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Full Digital

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

Duração : 18 horas

Referência : 048
Preço : 1.050,00 € + IVA
Intra empresa : (desde) 3.500,00 € + IVA

A contabilidade geral e ﬁnanceira representa o ﬂuxo básico de informação das organizações para efeitos de gestão, mas
também para cumprir requisitos ﬁscais e outras obrigações legais. Com as alterações recentes no contexto competitivo
das organizações e com a desmaterialização dos processos surgem constantes necessidades de atualizações, o uso de
novas ferramentas informáticas e, por isso, um novo contexto de realização das transações.
Dominar os principais conceitos e exercitar o registo e o controlo das principais operações torna-se assim um fator
fundamental para proporcionar uma adequada e tempestiva informação evitando ou reduzindo a quantidade de erros e
ineﬁciência nos processos das organizações.
Este percurso de aprendizagem 4REAL® permite-lhe obter as competências necessárias para realizar tarefas concretas
no mundo real de trabalho, considerando a especiﬁcidade do seu contexto, uma vez que integra a personalização do
percurso de aprendizagem com a sua transferência para o local de trabalho.

Objetivos
No ﬁnal deste percurso de aprendizagem 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
Avaliação online de conhecimentos
Objetivos:
Mobilizar e comprometer os participantes no processo de desenvolvimento das competências necessárias para
melhor entenderem os efeitos económicos e ﬁnanceiros das suas decisões;
Ganhar autoconhecimento e autoconsciência sobre o seu grau de conhecimento inicial sobre os conceitos
fundamentais de contabilidade ﬁnanceira*.
* 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 Parte – Classe virtual (1 hora)
Introdução à contabilidade
Deﬁnir e explicar a 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 concetual da contabilidade.
As normas contabilísticas em vigor.
O conceito e o papel da apresentação verdadeira e apropriada das demonstrações ﬁnanceiras.

2ª Parte – Classe virtual (1,5 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.
Exercício de aplicação prática

3ª Parte – Classe virtual (1,5 horas)
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.
Exercício de aplicação prática

4ª Parte – Classe virtual (2,5 horas)
Identiﬁcação, mensuração e comunicação das transações económicas e ﬁnanceiras usando as normas contabilísticas
(continuação)
O tratamento contabilístico dos ativos correntes:
Acréscimos e diferimentos;
O processo de compras e o tratamento dos inventários.
Exercícios de aplicação prática, cálculos e declarações

5ª Parte – Classe virtual (3 horas)
Identiﬁcação, mensuração e comunicação das transações económicas e ﬁnanceiras usando as normas contabilísticas
(continuação)
O tratamento contabilístico dos ativos não correntes como tangíveis (ﬁxos), intangíveis, e depreciações e
amortizações dos ativos ﬁxos.
Tratamento ﬁscal das depreciações e amortizações.
Exercício de aplicação prática, cáclculos

6ª Parte – Classe virtual (2 horas)
Identiﬁcação, mensuração e comunicação das transações económicas e ﬁnanceiras usando as normas contabilísticas
(continuação)
O tratamento das vendas e o cálculo e registo de custo das vendas.
Os descontos, abatimentos e devoluções
Exercícios de aplicação prática

7ª Parte – Classe virtual (1,5 horas)
Identiﬁcação, mensuração e comunicação das transações económicas e ﬁnanceiras usando as normas contabilísticas
(continuação)
Cálculo e contabilização dos gastos com o pessoal (tipos de rendimentos, incidência de IRS e TSU).
Exercício de aplicação prática

8ª Parte – Classe virtual (2,5 horas)
A preparação e a apresentação de demonstrações ﬁnanceiras para empresas comerciais
A demonstração de resultados: compreender as várias rúbricas e o signiﬁcado dos resultados intermédios.
Exercício de aplicação prática

9ª Parte – Classe virtual (2,5 horas)
A preparação e a apresentação de demonstrações ﬁnanceiras para empresas comerciais (continuação)
O balanço: distinção entre corrente e não corrente e compreensão das diversas rubricas.
Exercício de aplicação prática

Avaliação online de conhecimentos
Objetivo:
Aferir do grau de aquisição de conhecimentos e medir o progresso dos participantes através da comparação de
resultados (questionário inicial versus questionário de avaliação de conhecimentos).

Métodos pedagógicos
Exposições online pelo formador, complementadas com exercícios práticos e trocas de experiências e reﬂexões
interativas com o grupo de participantes para facilitar a aplicação dos conceitos adquiridos no contexto
proﬁssional.
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