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Contabilidade Nível 1 - 4REAL®
Bases fundamentais de contabilidade financeira

Blended Essencial 4Real

Duração : 3 dias (26 horas)

Typology : Full immersion

Referência : 048

Preço : 1.200,00 + IVA

Intra empresa : Sob consulta

Objetivos :

No final da formação os participantes deverão ser capazes de:

Compreender o papel e os princípios da contabilidade financeira;
Identificar, mensurar e comunicar eventos económicos e financeiros relacionados com a contabilidade;
Conhecer os tratamentos contabilísticos dos ativos fixos, dos inventários, das contas a receber e a pagar e vendas
e compras, dos registos em bancos e respetivas reconciliações bancárias;
Distinguir entre gastos de investimento e gastos correntes;
Conhecer e saber preparar um balanço e uma demonstração de resultados.

Destinatários

Técnicos dos departamentos de contabilidade, financeiro, controlo de gestão e todos os profissionais que
pretendam dominar a linguagem contabilística e financeira e os processos de identificação, reconhecimento,
mensuração e registo das operações comerciais e financeiras.

Percurso de aprendizagem

Atividades digitais antes das sessões presenciais

Avaliação online de conhecimentos

Mobilizar e comprometer os participantes no processo de desenvolvimento das competências necessárias para
dominar os principais conceitos e exercitar o registo e o controlo das principais operações contabilísticas;
Ganhar autoconhecimento e autoconsciência sobre o seu grau de conhecimento inicial sobre os conceitos
fundamentais de contabilidade financeira*.

Aprendizagem online

Adquirir conceitos estruturais e fundamentais para potenciar o treino prático em sala:
Introdução à contabilidade

Definir e explicara contabilidade identificando as suas funções, âmbito e objetivos;
Diferenciação entre os diversos tipos de contabilidade (financeira, de gestão)
A clássica noção de gestão
A noção de património
As partidas dobradas em contabilidade
A tributação com base na contabilidade e os conflitos com a contabilidade financeira



Conceitos e princípios relacionados com a preparação e apresentação de demonstrações financeiras
A natureza, princípios e âmbito da contabilidade
A natureza, princípios e objetivos financeiros e registos relacionados numa organização
Os utilizadores da informação financeira e informação relacionada e as suas diversas necessidades
As asserções subjacentes às demonstrações financeiras
As características qualitativas das demonstrações financeiras
Os elementos das demonstrações financeiras
Critérios para o reconhecimento dos elementos das demonstrações financeiras
Mensuração dos elementos das demonstrações financeiras
O conceito de capital e sua manutenção
A natureza, o papel e o significado das teorias contabilísticas e princípios
Princípios da estrutura conceptual da contabilidade
As normas contabilísticas em vigor
O conceito e o papel da apresentação verdadeira e apropriada das demonstrações financeiras

Desafios de aplicação prática

Interações à distância através do envio de desafios para aumentar o comprometimento com o percurso de
aprendizagem e estimular a transferência da aprendizagem para o contexto real de trabalho.

 

* A partir de um questionário pré-elaborado será determinado o grau de conhecimentos inicial de cada participante.
Com base nas respostas, os participantes serão informados das condições de frequência do programa ou sugerido
um programa alternativo.

1ª sessão presencial (2 dia / 14 horas)

Conhecer a terminologia contabilística
Partidas dobradas e sistemas de contabilidade.
Introdução aos sistemas manuais e informáticos de registo contabilístico.
A noção de conta, subconta e sua movimentação.
O quadro de contas.
O balancete e sua interpretação.

Identificação, mensuração e comunicação das transações económicas e financeiras usando as normas
contabilísticas

O tratamento contabilístico dos ativos correntes:
Caixa e depósitos e reconciliações bancárias;
Contas a receber e a pagar e reconciliação de saldos;
Os incobráveis e os efeitos contabilísticos e fiscais;
Acréscimos e diferimentos;
O processo de compras e o tratamento dos inventários.

O tratamento contabilístico dos ativos não correntes como tangíveis (fixos), intangíveis, e depreciações e
amortizações dos ativos fixos.
Tratamento fiscal das depreciações e amortizações.
O tratamento das vendas e o cálculo e registo de custo das vendas.
Os descontos, abatimentos e devoluções.
Cálculo e contabilização dos gastos com o pessoal (tipos de rendimentos, incidência de IRS e TSU).

Exercícios práticos e outputs!

Aplicação prática com resolução de casos e simulação do contexto real.

Atividades digitais entre sessões presenciais

Classe virtual
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Esclarecer dúvidas ou questões relacionadas com as temáticas abordadas para facilitar a transferência da
aprendizagem para o contexto real de trabalho.

Desafios de aplicação prática

Interações à distância através do envio de desafios relativos às temáticas abordadas para estimular a
transferência da aprendizagem para o contexto real de trabalho.

2ª sessão presencial (1 dia / 7 horas)

A preparação e a apresentação de demonstrações financeiras para empresas comerciais
A demonstração de resultados: compreender as várias rubricas e o significado dos resultados intermédios.
O balanço: distinção entre corrente e não corrente e compreensão das diversas rubricas.

Exercícios práticos e outputs!

Aplicação prática com resolução de casos e simulação do contexto real.

Consolidar, aplicar e implementar as aprendizagens após as sessões presenciais

Classe Virtual

Facilitar a aplicação “on-the-job” dos principais conceitos, técnicas e ferramentas de contabilidade financeira.
Reforçar a performance individual de cada um dos participantes e de acordo com as suas necessidades;
Consolidar, detalhar e partilhar boas práticas na implementação dos conceitos fundamentais, ferramentas e
técnicas de contabilidade financeira, tendo em conta a realidade organizacional de cada participante.

Desafios de aplicação prática

Interações à distância através do envio de desafios relativos a cada temática para estimular a transferência da
aprendizagem para o contexto real de trabalho.

Avaliação online de conhecimentos

Aferir do grau de aquisição de conhecimentos e medir o progresso dos participantes através da comparação de
resultados (quizz inicial versus quizz de avaliação de conhecimentos).

Métodos pedagógicos

Este percurso preconiza o envolvimento ativo e constante do participante através de vários desafios, quer à
distância quer na sessão presencial. Combina diversificadas metodologias para potenciar a performance no
contexto de trabalho: estudos de caso, utilização de aplicações informáticas semelhantes às existentes no
mercado que recriam os ambientes organizacionais, classes virtuais entre todos os participantes e o especialista
Cegoc, intercaladas com o processo de formação em sala, para facilitar a aplicação dos conceitos adquiridos e
aferir as práticas implementadas e desafios concretos de aplicação no contexto profissional.

Pontos fortes

A abordagem 4REAL® e as várias etapas que constituem o percurso potenciam o maior envolvimento,
compromisso e suporte à transferência, nomeadamente o enfoque na performance.
Um percurso com forte componente prática que lhe permite:

Dominar os principais conceitos e conhecimento das transações mais comuns nas organizações;


