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Full Digital

Contabilidade Nível 2 - 4REAL®
Estudo e aplicação das normas de contabilidade e preparação das demonstrações ﬁnanceiras
Á distância

Duração : 14 horas

Referência : 169
Preço : 950,00 € + IVA
Intra empresa : (desde) 3.000,00 € + IVA

A contabilidade geral e ﬁnanceira assume cada vez mais relevância no processo interno e externo de comunicação de
informação económica e ﬁnanceira, e é usada pelos ﬁnanciadores como elemento de aferição do grau de risco para
efeitos de ﬁnanciamento ou de investimento nas empresas.
Por essas razões, dominar as rubricas mais relevantes, com base na normalização contabilística em vigor, e saber
comunicar os seus efeitos torna-se indispensável para os proﬁssionais da atualidade.
Através deste percurso de aprendizagem 4REAL® irá:
desenvolver, de forma personalizada e adaptada ao seu contexto real de trabalho, as suas competências no âmbito
da contabilidade geral e ﬁnanceira,
melhorar as suas competências e performance na realização de tarefas concretas no contexto da sua organização.

Objetivos
No ﬁnal deste percurso de aprendizagem os participantes deverão ser capazes de:
Preparar demonstrações ﬁnanceiras;
Discutir a tratamento contabilístico de ativos não correntes e correntes, passivos, intangíveis, incluindo as
despesas de desenvolvimento, bem como o tratamento do Rédito, dos benefícios dos empregados, dos encargos
ﬁnanceiros de ﬁnanciamento e dos impostos correntes;
Compreender a aplicação nas normas legais relacionadas com os eventos em análise;
Saber comunicar o resultado do processo contabilístico através de demonstrações ﬁnanceiras adequadamente
preparadas;
Interpretar e usar informação ﬁnanceira para efeitos de tomada de decisão nos negócios.

Destinatários
Para quem
Técnicos dos departamentos de contabilidade, ﬁnanceiros e controlo de gestão, com prática em contabilidade ou
que tenham frequentado o nível 1.

Pré-requisitos
Prática em contabilidade ou que tenham frequentado o percurso de aprendizagem Contabilidade Nível 1.

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 relativamente à aplicação
das normas de contabilidade e preparação das demonstrações ﬁnanceiras *.
* 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)
Conceitos e princípios relacionados com a preparação e apresentação de demonstrações ﬁnanceiras
Conceitos relevantes da estrutura concetual da contabilidade.
Bases de apresentação de demonstrações ﬁnanceiras.
As normas contabilísticas em vigor.
O processo contabilístico: identiﬁcação, reconhecimento, mensuração, apresentação e divulgações.
Estrutura e conteúdo das demonstrações ﬁnanceiras.
Categorização das empresas.

2ª Parte – Classe virtual (2,5 horas)
Identiﬁcação, mensuração e comunicação das transações económicas e ﬁnanceiras usando as normas contabilísticas
O tratamento contabilístico dos ativos não correntes:
Ativos ﬁxos tangíveis: custo histórico, justo valor e determinação de depreciações e imparidades;
Intangíveis: Incluindo as despesas de desenvolvimento e o software e respetivas amortizações;
Investimentos ﬁnanceiros: custo, método da equivalência patrimonial e justo valor;
Locações: operacionais vs. Financeiras.
Exercício de aplicação prática

3ª Parte – Classe virtual (2,5 horas)
Identiﬁcação, mensuração e comunicação das transações económicas e ﬁnanceiras usando as normas contabilísticas
(continuação)
O tratamento dos impostos correntes, com especial enfoque no registo e apuramento do IVA.

O rédito: reconhecimento e mensuração. As vendas, as prestações de serviços, os juros e os royalties.
Exercícios de aplicação prática

4ª Parte – Classe virtual (2 horas)
Identiﬁcação, mensuração e comunicação das transações económicas e ﬁnanceiras usando as normas contabilísticas
(continuação)
Benefícios dos empregados de curto prazo e particular enfoque no tratamento dos fundos de pensões.
A natureza, o propósito e o tratamento contabilístico das rubricas de capital e reservas.
Correção de erros e realização de estimativas (accruals).
Exercício prático

5ª Parte – Classe virtual (1 hora)
Identiﬁcação, mensuração e comunicação das transações económicas e ﬁnanceiras usando as normas contabilísticas
(continuação)
Encargos ﬁnanceiros de ﬁnanciamento: capitalização e uso do método do juro efetivo.
Exemplo de aplicação prática

6ª Parte – Classe virtual (2,5 horas)
A preparação, a apresentação e análise de demonstrações ﬁnanceiras para empresas comerciais
A demonstração de resultados: preparação e análise de conteúdo.
O balanço: distinção entre corrente e não corrente e análise das principais rubricas.
Exercício de aplicação prática

7ª Parte – Classe virtual (2,5 horas)
A preparação, a apresentação e análise de demonstrações ﬁnanceiras para empresas comerciais (continuação)
Demonstração de alterações em capital próprio: preparação e análise de conteúdo.
O anexo: preparação e análise de conteúdo.
Exercício de aplicação prática
Casos exempliﬁcativos

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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