
Contabilidade Nível 3
Estudo e aplicação das normas com assuntos mais complexos e concentrações empresariais

Presencial

Duração : 2 dias (14 horas) Referência : 897

Preço : 900,00 € + IVA

Intra empresa : Sob consulta

A contabilidade, como sistema básico de informação financeira, fiscal, de gestão e estatística, é transversal a qualquer
tipo de organização e independente da sua dimensão.

A constante alteração de legislação, nacional e europeia, com impacto relevante nos mercados financeiros, tem
influenciado não só as práticas profissionais, mas também as ferramentas de trabalho usadas nas organizações.

Este curso pretende, proporcionar aos formandos a aquisição de conhecimentos conceptuais relacionados com os
diversos temas abordados, mas também práticos, com resolução de casos de aplicação com vista a permitir uma
completa aquisição de conhecimentos que permitam a obtenção de competências para uma adequada aplicação das
normas às operações mais complexas realizadas pelas empresas.

Serão proporcionadas condições para a apreensão dos conhecimentos avançados de contabilidade, o uso adequado das
normas contabilísticas e capacidade para registo e mensuração de transações usando normas como intangíveis,
incluindo o goodwill, ativos não correntes detidos para venda, propriedades de investimento, investimentos financeiros-
incluindo instrumentos derivados, concentrações de atividades empresariais e divulgações de partes relacionadas,
provisões e ativos e passivos contingentes, acontecimentos após a data do balanço (eventos subsequentes), impostos
diferidos, subsídio e apoios das entidades públicas, os efeitos das alterações em taxas de câmbio e matérias ambientais.
As operações serão registadas atendendo aos requisitos contabilísticos, evidenciando-se as diferenças para as normas
fiscais aplicáveis.

 

Objetivos

No final do percurso de aprendizagem os participantes deverão ser capazes de:

Conhecer o tratamento contabilístico das operações mais complexas, relacionadas com o balanço e a
demonstração de resultados;

https://www.cegoc.pt/creditos-occ/


Discutir a tratamento contabilístico de ativos intangíveis, incluindo o goodwill, as propriedades de investimento e
os investimentos financeiros, incluindo os derivados de cobertura;
Compreender e saber aplicar as normas legais aos eventos em análise;
Saber identificar as incidências com efeitos contabilísticas das concentrações empresariais e partes relacionadas;
Saber distinguir eventos subsequentes com relevância e efeitos do impacto das operações empresariais no meio
ambiente.

Destinatários

Para quem

Contabilistas certificados, diretores financeiros, auditores e profissionais com responsabilidade de gestão em
empresas de grande dimensão ou com ligações a multinacionais.

Pré-requisitos

Conhecimentos intermédios de contabilidade financeira, preferencialmente que tenham frequentado o curso
Contabilidade Nível 2.

 

Percurso de aprendizagem

Identificação, mensuração e comunicação das transações económicas e financeiras usando as
normas contabilísticas relacionada com o Balanço

O tratamento contabilístico dos intangíveis:
Despesas de desenvolvimento;
Software e Sítios na internet;
Goodwill: reconhecimento inicial e tratamento subsequente;
Os ativos não correntes detidos para venda: Identificação, mensuração e apresentação.

Propriedades de investimento usando o justo valor.
Investimentos financeiros:

Tipos de investimentos financeiros;
Investimentos financeiros ao custo amortizado;
Tratamento dos derivados de cobertura;
Provisões e ativos e passivos contingentes: caraterização e tratamento contabilístico.

Tratamento contabilístico das concentrações empresariais e partes relacionadas

Concentrações empresariais: Conceitos e princípios.
Tratamento das aquisições.
Uso do método da equivalência patrimonial.
Partes relacionadas e divulgações obrigatórias.

Transações com impacto direto na demonstração de resultados

Subsídios e apoios das entidades públicas.
Efeitos das alterações em taxas de câmbio.
Impostos diferidos.
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Eventos relacionados com a apresentação de demonstrações financeiras

Eventos subsequentes.
Matérias ambientais.

Métodos pedagógicos

Através da apreensão dos conhecimentos teóricos e aplicação prática em sala, com base em casos de estudo.

Pontos fortes

Um percurso de aprendizagem, com forte componente prática, que o ajudará a dominar as transações mais
complexas e capacidade para comunicar os seus efeitos.


