
LIDERANçA E GESTãO DE EQUIPAS - 4REAL®
Liderança para quadros, responsáveis e técnicos superiores

Duração: 2 dias

Tipologia: Full immersion Blended

Para quem?: Gestores, chefias e responsáveis hierárquicos que
exerçam uma função transversal na organização, com necessidade
de mobilizar colaboradores para obter resultados.

Referência: 001

Objetivos: No final da formação os participantes deverão ser
capazes de:desenvolver a competência e a autonomia das pessoas
e equipas;
criar condições que facilitam a motivação;
comunicar eficazmente com os diferentes interlocutores;
experienciar o grau de eficácia de alguns comportamentos de
gestão e liderança dos desempenhos, e elaborar um “mapa” dos
seus pontos fortes e pontos de melhoria;
aplicar as principais atividades de gestão das pessoas e das
equipas (fixar objetivos, animar e motivar, delegar);
refletir sobre hipóteses de solução e respetivos impactos, para
alguns dos problemas reais da gestão de equipas e pessoas.

Métodos: 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:
autodiagnósticos, estudos de caso e simulações que recriam os
ambientes da gestão e liderança organizacional na sessão
presencial, sessões de coaching e desafios concretos de aplicação
no contexto profissional.

 Best  Neste percurso de aprendizagem 4REAL® em Liderança e Gestão de Equipas propomos
potenciar a sua autoconsciência, debater e partilhar ideias e boas práticas, e apoiá-lo na
fortalecimento e implementação das competências-chave na gestão e liderança da(s) sua(s)
equipas.

4REAL® é uma solução que lhe permite personalizar o seu percurso de aprendizagem e que o desafia, constantemente ao longo do
tempo, a transferir o que aprendeu para o seu contexto real de trabalho, assegurando, por isso, resultados imediatamente visíveis e
mensuráveis.

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


Programa

Atividades digitais antes da sessão presencial

Classe Virtual

Apresentar o percurso de aprendizagem;
Comprometer os participantes no processo de desenvolvimento das suas competências de Liderança.

Autodiagnóstico online

Ganhar autoconhecimento e autoconsciência sobre as suas práticas individuais de liderança.

Desafios de aplicação prática

Interações à distância através do envio de desafios para aumentar a autoconsciência e comprometimento com o percurso de
aprendizagem.

Sessão presencial (2 dias / 14 horas)

Caracterizar o âmbito da liderança e gestão de equipas e pessoas
As responsabilidades associadas à gestão e liderança de equipas.
Missão, desafios, valores e cultura da organização.
Liderar pelo exemplo.
Analisar os resultados do seu estilo pessoal de gestão e liderança:
Identificar pontos fortes e áreas de melhoria.

Saber como utilizar os estilos de gestão e liderança, de forma realista e adaptada aos contextos e às pessoas
Reforçar o seu impacto sobre a envolvente.
Afirmar-se face a diferentes tipos de equipas.
Identificar preferências de estilos de gestão e liderança nos seus interlocutores para melhorar o entendimento e a colaboração.

Exercícios práticos e outputs!

Reflexão partilhada e construção de um 1º draft do Plano de Ação, listando pontos de desenvolvimento revelados pelo
diagnóstico de auto e heteroperceção.

 

Diagnosticar o grau de competência e autonomia dos colaboradores
Diagnosticar as necessidades de evolução das pessoas e das equipas.
Organizar o trabalho e facilitar a progressão individual/coletiva.
Utilizar as entrevistas e reuniões para mobilizar as equipas.

Exercícios práticos e outputs!

Grelhas para análise e partilha de boas práticas na condução do desenvolvimento das equipas.Estudo de caso e simulação,
seguida de feedback estruturado acerca de boas práticas a implementar e estratégias a desenvolver face aos aspetos de
melhoria identificados.

 

Refletir sobre as motivações
Identificar fatores facilitadores da motivação e as situações que promovem desmotivação.
Dar feedback construtivo e melhorar os desempenhos.

Comunicar eficazmente com os diferentes interlocutores
Adotar uma atitude positiva e construtiva.
Saber escutar e desenvolver a empatia.
Utilizar argumentos adaptados aos diferentes interlocutores, para transmitir a sua mensagem e obter diálogos mais
compreensivos.
Usar Clareza, Objetividade e Cortesia.
Prevenir e tratar desacordos e conflitos.



Exercícios práticos e outputs!

Estudo de caso e simulação, seguida de feedback estruturado acerca de boas práticas a implementar e estratégias a
desenvolver face aos aspetos de melhoria identificados.

 

Definir um plano de ação para as mudanças a implementar
Identificar prioridades de mudança relativamente aos objetivos.
Elaborar o seu Plano de Ação.

Consolidar, aplicar e implementar as aprendizagens após a sessão presencial

2 sessões de Coaching individual de 60 minutos (desenvolvidas por um coach Cegoc certificado)

Facilitar a aplicação dos conceitos e a concretização dos objetivos identificados no Plano de Ação Individual;
Reforçar a sua performance enquanto líder, de acordo com as necessidades individuais dos elementos da sua equipa.

Personalização do percurso de aprendizagem, de acordo com as necessidade individuais de cada participante, e realização de
atividades digitais para aprofundar uma destas três questões:

Como motivar a minha equipa?
Sou eficaz a dar e receber feedback?
Como desenvolver as pessoas da minha equipa?

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.

Pontos Fortes

As 2 sessões de coaching individual que permitem o acompanhamento e apoio ao desenvolvimento das ações preconizadas no
Plano de Ação.
Uma metodologia na etapa presencial baseada em estudos de caso e simulações que recriam os ambientes da gestão e
liderança organizacional.
O suporte da plataforma Learning Hub o que permite ao participante a visualização imediata de todo o percurso identificando o
caminho a percorrer e o que já realizou.
As várias etapas que constituem o percurso e que potenciam o maior envolvimento, compromisso e suporte à transferência,
nomeadamente o enfoque na performance.
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Datas e cidades – Referência: 001

Lisboa

02 Dec - 01 Feb 2020

Porto

09 Dec - 18 Feb 2020



GESTãO DO TEMPO - 4REAL®
Métodos e ferramentas para aumentar a sua produtividade

Duração: 1 dia

Tipologia: Full immersion Blended

Para quem?: Profissionais com autonomia para planear e organizar
as suas atividades, que queiram melhorar de forma sustentável a
gestão do seu tempo.

Referência: 009

Objetivos: No final da formação os participantes deverão ser
capazes de:Aumentar a sua produtividade fazendo escolhas
conscientes e alinhadas com os seus objetivos;
Manter o foco naquilo que é prioritário;
Planear e organizar estrategicamente as suas atividades e o seu
tempo.

Métodos: 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:
autodiagnosticos, estudos de caso e simulações que recriam o
quotidiano profissional na sessão presencial, classes virtuais e
desafios concretos de aplicação no contexto profissional.

 Best  Quantas vezes sente que o tempo disponível não é suficiente para realizar todas as atividades previstas, ao mesmo tempo que
as urgências teimam em surgir, tornando-se difícil alcançar os resultados pretendidos?

Descubra como pode aumentar a sua produtividade e melhorar o planeamento e organização do seu tempo através deste percurso
4REAL®: um percurso focado na transferência da aprendizagem para o seu local de trabalho e que possibilita a individualização e
personalização do seu processo de aprendizagem para potenciar a sua performance.

Este é um percurso de aprendizagem que lhe permite:

aumentar a sua produtividade fazendo escolhas conscientes e alinhadas com os seus objetivos;
manter o focus naquilo que é prioritário;
planear e organizar estrategicamente as suas atividades e o seu tempo.

 

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


 

Programa

Atividades digitais antes da sessão presencial

Classe virtual

Apresentar o percurso de aprendizagem;
Comprometer os participantes no processo de desenvolvimento de competências que permitem rentabilizar o seu tempo.

Audodiagnóstico online

Ganhar autoconhecimento e autoconsciência sobre os fatores individuais de desperdício de tempo.

Aprendizagem online

Planear a sua semana, para se manter focalizado nas suas prioridades.

Desafios de aplicação prática

Interações à distância através do envio de desafios para aumentar a autoconsciência e o comprometimento com o percurso de
aprendizagem

Sessão presencial (1 dia / 7 horas)

Reconhecer o impacto das minhas escolhas e comportamentos na forma como rentabilizo o meu tempo
Refletir sobre as minhas práticas de gestão do tempo

Ser proativo e orientar a minha ação para aquilo que é verdadeiramente importante
Clarificar o propósito da minha função e as principais áreas de responsabilidade
Definir prioridades no âmbito da minha função: a matriz de prioridades de Eisenhower
Planear e organizar estrategicamente as atividades na minha agenda de forma realista e equilibrada

Aumentar a minha produtividade e eliminar os fatores de desperdício de tempo, utilizando as ferramentas chave de
gestão do tempo

Escolher os métodos e ferramentas mais eficazes
Elaborar um Plano de Ação Compromisso.

Exercícios práticos e outputs!

Aplicação prática através da resolução de estudos de caso.

 

Definir um plano de ação das mudanças a pôr em prática
Identificar prioridades de mudança relativamente aos objetivos.
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Elaborar o seu Plano de Ação.

Consolidar, aplicar e implementar as aprendizagens após a sessão presencial

Personalização do percurso de aprendizagem, de acordo com as necessidade individuais de cada participante, e realização de
atividades digitais para aprofundar uma destas questões:

Como lidar com a pressão no local de trabalho?
Consigo equilibrar a minha vida profissional e pessoal?

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.

Classe Virtual

Consolidar e partilhar boas práticas e resultados do plano de ação.

Pontos Fortes

As várias etapas que constituem o percurso 4REAL® potenciam o maior envolvimento, compromisso e suporte à transferência,
nomeadamente o enfoque na performance.
O suporte da plataforma Learning Hub o que permite ao participante a visualização imediata de todo o percurso identificando o
caminho a percorrer e o que já realizou.



CONTABILIDADE NíVEL 1 - 4REAL®
Bases fundamentais de contabilidade financeira

Duração: 3 dias

Tipologia: Full immersion Blended

Para quem?: 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.

Referência: 048

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.

Métodos: 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.

 Best  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.

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


 

Programa

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

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
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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).

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;



GERIR A FISCALIDADE DA EMPRESA: IRC - IVA - IRS - 4REAL®
Aplicação prática dos impostos à realidade empresarial

Duração: 3 dias

Tipologia: Full immersion Blended

Para quem?: Contabilistas certificados, técnicos de contabilidade e
profissionais envolvidos no processo fiscal da empresa.

Referência: 105

Objetivos: No final da formação os participantes deverão ser
capazes de: Conhecer a organização do sistema fiscal Português e
o peso relativos dos três principais impostos;
Dominar os conhecimentos básicos para aplicação dos Códigos do
IVA, IRC e IRS, na ótica das empresas;
Aplicar os códigos nas diversas situações correntes das
organizações;
Conhecer as obrigações declarativas e saber preencher os
formulários disponibilizados pela AT.

Métodos: 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
e preenchimento declarativo nas aplicações da AT na sessão
presencial, utilização de software próprio que recria 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.

 Best  A fiscalidade tem assumido um papel cada vez mais relevante na vida diária das empresas. O Estado tem transportados para as
empresas muitas responsabilidades quanto à qualidade, quantidade e tempestividade de informação relevante para efeitos fiscais.

Conhecer os aspetos mais relevantes dos principais impostos é assim uma necessidade básica, prevenindo erros e otimizando o
processo administrativo com poupanças de tempo e recursos da organização.

Por isso, dominar os impostos mais relevantes, com base na legislação e nas interpretações da AT, torna-se indispensável para os
profissionais da atualidade.

Melhore os seus conhecimentos na área da fiscalidade através deste percurso 4REAL® , personalizando o mesmo às suas
necessidades individuais e ao seu contexto de trabalho, de forma a melhorar as suas competências para realizar tarefas concretas na
área da fiscalidade da empresa, com especial enfoque nos códigos do IVA, IRC e IRS, e obter resultados visíveis e mensuráveis.

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


 

Programa

Atividades digitais antes das sessões presenciais

Avaliação online de conhecimentos

Mobilizar e comprometer os participantes no processo de desenvolvimento das competências necessárias para realizar tarefas
concretas na área da fiscalidade da empresa, com especial enfoque nos códigos do IVA, IRC e IRS;
Ganhar autoconhecimento e autoconsciência sobre o seu grau de conhecimento inicial relativamente aos impostos em causa e
com base na legislação e nas interpretações da AT*.

Aprendizagem online

Adquirir conceitos estruturais e fundamentais para potenciar o treino prático em sala:
O sistema fiscal português:

Conceito e função do imposto;
Os diversos momentos da vida do imposto;
Classificação dos impostos: os impostos diretos e indiretos;
O papel da fiscalidade na gestão empresarial.

Normas tributárias:
Princípio da legalidade tributária;
Aplicação das normas fiscais no tempo e no espaço: a retroatividade fiscal,

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 dias / 14 horas)

IVA – Imposto sobre o valor acrescentado
Antecedentes do Imposto sobre o Valor Acrescentado.
Diretiva comunitária.
As operações tributáveis.
As transmissões de bens e as operações assimiladas.
O carácter residual das prestações de serviços e as assimilações.
Regras de localização das operações – Art.º 6.º.
O IVA na Construção Civil.
As isenções:

isenções completas ou taxa zero;
isenções incompletas.

As limitações do direito à dedução:
O caso concreto dos sujeitos passivos mistos:



a afetação real;
a percentagem de dedução ou pro rata.

O Direito à dedução.
As regularizações do imposto.
As obrigações dos sujeitos passivos:

declarativas: anuais, recapitulativas e periódicas;
inscrição, alterações e cessação.

Os requisitos legais dos documentos:
os sistemas de faturação;
o SAFT-PT.

O IRS – Impostos sobre o Rendimento das Pessoas Singulares
Incidência Real e Pessoal.
Tipologia/Categoria dos rendimentos.
Os rendimentos empresariais e profissionais:

Âmbito dos rendimentos;
Retenção na fonte;
Emissão de Faturas ou Fatura/Recibo;
Obrigações declarativas.

Os rendimentos prediais:
Âmbito de rendimentos;
O registo do contrato e emissão de recibos;
A retenção na fonte;
Obrigações declarativas.

Exercícios práticos e outputs!

Aplicação prática através da resolução de estudos de caso.

 

Atividades digitais entre sessões presenciais

Classe virtual

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)

O IRC – Impostos sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas
Incidência.
Isenções.
Determinação da Matéria Coletável.
As principais correções fiscais:

Gastos não aceites;
Mais e menos valias fiscais;
Correções temporárias.

O cálculo do imposto corrente.
A tributação autónoma.
A derrama.
Dedução dos Prejuízos fiscais.
Benefícios fiscais.
Pagamentos antecipados: PC e PEC.
As obrigações acessórias.

Exercícios práticos e outputs!
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Aplicação prática através da resolução de estudos de caso.

Consolidar, aplicar e implementar as aprendizagens após as sessões presenciais

Classe Virtual

Facilitar a aplicação “on-the-job” dos códigos do IVA, IRC e IRS;
Reforçar a performance individual de cada um dos participantes e de acordo com as suas necessidades;
Consolidar, detalhar e partilhar boas práticas na na aplicação da legislação fiscal em vigor.

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).

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 que lhe permite:

Dominar os principais aspetos práticos no dia-a-dia das empresas;
Saber como cumprir as obrigações declarativas através das aplicações da AT.



FINANçAS PARA NãO FINANCEIROS - 4REAL®
O fundamental das finanças empresariais

Duração: 2 dias

Tipologia: Full immersion Blended

Para quem?: Todos os profissionais de empresas que necessitem
de fundamentos sobre finanças empresarias das áreas comercial,
recursos humanos, produção, marketing, informática e
administrativa.

Referência: 127

Objetivos: No final da formação os participantes deverão ser
capazes de:  Conhecer e compreender os conceitos financeiros
mais relevantes;
Apreciar o impacto das decisões quotidianas sobre os resultados
globais das empresas;
Dominar o processo orçamental, calculando as suas principais
componentes de: negócio, de financiamento e de investimento;
Saber elaborar demonstrações financeiras previsionais.

Métodos: 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 software próprio que recria 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.

 Best  Os assuntos financeiros têm assumido um papel cada vez mais relevante em todas as áreas das organizações, saindo dos
limites normalmente reservados à área financeira. Por essa razão, é necessário conhecer e dominar os termos e os elementos usados
pela área financeira para poder dialogar, pedir informação e compreender os impactos que as suas ações têm no desempenho e na
atividade financeira das organizações como um todo.

Para além dos termos usados e da sua interpretação, é necessário conhecer e saber elaborar os elementos do planeamento,
nomeadamente os orçamentos, para poder contribuir para decisões mais eficientes.

Recorrendo à abordagem 4REAL® este percurso de aprendizagem, permite-lhe conhecer o impacto económico e financeiro das suas
decisões, de forma personalizada e adaptada ao seu contexto real de trabalho. Descubra como!

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


 

Programa

Atividades digitais antes das sessões presenciais

Avaliação online de conhecimentos

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 às temáticas financeiras*.

Aprendizagem online

Adquirir conceitos estruturais e fundamentais para potenciar o treino prático em sala:
Posição financeira: compreender o balanço:

Noção de património, sua composição e efeitos das variações;
Conceito de ativo;
Distinção entre CAPEX e OPEX;
Componentes do ativo;
Distinção corrente / não corrente;
Definição de passivo e suas componentes;
Rubricas de capital próprio;

Desempenho: A demonstração de resultados
Ligação com o balanço;
Os rendimentos;
Os gastos;
Os resultados intermédios e sua interpretação;

Tesouraria: A demonstração de fluxos de caixa
Diferenças entre rendimentos e recebimentos, gastos e pagamentos;
Os fluxos de entrada e os fluxos de saída;
Classificação das atividades: Operacional, Financiamento e Investimento;

A prestação de contas em Portugal
O sistema contabilístico em vigor;
Os documentos de prestação de contas;
A publicação das contas e acesso público.

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 (1 dia / 7 horas)

Apreciar o equilíbrio financeiro de uma empresa
Diferenças entre fato económico e fato financeiro.
Conhecer e aplicar os indicadores chave:

Equilíbrio financeiro mínimo;
Fundo de maneio existente;
A liquidez.

Identificar soluções perante uma crise de fundos: como atuar perante acionistas e financiadores.

 

Compreender o impacto económico e financeiro das ações comerciais
Determinar o ciclo de exploração e as suas componentes.



Prazo médio de recebimentos:
Políticas de concessão de crédito;

Incobráveis e recuperação de créditos;
Cálculo de imparidades;
Políticas de pós-venda;
Os descontos e o custo financeiro explícito e implícito.

O prazo médio de pagamentos:
O preço de compra e suas componentes;
Os efeitos dos descontos obtidos;
Gestão das devoluções.

O prazo médio de armazenagem (Stock):
Tipos de inventários (stocks);
Custeio de entrada e custeio de saída;
Stock de segurança.

Agir sobre a rentabilidade

Identificar as componentes da rentabilidade:
Interpretar os vários resultados e margens;
Conduzir ações de melhoria de desempenho (performance).

Conhecer os indicadores chave:
Os diversos resultados intermédios: EBITDA, EBIT e EBT;
O resultado líquido.

Avaliar o equilíbrio económico.

Exercícios práticos e outputs!

Construir um quadro de bordo (“Tableaux de Bord”) ou um quadro de indicadores eficaz para pilotar uma unidade de negócio.

 

Atividades digitais entre sessões presenciais

Classe virtual

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)

Construir um orçamento
Saber utilizar e construir um orçamento:

O processo orçamental;
A descentralização orçamental;
A previsão das atividades: articulação e interligação entre os diversos orçamentos parcelares.

Estabelecer previsões dos vários orçamentos:
Do negócio:

O orçamento comercial;
O orçamento de produção;
O orçamento de gastos gerais;
O Orçamento de gastos com o pessoal;

Do investimento:
Orçamento de investimentos novos e de substituição;
As depreciações;

Do financiamento:
Síntese financeira da exploração;
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Financiamento das necessidades de tesouraria;
A gestão dos fluxos de tesouraria.

Elaboração dos mapas previsionais.

Exercícios práticos e outputs!

Construir um orçamento.

Consolidar, aplicar e implementar as aprendizagens após as sessões presenciais

Classe Virtual

Facilitar a aplicação “on-the-job” dos conceitos, ferramentas e técnicas fundamentais das finanças empresariais;
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, técnicas e ferramentas financeiras de acordo
com 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).

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 que lhe permite:

Dominar os principais termos e conceitos usados em finanças empresariais;
Conhecer os principais indicadores e sua interpretação;
Saber elaborar um orçamento e as demonstrações financeiras previsionais.



NEGOCIAçãO COMERCIAL: TéCNICAS, ESTRATéGIAS E TáTICAS (NíVEL 1) - 4REAL®
Para além da venda: saber negociar

Duração: 2 dias

Tipologia: Full immersion Blended

Para quem?: Técnicos comerciais, vendedores e delegados
comerciais.

Referência: 163

Objetivos: No final da formação os participantes deverão ser
capazes de:preparar metodicamente as negociações;
desenvolver um estilo eficaz de negociação;
escolher a estratégia negocial adequada a cada situação;
usar técnicas específicas para se afirmar face às pressões táticas e
às “armadilhas” dos compradores;
equilibrar o poder negocial.

Métodos: 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:
autodiagnósticos, estudos de caso e rolepay na sessão presencial,
classes virtuais e desafios concretos de aplicação no contexto
profissional.

 Best  Face à concorrência agressiva e a clientes dispostos a obter mais gastando menos, ao comercial de hoje não basta usar
argumentação adequada e demonstrar os benefícios da oferta. Mesmo quando a venda parece conseguida, o negócio está longe de
estar garantido.

No percurso de aprendizagem Negociação comercial 4REAL® , os participantes adquirem as técnicas de negociação necessárias para
concluir o acordo, trocando concessões por contrapartidas de forma rentável e assegurando, simultaneamente, a confiança para criar
valor na relação futura com o cliente.

Através da abordagem 4REAL® é incentivado ao longo de todo o percurso a realizar uma mudança efetiva de comportamentos no seu
contexto real de trabalho, tendo em conta as suas necessidades individuais, para melhorar a sua performance e melhorar os seus
resultados.

 

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


Programa

Atividades digitais antes das sessões presenciais

Classe virtual

Apresentar o percurso de aprendizagem;
Comprometer os participantes no processo de desenvolvimento das suas competências de negociação comercial;
Diferenciar a venda da negociação.

Aprendizagem online

Como preparar negociações ganhar-ganhar.

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.

1ª Sessão presencial (1 dia / 7 horas)

Compreender a dinâmica da negociação
Características globais das negociações e especificidades da negociação comercial.
O processo negocial: etapas e objetivos.

Aumentar a compreensão mútua para melhor conhecer as posições e os interesses do seu interlocutor
Saber distinguir posições, interesses e critérios de decisão.
Enquadrar a negociação: clarificar o contexto e estabelecer uma relação positiva e facilitadora do processo negocial.
Usar as técnicas de controlo do diálogo para obter e partilhar informação.
Expressar o seu acordo ideal, sustentando-o em argumentos… e resistir à tentação de fazer, de imediato, concessões.
Escutar os pedidos iniciais da outra parte sem entrar, de imediato, na negociação.

Exercícios práticos e outputs!

Estudo de caso e simulação, seguida de feedback estruturado acerca de boas práticas a implementar e estratégias a
desenvolver face aos aspetos de melhoria identificados.

 

Construir uma solução satisfatória para ambas as partes
Convencer a outra parte da legitimidade dos seus pedidos:
repetir os seus argumentos, explicar as suas necessidades e o seu propósito;
saber usar a argumentação persuasiva para apoiar as propostas e contrapropostas.
Aprofundar as objeções, compreender a necessidade por detrás do pedido:
saber tratar as objeções mantendo um clima de concordância.
Propor/Procurar novas soluções.
Trocar, de forma equilibrada, concessões por contrapartidas:
controlar o desenrolar da negociação: sínteses parciais, reenquadramento e check-up de pontos de acordo;
dominar a dinâmica da troca de concessões por contrapartidas.

Exercícios práticos e outputs!

Estudo de caso e simulação, seguida de feedback estruturado acerca de boas práticas a implementar e estratégias a
desenvolver face aos aspetos de melhoria identificados.

 

Atividades digitais entre sessões presenciais

Autodiagnóstico online

Ganhar autoconhecimento e autoconsciência sobre os estilos e comportamentos de gestão de conflito de interesses.

Aprendizagem online



Conhecer os diferentes estilos e estratégias negociais.

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)

Compreender as duas orientações estratégicas da negociação.
A negociação integrativa e a negociação distributiva.

Conduzir a negociação comercial
Equilibrar a relação de poder no seio da negociação comercial:
Avaliar a relação de forças entre as diferentes partes: O poder negocial será relativo?
Distinguir poder real de poder expresso na mesa da negociação;
Fatores de poder na negociação comercial;
Saber equilibrar o poder quando a relação de forças é desfavorável.
Lidar com as manobras táticas e identificar as “armadilhas” dos compradores
Princípios táticos da negociação competitiva: controlo das concessões e exigência de contrapartidas.
Identificar e saber resistir às “armadilhas” do comprador (ameaça da concorrência, simulação de urgência, ultimato…).

Exercícios práticos e outputs!

Estudo de caso e simulação, seguida de feedback estruturado acerca de boas práticas a implementar e estratégias a
desenvolver face aos aspetos de melhoria identificados.

 

Concretizar o acordo
Técnicas e procedimentos de pré-fecho: influenciar o acordo final.
Fechar um acordo a longo prazo:
Formalizar, de forma precisa, o acordo;
Salientar os benefícios mútuos do resultado e agradecer à outra parte.

Exercícios práticos e outputs!

Estudo de caso e simulação, seguida de feedback estruturado acerca de boas práticas a implementar e estratégias a
desenvolver face aos aspetos de melhoria identificados.

 

Definir um plano de ação das mudanças a pôr em prática
Identificar prioridades de mudança e elaborar o seu Plano de Ação.

Consolidar, aplicar e implementar as aprendizagens após as sessões presenciais

Personalização do percurso de aprendizagem, de acordo com as necessidade individuais de cada participante, e realização de
atividades digitais para aprofundar uma destas três questões:

Como negociar recorrendo às TIC?
Sou criativo nas minhas negociações?
Como desenvolver um processo de negociação intercultural?

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.

Classe Virtual

Consolidar e partilhar boas práticas e resultados do plano de ação.
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Pontos Fortes

Um método testado para preparar as negociações: depois da formação a maioria dos participantes refere-o como uma mais-
valia importante para a sua prática.
Ritmo intensivo de simulação-análise-reflexão que mantém a dinâmica de aprendizagem.
Métodos de simulação e treino especialmente adaptados à aprendizagem das competências de negociação.
Um “caixa de ferramentas” essencial: técnicas específicas para cada passo da negociação, scripts para encontrar saídas
racionais para as situações difíceis.
Garantia de desenvolvimento e continuidade da aprendizagem através da abordagem 4REAL:

As várias etapas que constituem o percurso e que potenciam o maior envolvimento, compromisso e suporte à transferência,
nomeadamente o enfoque na performance.
O suporte da plataforma Learning Hub o que permite ao participante a visualização imediata de todo o percurso identificando
o caminho a percorrer e o que já realizou.



CONTABILIDADE NíVEL 2 - 4REAL®
Estudo e aplicação das normas de contabilidade e preparação das demonstrações financeiras

Duração: 2 dias

Tipologia: Full immersion Blended

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

Referência: 169

Objetivos: No final da formação 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.

Métodos: 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,
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.

 Best  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.

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


 

Programa

Atividades digitais antes das sessões presenciais

Avaliação online de conhecimentos

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*.

Aprendizagem online

Adquirir conceitos estruturais e fundamentais para potenciar o treino prático em sala:
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.

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 (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.
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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.

Atividades digitais entre sessões presenciais

Classe virtual

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, 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.

Consolidar, aplicar e implementar as aprendizagens após as sessões presenciais

Classe Virtual

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.

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).

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 as principais transações e capacidade para comunicar os seus efeitos;



MODELOS DE CONTROLO DE GESTãO - 4REAL®
Sistemas de orçamentação, controlo de performance e análise quantitativa

Duração: 2 dias

Tipologia: Full immersion Blended

Para quem?: Diretores do controlo de gestão, técnicos
especializados em orçamentação e controlo orçamental, gestores
de unidades de negócio.

Referência: 234

Objetivos: No final da formação os participantes deverão ser
capazes de: Compreender a importância do conhecimento do
processo de negócio para um adequado planeamento;
Analisar e resolver diferentes tipos de problemas de tomada de
decisões de contabilidade de gestão, aplicando várias técnicas e
métodos de controlo de gestão;
Usar ferramentas adequadas para preparar o orçamento e
monitorizar o desempenho;
Ilustrar e avaliar métodos de custeio baseados nas atividades,
custos marginais e de absorção e outros métodos e técnicas de
custeio
Saber usar técnicas de controlo e avaliação do desempenho.

Métodos: 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 software próprio que recria 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.

 Best  A contabilidade de gestão é cada vez mais necessária para um efetivo controlo da atividade operacional e financeira das
empresas. Mais do que corresponder a necessidades externas, que se obtém com a contabilidade geral, o controlo de gestão
vocaciona-se para o interior das empresas, para a definição e controlo de objetivos, formação e gestão de margens e resultados.

Conhecer o processo de negócio, elaborar um orçamento realista e monitorizar o seu resultado é uma vantagem competitiva para as
empresas que agem por antecipação.

Os profissionais devem assim estar preparados para corresponder às necessidades das empresas e encontrar técnicas e métodos
adequados à sua implementação.

Pretende melhorar as suas competências na elaboração de um orçamento e/ou na monitorização do seu resultado? Saiba como
através deste percurso 4REAL® : um percurso focado na transferência da aprendizagem para o seu local de trabalho e que possibilita
a individualização e personalização do seu percurso para potenciar a sua performance.

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


 

Programa

Atividades digitais antes das sessões presenciais

Avaliação online de conhecimentos

Mobilizar e comprometer os participantes no processo de desenvolvimento das competências necessárias para elaborar
orçamentos e monitorizar resultados da empresa;
Ganhar autoconhecimento e autoconsciência sobre o seu grau de conhecimentos inicial face aos sistemas de orçamentação,
controlo de performance e análise quantitativa das organizações*.

Aprendizagem online

Adquirir conceitos estruturais e fundamentais para potenciar o treino prático em sala:
O processo de negócio, o plano de atividades e a sua relação com orçamento
Identificação da relevância, forças e fraquezas da orçamentação e do controlo orçamental
Tipo de sistemas de orçamentação

Orçamentos fixos
Orçamentos flexíveis
Orçamentos de base zero
Orçamento incremental

Orçamentos periódicos e continuados, de curto e de longo prazo
Questões quantitativas em orçamentação:  Teoria e aplicação da curva de aprendizagem, fatores limitativos e programação
linear
A árvore orçamental

Orçamento base e orçamentos subsidiários;
Orçamentos económicos e de tesouraria

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 (1 dia / 7 horas)

O orçamento como ferramenta de tomada de decisão
Orçamento geral (“Master budget”).
Orçamentos subsidiários: económicos, investimento, tesouraria e financiamento.
Orçamentos flexíveis e análise de variações.



A informação para orçamentação, planeamento e controlo
Orçamentação baseada em multi-atividades.
Orçamentação e a influência do ambiente da empresa.
Incertezas na orçamentação.
Necessidade do controlo nas organizações.

Exercícios práticos e outputs!

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

Atividades digitais entre sessões presenciais

Classe virtual

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)

Desenvolvimento e implementação do orçamento
O orçamento geral e os orçamentos subsidiários, incluindo a tesouraria.

Monitorização e controlo de desempenho
Cálculo das variações: regressão por mínimos quadrados; diagrama de dispersão com correlação; previsão com regressão;
conceitos de séries temporais e sazonalidade para a análise de dados temporizados.
Determinação das causas.
Medidas corretivas.

Custeio padrão (“Standard costing”)
O uso e limitações do custeio padrão.
A determinação dos padrões (“Standards”).
Identificação e cálculo de desvios: vendas (incluindo quantidade e “mix”), custos (incluindo “mix” e “yield”), abordagem pelo
custo marginal e por absorção.
Identificação das variações significativas e suas correlações.
Tendências, materialidade e controlabilidade das variações.
Incerteza e análise de variações.

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 conceitos, técnicas e métodos de controlo de gestão;
Reforçar a performance individual de cada um dos participantes e de acordo com as suas necessidades;
Consolidar, detalhar e partilhar boas práticas de orçamentação, controlo de performance e análise quantitativa.

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).
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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 que lhe permite:

Dominar os principais conceitos, métodos e técnicas para o controlo de gestão



O ESSENCIAL DO CONTROLO DE GESTãO - 4REAL®
A determinação dos preços e tipos de custos usando modelos e métodos para a sua gestão

Duração: 2 dias

Tipologia: Full immersion Blended

Para quem?: Diretores e técnicos do controlo de gestão,
contabilistas certificados e diretores de unidades de negócio.

Referência: 776

Objetivos: No final da formação os participantes deverão ser
capazes de: Compreender o papel do controlo de gestão e a
análise quantitativa numa organização;
Analisar e resolver diferentes tipos de problemas de tomada de
decisões de contabilidade de gestão, aplicando várias técnicas e
métodos de controlo de gestão;
Usar várias classificações para analisar custos numa organização;
Descrever e aplicar princípios relacionados com os custos dos
diferentes recursos usados num negócio;
Ilustrar e avaliar métodos de custeio baseados nas atividades,
custos marginais e de absorção e outros métodos e técnicas de
custeio
Saber preparar as bases para  a elaboração do orçamento.

Métodos: 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 software próprio que recria 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.

 Best  A contabilidade de gestão é cada vez mais necessária para um efetivo controlo da atividade operacional e financeira das
empresas. Mais do que corresponder a necessidades externas, que se obtém com a contabilidade geral, o controlo de gestão
vocaciona-se para o interior das empresas, para a definição e controlo de objetivos, formação e gestão de margens e resultados.

Saber fixar preços e controlar os gastos é uma vantagem competitiva para as empresas que agem por antecipação.

Os profissionais devem assim estar preparados para corresponder às necessidades das empresas e encontrar técnicas e métodos
adequados para o planeamento, a gestão, o controlo e o reporte e aconselhamento do desempenho das organizações. Descubra como
o pode fazer neste percurso 4REAL® , uma solução formativa que integra a personalização do percurso de aprendizagem com a sua
transferência para o contexto real de trabalho, assegurando, por isso, resultados visíveis e mensuráveis.

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


 

Programa

Atividades digitais antes das sessões presenciais

Avaliação online de conhecimentos

Mobilizar e comprometer os participantes no processo de desenvolvimento das competências necessárias para a definição e
controlo de objetivos, formação e gestão de margens e resultados;
Ganhar autoconhecimento e autoconsciência sobre o seu grau de conhecimento inicial face ao controlo de gestão*.

Aprendizagem online

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

Os negócios e os seus processos:
Importância do conhecimento do processo de negócio e as implicações tecnológicas;
O papel das técnicas quantitativas na resolução de problemas de tomada de decisão;
O valor das informações quantitativas e qualitativas na tomada de decisão;
A interpretação dos resultados operacionais e avaliação do impacto na tomada de decisão;
Os benefícios do uso de software apropriado (ex: folhas de cálculo) no tratamento de informação numérica;
A importância de uma comunicação eficaz com os destinatários da informação.

A estrutura conceptual da contabilidade e controlo de gestão:

Comparação e diferenças entre contabilidade financeira e de gestão: objetivos, o papel da contabilidade de gestão como parte
do sistema de informação de gestão e a necessidade de informação financeira e não financeira;
Classificação de custos e terminologia:

Custos diretos e indiretos;
Custos fixos e variáveis;
Custos do período e dos produtos;
Custos controláveis e não controláveis;
Custos evitáveis e inevitáveis;
“Sunk costs”;
Custos orçamentados, custos padrão e custos atuais: comparação e análise;
Os conceitos de custos unitários, centros de custo e centros de resultados;

Diferenças entre sistemas de custeio marginal e por absorção.

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 (1 dia / 7 horas)

A determinação dos custos dos recursos usados nas atividades
Materiais:

Contabilização dos inventários;
Determinação da quantidade ótima de compra;
A formação do custo de compra;
Identificação e contabilização de perdas em inventários.

Pessoal:
Diferenças entre custos diretos e indiretos de pessoal;
Tipos de remuneração do pessoal;
Cálculo e interpretação de eficiência dos custos com o pessoal;
Registo dos custos com o pessoal.

Gastos gerais (”Overheads”):
Identificação e análise de custos gerais;
A repartição e absorção de custos gerais, incluindo situações de serviços recíprocos;
Contabilização dos défices e excedentes de custos gerais.

Métodos de custeio de saída de recursos:
Métodos da ordem de compra, de lote e de contrato:

Contabilização de custos diretos e indiretos incluindo o tratamento dos desperdícios, resíduos e custos de retificação;
Cálculo do lucro em contratos parcialmente concluídos;

Método do custeio por processo:
Características do método;
Identificação e uso de unidades apropriadas de custeio;
Valorização de transferências entre processos e processos de produção usando unidades de produção equivalentes e
baseadas em métodos FIFO e de cálculo de custo médio;
Contabilização de perdas e ganhos normais e anormais, conjuntos e subprodutos;

Custeio nos serviços:
Âmbito do custeio do serviço;
Identificação de unidades de custeio apropriadas;
A recolha, classificação e determinação dos custos.

Exercícios práticos e outputs!

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

 

Atividades digitais entre sessões presenciais

Classe virtual

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 definição de preços de bens e serviços
Preço objetivos e preço mínimo.
Relação preço/procura.
A fixação de preços de encomendas especiais e de produtos de ciclo de vida curtos.
Preços de transferência entre divisões de um grupo.
Preços em empresas de serviços.
Preços de serviços internos.
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Sistemas de custeio: marginal vs. absorção
O conceito de contribuição marginal.
As diferenças entre custeio marginal e por absorção.
Contabilidade em sistema de custeio marginal.
Análise Custo-Volume-Resultado (CVR): compreender os conceitos de ponto morto económico (“break-even-point”) e margem
de segurança.

Métodos de controlo de gestão
Controlo de custos: diferença face à determinação dos custos.
Preparação de planos de monitorização.
Monitorização e controlo de desempenho.
Custos relevantes e o processo de decisão.
Redução de custos: técnicas como estudo de processos, tempos e movimentos e ainda análise de valor.
Necessidades da tomada de decisões.

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 conceitos, técnicas e métodos de controlo de gestão;
Reforçar a performance individual de cada um dos participantes e de acordo com as suas necessidades;
Consolidar, detalhar e partilhar boas práticas de orçamentação, controlo de performance e análise quantitativa.

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).

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, métodos e técnicas para o controlo de gestão;



CICLO: O CONTROLO DE GESTãO - 4REAL®
Modelos e métodos para a gestão, controlo de performance e análise quantitativa

Duração: 4 dias

Tipologia: Full immersion Blended

Para quem?: Diretores do controlo de gestão, técnicos
especializados em orçamentação e controlo orçamental,
contabilistas certificados e gestores de unidades de negócio.

Referência: 1100

Objetivos: No final da formação os participantes deverão ser
capazes de: Compreender o papel do controlo de gestão e a
análise quantitativa numa organização;
Analisar e resolver diferentes tipos de problemas de tomada de
decisões de contabilidade de gestão, aplicando várias técnicas e
métodos de controlo de gestão;
Usar várias classificações para analisar custos numa organização;
Descrever e aplicar princípios relacionados com os custos dos
diferentes recursos usados num negócio;
Ilustrar e avaliar métodos de custeio baseados nas atividades,
custos marginais e de absorção e outros métodos e técnicas de
custeio
Saber preparar as bases para  a elaboração do orçamento.
Compreender a importância do conhecimento do processo de
negócio para um adequado planeamento;
Analisar e resolver diferentes tipos de problemas de tomada de
decisões de contabilidade de gestão, aplicando várias técnicas e
métodos de controlo de gestão;
Usar ferramentas adequadas para preparar o orçamento e
monitorizar o desempenho;
Ilustrar e avaliar métodos de custeio baseados nas atividades,
custos marginais e de absorção e outros métodos e técnicas de
custeio
Saber usar técnicas de controlo e avaliação do desempenho.

Métodos: 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 software próprio que recria 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.

 Best  A contabilidade de gestão é cada vez mais necessária para um efetivo controlo da atividade operacional e financeira das
empresas. Mais do que corresponder a necessidades externas, que se obtém com a contabilidade geral, o controlo de gestão
vocaciona-se para o interior das empresas, para a definição e controlo de objetivos, formação e gestão de margens e resultados.

Saber fixar preços e controlar os gastos é uma vantagem competitiva para as empresas que agem por antecipação.

Conhecer o processo de negócio, elaborar um orçamento realista e monitorizar o seu resultado é uma vantagem competitiva para as



empresas que agem por antecipação.

Os profissionais devem assim estar preparados para corresponder às necessidades das empresas e encontrar técnicas e métodos
adequados para realizar o planeamento, a gestão, o controlo e o reporte e aconselhamento do desempenho das organizações. Saiba
como o pode fazer, através deste percurso de aprendizagem 4REAL® : um percurso personalizável e focado na sua performance no
contexto real de trabalho!

 

Programa

Atividades digitais antes das sessões presenciais

Avaliação online de conhecimentos

Mobilizar e comprometer os participantes no processo de desenvolvimento das competências necessárias para a definição e
controlo de objetivos, formação e gestão de margens e resultados, elaboração de orçamentos e monitorização de resultados da
empresa;
Ganhar autoconhecimento e autoconsciência sobre o seu grau de conhecimento inicial face ao controlo de gestão*.

Aprendizagem online

Adquirir conceitos estruturais e fundamentais para potenciar o treino prático em sala:
Os negócios e os seus processos:

Importância do conhecimento do processo de negócio e as implicações tecnológicas;
O papel das técnicas quantitativas na resolução de problemas de tomada de decisão;
O valor das informações quantitativas e qualitativas na tomada de decisão;
A interpretação dos resultados operacionais e avaliação do impacto na tomada de decisão;
Os benefícios do uso de software apropriado (ex: folhas de cálculo) no tratamento de informação numérica;
A importância de uma comunicação eficaz com os destinatários da informação.

A estrutura conceptual da contabilidade e controlo de gestão:
Comparação e diferenças entre contabilidade financeira e de gestão: objetivos, o papel da contabilidade de gestão como
parte do sistema de informação de gestão e a necessidade de informação financeira e não financeira;
Classificação de custos e terminologia:

Custos diretos e indiretos;
Custos fixos e variáveis;
Custos do período e dos produtos;

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


Custos controláveis e não controláveis;
Custos evitáveis e inevitáveis;
“Sunk costs”;
Custos orçamentados, custos padrão e custos atuais: comparação e análise;
Os conceitos de custos unitários, centros de custo e centros de resultados;

Diferenças entre sistemas de custeio marginal e por absorção.

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 (1 dia / 7 horas)

A determinação dos custos dos recursos usados nas atividades
Materiais:

Contabilização dos inventários;
Determinação da quantidade ótima de compra;
A formação do custo de compra;
Identificação e contabilização de perdas em inventários.

Pessoal:
Diferenças entre custos diretos e indiretos de pessoal;
Tipos de remuneração do pessoal;
Cálculo e interpretação de eficiência dos custos com o pessoal;
Registo dos custos com o pessoal.

Gastos gerais (”Overheads”):
Identificação e análise de custos gerais;
A repartição e absorção de custos gerais, incluindo situações de serviços recíprocos;
Contabilização dos défices e excedentes de custos gerais.

Métodos de custeio de saída de recursos:
Métodos da ordem de compra, de lote e de contrato:

Contabilização de custos diretos e indiretos incluindo o tratamento dos desperdícios, resíduos e custos de retificação;
Cálculo do lucro em contratos parcialmente concluídos;

Método do custeio por processo:
Características do método;
Identificação e uso de unidades apropriadas de custeio;
Valorização de transferências entre processos e processos de produção usando unidades de produção equivalentes e
baseadas em métodos FIFO e de cálculo de custo médio;
Contabilização de perdas e ganhos normais e anormais, conjuntos e subprodutos;

Custeio nos serviços:
Âmbito do custeio do serviço;
Identificação de unidades de custeio apropriadas;
A recolha, classificação e determinação dos custos.

Exercícios práticos e outputs!

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

Atividades digitais entre sessões presenciais

Classe virtual

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 definição de preços de bens e serviços
Preço objetivos e preço mínimo.
Relação preço/procura.
A fixação de preços de encomendas especiais e de produtos de ciclo de vida curtos.
Preços de transferência entre divisões de um grupo.
Preços em empresas de serviços.
Preços de serviços internos.

Sistemas de custeio: marginal vs. absorção
O conceito de contribuição marginal.
As diferenças entre custeio marginal e por absorção.
Contabilidade em sistema de custeio marginal.
Análise Custo-Volume-Resultado (CVR): compreender os conceitos de ponto morto económico (“break-even-point”) e margem
de segurança.

Métodos de controlo de gestão
Controlo de custos: diferença face à determinação dos custos.
Preparação de planos de monitorização.
Monitorização e controlo de desempenho.
Custos relevantes e o processo de decisão.
Redução de custos: técnicas como estudo de processos, tempos e movimentos e ainda análise de valor.
Necessidades da tomada de decisões.

Exercícios práticos e outputs!

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

Consolidar, aplicar e implementar as aprendizagens após as duas primeiras sessões presenciais

Classe Virtual

Facilitar a aplicação “on-the-job” dos conceitos, técnicas e métodos de controlo de gestão;
Reforçar a performance individual de cada um dos participantes e de acordo com as suas necessidades;
Consolidar, detalhar e partilhar boas práticas de orçamentação, controlo de performance e análise quantitativa.

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.

Atividades digitais de preparação para as últimas sessões presenciais

Aprendizagem online

Adquirir conceitos estruturais e fundamentais para potenciar o treino prático em sala:
O processo de negócio, o plano de atividades e a sua relação com orçamento
Identificação da relevância, forças e fraquezas da orçamentação e do controlo orçamental
Tipo de sistemas de orçamentação

Orçamentos fixos
Orçamentos flexíveis
Orçamentos de base zero
Orçamento incremental

Orçamentos periódicos e continuados, de curto e de longo prazo
Questões quantitativas em orçamentação:  Teoria e aplicação da curva de aprendizagem, fatores limitativos e programação
linear
A árvore orçamental

Orçamento base e orçamentos subsidiários;
Orçamentos económicos e de tesouraria



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.

3ª sessão presencial (1 dia / 7 horas)

O orçamento como ferramenta de tomada de decisão
Orçamento geral (“Master budget”).
Orçamentos subsidiários: económicos, investimento, tesouraria e financiamento.
Orçamentos flexíveis e análise de variações.

A informação para orçamentação, planeamento e controlo
Orçamentação baseada em multi-atividades.
Orçamentação e a influência do ambiente da empresa.
Incertezas na orçamentação.
Necessidade do controlo nas organizações.

Exercícios práticos e outputs!

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

Atividades digitais entre sessões presenciais

Classe virtual

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.

4ª sessão presencial (1 dia / 7 horas)

Desenvolvimento e implementação do orçamento
O orçamento geral e os orçamentos subsidiários, incluindo a tesouraria.

Monitorização e controlo de desempenho
Cálculo das variações: regressão por mínimos quadrados; diagrama de dispersão com correlação; previsão com regressão;
conceitos de séries temporais e sazonalidade para a análise de dados temporizados.
Determinação das causas.
Medidas corretivas.

Custeio padrão (“Standard costing”)
O uso e limitações do custeio padrão.
A determinação dos padrões (“Standards”).
Identificação e cálculo de desvios: vendas (incluindo quantidade e “mix”), custos (incluindo “mix” e “yield”), abordagem pelo
custo marginal e por absorção.
Identificação das variações significativas e suas correlações.
Tendências, materialidade e controlabilidade das variações.
Incerteza e análise de variações.

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 conceitos, técnicas e métodos de controlo de gestão;
Reforçar a performance individual de cada um dos participantes e de acordo com as suas necessidades;
Consolidar, detalhar e partilhar boas práticas de orçamentação, controlo de performance e análise quantitativa.
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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).

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, métodos e técnicas para o controlo de gestão;



CICLO: CONTABILIDADE NíVEIS 1,2 E 3 - 4REAL®
Curso Geral de Contabilidade

Duração: 7 dias

Tipologia: Full immersion Blended

Para quem?: 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.

Referência: 1126

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.
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.

Métodos: 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.



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.

 

Programa

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, exercitar o registo e o controlo das principais operações contabilísticas, 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 sobre os conceitos fundamentais de
contabilidade financeira e a aplicação das normas de contabilidade e preparação das demonstrações financeiras*.

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


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

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 primeiras 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.

Aprendizagem online

Adquirir conceitos estruturais e fundamentais para potenciar o treino prático em sala:
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.

3ª 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.

Atividades digitais entre sessões presenciais

Classe virtual

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.

4ª 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.

Consolidar, aplicar e implementar as aprendizagens após a quarta sessão presencial

Classe Virtual

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.

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).

5ª 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.
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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.

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 as transações mais complexas e ter capacidade para comunicar os seus efeitos;




