constitui fortes aliciantes para 

a nossa motivação. 

Por tudo isto, podemos afirmar que estivemos fortemente motivados na realização deste 

trabalho, colocando grandes expectativas de sucesso na sua realização, apesar dos vários 

constrangimentos e dificuldades encontrados na sua materialização. 

 

1.5- Interesse académico e prático 

A nível académico e profissional, espera-se que este trabalho venha a ser de extrema 

importância, numa área relativamente nova em Cabo Verde, uma vez que está-se no 

primeiro ano da aplicação prática do novo normativo, em que não existe uma 

jurisprudência sobre a aplicação da referida norma, e que sirva para a criação de uma 

massa crítica sobre a aplicação das Normas Internacionais da Contabilidade em Cabo 

Verde.  
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2 -REFERENCIAL TEÓRICO E NORMATIVO 

 

2.1 – O conceito de benefícios dos empregados 

2.1.1-Origem do conceito 

A criação do sistema de segurança social, nos finais do século XIX, foi precedida da 

existência de diferentes modalidades de assistência social aos membros da comunidade. Já, 

na Grécia e na Roma antigas, havia instituições de cunho mutualista que, mediante 

contribuições, prestavam assistência a seus membros mais necessitados. 

Na Inglaterra, em 1601, surge a Lei dos Pobres, ou Poor Relief Act, um marco na 

concepção de um sistema de assistência social, regulamentando o auxílio aos necessitados. 

Tal lei permitia que o indivíduo em situação social precária tivesse o auxílio das paróquias. 

Os juízes de comarca tinham o poder de lançar o imposto de caridade, pago por todos os 

donos de terras e além disso, tinham o poder de nomear inspectores em cada paróquia com 

o objectivo de arrecadar e distribuir o montante acumulado pela lei. 

Na Alemanha,  no fim do século XIX surgiram as bases do que é hoje a segurança social. 

Em 1883, é instituído o seguro-doença; em 1884, cria-se o seguro acidente de trabalho; em 

1889, o seguro de invalidez e velhice. 

A partir daí, há uma proliferação, principalmente nos grandes centros industriais, de uma 

série de garantias ao trabalhador, ora custeados exclusivamente pelos mesmos, ora 

divididos com o empregador. 

Muito embora o conceito benefício de empregados pode diferir de país para país, é facto 

assente que esta prática sempre existiu, sendo uma preocupação constante das autoridades 

a sua regulamentação, como forma de garantir os direitos dos trabalhadores, não deixando 

a arbitrariedade das entidades patronais a sua implementação e regularização. 

 

2.1.2 - Definição de benefícios dos empregados 

 Os benefícios dos empregados são todas as formas de remuneração concedidas por uma 

entidade em troca do serviço prestado aos seus colaboradores. Assim, uma entidade deve 

reconhecer estes benefícios da seguinte forma: 

 (a) como um passivo quando um empregado tiver prestado serviços em troca de benefícios 

de empregados a serem pagos no futuro; 

(b) como um custo quando a entidade consumir o benefício económico proveniente do 

serviço proporcionado por um empregado em troca dos benefícios dos empregado. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Inglaterra
http://pt.wikipedia.org/wiki/Alemanha
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Para esta diversidade de benefícios o IASB emitiu duas Normas: 

- IAS 19 – Benefícios dos Empregados 

- IAS 26 – Contabilização e Relato pelo Plano de Benefícios Defenidos.  

 

2.1.3- Aspectos jurídico –legais dos benefícios dos empregados 

Uma das grandes preocupações dos trabalhadores, das associações profissionais e dos 

sindicatos, têm sido a garantia e o reconhecimento dos direitos dos trabalhadores, 

principalmente no que tange as garantias pós-emprego e por cessação do emprego. 

Chamando a si esta responsabilidade a O.I.T. (Organização Internacional do Trabalho), 

enquanto responsável máximo a nível mundial pelas questões laborais, na Conferência 

Geral, convocada em Genebra pelo Conselho de Administração da Secretaria Internacional 

do Trabalho no dia 6 de Junho de 1951, na sua 34ª Sessão, aprovou a 100ª Convenção 

sobre a igualdade de remuneração de homens e mulheres trabalhadores por trabalho de 

igual valor. 

Para além de chamar a atenção sobre a discriminação salarial em termos de género, nesta 

Convenção, a OIT alerta os países membros, no sentido de criarem as bases jurídico-legais, 

no sentido de reconheceram os direitos e as garantias dos trabalhadores, principalmente nas 

questões ligadas aos benefícios pós-emprego e por cessação do emprego. 

Esta convenção é ratificada pela maioria dos países membros da União Europeia, passando 

a figurar na sua Legislação Laboral, do qual destacamos a realidade Portuguesa que através 

do Dec. Lei nº 75/73, publicada no Dário da República de 17/05, ratifica esta convenção. 

Se por um lado, existe esta preocupação no sentido de se criar as bases legais para o 

reconhecimento dos direitos e garantias dos trabalhadores, existe uma outra preocupação 

veiculada pelas autoridades, no sentido de levar as empresas a reconhecerem e a 

divulgarem a politica contabilística em matéria de benefícios de empregados. 

Neste ponto, a nível da União Europeia, destacamos o regulamento nº 1606/2002, 

aprovado pelo seu Conselho em Julho de 2002, que institui as directrizes para a adopção 

das Normas Internacionais de Contabilidade. Nesta sequência o regulamento nº 1725/2003 

de 14 de Setembro, indica as normas a serem adoptadas, com a excepção das IAS 32-

Instrumentos Financeiros, Divulgação e Apresentação, IAS 39 – Instrumentos Financeiros, 

Reconhecimento e Mensuração.   

Portugal através do Dec. Lei nº 35/2005 de 14/02, cria as condições para a transposição da 

directiva nº 1725/2003 de UE, para a legislação nacional. 
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Com estes aspectos foram criadas as condições jurídico-legais para implementação da IAS 

19 no Espaço da Comunidade Europeia. 

Em Cabo Verde, para além de ter sido ratificado a 100ª convenção, a aprovação do novo 

Código Laboral, através do Dec. Legislativo nº 5/2007 de 16 de Outubro, e a aprovação 

dos Dec.Lei nº 5/2008 que aprova o Sistema de Normalização Contabilística e de Relato 

Financeiro, criaram-se as bases legais para o reconhecimento dos direitos e garantias dos 

trabalhadores.  

 

2.1.4. Evolução histórica  

Conforme referimos no ponto 2.1.1 – Origem do conceito de benefícios de empregados, 

verifica-se nos finais do Sec. XIX e início do Sec. XX, nos principais centros industriais, 

uma proliferação de garantias aos trabalhadores, pelo que urgia a sua regulamentação. 

Sendo assim, para além dos seus aspectos jurídico-legais subjacentes a essas garantias, era 

importante levar as empresas a divulgarem as politicas contabilísticas, adoptadas em 

termos de reconhecimento dos benefícios dos empregados.  

Já a partir da primeira década do século XX, as leis que versam sobre a matéria começam a 

fazer parte das Constituições Nacionais, tendo como exemplos pioneiros a Constituição do 

México de 1917 e posteriormente a de Weimar de 1919. 

Na Inglaterra, com as inovações no Sistema de Segurança Social de 1941, passa-se a exigir 

as empresas a obrigatoriedade na divulgação dessas políticas.  

Porque não existia uma uniformidade de critérios nos vários países de Comunidade 

Internacional, o IASC e posteriormente o IASB, chama a si esta tarefa, na adopção da 

Estrutura Conceptual e na criação da Normas Internacionais de Contabilidade.  

No caso da norma sobre benefícios dos empregados, o IASC em 1993, revê a IAS 19, 

Custos de Benefícios de Reforma, que passa a denominar-se IAS 19 – Benefícios de 

empregados. 

Esta Norma revista tornou-se eficaz para as demonstrações financeiras que cubram os 

períodos que comecem em ou após 1 de Janeiro de 1999. 

Em Maio de 1999, a IAS 10 (revista em 1999), Acontecimentos Após a Data do Balanço, 

emendou os parágrafos 20 (b), 35, 125 e 141. Estas emendas tornaram-se operacionais para 

as demonstrações financeiras anuais que cubram os períodos que comecem em ou após 1 

de Janeiro de 2000. 

No início do ano 2000, a IAS 19 é de novo alterado, com a definição de activos do plano e 

introduz os requisitos de reconhecimento, mensuração e divulgação dos reembolsos.  
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Estas emendas tornaram-se operacionais para os períodos contabilísticos que comecem em 

ou após 1 de Janeiro de 2001. 

Outras emendas foram feitas em 2002, para impedir o reconhecimento de ganhos apenas 

como resultado de perdas actuarias, ou do custo de serviços passados, bem como o 

reconhecimento de perdas apenas como resultado de ganhos actuarias. Estas emendas 

tornam-se eficazes para os períodos contabilísticos que terminem em ou após 31 de Maio 

de 2002.  

 

2.2. – Norma internacional de contabilidade de referência - IAS 19 Benefícios dos 

Empregados - IAS 26 -Contabilização e Relato dos Planos de Benefícios de Reforma 

 

2.2.1- Questões de gestão a responder com as normas 

É facto, que actualmente o interesse nas informações financeiras das empresas ultrapassa a 

suas próprias fronteiras, face a diversidade de utentes interessados nestas informações por 

razões e motivos diferentes.   

Da Costa e Alves, (2001), realçam que toda a informação deve ser credível de forma que 

os utentes a quem o mesmo se destina dela possam retirar conclusões idóneas. Estes 

autores consideram este princípio como um objectivo a atingir para a generalidade da 

informação, ela será contudo, de maior importância para a informação financeira produzida 

pelas empresas, uma vez que e destina-se a ser interpretada por uma vasta gama de utentes. 

Nesta sequência, e tendo em conta esta diversidade de utentes e as suas necessidades de 

informação, estas normas para além responderem a questões de foro contabilístico, deverão 

também responder as diversas questões ligadas a gestão. 

Sendo que, na divulgação das demonstrações financeiras, a entidade deverá evidenciar: 

a) As políticas adoptadas em termos de benefícios concedidos aos seus empregados; 

b)  Tipos de benefícios concedidos e os montantes disponibilizados; 

c) A politica de investimento da entidade relativamente gestão dos fundos de pensões 

d) A salvaguarda dos direitos dos trabalhadores, relativamente a continuidade, 

aumento ou diminuição das actividades da empresa. 

Conforme referimos anteriormente, dificilmente as questões de gestão serão esgotadas. 

Analisando a perspectiva dos trabalhadores e os seus grupos representativos (sindicatos, 

associações profissionais, etc) estes estão interessados não só na informação acerca da 

estabilidade e rendibilidade da empresa, mas também em avaliar a capacidade da empresa 

em proporcionar remunerações, pensões de reforma e oportunidades de emprego. 
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Para os financiadores, porque não só as empresas deles necessitam, é importante 

conhecerem a politica de gestão da empresa em termos dos seus recursos humanos, face 

aos eventuais pedidos de financiamento solicitado pelos seus empregados. 

A nível do governo e seus departamentos, é importante que a entidade divulga as suas 

políticas de gestão, não só para efeitos fiscais, mas no sentido de se aferir se estão a 

cumprir aplicar as directrizes em termos de direitos e garantias dos trabalhadores. 

 

 2.2.2 – Estrutura da apresentação das normas 

Estas duas normas que se complementam apresentam a seguinte estrutura: 

IAS 19 

1 - Objectivo 

2 -Âmbito 

3 - Definições 

4 - Benefícios a curto prazo de empregados 

5- Benefícios pós – emprego: Distinção entre planos de contribuição definida e planos de 

benefícios definidos 

6- Benefícios pós-emprego: Planos de contribuição definida 

7- Benefícios pós-emprego: Planos de benefícios definidos 

7-Outros benefícios a longo prazo de empregados 

8-Benefícios de cessação de emprego 

9-Disposições transitórias 

10-Data de eficácia 

IAS 26 

1-Objectivo 

2-Âmbito  

3-Definições  

4-Planos de contribuição definida   

5-Planos de benefícios definidos   
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6-Valor presente actuarial dos benefícios de reforma prometidos   

7-Frequência das valorizações actuariais  

8-Conteúdo do relatório   

9-Todos os planos  

10-Valorização dos activos do plano   

11 -Divulgação   

12- Data de eficácia   

2.2.3 – Objectivos e âmbito das normas 

 

Objectivos 

O objectivo da IAS 19 é o de prescrever a contabilização e a divulgação dos benefícios dos 

empregados, com excepção daqueles em que se aplica a IAS 2 (Pagamentos com Base em 

Acções), enquanto que, o da IAS 26 é divulgar as políticas contabilísticas adoptadas pela 

entidade nas demonstrações financeiras dos planos de benefícios de reforma.  

 

Âmbito 

A IAS 19, deve ser aplicada por um empregador na contabilização dos benefícios 

proporcionado aos empregados:  

(a) segundo planos formais ou outros acordos formais entre uma empresa e   empregados 

individuais, grupos de empregados ou seus representantes; 

(b)     segundo requisitos legais, ou através de acordos sectoriais; 

 (c)    pelas práticas informais que dêem origem a uma obrigação construtiva.  

É exemplo de uma obrigação construtiva quando uma alteração nas práticas informais da 

empresa causa  um dano inaceitável no seu relacionamento com os empregados. 

 

Por sua vez a IAS 26, deve ser aplicada nos relatórios dos planos de benefícios de reforma 

sempre que tais relatórios forem preparados. 

Os planos de benefícios de reforma podem ser definidos como planos de contribuição 

definida ou planos de benefício definido. Muitos requerem a criação de fundos separados, 

que podem ou não ter identidade jurídica separada e podem não ter (trustees) curadores, a 

quem são feitas as contribuições e pelos quais são pagos os benefícios de reforma.  
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2.2.4 – Principais conceitos das normas  

Nesta duas normas em estudo, são utilizados fundamentalmente os seguintes conceitos: 

a) Benefícios dos empregados, são todas as formas de remuneração dadas por uma 

empresa em troca do serviço prestado pelos empregados. 

b) Benefícios a curto prazo dos empregados, são os benefícios dos empregados que 

vençam na totalidade dentro de doze meses após o final do período em que os 

empregados prestem o respectivo serviço. 

c) Benefícios pós emprego, são benefícios dos empregados que sejam pagáveis após a 

conclusão do emprego. 

d) Planos de benefícios pós emprego, são acordos formais ou informais, pelos quais 

uma empresa proporciona benefícios pós emprego a um ou mais empregados. 

e) Planos de contribuição definida, são planos de benefícios pós emprego, pelos quais 

uma empresa paga contribuições fixadas a uma entidade separada (um fundo) e não terá 

obrigação legal ou construtiva, de pagar contribuições adicionais se o fundo não detiver 

activos suficientes para pagar todos os benefícios dos empregados relativos ao serviço 

dos empregados no período corrente e em períodos anteriores. 

 f) Planos de benefícios definidos, são planos de benefícios pós emprego que não sejam 

planos de contribuição definida. 

   g) Planos multi-empregador, são planos de contribuição definida (que não sejam planos 

estatais) ou planos de benefícios definidos (que não sejam planos estatais)  

 

2.2.5 – Aplicação dos 4 pilares da contabilidade 

Para melhor enquadramento do conceito dos quatros pilares da contabilidade e a sua 

interligação com a norma em estudo, é necessário debruçarmo-nos sobre a origem da 

estrutura conceptual e a harmonização contabilística. 

Segundo Machado, (2000), a perspectiva conceptual é um sistema coerente de objectivos 

interrelacionados e conceitos fundamentais, que podem conduzir a normas consistentes e 

que ditam a natureza, função e limite da contabilidade e das demonstrações financeiras. 

Segundo este mesmo autor, os primeiros esforços para estabelecer o quadro conceptual 

devem-se ao Financial Accounting Standards Board (FASB) que entre 1978 e 1984 

publicou as Statements of Financial Accounting Concepts (SFAC) nºs (1, 2, 3 e 5), 

expressamente dirigidas às empresas.  
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Na mesma linha de pensamento, o International Accounting Standard Committee (IASC) 

(actual IASB), através da publicação, em 1989, do “Framework for the Preparation and 

Presentation of Financial Statements” (conhecido, abreviadamente, por Framework), 

embora não estabelecendo um conceito de “Estrutura Conceptual”, refere que esta procura 

abranger quatro níveis:  

a) O objectivo das demonstrações financeiras; 

b) As características qualitativas que determinam a utilidade da informação nas 

demonstrações financeiras; 

c) A definição, reconhecimento e valorimetria dos elementos a partir dos quais 

se constroem as demonstrações financeiras; e 

d) Os conceitos de capital e de manutenção de capital. 

 

A União Europeia, tem vindo a publicar diversas Directivas relacionadas com a actividade 

empresarial. Como é sabido, para entrarem em vigor em cada estado membro, as 

Directivas da UE têm de ser aprovadas pelos respectivos parlamentos. 

De acordo com Da Costa e Alves, (2001), de entre as Directivas relacionadas com o 

Direito das Sociedades, existe uma que trata exclusivamente da matéria contabilística. 

A Directiva 78/660/CE, geralmente conhecida por 4ª Directiva, que foi aprovada em 25 de 

Julho de 1978, e transposta para a ordem jurídica portuguesa pelo Decreto-Lei nº 410/89 de 

21 de Novembro.  

Segundo estes mesmos autores, esta 4ª Directiva, tem como objectivo básico atingir algum 

grau de harmonização na preparação, apresentação, auditoria e publicidade das contas 

anuais das sociedades de responsabilidade limitada, excluindo os bancos e companhias de 

seguro. 

Reportando a realidade contabilística portuguesa, segundo Rodrigues, (2001), através do 

Decreto-lei nº 35/2005 de 17 de Fevereiro, é adoptado as Normas Internacionais de 

Contabilidade e com elas a Estrutura Conceptual, nos seguintes casos: 

 - na elaboração das contas consolidadas dos grupos cotados; e  

-na elaboração das contas individuais das entidades incluídas na consolidação 

dos grupos (cotados e não cotados). 

De aplicação recente, a Estrutura Conceptual e as Normas Internacionais de Contabilidade 

foram introduzidas em Cabo Verde, através do despacho normativo nº 1/2008 de 29 de 

Dezembro, cujo principal objectivo visa acompanhar os desenvolvimentos registados nas 

directivas internacionais quanto à qualidade da informação financeira.  
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De acordo com esta estrutura a que nos vimos referindo, um entidade deve reconhecer, 

mensurar, divulgar e apresentar os factos patrimoniais decorrentes da sua actividade, de 

forma a assegurar a comparabilidade quer com as próprias demonstrações financeiras da 

entidade de períodos anteriores, quer com as demonstrações financeiras de outras 

entidades. 

 

2.2.5.1. Reconhecimento dos benefícios dos empregados nas demonstrações 

financeiras. 

Segundo Almeida e Barros, (2009), o reconhecimento é o processo de incorporar no 

balanço e na demonstração dos resultados um item que satisfaça a definição de um 

elemento conforme os seguintes critérios: 

a)  for provável que qualquer benefício económico futuro associado com o item flua 

para ou da entidade e; 

b)  o  item tiver um custo ou um valor que possa ser mensurado com fiabilidade.  

 

Benefícios a curto prazo de empregados  

De acordo com o preceituado na IAS 19, os benefícios de curto prazo de empregados 

dizem respeito a ordenados e salários, contribuições para a Segurança Social, licenças 

pagas, baixas pagas por doença, participações nos lucros e gratificações, desde que sejam 

liquidadas até doze meses após o final do período, em que os empregados prestaram o 

respectivo serviço e benefícios não monetários, nomeadamente assistência médica, 

automóveis, habitação, etc.  

Conforme Rodrigues, (2001), estes benefícios devem ser contabilizados no mesmo período 

temporal em que o empregado prestou o serviço. Ainda e segundo o mesmo autor, desta 

forma, temos uma correlação entre os benefícios e o serviço prestado, com o gasto 

incorrido. 

Para além dos benefícios acima referido, esta norma em referência dá um destaque especial 

aos planos de participação nos lucros e gratificações, e estes devem ser reconhecidos 

quando:  

a) a entidade tiver um obrigação presente, legal e construtiva, de fazer tais pagamentos 

em consequência de acontecimentos passados; 

b) possa ser efectuada um estimativa fiável dessa obrigação. 
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Relativamente a estimativa a IAS 19, estabelece que esta dever ser considerada fiável, 

quando: 

a)  os termos formais do plano contenham uma fórmula para determinar o valor do 

benefício; 

b) a entidade determina os montantes a serem pagos, antes das demonstrações 

financeiras serem aprovadas para emissão; ou 

c) a prática passada dê evidência clara da quantia da obrigação construtiva da 

entidade. 

Rodrigues, (2001) é crítico no que tange ao procedimento adoptado em Portugal e noutros 

países, quando várias entidades tratam os planos de participação nos lucros como uma 

aplicação do resultado. Segundo este autor e de acordo com a IAS 19, terão de passar a 

contabilizar os dispêndios a serem efectuados como gastos do período em que o 

empregado prestou o serviço.  

 

Benefícios pós-emprego 

Os benefícios pós-emprego incluem, pensões, outros benefícios de reforma, seguros de 

vida e cuidados médicos pós emprego. 

No capítulo das pensões, este estabelece dois tipos de planos: 

- planos de contribuição definida, em que a entidade efectua contribuições para um fundo 

de montante pré-definido e não assume a responsabilidade para pagar contribuições 

adicionais, caso o fundo não disponha de meios suficiente.  

Neste tipo de plano, uma vez que o risco actuarial e de investimento não pertencem a 

empresa, não existem dificuldades na sua contabilização, pelo que os gastos incorridos 

com as contribuições devem ser reconhecidos no momento em que o empregado prestou o 

serviço. 

- planos de benefícios  definidos , em que  empresa acorda com os seus funcionários, 

conceder-lhes determinados benefícios, por exemplo, um complemento de pensão de 

reforma, mas não sabe qual deverá ser o seu valor futuro, uma vez que este depende de 

vários factores, de entre os quais eventual falecimento antes da idade de reforma, 

progressão na carreira, etc..  
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Neste caso, o risco actuarial e do investimento são da responsabilidade da empresa. A 

contabilização dos planos de benefícios definidos é complexa, porque são necessários 

pressupostos actuarias para mensurar a obrigação e o gasto e existe a possibilidade de 

ganhos e perdas actuarias. Além disso, as obrigações são mensuradas numa base 

descontada porque elas podem ser liquidadas muitos anos após os empregados prestarem o 

respectivo serviço. 

Sendo assim, a entidade deve reconhecer como um passivo de benefícios definidos o total 

líquido dos seguintes valores: 

a) o valor presente da obrigação de benefícios definidos à data do balanço; 

b) mais ganhos actuariais (menos quaisquer perdas actuariais), não reconhecidos 

devido ao método do corredor: 

c) menos custo de serviços passados ainda não reconhecidos; 

d) menos justo valor à data do balanço dos activos do plano. 

 

Outros benefícios a longo prazo dos empregados 

Outros benefícios a longo prazo dos empregados incluem, de entre outros, licenças, 

benefícios de invalidez e remunerações a serem liquidadas doze meses ou mais após o fim 

do período no qual seja obtida. 

A mensuração de outros benefícios a longo prazo dos empregados não é geralmente sujeita 

ao mesmo grau de incerteza que a mensuração de benefícios pós-emprego. Além disso, a 

introdução, ou alteração, de outros benefícios a longo prazo dos empregados raramente, dá 

origem a uma quantia material de custo dos serviços passados.  

Por estas razões, esta Norma exige um método simplificado de contabilização para outros 

benefícios a longo prazo dos empregados. Neste contexto, os ganhos e perdas actuariais 

devem ser reconhecidos imediatamente. 

 

Benefícios de cessão de emprego 

Esta norma prevê que os gastos com rescisões de contratos de trabalho, devem ser 

reconhecidos quando e só quando a entidade estiver obrigada a: 

a) cessar o vínculo com o empregado ou grupo de empregados, antes da data normal 

da reforma ; 

b) ou a conceder benefícios de rescisão de contratos de trabalho resultado de uma 

oferta para incentivar a rescisão do contrato de trabalho. 
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A entidade só se encontra efectivamente comprometida, quando detém um plano formal e 

detalhado para a rescisão e não tem possibilidade realística de cancelar este plano. 

Segundo a IAS 19 este plano deve conter: 

a) a localização, a função, e o número aproximado de empregados cujos serviços estão 

para serem cessados; 

b) o benefício de cessação para cada classificação ou função de emprego; 

c) o período de tempo no qual o plano será implementado. 

 

2.2.5.2- Mensuração dos benefícios dos empregados nas demonstrações financeiras. 

A mensuração, é o processo de determinar as quantias monetárias pelas quais os elementos 

das demonstrações financeiras devem ser reconhecidos e relatados no balanço e nas 

demonstrações dos resultados, de acordo com Almeida e Barros, (2009). 

 

Benefícios a curto prazo de empregados  

Segundo a IAS 19, uma empresa deve mensurar o custo esperado de ausências permitidas 

não gozadas acumuláveis, como a quantia adicional que a empresa espera pagar em 

consequência do direito não utilizado que tenha acumulado à data do balanço. 

 

Benefícios pós-emprego 

Segundo Rodrigues , (2001) e em conformidade com a IAS 19, uma entidade deve 

determinar o valor presente das obrigações de benefícios definidos e o justo valor de 

quaisquer activos do plano com suficiente regularidade, a fim de que as quantias 

reconhecidas nas demonstrações financeiras não difiram de forma materialmente relevante 

da quantia que seriam determinadas à data do balanço. 

A quantia determinada pode ser negativo, e neste caso um activo. A entidade deve 

mensurar este activo resultante do mais baixo de: 

a) a quantia determinada pelo valor presente da obrigação de benefícios definidos a 

data do balanço; 

b) o total liquido de : (i) perdas actuariais e custo de serviços passados não 

reconhecidos; e (ii) o valor presente de benefícios económicos disponíveis na forma 

de reembolso do plano ou reduções em contribuições futuras para o plano. 
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Da mesma forma e segundo o mesmo autor, o total liquido das quantias abaixo, deve ser 

reconhecido como um gasto ou um rendimento, excepto na medida em que outra norma 

exija ou permita a sua inclusão como um activo: 

a) custo do serviço corrente; 

b) custo de juros; 

c) o retorno esperado dos activos do plano; 

d) ganhos e perdas actuariais, na medida em que sejam reconhecidos de acordo com o 

método do corredor; 

e) custo dos serviços passados, na medida em que seja requerido o seu 

reconhecimento; e 

f) o efeito de quaisquer cortes ou liquidações. 

 

Outros benefícios a longo prazo dos empregados 

De acordo com a IAS 19, o passivo relativo aos benefícios a longo prazo dos empregados, 

deve ser mensurado pelo total líquido dos seguintes valores: 

a) valor presente da obrigação de benefícios à data do balanço; 

b) menos o justo valor à data do balanço dos activos do plano, quando estes ocorram, 

dos quais as obrigações devem ser pagas directamente. 

 

Benefícios de cessão de emprego 

De acordo com o instituído pela IAS 19, sempre que benefícios de cessação de emprego se 

vençam a mais de 12 meses após a data do balanço, esses devem ser mensurados usando a 

taxa de desconto utilizada para descontar as obrigações de benefícios pós-emprego, de 

acordo com o parágrafo 78 da norma. 

No caso de uma oferta feita para encorajar a saída voluntária, a mensuração dos benefícios 

de cessação de emprego deve basear-se no número de empregados que se espera que 

aceitem a oferta. 

 

 2.2.5.3 – Apresentação na face das demonstrações financeiras relacionada com a 

norma;       

A IAS 26, estabelece que uma entidade deve apresentar nas demonstrações dos resultados, 

os custos do serviço corrente e dos juros resultantes da aplicação do método do corredor 

nos ganhos e perdas actuariais. Da mesma forma, deve apresentar os valores relativos ao 

retorno esperado do activo do plano e as perdas actuariais reconhecidas. 
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Ainda, nas demonstrações dos resultados, a entidade deve apresentar os custos dos serviços 

passados dos empregados activos e reformados e apresentar o total dos gastos 

reconhecidos. 

No que tange ao balanço, no inicio do período a entidade deve apresentar o valor dos 

gastos no inicio do ano e o montante das contribuições pagas para o plano. Convém realçar 

que esta apresentação deve ser feita sempre em comparação com o ano anterior de forma a 

se apurar as variações incorridas. 

2.2.5.4 – Divulgação nas notas explicativas das demonstrações financeiras 

relacionadas.   

As duas normas que tratam dos benefícios dos empregados, a IAS 19 e a IAS 26, propõem 

formas diferentes de divulgação conforme o tipo de benefício. Assim sendo, analisaremos 

em separado as divulgação propostas por cada uma dessas normas. 

 

Todos os Benefícios a Curto Prazo de Empregados 

A IAS 19, não exige divulgações específicas acerca dos benefícios a curto prazo dos 

empregados, no entanto outras Normas Internacionais de Contabilidade podem exigir 

divulgações. Por exemplo, quando exigido pela IAS 24, Divulgações de Partes 

Relacionadas, uma empresa divulga informação acerca dos benefícios dos empregados 

relativos ao principal pessoal de gerência. A IAS 1, Apresentação de Demonstrações 

Financeiras, exige que uma empresa deve divulgar os custos com pessoal.   

 

Benefícios pós-emprego: planos de contribuição definida 

A IAS 19, define que uma empresa deve divulgar a quantia reconhecida como um gasto no 

que respeita a planos de contribuição definida, e sempre que exigido pela IAS 24, 

Divulgações de Partes Relacionadas, a entidade deve divulgar informação acerca de 

contribuições para planos de contribuição definida relativamente ao principal pessoal de 

gerência. 

Por outro lado, e no âmbito das divulgações, a IAS 26 exige que as demonstrações 

financeiras de um plano de contribuição definida devem conter uma demonstração dos 

activos líquidos disponíveis para benefícios e uma descrição da politica de constituição do 

fundo. 

Benefícios pós-emprego: planos de benefícios definidos 

Segundo a IAS 19, uma entidade deve divulgar a seguinte informação sobre planos de 

benefícios definidos: 
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(a)  a política contabilística da empresa para reconhecer ganhos e perdas actuariais; 

(b)  uma descrição geral do tipo de plano; 

(c)  reconciliação dos activos e passivos reconhecidos no balanço; 

(d) as quantias incluídas no justo valor dos activos e passivos do plano; 

 (e) o gasto total reconhecido na demonstração dos resultados para cada um dos elementos 

seguintes, e a linha dos itens da demonstração dos resultados na qual estão 

incluídos:(i)custo dos serviços correntes;(ii) custo de juros;(iii) retorno esperado dos 

activos do plano;(iv) ganhos e perdas actuariais; (v) custo dos serviços passados; e 

(vi) o efeito de qualquer corte ou liquidação; 

(f) o retorno real dos activos do plano; e 

(g) os principais pressupostos actuariais usados à data do balanço. 

 

A IAS 26, determina que as demonstrações financeiras de um plano de benefícios 

definidos devem conter: 

a) uma demonstração financeira que mostre: (i) os activos líquidos disponíveis para 

benefícios; (ii) o valor presente actuarial dos benefícios de reforma prometidos, 

distinguindo entre benefícios adquiridos e não adquiridos; e(iii) o excesso ou défice 

resultante; ou 

b) uma demonstração dos activos líquidos disponíveis para benefícios incluindo, ou(i) 

uma nota a divulgar o valor presente actuarial dos benefícios de reforma 

prometidos, distinguidos entre benefícios adquiridos e não adquiridos; ou,(ii) uma 

referência a esta informação num relatório que a acompanhe. 

 

Rodrigues, (2001), refere que se a avaliação não tiver sido preparado com referência à data 

das demonstrações financeiras, deve ser usada a avaliação mais recente como base e dever 

ser divulgada à data da avaliação. 

Segundo este mesmo autor, o valor presente actuarial dos benefícios de reforma 

prometidos deve ser baseado nos benefícios prometidos segunda as cláusulas do planos, 

sobre os serviços prestados até a data usando quer níveis de salários correntes, quer níveis 

de salários projectados, como divulgação da base usada. 

 

 

 



 21 

Todos os Planos  

A IAS 26, define que os investimentos dos planos de benefícios de reforma devem ser 

escriturados pelo justo valor. No caso do títulos negociáveis, o justo valor deve ser o valor 

do mercado.  

Quando sejam detidos investimentos do plano para os quais não seja possível uma 

estimativa do justo valor, deve ser divulgado a razão porque o mesmo foi usado. 

Neste contexto, a norma em referência, estipula as seguintes divulgações: 

a) demonstração de alterações dos activos líquidos disponíveis para benefícios; 

b) resumo das politicas contabilísticas significativas; 

c) descrição do plano e dos efeitos de quaisquer alterações no plano durante o período. 

  

 Outros benefícios a longo prazo dos empregados      

Nenhumas das normas aplicáveis, exigem divulgações específicas sobre outros benefícios 

a longo prazo dos empregados. No entanto, outras Normas Internacionais de Contabilidade 

podem exigir divulgações, quando a despesa resultante de tais benefícios é de tal 

dimensão, natureza ou incidência, que a sua divulgação seja relevante para explicar o 

desempenho da empresa para o período, referimos como exemplo a IAS 8 (Resultado 

Líquido do Período, Erros Fundamentais e Alterações nas Políticas Contabilísticas).  

Ainda, quando exigido pela IAS 24, (Divulgações de Partes Relacionadas), uma entidade 

deve divulgar as informações sobre outros benefícios a longo prazo dos empregados para o 

principal pessoal de gerência.    

 

Benefícios de cessação de emprego 

Os benefícios de cessão de emprego, devem ser divulgados, segundo a IAS 19, quando 

existir uma incerteza acerca do número de empregados que aceitarão uma oferta de 

benefícios de cessação de emprego, existe um passivo contingente. Neste ponto, a IAS 37 

(Provisões, Passivos Contingentes e Activos Contingentes), exige que uma empresa 

divulga informação acerca do passivo contingente, salvo se a possibilidade de qualquer ex-

fluxo na liquidação for remota. 

 

Benefícios de remuneração em capital próprio 

As divulgações exigidas pela IAS 19, destinam-se a habilitar os utilizadores das 

demonstrações financeiras a avaliar o efeito dos benefícios de remuneração em capital 

próprio na posição financeira, desempenho e fluxos de caixa duma empresa.  
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Assim, de entre outras uma entidade deve divulgar: 

(a) a natureza e termos dos planos de remuneração em capital próprio; 

(b) a política contabilística para planos de remuneração em capital próprio; 

(c) as quantias reconhecidas nas demonstrações financeiras relativas a planos de 

remuneração em capital próprio; 

(d) o número e termos dos próprios instrumentos financeiros de capital da empresa 

que sejam detidos por planos de remuneração em capital próprio. 

(e) o número, datas de exercício e preços de exercício das opções de acções 

exercidas segundo os planos de remuneração em capital próprio durante o período. 

 

3 - TRATAMENTO DOS BENEFÍCIOS DOS EMPREGADOS NOS 

PAÍSES DE REFERÊNCIA  

3.1 – O Caso de Portugal 

O conceito de benefícios dos empregados, segundo a Directriz Contabilística 19 (DC 19), é 

todas as formas de remuneração atribuídas por uma entidade em troca dos serviços 

prestados pelos empregados; de acordo com o IASB, são todas as formas de remuneração 

pagas por uma entidade em troca do serviço prestado pelos empregados. 

O normativo português é constituído pela Directriz Contabilística nº 19 "Benefícios de 

Reforma" e apresenta as seguintes diferenças principais em relação ao normativo 

internacional IAS 19 – Benefícios dos Empregados: 

- As IAS 19, estabelecem que os ganhos e perdas actuariais têm que ser reconhecidos se o 

líquido acumulado não reconhecido exceder os 10% (método do corredor), enquanto a DC 

19 não prevê este método. 

De acordo com a norma actual, se os ganhos ou perdas acumuladas estiverem dentro de um 

determinado intervalo (vulgo "corredor"), definido como mais ou menos 10% do valor 

máximo dos activos financeiros ou das responsabilidades, a empresa pode diferir o 

reconhecimento desse montante nas suas contas, enquanto que o excedente é amortizado 

ao longo de um determinado período. As empresas podem, optar por não aplicar o 

corredor. 

- Nas IAS 19, ao passivo de benefícios definidos deve ser deduzido o custo de serviços 

prestados no passado, ainda não reconhecidos como custo, na DC 19 apresentação destes 

custos deverá ser no activo em custos diferidos. 
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- A IAS 19 prevê que o resultado do exercício inclua o retorno esperado dos activos do 

plano, enquanto a DC 19 considera o retorno real dos activos do plano. 

A IAS 19 determina a contabilização e a divulgação da maior parte das formas de 

remuneração dos colaboradores, tais como salários, subsídios de doença, de férias, 

participações nos lucros, pensões, seguros de saúde e quaisquer outros benefícios 

resultantes de cessação do emprego. O princípio é o de que o custo de oferecer benefícios 

aos colaboradores deve ser reconhecido no período em que esse benefício é ganho pelo 

trabalhador e não quando vier a ser pago ou ficar a pagamento. 

No normativo Português foi dado uma atenção especial aos aspectos seguintes: 

- Custo da distribuição de resultados aos colaboradores 

Esta Directriz, estipula que não é necessário o registo antecipado como custo da 

distribuição de resultados aos colaboradores. Quando esta ocorre é registado como uma 

redução do Capital Próprio. 

Nas IAS/IFRS, quando existe uma expectativa e estimativa fiável da concretização de uma 

responsabilidade, deverá ser registada uma provisão no Balanço e reconhecido o respectivo 

custo na Demonstração de Resultados. 

- Calculo das responsabilidades com complementos de pensões 

No normativo Português os pressupostos utilizados são suportados pelas regras definidas 

pelo Instituto de Seguros de Portugal (ISP). 

Nas IAS/IFRSm de acordo com o IAS 19m é permitida a inclusão, no cálculo actuarial, de 

pressupostos diferenciados. 

A norma IAS 19 contempla todos os benefícios atribuídos pelas empresas aos seus actuais 

e futuros reformados excluindo os planos de stock options, abrangidos pela norma IFRS 2.  

Estes benefícios, embora normalmente dominados em valor e importância pelas pensões de 

reforma por velhice, invalidez ou antecipação e pelas pensões de sobrevivência, incluem 

também cuidados de saúde directos ou indirectos mas pagos ou subsidiados pela empresa, 

seguros de vida ou subsídios de morte e ainda descontos nos produtos e serviços da 

empresa ou grupo de empresas (desde que a cargo da empresa) e acesso a serviços 

prestados a trabalhadores, como por exemplo, cantinas ou grupos desportivos e de pessoal. 
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Contrariamente à legislação portuguesa, que é omissa, a IAS 26 identifica o conteúdo dos 

relatórios de planos de contribuição definida quando o plano é entendido como uma 

entidade informativa separada, identifica o conteúdo dos relatórios de planos de benefício  

definido quando o plano é entendido como uma entidade informativa separada e identifica 

ainda a informação adicional, obrigatória ou voluntária, que as entidades devem ou podem 

divulgar nos relatórios de planos de benefício definido e de contribuição definida. 

A IAS 19 segue o chamado método do corredor relativamente a ganhos e perdas actuariais. 

Segundo esse método, os ganhos ou perdas actuariais somente devem ser reconhecidos se o 

líquido acumulado dos ganhos e perdas actuariais não reconhecidos exceder o maior de 

10% do valor presente da obrigação e 10% do justo valor dos activos do plano. 

A DC 19 é omissa relativamente ao reconhecimento de custos com benefícios de cessação 

de emprego. A IAS 19 prescreve os critérios de reconhecimento desses custos. 

Segundo a IAS 19, o resultado do exercício deve incluir o retorno esperado dos activos do 

plano. Pela DC 19, considera-se retorno real dos activos do plano. 

De acordo com a IAS 19, a taxa de desconto deve basear-se em obrigações de alta 

qualidade. A DC 19 refere-se a obrigações de longo prazo. 

Relativamente ao custo dos serviços passados, a IAS19 distingue o tratamento a dar a 

benefícios já adquiridos e a benefícios ainda não adquiridos, o que não acontece com a DC 

19.Por outro lado, a DC 19 prevê dois tratamentos no caso de empregados no activo: a 

amortização sistemática ou o reconhecimento imediato como custos. 

Segundo a IAS 19, quando o passivo de transição excede o passivo que teria sido 

reconhecido na mesma data segundo a anterior política contabilística, esse diferencial é 

reconhecido como um gasto numa base de linha recta e até cinco anos da data de adopção. 

A DC 19 prevê que o diferencial seja levado a resultados transitados ou a custos diferidos, 

no entanto, neste caso, não limita a amortização a cinco anos. 

 

4 – APLICAÇÃO EM CABO VERDE 

4.1 – Primórdios da norma: conceitos contabilísticos anteriores ao Novo Normativo 

Contabilístico. 

Convém realçar, que antes da aprovação do Decreto Normativo nº 22/2008, que aprova a 

Norma de Relato Financeiro 21 – Benefícios dos Empregados, não existia em Cabo Verde, 
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um normativo contabilístico que regulasse o benefício dos empregados, variando assim de 

entidade para entidade a sua aplicação, de acordo com as políticas e o tipo de organização. 

O Dec. Lei nº 131/V/2001 de 22/01/01, I Série  publicado no B.O .no 2  que institui a Lei de 

bases da Sistema de Protecção Social, veio em certa medida, regulamentar a 

obrigatoriedade na concessão de determinados benefícios aos empregados e seus 

familiares, especificamente os trabalhadores por conta de outrem, ficando fora dos sistema 

os trabalhadores por conta própria e os funcionários públicos, funcionado na base pay as 

you go. 

Neste sistema, para além do direito a assistência médica e medicamentosa, ao trabalhador e 

familiares, é lhe conferido ainda o direito à reforma por limite de idade ou por doença, 

ficando obviamente por conta da entidade empregadora os pagamentos das demais 

prestações legais. 

Para além deste sistema, algumas entidades possuem um sistema privativo de previdência 

social, nomeadamente o Banco de Cabo Verde (cujo caso será objecto de estudo) e a Shell 

Cabo Verde, que para além de benefícios de curto prazo, concediam outros benefícios pós-

emprego nomeadamente um fundo de pensões. 

Existindo esta prática, é notório que o Plano Nacional de Contabilidade de então, era 

omisso em determinados aspectos relacionados com a contabilização desses benefícios, 

nomeadamente no que tange ao reconhecimento e divulgação, deixando ao critério das 

entidades em muitos casos o tratamento contabilístico a ser dado. 

 

4.2 – Adopção do conceito no novo SNCRF: comparação entre a IAS/IFRS e a norma 

de Relato Financeiro Cabo-Verdiana correspondente. 

Como referimos anteriormente este conceito é adoptado em Cabo Verde através do 

decreto-lei nº 22/2008 de 2 de Dezembro, que institui a Norma de Relato Financeiro 21 – 

Benefícios dos Empregado. 

Esta norma, como as demais faz parte integrante do Sistema de Normalização 

Contabilístico e Relato Financeiro de Cabo Verde e tem por base a Norma Internacional 

emitida pelo IASB sobre os benefícios dos empregados. 

Ao estabelecermos uma comparação entre a norma 21 do SNCRF, e a norma 19 do 

IAS/IFRS, verificamos que esta adopta o essencial do previsto na norma internacional. No 

entanto, ressalvamos o anexo previsto na norma 21 do SNCRF sobre o regime especial das 

pequenas entidades, que destaca nos parágrafos 1 e 2 ,  o seguinte: 
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 - Às entidades inseridas no regime especial para pequenas entidades (REPE), não se 

aplicam os parágrafos que se referem a questão relacionada com o parágrafo 4 alíneas b)  

(benefícios pós-emprego tais como pensões, outros benefícios de reforma, seguro de vida 

pós emprego e cuidados médicos pós emprego) e c) (outros benefícios a longo prazo dos 

empregados, incluindo licença de longo serviço ou licença sabática, jubileu ou outros 

benefícios de longo serviço, benefícios de invalidez a longo prazo) e se não forem pagáveis 

completamente dentro de doze meses a após o final do período, a participação nos lucros, 

gratificações e remunerações deferidas. 

- As Entidades inseridas no REPE, não se aplicam os parágrafos 57 a 59 divulgações. 

 

4.3 – Outras normas de relato financeiro relacionados com o conceito; referência 

cruzada. 

Ao analisarmos esta norma, no âmbito do reconhecimento e mensuração de Todos os 

Benefícios a Curto Prazo de Empregados (Parágrafo 11 a 23), registamos na alínea b) do 

parágrafo  11, que esta norma reconhece  estes benefícios como um gasto,  ressalvando no  

preceituado na alínea  a) do parágrafo 18 da Norma  de Relato Financeiro 7- Activos Fixos 

Tangíveis, em que estes gastos são reconhecidos como activo, quando decorrentes 

directamente da construção ou aquisição  de um item do activo fixo fixo tangível e como 

inventários de acordo com a NRF 13 – Inventários. 

Realçamos ainda que o parágrafo 60 desta norma, faz uma referência cruzada com a NRF 

19- Provisões, Passivos Contingentes e Activos Contingentes, quando existir uma incerteza 

acerca do número de empregados que aceitarão uma oferta de cessação de emprego, 

existindo assim um passivo contingente. Sendo assim dever-se-á constituir uma provisão 

para o efeito, pelo que a entidade deverá divulgar a informação quando se a possibilidade 

de qualquer ex-fluxo for remota. 

No que tange a Divulgação de benefícios pós-emprego: planos de contribuição definidas 

este reporta para a NRF 4 – Divulgação de Parte Relacionadas, que nas alienas a), b), c) d) 

e e) do parágrafo 12 estabelece as condições em que as remunerações do Pessoal Chave de 

Gestão devem ser divulgadas. 

Na mesma linha, a NRF 1- Apresentação de Demonstração Financeira, exige a divulgação 

de gastos com os benefícios dos empregados. 
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4.4 – O Código de Contas do SNCRF e a norma em estudo 

4.4.1 – A conta 27 Pessoal como representativa do passivo de benefícios de 

empregados 

O novo normativo prevê que nesta conta registam-se as operações relativas ao pessoal, 

excluindo as operações em que este surja noutra posição, por exemplo como clientes, 

fornecedores, etc. 

Movimentada a crédito, em contrapartida da conta 63 Gastos com o pessoal, destacamos as 

principais subcontas desta classe: 

             

             Quadro nº1 – Conta 27 - Pessoal 

Código Designação 

271 Remuneração a pagar 

272 Adiantamentos 

273 Adiantamentos por gastos por conta da 

empresa 

276 Acréscimos com gastos com pessoal 

277 Cauções 

278 Outras operações 

279 Perdas por imparidades acumuladas 

                Fonte: O sistema de Normalização Contabilística e de Relato Financeiro –SNCRF de Cabo Verde – Pag.144 

 

 

Reconhecimento 

Esta conta (27 Pessoal) apresenta subcontas no balanço em várias rubricas tanto do activo 

como do passivo. No activo as subcontas (272 Adiantamentos), (278 Outras operações) – 

(saldos devedores) e (279 Perdas por imparidades acumuladas) aparecem incorporadas na 

rubrica «Outras contas a receber». Figram no passivo corrente as subcontas (271 

Remunerações a pagar) e (278 Outras operações) – (saldos credores) e pela sua própria 

substância, no passivo não corrente, a conta 277 Cauções. 

 

Análise comparativa SNCRF vs PNC 

Com o objectivo de analisar as principais alterações registadas na conta em análise, 

apresentamos o quadro com as respectivas contas: 
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      Quadro nº2 – Comparação SNCRF vs PNC – Conta 27 

SNCRF PNC 

Conta Nome da conta Conta Nome da conta 

27 Pessoal   

271 Remunerações a pagar 263 Remunerações a pagar 

2711 Aos órgãos sociais   

2712 Ao pessoal   

272 Adiantamentos 233 Empréstimo ao pessoal 

2721 Aos órgãos socais   

2722 Ao pessoal   

273 Adiant. gastos por conta da empresa   

2731 Aos órgãos socais   

2732 Ao pessoal   

276 Acréscimos com gastos de pessoal 268 Deved. e cred.por pag. e 

cobranças diferidas 

2761 Acréscimos por férias e subsídio de 

férias 

  

277 Cauções 269 Outros devedores e Credores 

2771 Dos órgãos sociais   

2772 Do pessoal   

278 Outras operações 269 Outros devedores e Credores 

2781 Com órgãos sociais   

2782 Com o pessoal   

279 Perdas por imparidade acumuladas   

Observações:As principais alterações verificadas na conta SNCRF 27 relativamente à conta PNC “ 262 

Pessoal” são:- maior evidência da conta de “Pessoal” que passa a ser uma conta do 1º grau. 

- introdução no SNCRF de contas aglutinadoras ( ex. conta “277 Cauções” que depois subdivide-se em 

“2771” Aos órgãos sociais” e “2772 Ao pessoal”.De salientar que a conta de imparidade de pessoal está 

dentro da própria conta 27, no caso é a conta “279 Perdas por imparidade acumuladas”, enquanto no 

PNC a conta equivalente no PNC, 2912, era uma provisão. 

       Fonte: O sistema de Normalização Contabilística e de Relato Financeiro –SNCRF de Cabo Verde – Pag.145 
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271- Remunerações a pagar 

Esta conta é movimentada a crédito pelo montante da remuneração a pagar aos órgãos 

sociais e pelo pessoal e debitado na altura de pagamento dos salários, por crédito da conta 

caixa ou bancos. Esta conta, e conforme quadro acima, desdobra-se em 2711 

Remunerações a pagar aos órgãos sócias, 2712- remunerações a pagar ao pessoal. 

4.4.2 - Conta 63 – Gastos com o pessoal 

De acordo com o novo normativo, a entidade deverá registar na conta 63 (Gastos com o 

pessoal) todos os gastos ocorridos com o seu pessoal, devendo ser reconhecidos como 

benefícios dos empregados, independentemente de serem processados no período ou em 

períodos subsequentes.  

Sendo assim, o novo código de contas estabelece o seguinte quadro: 

  Quadro nº3 – 63 Gastos com o pessoal  

Código Designação 

631 Remunerações de órgãos sociais 

632 Remuneração do pessoal 

633 Benefícios pós-emprego  

634 Indemnizações 

635 Encargos sobre remunerações 

636 Seguros de acidentes de trabalho e doenças profissionais 

637 Gastos de acção social 

638 Outros gastos com o pessoal 

    Fonte: O sistema de Normalização Contabilística e de Relato Financeiro –SNCRF de Cabo Verde – Pag.321 

 

 

Na conta 631- (Remunerações de órgãos sociais), registam-se os gastos do período com as 

remunerações ilíquidas dos órgãos sociais, administração ou gerência, mesa de assembleia-

geral, membros do conselho fiscal e empresários em nome individual, enquanto que na 

conta 632 (Remuneração do pessoal) as remunerações do restante pessoal. Este gastos são 

considerados como benefícios a curto prazo dos empregados. 
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A conta 633- Benefícios pós-emprego 

Destina-se a registar os gastos do período com benefícios pós emprego, que são benefícios 

dos empregados (que não sejam de cessação ou compensação em capital próprio) e cujo 

pagamento terá lugar após a conclusão do emprego, tais como pensões, outros benefícios 

de reforma, seguro de vida pós-emprego e cuidados médicos pós-emprego. 

Esta conta subdivide-se ainda em: 

 

6331- Prémios para pensões 

Diz respeito aos prémios pagos a entidades externas, a fim de que estas venham a suportar 

oportunamente os encargos com o pagamento de pensões ao pessoal, de acordo com um 

plano de contribuição definida; 

 

6332 - Outros benefícios 

Destina-se a reconhecer todos os outros benefícios pós-emprego que não sejam prémios 

para pensões, tais como seguros de vida pós-emprego e cuidados médicos pós-emprego. 

 

634 - Indemnizações 

Considerada como benefício por cessação de emprego no âmbito da norma, destina-se a 

registar os gastos do período com indemnizações devidas ao pessoal. 

 

635 - Encargos sobre remunerações  

Regista-se nesta conta os gastos do período com encargos sobre remunerações que sejam 

suportados obrigatoriamente pela empresa, como seja a taxa social única, que a entidade 

patronal tem obrigatoriamente de suportar, pelos encargos sobre remunerações tanto dos 

órgãos sociais como do restante pessoal. 

 

636 - Seguros de acidentes de trabalho e doenças profissionais  

Esta conta destina-se a registar os gastos do período com seguros de acidentes de trabalho 

e doenças profissionais dos órgãos sociais e restante pessoal, quer sejam obrigatórios ou 

facultativos. 
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637 - Gastos de acção social 

Regista-se nessa conta os gastos do período com acção social inerentes às iniciativas das 

entidades a favor dos seus funcionários e/ou familiares, como sejam: creches, lactários, 

jardins-de-infância, cantinas, bibliotecas, escolas, serviços médicos, etc. 

 

638 - Outros gastos com o pessoal  

Esta conta destina-se a registar os outros gastos do período com o pessoal que não estejam 

contemplados nas outras subcontas, como sejam gastos com recrutamento, selecção e 

formação profissional.  

 

 Analise comparativa SNCRF vs PNC 

Analisando comparativamente o quadro abaixo, regista-se que na conta 63, verificam-se 

alterações nos nomes das contas, principalmente na designação “despesas” para “gastos”. 

As contas 633, 634 e 637, não estavam explicitas no PNC, pelo que as empresas utilizavam 

diversas subcontas, de acordo com as suas necessidades. 

   

   Quadro nº4 - Comparativo SNCRF vs PNC   

SNCRF PNC 

 

Código Designação Código Designação 

63 Gastos com o pessoal 65 Despesas com o pessoal 

631 Remunerações de órgãos sociais 651 Remunerações dos corpos gerentes 

(ou do empresário individual) 

632 Remuneração do pessoal 652 Ordenados e salários 

653 Remunerações adicionais 

633 Benefícios pós-emprego -  

634 Indemnizações -  

635 Encargos sobre remunerações 654 Encargos sobre remunerações 

636 Seguros de acidentes de trabalho 

e doenças profissionais 

657 Seguros de acidentes de trabalho e 

doenças profissionais 

637 Gastos de acção social -  

638 Outros gastos com o pessoal 658 Despesas diversas com o pessoal 

  Fonte: O sistema de Normalização Contabilística e de Relato Financeiro –SNCRF de Cabo Verde – Pag.323 
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4.5 – O Código de Contas do Sistema Bancário Cabo-Verdiano e a norma em estudo 

Antes de caracterizarmos o código de contas das Sistema Bancário Cabo-Verdiano, é 

importante efectuar o enquadramento legal deste sistema. 

Dotado de um sistema próprio de contabilidade, o aviso nº 6/94, de 19 de Julho, do Banco 

de Cabo Verde – Aprova o Plano de Contas para o Sistema Bancário, publicado no 

Suplemento ao Boletim Oficial nº 26. Os avisos 10/99 de 7 de Junho e 4/2005 de 31 de 

Janeiro, serviram para aditar novas contas a este plano. De referir que este diploma exige 

no seu ponto 3 que as Instituições de crédito ficam obrigadas a publicar no Boletim Oficial 

e num dos jornais mais lidos da localidade da sua sede, acompanhados dos relatórios de 

gestão ou administração, bem como, havendo-o, do parecer da comissão de fiscalização ou 

órgão equiparado, no prazo de trinta dias a contar da data da aprovação das contas, os 

seguintes elementos: (i) Balanço, (ii) Demonstração de resultados, (iii) Inventário de 

acções, obrigações e quotas, (iv) Inventário de participações financeiras; 

 

Conforme o plano de contas do Sistema Bancário Cabo-verdiano, os gastos incorridos com 

os benefícios de empregados são contabilizados à crédito na conta 27 – Devedores e outras 

aplicações, subdividindo nas seguintes rubricas: 

           

             Quadro nº5 – Conta 27 – Devedores e outras aplicações 

Código Designação 

27009 Remuneração a pagar 

270091 Adiantamentos 

27092 Adiantamentos por gastos por conta do 

Banco 

27093 Acréscimos com gastos com pessoal 

27094 Outras Operações 

               Fonte: Suplemento ao  B.O. nº 26 de 19 de Julho de 1999 
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Por outro lado, os custos com o pessoal são movimentados a débito da conta 73 – Custos 

com o pessoal, subdividindo nas seguintes subcontas: 

            Quadro nº6 – Conta 73 – Gastos com o pessoal 

Código Designação 

7300 Remuneração mensal 

7301 Subsídio de férias 

7302 Subsídio de Natal 

7303 Subsídio a título de despesas de representação 

731 Remunerações de empregados 

732 Encargos sociais obrigatórios 

733 Encargos sociais facultativos 

739 Outros custos com o pessoal 

                Fonte: Fonte: Suplemento ao  B.O. nº 26 de 19 de Julho de 1999 

 

 

Analisando os dois sistemas relativamente a contabilização dos benefícios de empregados, 

a maior diferença regista-se na conta de custo com o pessoal, enquanto que estes são 

lançados na conta 63 no SNCRF, no plano de contas do sistema bancários são lançados na 

conta 73.   

 

 

4.6- Reflexos nas demonstrações financeiras do novo SNCRF 

O novo normativo prevê uma nova disposição na apresentação das contas, nas 

demonstrações financeiras, pelo que os gastos incorridos com os empregados passam a ser 

apresentados de acordo com os exemplos abaixo indicados: 
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                Quadro nº 7 – Corte do Balanço 

 

               Fonte: O sistema de Normalização Contabilística e de Relato Financeiro –SNCRF de Cabo Verde – Pag.417 

No balanço, nas contas do passivo não corrente, as rúbricas provisões, e outros contas a 

pagar comportam os gastos com o pessoal, nomeadamente as provisões para manutenção 

do fundo de pensões.   

No passivo corrente a rubrica outras contas a pagar, dizem respeito a beneficios dos 

empregados, nomeadamente de cessação de emprego. 

 

Na demonstração dos resultados, a entidade deverá indicar para além dos gastos com o 

pessoal, o montante das provisões constituídas (os aumentos ou as diminuições), bem 

como os aumentos e as reduções do justo valor. 

Quadro nº8 – Demonstração de Resultados 

 

Fonte: O sistema de Normalização Contabilística e de Relato Financeiro – SNCRF de Cabo Verde – Pag.418 

Na conta Outros Gastos com o Pessoal, são registados os beneficios de empregados, 

nomeadamente os de curto prazo e na conta Aumentos/Reduções de Justo Valor, as 

variações do fundo de pensões.  
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Nas demonstrações financeiras das Instituições Bancárias 

Como referimos anteriormente, as Instituições Bancárias possuem um sistema próprio de 

contabilidade e de apresentação das demonstrações financeiras. 

No Balanço, nas contas do passivo, as rubricas Provisões e Outros Passivos, englobam os 

gastos incorridos com beneficios de empregados, principalmente as provisões 

constituídadas para manutenção do fundo de pensões. 

                           Quadro nº9 – Balanço BCA 

 

                           Fonte: Relatório e Contas do  BCA 2008      

 

Nas demonstrações dos resultados, a conta Custos com o Pessoal, diz respeito aos 

benefícios dos empregados, em particular os de curto prazo, e as Provisões Liquidas, dizem 

respeito as variações do Fundo de Pensões. 

                   Quadro nº 10 – Demonstração Resultados BCA 

 

                          Fonte: Balanço Social BCA 2008  

 

4.7 – Aplicação do dispositivo em Cabo Verde antes e depois do SNCRF 

Antes da introdução do novo normativo em Cabo Verde, registava-se pouca versatilidade 

no PNC, uma vez que determinadas contas não existiam, por exemplo não existia na conta 

26-Outras contas a receber e a pagar, uma subocnta que permitisse o lançamento dos 

encargos com os benefícios pós-emprego, sendo em muitos casos lançados na conta 268 – 

Outros devedores e credores. 
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A nível da conta 27-Pessoal, o novo normativo prevê um leque variado de contas enquanto 

no PNC, só se previa a contas 263 Remunerações a pagar, e 268 Devedores e credores por 

pagamentos diferidos. 

Na conta 63-Gastos com o pessoal, surgem novas sub-contas nomeadamente a conta 633 – 

Benefícios pós-emprego e a conta 634- indemnizações, não previstas no PNC. 

Para melhor entendimento do processamento contabilístico desta conta, apresentamos o 

seguinte exemplo prático: 

A entidade X, procedeu no dia 21/12/N, ao processamento do salário dos órgãos socais 

e do pessoal, tendo sido feito o pagamento no dia 31 do mesmo mês: 

 

Quadro nº11 – Exemplo prático  

       Fonte: O sistema de Normalização Contabilística e de Relato Financeiro –SNCRF de Cabo Verde – Pag.147 

 

Quadro nº12 -Registo Contabilístico:         

                                                                                

 

Fonte: O sistema de Normalização Contabilística e de Relato Financeiro –SNCRF de Cabo Verde – Pag.147 

Órgãos Sociais  Pessoal Totais 

Remunerações ilíquidas 5.000,00 10.000,00 15.000,00 

Encargos por conta do pessoal    

      IUR (1) 1.000,00 1.500,00 2.500,00 

      Segurança Social (2)     400,00    800,00 1.200,00 

Remunerações líquidas 3.600,00 7.700,00 11.300,00 

Encargos por conta da entidade    

      Segurança Social (2)   750,00 1.500,00 2.250,00 
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Tratando-se de benefícios a curto prazo de empregados, no exemplo acima, verificamos 

que não existem grandes diferenças entre o anterior e o actual sistema, a não ser a 

existência de uma conta autonóma, 27-Pessoal, no Novo Normativo.  

 

5- CASO PRÁTICO  

Aplicação da IAS 19 e 26 – O Caso do Banco Comercial do Atlântico 

 

5.1 – Cisão do BCV – A garantia dos benefícios dos empregados 

O Banco Comercial do Atlântico (BCA) foi criado, no dia 1 de Setembro de 1993, como 

resultado da separação das vertentes comercial e de supervisão, que vinham sendo 

desempenhadas pelo Banco de Cabo Verde - BCV, desde 29 de Setembro de 1975, tendo o 

BCV passado, assim, a partir de 1993, a assumir apenas as funções de Banco Central.  

O BCA, sociedade anónima de capitais exclusivamente públicos, foi criado pelo Decreto-

lei nº 43/93, de 16 de Julho, com o capital inicial de 500.000.000$00 (quinhentos milhões 

de escudos). Foi constituída, na mesma data, através do Decreto-lei nº 44/93, a comissão 

instaladora do BCA composta por 5 (cinco) membros, de entre os quais um presidente, 

nomeados por despacho do Ministro das Finanças. 

Privatização 

O Decreto-lei nº 70/98, de 31 de Dezembro autoriza a alienação de parte das acções detidas 

pelo Estado no Banco Comercial do Atlântico, SARL (BCA). A Resolução nº 74/98, da 

mesma data, aprovou a regulamentação do concurso internacional para aquisição das 

respectivas acções, bem como a escolha dos parceiros estratégicos para o desenvolvimento 

das Instituições Financeiras do País. 

No âmbito dessa negociação, foi seleccionado como parceiro estratégico para o BCA o 

Agrupamento constituído pela Caixa Geral de Depósitos/Banco Interatlântico, que adquiriu 

52,5% do capital do BCA, em Fevereiro de 2000. 

Em 27 de Novembro do mesmo ano, é alienado pelo Estado de Cabo Verde 25% da sua 

participação em "sessão especial de Bolsa" a pequenos investidores e trabalhadores do 

Banco, dando assim cumprimento à segunda fase do processo de privatização. 

Assim, o sector financeiro cabo-verdiano alterou-se com a aquisição (de forma directa e 

indirecta) da maioria do capital social do Banco Comercial do Atlântico, da Garantia - 

Companhia de Seguros de Cabo Verde e da Promotora - Sociedade de Capital de Risco 

pelo Agrupamento constituído pela Caixa Geral de Depósitos/Banco Interatlântico. 
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5.2 – Ilustração dos sistemas vigentes (INPS/ BCA/BCV) 

Até à data da separação, o BCV tinha um total de 549 colaboradores, dos quais, 535 

estavam no activo e 14 em situação de inactividade. Dessa cisão, 469 transitam para o 

BCA.  

Gráfico º 1 – Distribuição por situação de actividade  

Distribuição por Situação de Actividade e 

Inactividade

Activos

Inactivos

 

Nesta altura o BCV, possuía um sistema privativo de Benefícios aos Empregados que se 

assentava nos seguintes parâmetros: 

a) Benefícios de Curto Prazo, tais como salários, ordenados, licença anual paga, 

benefício não monetária (tais como cuidados médicos) etc.; 

b)  Benefícios Pós Emprego - Plano de benefícios definidos, como pensões, 

benefícios de reforma, cuidados médicos pós emprego, etc.; 

c) Outros benefícios a longo prazo, incluído licença por longos serviços; 

d) Benefícios de cessação de emprego. 

Existindo já no País o Sistema Nacional de Previdência Social, o sistema de então 

adoptada pelo BCV, era de longe mais vantajoso, quer em termos de comparticipação do 

empregado quer do empregador. A titulo de exemplo, um trabalhador do BCV 

comparticipava com 4% do Salário Bruto, o inscrito no INPS, comparticipa com 8%, para 

assistência médica e medicamentosa e reforma. 

A nível da entidade, o BCV, garantia aos trabalhadores 100% do último salário em caso de 

reforma, o sistema do INPS garante 75% da média dos últimos 6 anos de salário.  

No que tange a assistência médica e medicamentosa, enquanto que o sistema do BCV, não 

coloca restrições em termos de medicamentos, cobrindo 100% dos custos, o INPS, 

comparticipa com 75%, sujeito a um Plano Nacional de Medicamentos. 

Com a privatização, uma questão se colocava:  
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“Como garantir aos trabalhadores do BCV os direitos adquiridos em termos de 

“Benefícios”, uma vez que o grosso dos trabalhadores iriam transitar para o Banco 

Comercial do Atlântico?” 

Sendo assim, é criado no Banco Comercial do Atlânticos dois sistemas de “Benefícios aos 

Empregados” 

- O Sistema dos antigos funcionários do Banco de Cabo Verde, que funciona com um 

“Plano de Benefícios Definidos, em que é a própria entidade a assumir os benefícios 

durante e pós emprego. 

- O Sistema do INPS, para os trabalhadores contratados a partir de 1993, e que entraram 

após a privatização. Este é um Plano de Contribuição Definida, em que a entidade transfere 

para um terceiro, neste caso o INPS, os fundos necessários para garantir os benefícios 

durante e pós emprego. 

É claro, que com o tempo o sistema antigo adoptado pelo BCV, tenderá a desaparecer, não 

só pelos elevados encargos que representava para a entidade, como também não se regista 

a sua renovação em termos de contribuição por clara opção do Banco. 

Tratando-se de um procedimento antigo, anterior a aprovação da “Norma 21- “Benefícios 

dos Empregados” pelo NSCRF, é natural que não exista regulamentos em termos 

contabilísticos, dignos de realce sobre esta matéria. 

5.3 – Gastos com o pessoal 

Conforme dados do Balanço Social do BCA em 31/12/2008, 252 colaboradores (57%) 

encontravam-se adstritos ao Sistema Privativo de Previdência Social do BCA e 194 ao 

Sistema Nacional de Segurança Social – INPS.  

Ambos os sistemas são comparticipados em 23% da remuneração bruta, sendo 8% 

assegurado pelo trabalhador 15% pelo Banco. 

                 QUADRO Nº 13 - ENCARGOS COM O PESSOAL DE 2006 A 2007 

        

 

                         Fonte: Balanço Social BCA 2008 – Pag. 25 
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Analisando o quadro acima, verifica-se que os Encargos Sociais Obrigatórios, 

relativamente ao ano 2008, representam 14% do encargos com o pessoal, contra 1% do 

Encargos Facultativos, e que dizem respeito essencialmente aos encargos com o planos de 

contribuição e de benefícios definido. 

- Nº de beneficiários do sistema privativo 

O Sistema Privativo de Previdência Social do BCA cobria, em 2008, um total de 1.298 

beneficiários, dos quais 354 eram titulares (trabalhadores e reformados), e 944 eram 

familiares com direito às prestações.  

           Quadro nº 14 – Nº de Beneficiários do Sistema 

 

Nº Beneficiários 

 

2007 

 

2008 

 

Colaboradores  258 

 

255 

 

Reformados 96 

 

99 

 

Pensionistas 14 

 

13 

 

Cônjuges 162 

 

164 

 

Filhos 660 

 

622 

 

Outros 15 

 

15 

 

Ascendentes 131 

 

130 

 

Total 1336 

 

1298 
                              Fonte: Balanço Social BCA 2008 – Pag. 25 

5.4 – Reserva para pensões – Plano de benefícios definidos 

Conforme o quadro abaixo os encargos com fundo de pensões e despesas com a saúde dos 

colaboradores e seus familiares aumentaram 37% , de 2006 a 2008. 

Quadro nº 15 – Plano de benefícios definidos de 2006 a 2008 

 

Descrição 

Dez-06 

 

Dez-07 

 

 

Dez-08 

P/Pensões Ref. de Sobrevivência 2.521.115.810 2.916.289.296 

 

3.378.654.029 

P/Desp. Trat. Pessoal N/Exterior 88.177.583 138.722.594 

 

146.293.383 

Fundo Reestruturação 102.944.812 107.404.507 

 

66.163.048 

P/Respons. Saúde Dos Colaboradores   122.866.572 

 

127.292.194 

 

Total 2.712.238.205 3.285.282.969 

 

3.718.402.654 
Fonte: Balanço Social BCA 2008 – Pag. 25 
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5.5 – Análise de alguns indicadores de gestão relacionados com gastos com o pessoal 

Em 2008 os gastos com o pessoal foram de 867,7 mil contos, registando um aumento de 

17% em relação ao ano de 2007, representado cerca de 25% na estrutura de custos desta 

Instituição Financeira.  

Deste montante 3,7 mil contos dizem respeito a fundo de pensões e 718 mil contos 

remunerações directas, representando 0,04% e 82%, respectivamente, do total dos gastos 

com o pessoal.  

Em 2008, o BCA constituiu provisões no total de 5.783 mil contos, sendo 3.379 para 

pensões de reforma e sobrevivência, 146 mil contos para despesas de tratamento do pessoal 

no exterior e 127 para provisões de responsabilidades com saúde. Do montante das 

provisões, as relacionadas com o pessoal representam 63%. 

5.6 – Pressupostos actuariais   

Para cálculo das responsabilidades com as pensões de reforma e sobrevivência, foram 

utilizados pressupostos actuarias de entre os quais destacamos: 

                            Quadro nº 16 – Pressupostos actuarias 

Taxa de crescimento salarial 3% 

Taxa de rendimento do fundo 6% 

Taxa técnica actuarial 6% 

Taxa de crescimento de pensões 2% 

Tábua de mortalidade PF 60/64 

Tábua de invalidez EVK 1980 

                                       Fonte: Relatório e Contas BCA 2008, Pag 42 

 

5.7 – Evolução do valor patrimonial do fundo de pensões de 2006 a 2008 

Conforme o relatório e contas do BCA relativo ao ano de 2008, o saldo do fundo de 

pensões registou um aumento de 15,8% (462,3 mil contos) conforme se depreende da 

análise do quadro seguinte: 

 

QUADRO Nº 17 – Evolução do valor patrimonial do fundo de pensões de 2006/2008 

REFORÇO PROVISÕES 

ANOS NORMAL ADICIONAL UTILIZAÇÃO SALDO LIQUIDO VALOR DO 

FUNDO 

2006 83.477.081 401.381.996 -93.443.299 391.415.778 2.521.115.810 

2007 73.689.245 426.871.996 -105.385.755 395.175.486 2.916.289.296 

2008 65.045.894 449.088.000 -111.769.158 402.364.736 3.378.654.029 

               Fonte :Relatório e Contas BCA 2008, Pag 42 
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As responsabilidades totais do fundo ascendem a 3,8 milhões de contos, acusando uma 

insuficiência de 485,9mil contos a 31 Dez/08, inferior porém ao valor de 572,2 mil contos 

que tinha sido previsto para 2008, dada as dotações complementares que o BCA vem 

anualmente efectuando. 

Analisando os indicadores e os montantes registados na conta gastos com o pessoal, o 

valor do fundo de pensões e as provisões constituídas, somos levados a concluir que os 

benefícios concedidos, no âmbito do sistema herdado do BCV, aos seus trabalhadores, 

tinham um peso elevado na estrutura de custo dessa instituição.  

Daí o facto, com a criação a privatização do BCA, ter-se posto fim a esse sistema 

transferindo para o INPS essa responsabilidade, substituindo esse plano pelo de 

contribuições definidas.  

Numa altura em que a nível mundial, a sustentabilidade dos fundos de pensões encontra-se 

seriamente ameaçada, motivada essencialmente pelo aumento da esperança de vida dos 

beneficiários e pela actual crise financeira, as entidades responsáveis pela gestão destes 

fundos procuram alternativas seguras de investimentos, como forma de os rentabilizar e 

garantir os direitos dos beneficiários.    

 

5.9 – A contabilização dos benefícios dos empregados 

Dotado de um sistema contabilístico específico para as Instituições Bancárias, portanto 

com um plano de contas diferente do PNC, para melhor se entender o sistema 

contabilístico dos benefícios dos empregados do BCA, convém destacar dois períodos 

distintos neste processo: 

1 º- A contabilização antes da entrada do novo normativo; 

2º - A contabilização após a entrada em vigor do novo normativo. 

 

5.9.1 – A contabilização antes da entrada do novo normativo 

Convém realçar que, pelo facto das Instituições Bancárias possuírem um sistema específico 

de contabilidade, aliado ao facto do BCA fazer parte de um grupo internacional liderado 

pela Caixa Geral de Depósitos de Portugal (CGD), cujas demonstrações financeiras são 

integradas nas deste grupo, as Normas Internacionais vinham já sendo aplicadas no BCA. 

Assim, no que tange aos benefícios dos empregados em termos de reconhecimento, 

mensuração, divulgação e apresentação, estes eram feitos de acordo com as IAS 19 e 26.   
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5.9.2 – A contabilização após a entrada em vigor do novo normativo 

A implementação das novas normas internacionais de contabilidade e de relato financeiro – 

NIRF em 2009, com vista à harmonização do regime contabilístico com grande impacto 

nas demonstrações financeiras, constitui um dos grandes acontecimentos de grande 

relevância nas contas do BCA para o exercício económico de 2009. 

Os principais ajustamentos efectuados por essa entidade, para além de outras relacionam-se 

com a alteração dos critérios na contabilização e reforço do Fundo de Pensões, na 

avaliação das Imparidades dos Activos, especificamente no crédito prestado aos clientes, 

na repartição das respectivas taxas efectivas, das comissões durante o período de vigência 

do empréstimo e na consideração de diferimento de imposto, resultantes das ocorrências 

verificadas. 

A nível das demonstrações financeiras, muito embora o BCA, não tenha alterado a 

disposição das contas no Balanço e nas Demonstrações dos Resultados de 2009, conforme 

o desenho gráfico sugerido pelo normativo, regista-se a supressão de algumas rubricas 

nestas duas DF’s, com destaque para a conta da provisões e imparidades.  

Da mesma forma, regista-se a divulgação de dois novos mapas nomeadamente de 

alterações de capitais próprios, quer a nível dos ajustamentos de transição, quer a nível dos 

movimentos do período.  

Regista-se ainda nos movimentos contabilísticos o surgimento das contas 734 (Benefícios 

pós-emprego), 735 (Indemnizações), e 732 e 733 (Encargos Sociais Obrigatório e 

Facultativos), que antes eram lançadas na conta 739 (Outros custos com o pessoal), por 

contra partida das respectivas contas da classe 27 (Outras contas a pagar e a receber). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 44 

CONCLUSÃO 

Segundo Da Costa e Alves, (2001), Em todos os actos da nossa vida, mesmo nos mais 

elementares, precisamos de informações, constituindo um dos principais vectores da 

sociedade actual, e torna-se mesmo vital para a tomada de grande número de decisões. 

Ao implementar um novo Sistema de Normalização Contabilística de Relato Financeiro, 

Cabo Verde dá um passo importante na internacionalização da sua economia, através da 

introdução das Normas Internacionais de Contabilidade, como forma de responder aos 

interesses económicos e financeiro dos vários utentes informação com interesses no 

arquipélago.  

A adopção da IAS 19 Benefícios de empregados que faz parte integrante do conjunto das 

41 normas, revistas e publicadas pelo IASB, introduzida no SNCRF pelo despacho 

normativo 22/2008 de 29/12, através da norma de relato financeiro 21-Benefícios dos 

empregados”, vem materializar os objectivos do Governo de Cabo Verde, que passam 

essencialmente pelo acompanhamento dos desenvolvimentos registados nas directivas 

internacionais no que tange a qualidade da informação financeira. 

Com a realização deste trabalho, mostramos que introdução desta norma veio em certa 

medida regulamentar a contabilização dos benefícios do empregados, permitindo-nos 

estabelecer uma comparação entre o anterior sistema e o actualmente vigente, aferir das 

vantagens da sua implementação, nomeadamente o surgimento de outras contas 

relacionadas com o pessoal que permite o melhor enquadramento dos gastos. 

Especificamente, analisamos a aplicação desta norma noutros países, nomeadamente 

Portugal, e efectuamos uma comparação entre este normativo e a DC 19. 

Tendo como objectivo geral elencar os mananciais dos benefícios que o empregado pode 

aspirar, através desta norma referimos, aos diferentes tipos de benefícios de empregados, e 

o respectivo tratamento à luz dos normativos nacionais e internacionais de referência.  

Em termos de conclusão, a introdução desta Norma Internacional de Contabilidade, veio 

em certa medida, regulamentar e uniformizar o tratamento contabilístico dos benefícios 

concedidos por várias entidades aos seus colaboradores, quer através do seu 

reconhecimento, mensuração, divulgação e apresentação, para uma informação financeira, 

mais compreensível, relevante e fiável e que permita estabelecer comparações com as 

práticas contabilísticas de outras latitudes. 
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