
Ciclo: Contabilidade (níveis 1,2 e 3) - 4REAL®
Curso geral de contabilidade

Blended

Duração : 7 dias (58 horas) Referência : 1126

Preço : 2.650,00 € + 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 percurso de aprendizagem 4REAL® permite aos participantes:

dominar os principais conceitos contabilísticos e financeiros e exercitar o registo e o controlo das principais
operações;
dominar as rubricas mais relevantes, com base na normalização contabilística em vigor, e saber comunicar os seus
efeitos;
aplicar as normas às operações mais complexas realizadas pelas empresas.

Na terceira etapa do percurso 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.

https://www.cegoc.pt/abordagem-4real/


Objetivos

No final do 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.
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.
Conhecer o tratamento contabilístico das operações mais complexas, relacionadas com o balanço e a
demonstração de resultados;
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

Contabilistas certificados, diretores financeiros, auditores e profissionais com responsabilidade de gestão em
empresas de grande dimensão ou com ligações a multinacionais, bem como técnicos dos departamentos de
contabilidade, financeiros e controlo de gestão.

Percurso de aprendizagem

Contabilidade Nível 1

Avaliação online de conhecimentos (0h30m)

Objetivos:

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*.

* 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 Classe Virtual (2h00m)

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.

Atividades digitais entre sessões

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*.

* Estes desafios ocorrem entre todas as etapas do percurso de aprendizagem (classes virtuais e sessões presenciais),
até à sua conclusão.

1ª Sessão Presencial (2 dias / 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.

2ª Classe Virtual (1h00m)

Esclarecer dúvidas ou questões relacionadas com as temáticas abordadas para facilitar 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.



3ª Classe Virtual (1h00m)

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.

Avaliação online de conhecimentos (0h30m)

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

Contabilidade Nível 2

Avaliação online de conhecimentos (0h30m)

Objetivos:

Mobilizar e comprometer os participantes no processo de desenvolvimento das competências necessárias para
dominar as rubricas mais relevantes, com base na normalização contabilística em vigor, e saber comunicar os
seus efeitos;
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 Classe Virtual (1h00m)

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.

Atividades digitais entre sessões

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*.

* Estes desafios ocorrem entre todas as etapas do percurso de aprendizagem (classes virtuais e sessões presenciais),
até à sua conclusão.

1ª Sessão Presencial (1 dia / 7 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.

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.
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).
Encargos financeiros de financiamento: capitalização e uso do método do juro efetivo.

 

Exercícios práticos e outputs!

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

2ª Classe Virtual (1h00m)

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

2ª sessão presencial (1 dia / 7 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.
Demonstração dos fluxos de caixa: distinção entre atividades (operacional, investimentos e financiamento) e
ligação com o balanço.
Demonstração de alterações em capital próprio: preparação e análise de conteúdo.
O anexo: preparação e análise de conteúdo.

 

Exercícios práticos e outputs!

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

3ª Classe Virtual (1h00m)

Facilitar a aplicação “on-the-job” das normas de contabilidade e dos conceitos, técnicas e ferramentas para
preparar demonstrações financeiras.
Reforçar a performance individual de cada um dos participantes e de acordo com as suas necessidades;
Consolidar, detalhar e partilhar boas práticas na aplicação das normas de contabilidade e preparação das
demonstrações financeiras, tendo em conta a realidade organizacional de cada participante.

Avaliação online de conhecimentos (0h30m)

Objetivo:

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

Contabilidade Nível 3
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1ª Sessão Presencial (2 dias / 14 horas)

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.

Eventos relacionados com a apresentação de demonstrações financeiras

Eventos subsequentes.
Matérias ambientais.

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 quer os principais conceitos e conhecimento das transações mais comuns nas organizações, como as
transações mais complexas e ter capacidade para comunicar os seus efeitos.


