
GESTãO FINANCEIRA PARA DIRIGENTES
Compreender os mecanismos contabilísticos e financeiros

Duração: 2 dias

Tipologia: Full immersion Presencial

Para quem?: Gestores e Diretores de empresas.
Colaboradores das áreas Financeira, Contabilística e Administrativa

Referência: 295
Preço: 1.150,00 € (iva não incluído)

Objetivos: No final da ação os participantes serão capazes
de:desenvolver sentido crítico em Analise Financeira;
entender o ambiente de negócios da organização em que atuam e
em que medida a Gestão Financeira contribui para o sucesso da
organização;
dialogar eficazmente com os interlocutores da área financeira.

Métodos: Exposições e exercícios práticos.
Análise de casos.
Debates dirigidos com a participação ativa do grupo.

Numerosos Dirigentes de empresas bem-sucedidas no passado foram-no sendo, antes de mais, o comercial, o técnico ou o líder de
pessoas, delegando amplamente a função financeira.

Todavia, hoje essa função torna-se essencial. Os dirigentes devem, por isso, adquirir as competências indispensáveis para integrar a
dimensão financeira nas suas decisões.

Programa

Compreender as Demostrações Financeiras

As regras de elaboração da informação financeira.
A influência da fiscalidade sobre as contas.
A importância do anexo contabilístico.

Interpretar a informação financeira

Interpretar a informação financeira.
Passar dos conceitos contabilísticos aos conceitos financeiros.
Saber apreciar: os riscos incorridos, a rendibilidade real, a liquidez efetiva e as evoluções financeiras.
Dominar as abordagens: pelos fluxos e pelos rácios.
Os pontos-chave de análise financeira: EBITDA, ROI e RENTABILIDADES.

Dominar os Gastos

Calcular os gastos.
Gerir por orçamento.

Otimizar a performance financeira da empresa

Definir a estrutura financeira ideal.
Definir um equilíbrio entre o risco e a rentabilidade.
Integrar o crescimento interno e externo.
Determinar o efeito alavanca aceitável.

Analisar os rácios-chave

Saber apreciar:



os riscos incorridos: crise de tesouraria;
a rentabilidade real sobre os capitais:

a liquidez e o cash flow;
a dinâmica do crescimento.

Utilizar os rácios e a abordagem por fluxos: Tesouraria, Investimento e Capitais Investidos.
Os pontos-chave da análise financeira.

Orientar a política financeira

Performance financeira e política acionista.
Motivar as operações e desenvolver uma atitude de Gestão Financeira.
Construir equilíbrios: Capitais Próprios, Fundo de Maneio e Endividamento.
Exprimir e explicar uma política de distribuição de crescimento externo, de investimento e de rentabilidade Operacional.

Pontos fortes

Conhecimento de ferramentas ou técnicas utilizadas para controlar da forma mais eficaz a área de planeamento, análise de
investimentos e dos meios necessários para a obtenção de recursos para financiar operações e atividades da empresa.
Um curso que visa o desenvolvimento das organizações evitando gastos desnecessários e observando as melhores práticas para
a condução financeira da empresa.



Tel. 213 303 166
URL: https://www.cegoc.pt/295

Datas e cidades: 02 Novembro 2018 – Referência: 295

Lisboa

18 Mar - 19 Mar 2019 21 Nov - 22 Nov 2019



CONCEBER UM QUADRO DE INDICADORES DE GESTãO
Realizar uma análise económica e financeira

Duração: 3 dias

Tipologia: Full immersion Presencial

Para quem?: Colaboradores e Responsáveis pelo Controlo de
Crédito a Clientes;
Responsáveis por áreas de Financiamento;
Analistas Financeiros;
Todos os profissionais que tenham responsabilidades ao nível do
Controlo de Gestão;
Todos os profissionais das áreas de Finanças, Contabilidade e
Gestão.

Referência: 768
Preço: 1.050,00 € (iva não incluído)

Objetivos: No final da ação, os participantes serão capazes
de:Interpretar a informação disponibilizada pelo balanço e pela
demonstração de resultados;
Dominar e aplicar as ferramentas de análise económica e
financeira;
Estabelecer uma abordagem estruturada dos trabalhos de análise.

Métodos: Pedagogia ativa para apreender as técnicas e métodos
de análise económica e de análise financeira, conduzir à adequada
aplicação dos instrumentos disponíveis e compreender o seu
significado:Exposição metodológica e debates com troca de
experiências e reflexões dos participantes.
Casos práticos de síntese, para que o grupo possa treinar com
dados quantificados.
ESTUDO de CASO com recurso à folha de cálculo EXCEL

As restrições de crédito impostas à economia, pressionam INVESTIDORES, FINANCIADORES e todas as ENTIDADES QUE CONCEDEM
CRÉDITO a serem cada vez mais criteriosos na análise dos riscos Económicos e dos riscos Financeiros das suas parcerias.

O conhecimento e domínio das técnicas de Análise Económica e de Análise Financeira, bem como das suas condicionantes, são
naturalmente um PONTO FORTE a reter pelas empresas, por forma a fazer face à AMEAÇA dos desequilíbrios a nível interno e a nível
externo.

Programa

Preparar uma análise económica e financeira

Identificar os principais objetivos e os destinatários da informação:
investidores, financiadores, fornecedores, clientes, a própria gestão da empresa, bem como outros credores comerciais.

Definir as etapas de uma abordagem estruturada.
Estabelecer os instrumentos e as ferramentas de análise.

Avaliar a estrutura financeira

As várias leituras das rubricas do balanço:
ótica contabilística;
ótica dos movimentos de capital;
ótica financeira.

Ajustamentos ao balanço contabilístico para passar ao balanço financeiro:
compromissos de crédito ou de locação financeira;
créditos por mobilização de dívida de clientes.

O equilíbrio entre investimentos (aplicações de fundos) e financiamentos (origem de fundos):
conceito de equilíbrio financeiro mínimo.

O fundo de maneio existente, as necessidades de fundo de maneio e a tesouraria líquida.
Analisar as crises da tesouraria e as soluções associadas.



Calcular e interpretar os rácios mais significativos da análise financeira

Rácios de atividade: avaliar o ciclo de exploração:
prazos médios de recebimento, de pagamento e de armazenagem.

Rácios de tesouraria: avaliar a capacidade de endividamento a curto prazo:
liquidez geral, liquidez reduzida e liquidez.

Rácios de estrutura: avaliar a capacidade de endividamento a longo prazo:
cobertura do imobilizado, autonomia financeira, solvabilidade, etc.

Avaliar a rentabilidade dos negócios

Análise da evolução da atividade: incidência das quantidades, custos e preços de venda:
o break even point (limiar da rentabilidade).

Avaliar a rentabilidade graças ao quadro de indicadores intermédios de gestão:
margem bruta, valor acrescentado bruto (VAB), resultado operacional, resultado financeiro, resultado antes de impostos (RAI)
e resultado líquido.

Avaliar a capacidade do negócio em gerar fluxos financeiros positivos:
a importância do cálculo do EBITDA.

Avaliar o equilíbrio económico:
o efeito alavanca da taxa de juro;
o efeito alavanca fiscal.

Calcular e interpretar os Rácios mais significativos da análise económica

Rácios de rentabilidade de gestão:
rentabilidade das vendas, rotação dos ativos.

Rácios dos efeitos alheios à gestão:
efeito dos resultados financeiros, efeitos fiscal.

Rácios de rentabilidade dos capitais investidos:
rentabilidade do ativo, rentabilidade e alavancagem dos capitais próprios.

Estruturar uma análise económica e financeira

A análise retrospetiva e as tendências para os próximos exercícios.
Evolução da estrutura financeira: os grandes equilíbrios do balanço.
A rentabilidade dos capitais investidos.
As zonas de risco; as pistas de recomendações.
A seleção dos indicadores de referência; o rigor na sua abordagem.
A importância de parametrizar informação; desenvolver o espírito de síntese.

Advantages

Conhecimento e domínio das técnicas de análise económica e de análise financeira, bem como das suas condicionantes.



Tel. 213 303 166
URL: https://www.cegoc.pt/768

Datas e cidades: 02 Novembro 2018 – Referência: 768

Porto

14 Nov - 16 Nov 2018

Lisboa

17 Dez - 20 Dez 2018



CASH-MANAGEMENT
As previsões, gestão e controlo de tesouraria

Duração: 3 dias

Tipologia: Full immersion Presencial

Para quem?: Responsáveis dos Serviços de Tesouraria;
Responsáveis administrativos e financeiros;
Responsáveis pela função “créditos e cobranças”

Referência: 085
Preço: 990,00 € (iva não incluído)

Objetivos: No final da formação os participantes deverão ser
capazes de:Efetuar previsões e orçamentos de tesouraria;
Implementar sistemas de liquidez ociosa zero;
Calcular custos e taxas efetivas de financiamento bancário;
Saber arbitrar e decidir quando é melhor descontar, pedir créditos
ou colocar excedentes temporários de fundos;
Controlar as condições bancárias;
Melhorar os custos e as entradas financeiras da sua tesouraria;
Encontrar soluções alternativas de financiamento e colocação de
excedentes;
Escolher os financiamentos e sua localização;
Ativar o fluxo de cobranças e pagamentos;
Saber gerir o risco de juro;
Otimizar os fluxos financeiros no seio do Grupo: relações Sede-Filial
dentro e fora do território nacional.

Métodos: Centrada na partilha de experiências, este curso alterna
os contributos teóricos e as reflexões entre o grupo de
participantes:Exposições pelo formador, complementadas com
exercícios.
Estudo de casos e simulação em computador

As decisões estratégias e operacionais definidas pelas empresas têm impacto direto no seu fluxo de caixa, e quando as ferramentas
de auxílio à gestão da tesouraria são pouco eficientes ou inexistentes as empresas tornam-se vulneráveis ao mercado.

Programa

Aprender a construir as previsões de tesouraria

Os métodos de elaboração de um orçamento anual de tesouraria.
As armadilhas e limitações.
As previsões no dia-a-dia.
A análise dos desvios.

Dominar as decisões quotidianas nas operações de tesouraria

As Taxas anuais efetivas (TAEG) e custo real do financiamento.
As Operações de capitalização e desconto.
A escolha entre permanecer a descoberto ou liquidar um investimento temporário.
As Contas correntes caucionadas.
Os quadros de amortização.
O plano de leasing.



Medir a eficácia da tesouraria na empresa

A capacidade de previsão e de aplicação das técnicas de previsão.
A capacidade de negociação interna e externa.
A exposição ao risco.
A gestão dos excedentes e das necessidades.
O nível de segurança das operações.

Configurar o recurso ao financiamento bancário

A preparação do dossiê.
Elementos sobre os negócios:

O balanço e a conta de exploração da empresa com a banca;
As chaves de uma boa negociação.

Elaborar o inventário das condições bancárias – “pool” dos bancos.
As taxas de referência: EONIA, EURIBOR, Banco Central Europeu.
Análise do crédito: perspetiva do banco.

Otimizar as cobranças e os pagamentos de operações de comércio externo

As técnicas e possibilidades existentes.
As transferências internacionais: SEPA.

Como avaliar, gerir e cobrir o risco da taxa de juro e da taxa de câmbio

As alternativas oferecidas às empresas para uma cobertura e/ou gestão.
As operações com mercados de futuros e opções.

Conhecer as vantagens da gestão de tesouraria de grupo

A avaliação global da gestão da tesouraria de grupo.
A utilização de créditos e colocação de excedentes.
O equilíbrio dos movimentos.
As condições bancárias do grupo.
As vantagens da centralização da tesouraria.
As diferentes técnicas de centralização, procedimentos de rede.
As normas para a implantação de uma tesouraria centralizada.
O Netting.

Aferir as novas técnicas de gestão de tesouraria

Os tipos de cash pooling.
Target and zero balancing.
Notional pooling.

Advantages

Conhecer as melhores ferramentas nas vertentes de planeamento e de análise e avaliação dos próprios instrumentos
financeiros.



Tel. 213 303 166
URL: https://www.cegoc.pt/085

Datas e cidades: 02 Novembro 2018 – Referência: 085

Lisboa

12 Dez - 14 Dez 2018



FINANçAS PARA NãO FINANCEIROS
O Fundamental das finanças empresariais

Duração: 3 dias

Tipologia: Full immersion Presencial

Para quem?: Todos os Quadros com responsabilidades nas áreas
Comercial, Recursos Humanos, Direito, Produção, Informática,
Farmácia e outros que necessitem de um “refreshment” dos
principais conceitos financeiros.

Referência: 127
Preço: 1.050,00 € (iva não incluído)

Objetivos: Uma formação que lhe permitirá:compreender os
conceitos financeiros fundamentais;
apreciar o impacto das decisões quotidianas sobre os resultados
globais da empresa;
interpretar os resultados do controlo de gestão para implementar
as ações corretivas necessárias e alcançar os objetivos fixados;
medir a rendibilidade e os custos da própria unidade ou serviço;
compreender e relacionar melhor os riscos em que a sua área e a
empresa podem incorrer e fazê-la evoluir.

Métodos: Uma Metodologia que inclui:trocas de experiências
práticas entre o grupo de participantes;
estudo de casos reais;
utilização de folha de cálculo (Ms. EXCEL).

 BEST  A complexidade dos mercados e a intensa atividade das organizações exigem dos gestores das mais diversas áreas o domínio
de instrumentos analíticos para suporte à tomada de decisões.

Mesmo aqueles que não tinham o hábito de se envolverem com questões financeiras, são atualmente chamados a participar em
atividades que exigem domínio  financeiro como reestruturações de custos de orçamentos, decisões de investimento entre outras.

Este curso permite aos participantes ganhar maiores níveis de confiança quando são chamados a utilizar e/ou apresentar informação
financeira relacionada com a sua área de responsabilidade.

Programa

BASES de CONTABILIDADE

CONHECER O FUNDAMENTAL DA INFORMAÇÃO ECONÓMICO-FINANCEIRA
Compreender o balanço

Dominar a noção de PATRIMÓNIO e as suas variações em composição e valor.
Saber “ler” um BALANÇO: conhecer e interpretar as principais rubricas deste Mapa Financeiro, como se constrói, que informação
fornece.

Analisar a formação do resultado

Conhecer a DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS: a sua estrutura, a sua ligação ao Balanço.
Compreender a Formação do Resultado: os vários patamares, as suas componentes.

Comunicar e dialogar com os financeiros

O que é um BALANCETE? A sua importância no dia a dia da Empresa.
O Balancete Geral, o Balancete Parcial, o Balancete por idade de Saldos (AGEING).
Analisar e movimentar uma Conta.
Os Débitos e Créditos.
Os Saldos Devedores e Credores.



Prestação das contas anuais (abordagem)

O sistema contabilístico em vigor em Portugal.
Os documentos da Prestação de Contas: Mapas Financeiros e Contabilísticos.
A publicitação das Contas.

Casos práticos e exercícios

Os suportes digitais estão em formato PDF (ADOBE READER) e XLS (EXCEL).

FINANÇAS EMPRESARIAIS

A INTERPRETAÇÃO DA INFORMAÇÃO ECONÓMICO-FINANCEIRA
Apreciar o equilíbrio financeiros de uma empresa

Estabelecer a diferença entre um FACTO ECONÓMICO e um FACTO FINANCEIRO.
Conhecer os indicadores chave:

o EQUILÍBRIO FINANCEIRO Mínimo;
o FUNDO DE MANEIO Existente;
a LIQUIDEZ.

Identificar “REMÉDIOS” perante uma Crise de Fundo de Maneio:
como atuar perante os Acionistas e os Credores de curto e longo prazo.

Compreender o impacto económico e financeiro das ações comerciais

Controlar o CICLO DE EXPLORAÇÃO:
os Prazos Médios de Recebimento, Pagamento e Armazenagem.

Como atuar sobre:
o Crédito concedido aos CLIENTES;
os INVENTÁRIOS em armazém;
o Crédito obtido dos FORNECEDORES.

O efeito multiplicador das Contas a Receber:
Determinar o seu Custo Financeiro;
Interessa conceder um desconto de pronto pagamento?

Avaliar o impacto da Não Cobrança: o volume de vendas adicionais para cobrir INCOBRÁVEIS.

Melhorar a rentabilidade

Avaliar as componentes da RENTABILIDADE:
interpretar os vários Resultados (Margens);
conduzir ações de melhoria da performance empresarial.

Conhecer os INDICADORES CHAVE:
Resultado Líquido;
Resultado Financeiro;
Resultado Operacional;
Valor Acrescentado Bruto (VAB);

Avaliar o EQUILÍBRIO ECONÓMICO:
a Taxa de Rentabilidade dos Ativos versus Taxa de “Funding”;
O EFEITO ALAVANCA da taxa de juro.

Estudo de Caso: construir um “Tableau de Bord”

Conceber um QUADRO DE INDICADORES eficaz para pilotar uma Unidade de Negócio.

CONSTRUIR UM ORÇAMENTO

O ESSENCIAL DE UM ORÇAMENTO INTEGRADO
Saber utilizar e construir um orçamento

Compreender o Processo Orçamental.
O Orçamento IMPOSTO versus Orçamento PROPOSTO.
A descentralização orçamental:



Dificuldades culturais;
Dificuldades de gestão.

A previsão das Atividades: articulação e interligação entre os diferentes orçamentos setoriais.

Estabelecer previsões: conceção dos vários orçamentos

O orçamento COMERCIAL:
Técnicas de previsão de vendas;
Os efeitos dos Planos de Ação.

O orçamento de PRODUÇÃO:
Dimensionar os fatores de produção;
Valorização dos recursos necessários;
Estabelecer stocks;
Determinar custos-padrão.

O orçamento de DESPESAS GERAIS:
Previsão de aquisição de bens e de serviços;
Condições e políticas de compra.

O orçamento para GASTOS COM PESSOAL:
O quadro de pessoal;
A massa salarial;
Os duodécimos relativos a regalias sociais.

O orçamento de INVESTIMENTOS (em bens capitalizáveis):
Investimentos novos e de substituição;
As depreciações anuais;
Medir o impacto financeiro.

O orçamento FINANCEIRO:
Síntese financeira de exploração;
Financiamento das necessidades de tesouraria;
O serviço da dívida;
A gestão dos excessos de tesouraria;
Simulação dos fluxos de caixa.

Os mapas financeiros previsionais:
A Demonstração de Resultados Previsional;
O Balanço Previsional.

Estudo de Caso

Simulação de um Caso Prático utilizando a folha de cálculo EXCEL.

Advantages

Este curso permite aos participantes AUMENTAR OS SEUS NÍVEIS DE CONFIANÇA E AUMENTAR VALOR  AO SEU TRABALHO
DIÁRIO quando são chamados a utilizar e/ou apresentar informação financeira relacionada  com a sua área de responsabilidade.
Uma METODOLOGIA que inclui trocas de experiências práticas entre o grupo de participantes, estudos de casos reais e
utilização de folha de cálculo (Ms. Excel).



Tel. 213 303 166
URL: https://www.cegoc.pt/127

Datas e cidades: 02 Novembro 2018 – Referência: 127

Porto

07 Nov - 09 Nov 2018 02 Mai - 06 Jun 2019 03 Out - 13 Nov 2019

Lisboa

10 Dez - 12 Dez 2018 08 Fev - 18 Mar 2019 03 Mai - 07 Jun 2019
04 Out - 12 Nov 2019



CICLO: COBRANçAS DIFíCEIS E RECUPERAçãO DE INCOBRáVEIS
Processo e relações de recuperação de dívidas e atrasos de pagamento

Duração: 3 dias

Tipologia: Full immersion Presencial

Para quem?: Recuperadores de Crédito.
Administrativos dos serviços de contabilidade e finanças.
Colaboradores das áreas administrativas de suporte à gestão com
funções de cobrança de dívidas e atrasos de pagamento.

Referência: 208
Preço: 990,00 € (iva não incluído)

Objetivos: No final da formação os participantes deverão ser
capazes de:utilizar um conjunto de mecanismos que visam
diminuir/ resolver incobráveis e atrasos de pagamento;
aplicar métodos e técnicas que visem soluções de recuperação que
não coloquem em causa a relação comercial;
garantir a eficácia de atuação no processo de cobrança recorrendo
a ferramentas facilitadoras da recuperação com menor custo e
melhor ganho.

Métodos: Exercícios práticos.
Estudo de casos e análise de situações concretas.
“Role-plays” para permitir a cada formando experimentação de
algumas técnicas.

 BEST  A temática das cobranças duvidosas, créditos incobráveis e recuperação de dívidas é incontornável nos tempos que vivemos.

Um dos efeitos negativos da depressão económica em Portugal foi o crescente aumento do número de dias que os consumidores e as
empresas demoraram a pagar as faturas em atraso, com a preocupação da gestão centrada nas consequências fiscais e nos efeitos
negativos dos créditos malparados para a sobrevivência das empresas.

Este curso permite-lhe:

Estabelecer uma relação de confiança com o cliente no contacto de recuperação da dívida;
Saber argumentar de forma persuasiva e sem agressividade;
Adquirir técnicas e procedimentos adequados para enfrentar situações potencialmente conflituais na relação com o cliente;
Desenvolver uma mentalidade e capacidades de negociação orientada para a obtenção de compromissos favoráveis;
Construir estratégias convincentes de negociação para encontrar soluções equilibradas para cada parte;
Conhecer os condicionalismos jurídicos inerentes à atividade de recuperação de crédito.

Programa

1ª PARTE - Recuperação de crédito: etapas e princípios do processo negocial

Conduzir um contacto de recuperação extrajudicial de crédito vencido

As Etapas de um contacto de recuperação de crédito.
A importância da preparação do contacto:

saber definir o que está em jogo: assuntos negociais, objetivos e limites mínimos para a negociação;
definir a abordagem: saber criar pressão em função do histórico e do perfil do cliente bem como dos objetivos da empresa.

Criar condições favoráveis ao estabelecimento do acordo

Como enquadrar o cliente acerca do motivo do contacto e da sua situação dívida.
Como conhecer a atual situação financeira do cliente ultrapassando as suas resistências na partilha de informação.
Como persuadir o cliente a proceder ao pagamento do total do montante em atraso, sem recorrer a qualquer negociação



Estabelecer um acordo credível e sustentável com o cliente

Reunir as melhores condições para iniciar a negociação.
Conduzir o contacto em função dos objetivos estabelecidos e da situação financeira do cliente
Potenciar a cooperação por parte do cliente: táticas integrativas.

Terminar a interação salvaguardando o cumprimento do acordo estabelecido

Reformular os termos do acordo e implicar o cliente na sua concretização.
Assegurar o pagamento regular dos créditos vencidos e a continuidade da relação comercial.

2ª Parte - Os aspetos económicos e financeiros relacionados com as CONTAS a
RECEBER

Conhecer o IMPACTO dos ATRASOS NA COBRANÇA

Estabelecer as diferenças entre uma operação económica e uma operação financeira.
Identificar os ciclos financeiros.
Calcular os prazos médios de recebimento, pagamento e armazenagem.
Avaliar o efeito multiplicador das Contas a Receber.
Determinar os custos (financeiros) do alargamento dos prazos de recebimento.

Conhecer o IMPACTO da NÃO COBRANÇA

Avaliar o volume de vendas adicionais, para cobrir INCOBRÁVEIS.

3ª Parte - Os aspetos legais relacionados com as CONTAS a RECEBER

Avaliar os atrasos de pagamento

Analisar a regulamentação dos atrasos. O direito a JUROS MORATÓRIOS.
Fazer o cálculo dos juros de mora; Taxas de juro, contagem do tempo, fórmula de cálculo.
Analisar um caso prático.

Dominar os modos de pagamento, formas de financiamento e cobertura do risco

O CHEQUE: a Lei Uniforme, o cheque sem “cobertura” e o prazo de apresentação, a disponibilidade dos fundos.
As TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS e DÉBITOS DIRETOS: características, vantagens e desvantagens.
As CONTAS CAUCIONADAS e as CONTAS a DESCOBERTO: âmbito da sua utilização, cuidados a ter na sua utilização.
O FACTORING e o CONFIRMING: como e quando utilizar, os prós e os contras destas ferramentas financeiras.
O SEGURO de CRÉDITOS e as GARANTIAS BANCÁRIAS:

O que são? Quando utilizar?
Vantagens? Desvantagens?

O CRÉDITO DOCUMENTÁRIO:
O que é?
Como funciona?
Quando utilizar?

Advantages

Aperfeiçoar os processos de crédito e cobrança:

Saber fazer uma recuperarão amigável antes de partir para uma solução drástica;
Conseguir a cobrança sem que a atividade seja constante, inconveniente e abusiva.



Tel. 213 303 166
URL: https://www.cegoc.pt/208

Datas e cidades: 02 Novembro 2018 – Referência: 208

Lisboa

21 Nov - 23 Nov 2018 22 Jan - 29 Jan 2019 31 Mai - 07 Jun 2019
01 Out - 08 Out 2019 09 Dez - 11 Dez 2019

Porto

18 Jan - 25 Jan 2019 27 Set - 04 Out 2019



RECUPERAçãO DE CRéDITO: ETAPAS E PRINCíPIOS DO PROCESSO NEGOCIAL
Negociar acordos extra judiciais

Duração: 1.5 dias

Tipologia: Full immersion Presencial

Para quem?: Recuperadores de Crédito.
Colaboradores das áreas administrativas de suporte à gestão com
funções de cobrança de dívidas e atrasos de pagamento.

Referência: 596
Preço: 550,00 € (iva não incluído)

Objetivos: No final da formação os participantes deverão ser
capazes de:utilizar um conjunto de mecanismos que visam
diminuir/ resolver incobráveis e atrasos de pagamento;
aplicar métodos e técnicas que visem soluções de recuperação que
não coloquem em causa a relação comercial;

Métodos: Exercícios práticos.
Estudo de casos e análise de situações concretas.
“Role-plays” para permitir a cada formando a experimentação de
algumas técnicas.

A recuperação de Crédito Vencido é, atualmente, um enorme desafio fruto da necessidade de diminuir o risco associado ao crédito e
da necessidade de melhorar o cash-flow das empresas. De facto, a resolução extrajudicial das situações de incumprimento não só é
economicamente mais interessante face à maioria das situações de dívida como permite, em muitas circunstâncias, salvaguardar a
relação comercial com os clientes, assegurando a sua fidelização.

Este curso permite aos participantes obter acordos sustentáveis para a empresa e para o cliente, salvaguardando, simultaneamente, a
relação comercial com o cliente e a sua fidelização a longo prazo.

Programa

As etapas e princípios do processo negocial

Conduzir um contacto de recuperação extrajudicial de crédito vencido

As Etapas de um contacto de recuperação de crédito.
A importância da preparação do contacto:

saber definir o que está em jogo: assuntos negociais, objetivos e limites mínimos para a negociação;
definir a abordagem: saber criar pressão em função do histórico e do perfil do cliente bem como dos objetivos da empresa.

Criar condições favoráveis ao estabelecimento do acordo

Como enquadrar o cliente acerca do motivo do contacto e da sua situação dívida.
Como conhecer a atual situação financeira do cliente ultrapassando as suas resistências na partilha de informação.
Como persuadir o cliente a proceder ao pagamento do total do montante em atraso, sem recorrer a qualquer negociação

Estabelecer um acordo credível e sustentável com o cliente

Reunir as melhores condições para iniciar a negociação.
Conduzir o contacto em função dos objetivos estabelecidos e da situação financeira do cliente
Potenciar a cooperação por parte do cliente: táticas integrativas.

Terminar a interação salvaguardando o cumprimento do acordo estabelecido

Reformular os termos do acordo e implicar o cliente na sua concretização.
Assegurar o pagamento regular dos créditos vencidos e a continuidade da relação comercial.



Pontos Fortes

Aperfeiçoar os processos de crédito e cobrança:
Saber fazer uma recuperarão amigável antes de partir para uma solução drástica;
Conseguir a cobrança sem que a atividade seja constante, inconveniente e abusiva.



Tel. 213 303 166
URL: https://www.cegoc.pt/596

Datas e cidades: 02 Novembro 2018 – Referência: 596

Lisboa

21 Nov - 22 Nov 2018



CONTAS A RECEBER: ASPETOS ECONóMICOS, FINANCEIROS E LEGAIS
Conhecer o impacto dos acordos estabelecidos

Duração: 1.5 dias

Tipologia: Full immersion Presencial

Para quem?: Recuperadores de Crédito.
Administrativos dos serviços de contabilidade e finanças.
Colaboradores das áreas administrativas de suporte à gestão com
funções de cobrança de dívidas e atrasos de pagamento.

Referência: 1209
Preço: 550,00 € (iva não incluído)

Objetivos: No final da formação os participantes deverão ser
capazes de:garantir a eficácia de atuação no processo de cobrança
recorrendo a ferramentas facilitadoras da recuperação com menor
custo e melhor ganho.

Métodos: Exercícios práticos.
Estudo de casos e análise de situações concretas.
“Role-plays” para permitir a cada formando a experimentação de
algumas técnicas.

Um dos efeitos negativos da uma depressão económica é o crescente aumento do número de dias que os consumidores e as
empresas estão a demorar para pagar as faturas em atraso, com a preocupação da gestão centrada nas consequências fiscais e nos
efeitos negativos dos créditos malparados para a sobrevivência das empresas.

Este curso permite-lhe:

Conhecer os condicionalismos jurídicos inerentes à atividade de recuperação de crédito.

Programa

1ª Parte: Os aspetos económicos e financeiros relacionados com as CONTAS a RECEBER

Conhecer o IMPACTO dos ATRASOS NA COBRANÇA

Estabelecer as diferenças entre uma operação económica e uma operação financeira.
Identificar os ciclos financeiros.
Calcular os prazos médios de recebimento, pagamento e armazenagem.
Avaliar o efeito multiplicador das Contas a Receber.
Determinar os custos (financeiros) do alargamento dos prazos de recebimento.

Conhecer o IMPACTO da NÃO COBRANÇA

Avaliar o volume de vendas adicionais, para cobrir INCOBRÁVEIS.

2ª Parte: Os aspetos legais relacionados com as CONTAS a RECEBER

Avaliar os atrasos de pagamento

Analisar a regulamentação dos atrasos. O direito a JUROS MORATÓRIOS.
Fazer o cálculo dos juros de mora; Taxas de juro, contagem do tempo, fórmula de cálculo.
Analisar um caso prático.

Dominar os modos de pagamento, formas de financiamento e cobertura do risco

O CHEQUE: a Lei Uniforme, o cheque sem “cobertura” e o prazo de apresentação, a disponibilidade dos fundos.
As TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS e DÉBITOS DIRETOS: características, vantagens e desvantagens.
As CONTAS CAUCIONADAS e as CONTAS a DESCOBERTO: âmbito da sua utilização, cuidados a ter na sua utilização.
O FACTORING e o CONFIRMING: como e quando utilizar, os prós e os contras destas ferramentas financeiras.



O SEGURO de CRÉDITOS e as GARANTIAS BANCÁRIAS:
O que são? Quando utilizar?
Vantagens? Desvantagens?

O CRÉDITO DOCUMENTÁRIO:
O que é?
Como funciona?
Quando utilizar?

Pontos Fortes

Aperfeiçoar os processos de crédito e cobrança.



Tel. 213 303 166
URL: https://www.cegoc.pt/1209

Datas e cidades: 02 Novembro 2018 – Referência: 1209

Lisboa

22 Nov - 23 Nov 2018



AVALIAçãO DO RISCO DE CRéDITO
Gestão do crédito e controlo das cobranças

Duração: 3 dias

Tipologia: Full immersion Presencial

Para quem?: Responsáveis administrativos e financeiros.
Responsáveis da função “ Controle do Crédito Clientes”.
Gestores Comerciais.

Referência: 086
Preço: 990,00 € (iva não incluído)

Objetivos: No final da formação os participantes deverão ser
capazes de:situar claramente a sua atividade no âmbito do sistema
de informação global;
compreender o conjunto das metodologias aplicadas
(procedimento orçamental, acompanhamento das realizações,
análise dos desvios, elaboração de indicadores) a fim de
desenvolver a sua eficácia;
participar plenamente na melhoria do sistema de gestão;
dominar as novas regras do código do processo civil relativas a
cobrança de crédito.

Métodos: Centrada na partilha de experiências, o curso Gestão do
crédito e cobrança alterna os contributos teóricos e as reflexões
entre o grupo de participantes:exposições pelo formador,
complementadas com exercícios, trocas de experiências com o
grupo de participantes;
estudo de casos.

A concessão de crédito envolve volumes significativos de capital em condições de risco. Logo requer uma gestão criteriosa que leve
em conta as condições do mercado bem como as boas práticas de gestão financeira.

É imprescindível antever e prevenir situações de incumprimento, conhecer, monitorizar e acompanhar adequadamente os clientes.

O curso Gestão do crédito e cobrança permite aos participantes obter técnicas para uma melhor otimização das cobranças, permitindo
manter os níveis de venda, sem correr riscos suplementares.

Programa

Avaliar a saúde financeira

As etapas do diagnóstico: atividade, estrutura, rentabilidade.
A análise de estrutura: fundo de maneio, necessidades do fundo de maneio e tesouraria.
As crises da tesouraria.
A análise de rentabilidade.
Os Rácios que preveem o risco de insolvência.
As questões úteis a pôr ao seu cliente.

Tratar a informação disponível para avaliar o risco de clientes

A necessidade de envolver os comerciais na avaliação do risco: identificar os critérios pertinentes.
A importância da análise do histórico dos hábitos de pagamento.
As regras de gestão por classes de risco.
A análise multicritério e as escalas de valor.
O credit scoring.

Determinar um “plafond” de crédito compatível com o volume de negócios

Os métodos de fixação do limite de crédito:



a percentagem do capital próprio;
o método do comercial-rating;
o método do profit-margin.

Organizar o departamento ou a área de gestão do risco com clientes

As relações com outros departamentos ou áreas. Funções a desempenhar.
O Perfil profissional dos intervenientes.
As bases essenciais de um “Software” para a gestão do crédito a clientes e cobrança.
A organização das contas de clientes:

os mapas contabilísticos;
os mapas de antiguidade de saldos;
os outros instrumentos de gestão de contas de clientes.

Definir regras de acompanhamento e vigilância dos riscos

Os sinais de alerta.
Os mapas de controlo.
As garantias bancárias, seguros de crédito, factoring, cheques e créditos documentários.
O cálculo e acompanhamento do “prazo médio de cobrança”.
A escolha dos indicadores de performance e de pilotagem.

Reconhecer o crédito

As novas regras na condenação dos devedores.
A contestação/defesa indevida.

Conhecer as formas de recuperar as dívidas

Que Títulos Executivos.
As alterações relativas a penhora.
Qual a relação entre o Agente de Execução e o Juiz.
As implicações relativas a recuperação de IVA e IRC.

Dominar as implicações da insolvência e no PER

Consequência da Insolvência e do PER na cobrança de crédito.

Advantages

Simulação de um estudo de caso: Avaliar o RISCO de um cliente e estabelecer  o plafond de crédito.
Conhecer os aspetos de litigância judicial.



Tel. 213 303 166
URL: https://www.cegoc.pt/086

Datas e cidades: 02 Novembro 2018 – Referência: 086

Lisboa

05 Nov - 07 Nov 2018



CICLO: AVALIAçãO DO RISCO DE CRéDITO E COBRANçAS DIFíCEIS
Gestão do Crédito e das Cobranças

Duração: 6 dias

Tipologia: Full immersion Presencial

Para quem?: Responsáveis administrativos e financeiros.
Responsáveis da função “ Controlo do Crédito Clientes”.
Gestores Comerciais.
Recuperadores de Crédito.

Referência: 1089
Preço: 1.800,00 € (iva não incluído)

Objetivos: No final da formação os participantes deverão ser
capazes de:situar claramente a sua atividade no âmbito do sistema
de informação global;
compreender o conjunto das metodologias aplicadas
(procedimento orçamental, acompanhamento das realizações,
análise dos desvios, elaboração de indicadores) a fim de
desenvolver a sua eficácia;
participar plenamente na melhoria do sistema de gestão;
dominar as novas regras do código do processo civil relativas a
cobrança de crédito;
utilizar um conjunto de mecanismos que visam diminuir/ resolver
incobráveis e atrasos de pagamento;
aplicar métodos e técnicas que visem soluções de recuperação que
não coloquem em causa a relação comercial;
garantir a eficácia de atuação no processo de cobrança recorrendo
a ferramentas facilitadoras da recuperação com menor custo e
melhor ganho

Métodos: Centrada na partilha de experiências, o curso alterna os
contributos teóricos e as reflexões entre o grupo de
participantes:exposições pelo formador, complementadas com
exercícios, trocas de experiências com o grupo de participantes;
Estudo de casos e análise de situações concretas.
Exercícios práticos.
“Role-plays” para permitir a cada formando a experimentação de
algumas técnicas.

A concessão de crédito envolve volumes significativos de capital em condições de risco. Leve em conta as condições do mercado bem
como as boas praticas de gestão financeira.

Este ciclo permite aos participantes obter técnicas para uma melhor otimização das cobranças, permitindo manter os níveis de venda,
sem correr riscos suplementares e desenvolver uma mentalidade e capacidades de negociação orientada para a obtenção de
compromissos favoráveis.

Programa

1ª Parte - Avaliação do risco de crédito

Avaliar a saúde financeira

As etapas do diagnóstico: atividade, estrutura, rentabilidade.
A análise de estrutura: fundo de maneio, necessidades do fundo de maneio e tesouraria.
As crises da tesouraria.
A análise de rentabilidade.
Os Rácios que preveem o risco de insolvência.
As questões úteis a pôr ao seu cliente.



Tratar a informação disponível para avaliar o risco de clientes

A necessidade de envolver os comerciais na avaliação do risco, identificar os critérios pertinentes.
A importância da análise do histórico dos hábitos de pagamento.
As regras de gestão por classes de risco.
A análise multicritério e as escalas de valor.
O credit scoring.

Determinar um “plafond” de crédito compatível com o volume de negócios

Os Métodos de fixação do limite de crédito:
a percentagem do capital próprio;
o método do comercial-rating;
o método do profit-margin.

Organizar o departamento ou a área de gestão do risco com clientes

As relações com outros departamentos ou áreas. Funções a desempenhar.
O Perfil profissional dos intervenientes.
As bases essenciais de um “Software” para a gestão do crédito a clientes e cobrança.
A organização das contas de clientes:

os mapas contabilísticos;
os mapas de antiguidade de saldos;
os outros instrumentos de gestão de contas de clientes.

Definir regras de acompanhamento e vigilância dos riscos

Os sinais de alerta.
Os Mapas de controlo.
As Garantias bancárias, seguros de crédito, factoring, cheques, e créditos documentários.
O Cálculo e acompanhamento do “prazo médio de cobrança”.
A escolha dos indicadores de performance e de pilotagem.

Reconhecer o Crédito

As novas regras na condenação dos devedores.
A contestação/defesa indevida.

Conhecer as formas de recuperar as dívidas

Que Títulos Executivos.
As alterações relativas a penhora.
Qual a relação entre o Agente de Execução e o Juiz.
As implicações relativas a recuperação de IVA e IRC.

Dominar as implicações da insolvência e no PER

Consequência da Insolvência e do PER na cobrança de crédito.

2ª Parte - Cobranças difíceis e recuperação de incobráveis

Recuperação de crédito: etapas e princípios do processo negocial

Conduzir um contacto de recuperação extrajudicial de crédito vencido

As Etapas de um contacto de recuperação de crédito.
A importância da preparação do contacto:

saber definir o que está em jogo: assuntos negociais, objetivos e limites mínimos para a negociação;
definir a abordagem: saber criar pressão em função do histórico e do perfil do cliente bem como dos objetivos da empresa.



Criar condições favoráveis ao estabelecimento do acordo

Como enquadrar o cliente acerca do motivo do contacto e da sua situação dívida.
Como conhecer a atual situação financeira do cliente ultrapassando as suas resistências na partilha de informação.
Como persuadir o cliente a proceder ao pagamento do total do montante em atraso, sem recorrer a qualquer negociação

Estabelecer um acordo credível e sustentável com o cliente

Reunir as melhores condições para iniciar a negociação.
Conduzir o contacto em função dos objetivos estabelecidos e da situação financeira do cliente
Potenciar a cooperação por parte do cliente: táticas integrativas.

Terminar a interação salvaguardando o cumprimento do acordo estabelecido

Reformular os termos do acordo e implicar o cliente na sua concretização.
Assegurar o pagamento regular dos créditos vencidos e a continuidade da relação comercial.

Os aspetos económicos e financeiros relacionados com as CONTAS a RECEBER

Conhecer o IMPACTO dos ATRASOS NA COBRANÇA

Estabelecer as diferenças entre uma operação económica e uma operação financeira.
Identificar os ciclos financeiros.
Calcular os prazos médios de recebimento, pagamento e armazenagem.
Avaliar o efeito multiplicador das Contas a Receber.
Determinar os custos (financeiros) do alargamento dos prazos de recebimento.

Conhecer o IMPACTO da NÃO COBRANÇA

Avaliar o volume de vendas adicionais, para cobrir INCOBRÁVEIS.

Os aspetos legais relacionados com as CONTAS a RECEBER

Avaliar os atrasos de pagamento

Analisar a regulamentação dos atrasos. O direito a JUROS MORATÓRIOS.
Fazer o cálculo dos juros de mora; Taxas de juro, contagem do tempo, fórmula de cálculo.
Analisar um caso prático.

Dominar os modos de pagamento, formas de financiamento e cobertura do risco

O CHEQUE: a Lei Uniforme, o cheque sem “cobertura” e o prazo de apresentação, a disponibilidade dos fundos.
As TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS e DÉBITOS DIRETOS: características, vantagens e desvantagens.
As CONTAS CAUCIONADAS e as CONTAS a DESCOBERTO: âmbito da sua utilização, cuidados a ter na sua utilização.
O FACTORING e o CONFIRMING: como e quando utilizar, os prós e os contras destas ferramentas financeiras.
O SEGURO de CRÉDITOS e as GARANTIAS BANCÁRIAS:

O que são? Quando utilizar?
Vantagens? Desvantagens?

O CRÉDITO DOCUMENTÁRIO:
O que é?
Como funciona?
Quando utilizar?

Advantages

Simulação de um estudo de caso: Avaliar o RISCO de um cliente e estabelecer  o plafond de crédito.
Conhecer os aspetos de litigância judicial.
Aperfeiçoar os processos de crédito e cobrança:

saber fazer uma recuperarão amigável antes de partir para uma solução drástica;
conseguir a cobrança sem que a atividade seja constante, inconveniente e abusiva.



Tel. 213 303 166
URL: https://www.cegoc.pt/1089

Datas e cidades: 02 Novembro 2018 – Referência: 1089

Lisboa

05 Nov - 23 Nov 2018



CICLO: O CONTROLO DE GESTãO
A performance da empresa e os modelos de gestão

Duração: 5 dias

Tipologia: Full immersion Presencial

Para quem?: Todos os profissionais que tenham responsabilidades
ao nível da recolha e tratamento de Informação de Gestão
Colaboradores e responsáveis pelo planeamento e controlo de
gestão.
Responsáveis por áreas industriais e de produção.
 Pré-requisitos?Conhecimentos ao nível das FINANÇAS PARA NÃO
FINANCEIROS e de Gestão

Referência: 1100
Preço: 1.800,00 € (iva não incluído)

Objetivos: Esta formação permite aos participantes:Interpretar as
Demonstrações Financeiras;
Desenhar um Modelo de Controlo de Gestão;
Acompanhar as Atividades, os Custos e as Margens;
Estabelecer um Quadro de Indicadores (TABLEAU de BORD) para a
Gestão;
Compreender a lógica do procedimento Orçamental;
Desenvolver instrumentos de Acompanhamento e Controlo das
Realizações;
Aplicar uma metodologia para estabelecer um Quadro de
Indicadores para a Gestão;

Métodos: Centrada na partilha de experiências, este curso alterna
os contributos teóricos e as reflexões entre o grupo de
participantes:Exposições pelo formador, complementadas com a
troca de experiências e reflexões com o grupo de participantes.
Exercícios de simulação para melhor compreender os temas
abordados.
Recurso sistemático ao “ESTUDO de CASO”, desenvolvido em Ms.
EXCEL

 BEST  As competências ao nível do CONTROLO DE GESTÃO traduzem-se, num mercado cada vez mais competitivo, numa VANTAGEM
COMPETITIVA em relação aos demais concorrentes.

A resposta a este desafio assenta no domínio das técnicas tradicionais do CONTROLO DE GESTÃO, potenciadas com novos contributos
das Escolas de Gestão.

O conhecimento dos Modelos de Controlo de Gestão, permite aos responsáveis identificar os Fatores de Custo e atuar sobre as
Atividades que não acrescentam valor à empresa.

Programa

1ª Parte – O essencial do controlo de gestão

Conhecer o papel da Controlo de Gestão na empresa

O ciclo da gestão.
Coerência com a estratégia e a estrutura da Empresa.
A cultura da empresa.

Compreender os dados de gestão da Empresa

Os conceitos fundamentais:
Viabilidade Económica?
Viabilidade Financeira?

Os Mapas da Informação Financeira:
O Balanço?



A Demonstração de Resultados?
A subjetividade da informação financeira.

Interpretar a informação contabilística

As várias óticas para compreender o significado do Balanço.
Saber ler ou calcular as rubricas respeitantes à atividade e à rentabilidade, pasmadas na Demonstração dos Resultados.

Acompanhar e avaliar a Performance Financeira

Compreender o Equilíbrio Financeiro mínimo.
Determinar o Fundo de Maneio existente, saber propor “remédios” para o seu equilíbrio.
Avaliar o Ciclo de Exploração da Empresa:

conhecer as ferramentas para a sua estabilização.
Interpretar os Indicadores de Liquidez e estabelecer alertas de controlo.
Avaliar os Fluxos de Caixa ocorridos nas áreas: operacional, investimento e financiamento.
Interpretar e calcular os indicadores de Endividamento.

Acompanhar e avaliar a Performance Económica

Saber calcular o EBITDA. Interpretar o seu significado.
Metodologia de construção de uma pirâmide de Indicadores de Rentabilidade.
Avaliar o Equilíbrio Económico: Rentabilidade dos Investimentos versus Custo dos Financiamentos.

Contribuir para a realização de um Quadro de Indicadores

Princípios e metodologia de construção.
Organizar a recolha de informações.
Formalizar os dados: quadros, gráficos, relatórios.

 2ª Parte – Modelos de controlo de gestão

Situar o controlo de gestão entre os diversos sistemas de informação da empresa

A contabilidade geral versus contabilidade analítica.
O contributo da contabilidade de gestão na recolha e tratamento da informação.
O controlo orçamental versus controlo de gestão.

Dominar a lógica do procedimento orçamental

As etapas do procedimento orçamental.
A definição de centros de responsabilidade orçamental.
O orçamento de vendas e dos encargos de vendas.
Os orçamentos de exploração.
O orçamento de tesouraria e o orçamento financeiro.
Ter em conta os investimentos.
A conta de resultados e o balanço previsionais.

Desenvolver instrumentos de acompanhamento e de controlo das realizações

O que é preciso acompanhar e como?
Os orçamentos? Os produtos ou famílias de produtos? Os negócios, as atividades, os processos? Os custos, as margens?
Um modelo de desvios nas áreas operativas.
O controlo da atividade: a noção de orçamento flexível.
Introduzir a análise de desvios: desvios de atividade, de custos e de eficácia.
Propor as medidas corretivas.

Aplicar uma metodologia pertinente de indicadores de gestão, como suporte à tomada de decisões

A avaliação e interpretação do Break Even Point, enquanto limiar da rentabilidade do produto ou do negócio.
A importância da margem de segurança e do resultado marginal nas decisões de investimento.
As várias abordagens aos sistemas de custeio e a sua implicação na estrutura final dos custos.
Um estudo de caso: o risco da decisão, suportada por critérios inadequados na repartição de custos.



A abordagem aos centros de custo contabilísticos e ao ABC/ABM (Custeio Baseado nas Atividades), por forma a analisar,
controlar e reduzir custos.
Como estabelecer um adequado critério de preços de transferência interna (PTI´s).

Promover uma estratégia de delegação e descentralização das responsabilidades de gestão

Os centros de responsabilidade na ótica do controlo de gestão.
As características e os graus de delegação que tipificam os centros de custo, os centros de resultado e os centros de
investimento.
A avaliação de desempenho dos centros de responsabilidade:

os desvios entre custos reais e custos decididos, nos centros de custo;
a margem de contribuição residual, nos centros de resultado;
o custo de posse e o conceito de ATIVO ECONÓMICO, nos centros de investimento;
a dicotomia entre a margem de CONTRIBUIÇÃO RESIDUAL e o ECONOMIC VALUE ADDED, nos centros de investimento.

Apresentação de caso prático: o cálculo e a interpretação dos indicadores de avaliação de desempenho em centros de
responsabilidade.

Pontos fortes

Consolidar as bases do Controlo Financeiro Empresarial e o desenho de um TABLEAU de BORD para a Gestão, essencial aos
utilizadores, estabelecer METAS, definir OBJETIVOS e controlar a PERFORMANCE das organizações.
Preparação prática ao nível das áreas do controlo de gestão: contabilidade de custos, informação de gestão, monitorização e
orçamentação.



Tel. 213 303 166
URL: https://www.cegoc.pt/1100

Datas e cidades: 02 Novembro 2018 – Referência: 1100

Lisboa

12 Nov - 16 Nov 2018 07 Mai - 31 Jul 2019 20 Set - 13 Dez 2019

Porto

06 Mai - 30 Jul 2019 19 Set - 12 Dez 2019



O ESSENCIAL DO CONTROLO DE GESTãO
Os indicadores fundamentais da gestão empresarial

Duração: 2 dias

Tipologia: Full immersion Presencial

Para quem?: Colaboradores do planeamento e controlo de gestão;
Colaboradores das áreas comercial e marketing;
Colaboradores das áreas industriais e de produção;
Todos os profissionais que tenham responsabilidades ao nível da
recolha e tratamento de informação de gestão.
Pré-requisitos?Conhecimentos ao nível das finanças para não
financeiros.

Referência: 776
Preço: 850,00 € (iva não incluído)

Objetivos: Esta formação permite aos participantes:interpretar as
demonstrações financeiras;
desenhar um modelo de controlo de gestão;
acompanhar as atividades, os custos e as margens;
estabelecer um quadro de indicadores (TABLEAU de BORD) para a
Gestão.

Métodos: Centrada na partilha de experiências, este curso alterna
os contributos teóricos e as reflexões entre o grupo de
participantes:Exposições pelo formador, complementadas com a
troca de experiências e reflexões com o grupo de participantes;
Exercícios de simulação para melhor compreender os temas
abordados;
Recurso sistemático ao “ESTUDO de CASO”, desenvolvido em Ms.
EXCEL

As competências ao nível do CONTROLO DE GESTÃO, traduzem-se num mercado cada vez mais competitivo, numa VANTAGEM
COMPETITIVA em relação aos demais concorrentes.

As bases do Controlo Financeiro Empresarial e o desenho de um “TABLEAU de BORD” para a Gestão, permite aos utilizadores
estabelecer METAS, definir OBJETIVOS e controlar a PERFORMANCE das organizações.

Programa

Conhecer o papel do Controlo de Gestão na empresa

O ciclo da gestão.
Coerência com a estratégia e a estrutura da empresa.
A cultura da empresa.

Compreender os dados de gestão da empresa

Os conceitos fundamentais:
viabilidade económica?
viabilidade financeira?

Os mapas da informação financeira:
o balanço?
a demonstração de resultados?

A subjetividade da informação financeira.



Interpretar a informação contabilística

As várias óticas para compreender o significado do balanço.
Saber ler ou calcular as rubricas respeitantes à atividade e à rentabilidade, pasmadas na demonstração dos resultados.

Acompanhar e avaliar a Performance Financeira

Compreender o Equilíbrio Financeiro mínimo.
Determinar o Fundo de Maneio existente, saber propor “remédios” para o seu equilíbrio.
Avaliar o Ciclo de Exploração da empresa:

conhecer as ferramentas para a sua estabilização.
Interpretar os Indicadores de Liquidez. Estabelecer alertas de controlo.
Avaliar os Fluxos de Caixa ocorridos nas áreas: operacional, investimento e financiamento.
Interpretar e calcular os indicadores de Endividamento.

Acompanhar e avaliar a Performance Económica

Saber calcular o EBITDA. Interpretar o seu significado.
Metodologia de construção de uma pirâmide de Indicadores de Rentabilidade.
Avaliar o Equilíbrio Económico: Rentabilidade dos Investimentos versus Custo dos Financiamentos.

Contribuir para a realização de um Quadro de Indicadores

Princípios e metodologia de construção.
Organizar a recolha de informações.
Formalizar os dados: quadros, gráficos, relatórios.

Advantages

Consolidar as bases do Controlo Financeiro Empresarial e o desenho de um TABLEAU de BORD para a Gestão, essencial aos
utilizadores, estabelecer METAS, definir OBJETIVOS e controlar a PERFORMANCE das organizações.



Tel. 213 303 166
URL: https://www.cegoc.pt/776

Datas e cidades: 02 Novembro 2018 – Referência: 776

Lisboa

12 Nov - 13 Nov 2018 11 Jan - 18 Fev 2019 07 Mai - 17 Jun 2019
20 Set - 29 Out 2019

Porto

06 Mai - 18 Jun 2019 19 Set - 28 Out 2019



MODELOS DE CONTROLO DE GESTãO
Instrumentos de previsão, acompanhamento e controlo das realizações

Duração: 3 dias

Tipologia: Full immersion Presencial

Para quem?: Colaboradores e responsáveis pelo planeamento e
controlo de gestão.
Responsáveis por áreas industriais e de produção.
Todos os profissionais que tenham responsabilidades ao nível do
controlo operacional.
Pré-requisitos?Conhecimentos de gestão.

Referência: 234
Preço: 1.150,00 € (iva não incluído)

Objetivos: Esta formação permite aos participantes:compreender a
lógica do procedimento orçamental;
desenvolver instrumentos de acompanhamento e controlo das
realizações;
aplicar uma metodologia para estabelecer um quadro de
indicadores para a gestão;

Métodos: Centrado na partilha de experiências, este curso alterna
os contributos teóricos e as reflexões entre o grupo de
participantes:exposições pelo formador, complementadas com a
troca de experiências e reflexões com o grupo de participantes;
exercícios de simulação para melhor compreender os temas
abordados;
recurso sistemático ao “ESTUDO de CASO”, desenvolvido em Ms.
EXCEL.

A pressão dos Stakeholders sobre o Preço do PRODUTO trouxe um novo paradigma à Gestão: CONTROLO (REDUÇÃO) DE CUSTOS.

A resposta a este desafio assenta no domínio das técnicas tradicionais do CONTROLO DE GESTÃO, potenciadas com novos contributos
das Escolas de Gestão.

O conhecimento dos Modelos de Controlo de Gestão, permite aos responsáveis identificar os Fatores de Custo e atuar sobre as
Atividades que não acrescentam valor à empresa.

Programa

Situar o controlo de gestão entre os diversos sistemas de informação da empresa

A contabilidade geral versus contabilidade analítica.
O contributo da contabilidade de gestão na recolha e tratamento da Informação.
O controlo orçamental versus controlo de gestão.

Dominar a lógica do procedimento orçamental

As etapas do procedimento orçamental.
A definição de centros de responsabilidade orçamental.
O orçamento de vendas e dos encargos de vendas.
Os orçamentos de exploração.
O orçamento de tesouraria e o orçamento financeiro.
Ter em conta os investimentos.
A conta de resultados e o balanço previsionais.



Desenvolver instrumentos de acompanhamento e de controlo das realizações

O que é preciso acompanhar e como?
Os orçamentos? Os produtos ou famílias de produtos? Os negócios, as atividades, os processos? Os custos, as margens?
Um modelo de desvios nas áreas operativas.
O controlo da atividade: a noção de orçamento flexível.
Introduzir a análise de desvios: desvios de atividade, de custos e de eficácia.
Propor as medidas corretivas.

Aplicar uma metodologia pertinente de indicadores de gestão, como suporte à tomada de decisões

A avaliação e interpretação do Break Even Point, enquanto limiar da rentabilidade do produto ou do negócio.
A importância da margem de segurança e do resultado marginal nas decisões de investimento.
As várias abordagens aos sistemas de custeio e a sua implicação na estrutura final dos custos.
Um estudo de caso: o risco da decisão, suportada por critérios inadequados na repartição de custos.
A abordagem aos centros de custo contabilísticos e ao ABC/ABM (Custeio Baseado nas Atividades), por forma a analisar,
controlar e reduzir custos.
Como estabelecer um adequado critério de Preços de Transferência Interna (PTI´s).

Promover uma estratégia de delegação e descentralização das responsabilidades de gestão

Os centros de responsabilidade na ótica do controlo de gestão.
As características e os graus de delegação que tipificam os centros de custo, os centros de resultado e os centros de
investimento.
A avaliação de desempenho dos centros de responsabilidade:

os desvios entre custos reais e custos decididos, nos centros de custo;
a margem de contribuição residual, nos centros de resultado;
o custo de posse e o conceito de ATIVO ECONÓMICO, nos centros de investimento;
a dicotomia entre a margem de CONTRIBUIÇÃO RESIDUAL e o ECONOMIC VALUE ADDED nos centros de investimento.

Apresentação de caso prático: o cálculo e a interpretação dos indicadores de avaliação de desempenho em centros de
responsabilidade.

Advantages

Consolidar as bases do Controlo Financeiro Empresarial e o desenho de um TABLEAU de BORD para a Gestão, essencial aos
utilizadores, estabelecer METAS, definir OBJETIVOS e controlar a PERFORMANCE das organizações.



Tel. 213 303 166
URL: https://www.cegoc.pt/234

Datas e cidades: 02 Novembro 2018 – Referência: 234

Lisboa

14 Nov - 16 Nov 2018 08 Mar - 12 Abr 2019 28 Jun - 31 Jul 2019
08 Nov - 13 Nov 2019

Porto

12 Dez - 14 Dez 2018 27 Jun - 30 Jul 2019 07 Nov - 12 Dez 2019



CONTABILIDADE (NíVEL 1)
Bases Fundamentais de Contabilidade Geral

Duração: 3 dias

Tipologia: Full immersion Presencial

Para quem?: Colaboradores dos Departamentos de Contabilidade,
Financeiro e Controlo de Gestão.
Secretárias de Direção e outros colaboradores que necessitem
dominarem a linguagem contabilística e financeira.

Referência: 048
Preço: 1.050,00 € (iva não incluído)

Objetivos: No final da formação os participantes deverão ser
capazes de:conhecer as obrigações em matéria de contabilidade;
apreender a linguagem contabilística;
saber apresentar e analisar as principais rubricas do Balanço;
saber ler uma Conta de Resultados e um Balanço em Contabilidade
Geral da Empresa;
evidenciar a importância da contabilidade geral, como fonte de
informação dos acionistas e dos gestores e em relação ao exterior
(Fiscalidade, Bancos, Clientes, Fornecedores, etc.).

Métodos: Exposições pelo formador, complementadas com
exercícios.
Trocas de experiências com o grupo de participantes.
Estudo de caso. Criação de cenários.
Utilização de microcomputador (Ms. EXCEL).

 BEST  A contabilidade é necessária para toda e qualquer empresa independentemente do seu tamanho, segmento e da forma de
tributação.

A Contabilidade é o grande instrumento que auxilia a administração a tomar decisões.

Programa

Compreender a importância da contabilidade

Dominar a noção de património.
Saber o que são factos patrimoniais modificativos versus factos patrimoniais permutativos.
Prever as incidências de um fato económico.
Prever as incidências de um fato financeiro.

Analisar a formação de resultados

Compreender a estrutura das contas de resultados e a sua relação com o balanço.
Conhecer as fontes da informação das contas de resultados.
Compreender a formação de resultados e as suas componentes.

Conhecer a terminologia contabilística

O ativo, passivo e capital próprio.
As partidas dobradas: débitos e créditos.
Os rendimentos e gastos.
Saldar/regularização de contas.



O quadro de contas (SNC).
O balancete, balanço, demonstração de resultados.
Os resultados – Os vários tipos de resultados.
As depreciações, amortizações, imparidades, provisões, ativos e passivos contingentes.

Dominar a contabilização de operações de compras e vendas

A organização e classificação dos documentos.
O preço de compra versus custo de aquisição.
Os descontos Comerciais versus descontos financeiros.
O efeito dos descontos sucessivos (1% + 1% ≠ 2%).

Aprender a contabilização de gastos com pessoal

As remunerações (fixas e variáveis) e encargos sociais.
As estimativas com encargos a pagar.
A retenção de Impostos (TSU e IRS).
A contabilização das operações.

Analisar e Interpretar o balanço

Os ativos não correntes:
ativos tangíveis;
ativos fixos tangíveis;
propriedades de investimento;
investimentos financeiros.

Os ativos correntes:
inventários;
clientes;
estado;
outras contas a receber;
meios financeiros líquidos.

O capital próprio:
capital social:
reservas;
resultados transitados;
resultado líquido do período.

O passivo não corrente:
provisões;
financiamentos obtidos.

O passivo corrente:
fornecedores;
financiamentos obtidos;
estado e outros entes públicos;
outras contas a pagar.

Analisar e interpretar da demonstração de resultados

Rendimentos e gastos.
Depreciações e amortizações.
Juros e gastos similares suportados.
Juros e rendimentos similares obtidos.
Resultado financeiro.
Resultado antes de impostos.
Resultado líquido do período.

Praticar a classificação e registo das operações

A utilização dos t´s e balanço esquemático.
A elaboração e análise dos balancetes de verificação.
A elaboração e análise da demonstração de resultados e do balanço.



Tel. 213 303 166
URL: https://www.cegoc.pt/048

Advantages

Curso com uma FORTE COMPONENTE PRÁTICA que possibilita o desenvolvimento de conhecimentos contabilísticos que contribuem
para um melhor controle sobre a componente económica, financeira e patrimonial de qualquer empresa:

exposições pelo formador, complementadas com exercícios;
trocas de experiências com o grupo de participantes;
estudos de caso;
criação de cenários;
utilização de microcomputador (Ms. EXCEL).



CONTABILIDADE (NíVEL 2)
Aperfeiçoamento dos Conhecimentos de Contabilidade Geral (teoria e prática)

Duração: 3 dias

Tipologia: Full immersion Presencial

Para quem?: Colaboradores dos Departamentos de Contabilidade,
Financeiro e Controlo de Gestão, que tenham frequentado o curso
de contabilidade geral (nível 1) ou com prática de trabalhos de
contabilidade.

Referência: 169
Preço: 1.050,00 € (iva não incluído)

Objetivos: No final da formação os participantes deverão ser
capazes de:conhecer a estrutura concetual da contabilidade;
dominar o tratamento contabilístico das operações gerais de
compra;
avaliar e contabilizar as imparidades em ativos;
conhecer e contabilizar as operações ligadas aos Ativos não
Correntes;
saber construir o balanço e a demonstração de resultados.

Métodos: Centrada na partilha de experiências, este curso alterna
os contributos teóricos e as reflexões entre o grupo de
participantes:Exposições pelo formador, complementadas com
exercícios, trocas de experiências e reflexões com o grupo de
participantes.
Estudo de casos reais.
Utilização de folha de cálculo (Ms. EXCEL)

A Contabilidade é uma ferramenta importante para se manter um controle formal e padronizado do património da empresa. Através
dela é que se traçam objetivos, se mensuram resultados e se avaliam desempenhos.

Este curso permite aos participantes a obtenção de conhecimento para medir com mais rigor os resultados e avaliar o desempenho da
atividade.

Programa

Conhecer a estrutura conceptual da contabilidade

Conhecer o sistema de normalização contabilística (SNC).
Princípios e conceitos subjacentes ao processo contabilístico.
Bases de apresentação das demonstrações financeiras.

Dominar o tratamento contabilístico das operações gerais de compra e venda

Compras de mercadorias – inventários.
Compra de equipamentos – investimentos.
Compras de serviços – fornecimentos e serviços externos (fse).
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas (cmvmc).
Pagamentos e recebimentos antecipados.
Contabilização das operações e apuramento do iva.

Conhecer e contabilizar as operações ligadas aos ativos não correntes

Identificar, reconhecer e mensurar os ativos fixos tangíveis e os ativos intangíveis.



Distinguir valores capitalizáveis (investimentos) de gastos do período.
Investimentos em curso: condições subjacentes á transferência definitiva de ativos.
Cálculo de contabilização das amortizações e depreciações:

método linear (quotas constantes);
saldo decrescente (quotas degressivas).

Dominar a revalorização de ativos fixos tangíveis

Modelo da revalorização versus justo valor.
Efeitos contabilísticos da aplicação dos métodos.
Divulgações obrigatórias (anexo).

Saber contabilizar as operações relativos a ativos intangíveis

Regra geral: gasto.
Capitalização como ativo:

condições para identificação;
condições de reconhecimento.

Mensuração:
modelo do custo;
modelo da revalorização.

Compreender o mecanismo contabilístico referente aos inventários

Como mensurar e avaliar os stocks.
Como contabilizar.
Como, porquê e quando reduzir o seu valor.

Conhecer os diversos tipos de imparidade e provisões

Distinguir imparidade de provisões.
Saber como e em que circunstâncias:

é contabilizado um “risco”;
se constitui/reforça uma imparidade/provisão;
se reverte uma imparidade/provisão.

 

Advantages

Curso com FORTE COMPONENTE PRÁTICA que possibilita a aquisição de conhecimentos que ajudam a medir com mais rigor os
resultados e avaliar o desempenho da atividade:

exposições pelo formador, complementadas com exercícios, trocas de experiências e reflexões com o grupo de participantes;
estudo de casos reais;
utilização de folha de cálculo (Ms. EXCEL).



Tel. 213 303 166
URL: https://www.cegoc.pt/169

Datas e cidades: 02 Novembro 2018 – Referência: 169

Lisboa

07 Nov - 09 Nov 2018



CONTABILIDADE (NíVEL 3)
Encerramento contabilístico das contas

Duração: 2 dias

Tipologia: Full immersion Presencial

Para quem?: Colaboradores dos Departamentos de Contabilidade,
Financeiro e Controlo de Gestão, que tenham frequentado o curso
de contabilidade geral (nível 2) ou com prática de trabalhos de
contabilidade.

Referência: 897
Preço: 850,00 € (iva não incluído)

Objetivos: No final da formação os participantes deverão ser
capazes de:Avaliar e contabilizar os Ativos Fixos tangíveis e os
Ativos Intangíveis.
Avaliar e contabilizar os inventários.
Aplicar o princípio da especialização dos exercícios (periodicidade
económica).
Avaliar e contabilizar as imparidades em ativos.
Contabilizar as provisões para riscos e encargos.
Avaliar e contabilizar aos ativos e passivos financeiros.
Construir o balanço e a demonstração de resultados.

Métodos: Exposições pelo formador, complementadas com
exercícios.
Trocas de experiências com o grupo de participantes.
Estudo de caso.
Criação de cenários.

A realidade objetiva tem demonstrado que a contabilidade é um instrumento imprescindível para todos os momentos de uma
empresa.

Ainda não se concebeu melhor instrumento de gestão num mundo sempre crescente, principalmente sobre tudo na dimensão
tecnológica.

Ainda prevalecem os lançamentos, os balancetes, e os balanços acompanhados de quadros explicativos.

Programa

Conhecer a estrutura conceptual da Informação

Os Modelos de Apresentação das Contas:
Modelo Geral;
Pequenas Entidades;
Micro Entidades.

A Aprovação e Apresentação das contas anuais.
A publicitação das contas.
As informações fiscais.

Avaliar o fecho das contas em Investimentos - Imobilizado

Os vários tipos de Investimentos.
Critérios de valorimetria.
As Depreciações e Amortizações:



Conceitos;
Métodos;
Bases de cálculo.

As Mais e Menos-Valias Contabilísticas.
A contabilização das “grandes reparações”.
Avaliação e registo de perdas/ganhos em Participações Financeiras.
O Método de Equivalência Patrimonial (MEP).
Avaliar e registar os contratos de LEASING (Locação Financeira).

Avaliar e Contabilizar Inventários

O Sistema de Inventário Permanente (S.I.P.).
Sistema de Inventário Intermitente (S.I.I.).
O Critério de Valorimetria das entradas e saídas.
Preço de Compra versus Custo de Aquisição.
O Custo Médio Ponderado (CMP); First In First Out (FIFO), Custo Específico.
A perda de valor dos stocks (Imparidades).
As quebras e sobras.
Apuramento do Custo das Mercadorias e das Matérias Consumidas (CMVMC).

Avaliar e encerrar o Ciclo das Vendas e das Compras

As Contas de Terceiros.
A Periodicidade Económica (Especialização dos Períodos – Acréscimos/Diferimentos).
As Imparidades nas Contas a Receber.
A Contabilização dos Efeitos Cambiais.
A Contabilização e o Apuramento do IVA.
A Contabilização das Letras – Títulos de Desconto.
As Provisões para Riscos e Encargos.

Avaliar e contabilizar os encargos de exploração

Os Gastos com Pessoal:
Periodização dos Encargos com Férias e Subsídios de Férias.

Os Subsídios à Exploração e ao Investimento.
A Contabilização da Estimativa de IRC.
Os Passivos Contingentes.

Avaliar os meios financeiros líquidos

O Efeito das Taxas de Câmbio sobre Caixa e Depósitos Bancários em Moeda Estrangeira.
A Avaliação e Decomposição dos Saldos em Caixa.
A Avaliação e Controlo dos Depósitos Bancários.
A Avaliação e contabilização das aplicações de tesouraria: justo valor.

Compreender e elaborar as Demonstrações Financeiras

Construir e Elaborar a Demonstração de Resultados por Naturezas e o Balanço.
Elaborar a Demonstração de Resultados por Funções.
Conhecer a Demonstração das Alterações em Capital Próprio.
Construir a Demonstração dos Fluxos de Caixa.
Familiarizar-se com a Informação a disponibilizar nas Notas Explicativas (Anexo).



Tel. 213 303 166
URL: https://www.cegoc.pt/897

Datas e cidades: 02 Novembro 2018 – Referência: 897

Lisboa

19 Nov - 20 Nov 2018 11 Abr - 12 Abr 2019 16 Dez - 17 Dez 2019



CICLO: CONTABILIDADE (NíVEIS 1,2 E 3)
Curso Geral de Contabilidade

Duração: 8 dias

Tipologia: Full immersion Presencial

Para quem?: Colaboradores dos Departamentos de Contabilidade,
Financeiro e Controlo de Gestão.
Secretárias de Direção e outros colaboradores que necessitem
dominarem a linguagem contabilística e financeira.
Colaboradores dos Departamentos de Contabilidade, Financeiro e
Controlo de Gestão, que tenham frequentado o curso de
contabilidade geral (nível 1) ou com prática de trabalhos de
contabilidade.
Colaboradores dos Departamentos de Contabilidade, Financeiro e
Controlo de Gestão, que tenham frequentado o curso de
contabilidade geral (nível 2) ou com prática de trabalhos de
contabilidade.

Referência: 1126
Preço: 2.500,00 € (iva não incluído)

Objetivos: No final da formação os participantes deverão ser
capazes de:Conhecer as obrigações em matéria de contabilidade.
Apreender a linguagem contabilística.
Saber apresentar e analisar as principais rubricas do Balanço.
Saber ler uma Conta de Resultados e um Balanço em Contabilidade
Geral da Empresa.
Evidenciar a importância da contabilidade geral, como fonte de
informação dos acionistas e dos gestores e em relação ao exterior
(Fiscalidade, Bancos, Clientes, Fornecedores, etc.).
Conhecer a estrutura concetual da contabilidade.
Dominar o tratamento contabilístico das operações gerais de
compra.
Avaliar e contabilizar as imparidades em ativos.
Conhecer e contabilizar as operações ligadas aos Ativos não
Correntes.
Saber construir o balanço e a demonstração de resultados
Avaliar e contabilizar os Ativos Fixos tangíveis e os Ativos
Intangíveis.
Avaliar e contabilizar os inventários.
Aplicar o princípio da especialização dos exercícios (periodicidade
económica).
Avaliar e contabilizar as imparidades em ativos.
Contabilizar as provisões para riscos e encargos.
Avaliar e contabilizar aos ativos e passivos financeiros.
Construir o balanço e a demonstração de resultados.

Métodos: Exposições pelo formador, complementadas com
exercícios.
Trocas de experiências com o grupo de participantes.
Estudo de caso. Criação de cenários.
Utilização de computador (Ms. EXCEL).

A contabilidade é necessária para toda e qualquer empresa independentemente do seu tamanho, segmento e da forma de tributação.

A Contabilidade é o grande instrumento que auxilia a administração a tomar decisões.

A Contabilidade é uma ferramenta importante para se manter um controle formal e padronizado do patrimônio da empresa. Através
dela é que se traçam objetivos, se mensuram resultados e se avaliam desempenhos.

Este curso permite aos participantes a obtenção de conhecimento que lhes permitem medir com mais rigor os resultados e avaliar o
desempenho da atividade.



A realidade objetiva tem demonstrado que a contabilidade é um instrumento imprescindível para todos os momentos de uma
empresa. Ainda não se concebeu melhor instrumento de gestão num mundo sempre crescente, principalmente sobre tudo na
dimensão tecnológica. Ainda prevalecem os lançamentos, os balancetes, e os balanços acompanhados de quadros explicativos.

Programa

1ª parte – Contabilidade geral (nível 1)

Compreender a importância da Contabilidade

Dominar a noção de património.
Saber o que são factos patrimoniais modificativos versus factos patrimoniais permutativos.
Prever as incidências de um fato económico.
Prever as incidências de um fato financeiro.

Analisar a formação de resultados

Compreender a estrutura das contas de resultados e a sua relação com o Balanço.
Conhecer as fontes da informação das contas de resultados.
Compreender a formação de resultados e as suas componentes.

Conhecer a terminologia contabilística

O Ativo, Passivo e Capital Próprio.
As Partidas Dobradas: Débitos e Créditos.
Os Rendimentos e Gastos.
Saldar/Regularização de contas.
O Quadro de Contas (SNC).
O Balancete, Balanço, Demonstração de Resultados.
Os Resultados – Os vários tipos de resultados.
As Depreciações, Amortizações, Imparidades, Provisões, Ativos e Passivos Contingentes.

Dominar a contabilização de operações de Compras e Vendas

A organização e classificação dos documentos.
O preço de compra versus custo de aquisição.
Os descontos Comerciais versus descontos financeiros.
O efeito dos descontos sucessivos (1% + 1% ≠ 2%).

Aprender a contabilização de gastos com pessoal

As remunerações (Fixas e Variáveis) e encargos sociais.
As estimativas com encargos a pagar.
A retenção de Impostos (TSU e IRS).
A contabilização das operações.

Analisar e Interpretar o balanço

Os Ativos não Correntes:
Ativos Tangíveis;
Ativos Fixos Tangíveis;
Propriedades de Investimento;
Investimentos Financeiros.

Os Ativos Correntes:
Inventários;
Clientes;
Estado;
Outras Contas a Receber;
Meios Financeiros Líquidos.

O Capital Próprio:
Capital Social:



Reservas;
Resultados Transitados;
Resultado Líquido do Período.

O Passivo não Corrente:
Provisões;
Financiamentos Obtidos.

O Passivo Corrente:
Fornecedores;
Financiamentos Obtidos;
Estado e Outros Entes Públicos;
Outras Contas a Pagar.

Analisar e Interpretar da Demonstração de Resultados

Rendimentos e Gastos.
Depreciações e Amortizações.
Juros e Gastos Similares suportados.
Juros e Rendimentos Similares obtidos.
Resultado Financeiro.
Resultado antes de Impostos.
Resultado líquido do Período.

Praticar a classificação e Registo das Operações

A utilização dos T´s e Balanço Esquemático.
A elaboração e análise dos Balancetes de Verificação.
A elaboração e análise da Demonstração de Resultados e do Balanço.

2ª parte – Contabilidade geral (nível 2)

Conhecer a estrutura Conceptual da Contabilidade

Conhecer o Sistema de Normalização Contabilística (SNC).
Princípios e Conceitos subjacentes ao processo contabilístico.
Bases de Apresentação das Demonstrações Financeiras.

Dominar o tratamento contabilístico das operações gerais de compra e venda

Compras de mercadorias – Inventários.
Compra de equipamentos – Investimentos
Compras de serviços – Fornecimentos e Serviços Externos (FSE).
Custo das Mercadorias Vendidas e das Matérias Consumidas (CMVMC).
Pagamentos e Recebimentos antecipados.
Contabilização das operações e Apuramento do IVA.

Conhecer e contabilizar as operações ligadas aos Ativos não Correntes

Identificar, reconhecer e mensurar os Ativos Fixos Tangíveis e os Ativos Intangíveis.
Distinguir valores capitalizáveis (Investimentos) de Gastos do período.
Investimentos em Curso: Condições subjacentes á transferência definitiva de ativos.
Cálculo de contabilização das Amortizações e Depreciações:

Método Linear (Quotas Constantes);
Saldo Decrescente (Quotas Degressivas).

Dominar a revalorização de Ativos Fixos Tangíveis

Modelo da Revalorização versus Justo Valor.
Efeitos contabilísticos da aplicação dos métodos.
Divulgações obrigatórias (Anexo).



Saber contabilizar as operações relativos a Ativos Intangíveis

Regra geral: Gasto.
Capitalização como Ativo:

Condições para identificação;
Condições de reconhecimento.

Mensuração:
Modelo do Custo;
Modelo da Revalorização.

Compreender o mecanismo contabilístico referente aos Inventários

Como mensurar e avaliar os stocks.
Como contabilizar.
Como, porquê e quando reduzir o seu valor.

Conhecer os diversos tipos de Imparidade e Provisões

Distinguir Imparidade de Provisões.
Saber como e em que circunstâncias:

É contabilizado um “risco”;
Se constitui/reforça uma Imparidade/Provisão;
Se reverte uma Imparidade/Provisão.

3ª parte – Contabilidade geral (nível 3)

Conhecer a estrutura conceptual da Informação

Os Modelos de Apresentação das Contas:
Modelo Geral;
Pequenas Entidades;
Micro Entidades.

A Aprovação e Apresentação das contas anuais.
A publicitação das contas.
As informações fiscais.

Avaliar o fecho das contas em Investimentos - Imobilizado

Os vários tipos de Investimentos.
Critérios de valorimetria.
As Depreciações e Amortizações:

Conceitos;
Métodos;
Bases de cálculo.

As Mais e Menos-Valias Contabilísticas.
A contabilização das “grandes reparações”.
Avaliação e registo de perdas/ganhos em Participações Financeiras.
O Método de Equivalência Patrimonial (MEP).
Avaliar e registar os contratos de LEASING (Locação Financeira).

Avaliar e Contabilizar Inventários

O Sistema de Inventário Permanente (S.I.P.) .
Sistema de Inventário Intermitente (S.I.I.).
O Critério de Valorimetria das entradas e saídas.
Preço de Compra versus Custo de Aquisição.
O Custo Médio Ponderado (CMP); First In First Out (FIFO), Custo Específico.
A perda de valor dos stocks (Imparidades).
As quebras e sobras.
Apuramento do Custo das Mercadorias e das Matérias Consumidas (CMVMC).
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Avaliar e encerrar o Ciclo das Vendas e das Compras

As Contas de Terceiros.
A Periodicidade Económica (Especialização dos Períodos – Acréscimos/Diferimentos).
As Imparidades nas Contas a Receber.
A Contabilização dos Efeitos Cambiais.
A Contabilização e o Apuramento do IVA.
A Contabilização das Letras – Títulos de Desconto.
As Provisões para Riscos e Encargos.

Avaliar e contabilizar os encargos de exploração

Os Gastos com Pessoal:
Periodização dos Encargos com Férias e Subsídios de Férias.

Os Subsídios à Exploração e ao Investimento.
A Contabilização da Estimativa de IRC.
Os Passivos Contingentes.

Avaliar os meios financeiros líquidos

O Efeito das Taxas de Câmbio sobre Caixa e Depósitos Bancários em Moeda Estrangeira.
A Avaliação e Decomposição dos Saldos em Caixa.
A Avaliação e Controlo dos Depósitos Bancários.
A Avaliação e contabilização das aplicações de tesouraria: justo valor.

Compreender e elaborar as Demonstrações Financeiras

Construir e Elaborar a Demonstração de Resultados por Naturezas e o Balanço.
Elaborar a Demonstração de Resultados por Funções.
Conhecer a Demonstração das Alterações em Capital Próprio.
Construir a Demonstração dos Fluxos de Caixa.
Familiarizar-se com a Informação a disponibilizar nas Notas Explicativas (Anexo).



CONSOLIDAçãO DE CONTAS
Os Grupos Empresariais e regras de contabilização das operações

Duração: 3 dias

Tipologia: Full immersion Presencial

Para quem?: Diretores Financeiros e Contabilísticos com funções e
responsabilidades ao nível da gestão e fiscal das suas empresas e
Organizações, colaboradores nos departamentos e áreas
contabilístico-financeiros, bem como todos aqueles que pretendam
aprofundar os seus conhecimentos nestas áreas.

Referência: 1135
Preço: 1.050,00 € (iva não incluído)

Objetivos: No final da formação os participantes deverão ser
capazes de:Análise e utilidade das demonstrações financeiras
consolidadas
Conhecer e dominar os métodos de contabilização das
participações financeiras
Apreender a contabilização de impostos diferidos no âmbito da
equivalência patrimonial
Compreender o processo de preparação das demonstrações
financeiras para efeitos de consolidação
Definir o perímetro de consolidação
Conhecer os métodos, óticas e procedimentos da contabilização da
consolidação contabilística
Dominar os procedimentos de consolidação relativos a sub-filiais e
participações recíprocas
Apreender a aplicação dos impostos diferidos no âmbito da
consolidação de contas
Conhecer e dominar os procedimentos contabilísticos inerentes ao
regime especial.

Métodos: Expositivo; Interrogativo; Demonstrativo; Ativo.
A componente prática está assente numa abordagem
metodológica suportada em casos de aplicação prática.

Ao entrar em vigor do Decreto-Lei n.º 158/2009, de 13 de julho, o qual aprovou o Sistema de Normalização Contabilística (SNC), foi
redefinido o quadro legal da elaboração de demonstrações financeiras consolidadas, designadamente as condições de
obrigatoriedade, dispensa e exclusão.

A consolidação de demonstrações financeiras é uma técnica contabilística que visa apresentar as contas de um grupo empresarial
como se de uma única entidade económica se tratasse.

Devido à possibilidade de existência de transações entre as empresas do grupo, de participações de capital cruzadas e de diferentes
percentagens de capital detido, o processo de consolidação pode ser extremamente complexo.

Programa

Introdução

Entidades obrigadas a elaborar contas consolidadas

Harmonização Contabilística

Decreto-Lei n.º 158/2009, de 13 de julho.



IAS 24 – Divulgações de Partes Relacionadas.
IAS 28 – Investimentos em Associadas e Interesses em Empreendimentos Conjuntos.
IFRS 3 – Concentrações de atividades empresariais.
IAS 27 -Demonstrações financeiras consolidadas e separadas.

Perímetro de consolidação

Inclusão.
Partes relacionadas.
Percentagem de controlo e de interesse.
Dispensa.
Exclusão.
Exclusão com base nas atividades.
Exclusão com base na materialidade.
Exclusão com base nos obstáculos ou restrições à consolidação.

Investimentos em subsidiárias

Relação empresa mãe/ subsidiárias.
Percentagens de interesse e percentagens de controlo.
Definição do perímetro de consolidação.
Identificação dos interesses minoritários.

Concentrações de atividades empresariais

Contabilização pela aplicação do método de compra.
Custo de uma concentração de atividades empresariais.
Goodwill e goodwill negativo.
Testes de imparidade ao goodwill.

Métodos de Consolidação

Método de Consolidação Integral.
Método de Consolidação Proporcional.
Método de Equivalência Patrimonial (MEP).

Procedimentos contabilísticos de consolidação

Datas relevantes no processo de consolidação.
Harmonização das demonstrações financeiras das entidades do grupo.
Eliminação das participações financeiras, reconhecimento do goodwill e interesses minoritários.
Eliminação das transações e saldos intragrupo.
Eliminação das margens de lucro em inventários e ativos fixos.
Ajustamentos baseados no justo valor à data da concentração.
Impostos diferidos na consolidação de contas.

Prestação de contas consolidadas

Relatório e Contas Consolidado.



Tel. 213 303 166
URL: https://www.cegoc.pt/1135

Datas e cidades: 02 Novembro 2018 – Referência: 1135

Lisboa

14 Nov - 16 Nov 2018 18 Fev - 19 Fev 2019 19 Set - 20 Set 2019



CICLO: O ENCERRAMENTO ANUAL DAS CONTAS

Duração: 4 dias

Tipologia: Full immersion Presencial

Para quem?: Colaboradores dos Departamentos de Contabilidade,
Financeiro e Controlo de Gestão, que tenham frequentado o curso
de contabilidade geral (nível 2) ou com prática de trabalhos de
contabilidade.
Profissionais dos serviços de contabilidade e finanças,
administrativos que tenham necessidade de uma formação de
base em matéria de fiscalidade das empresas ou de atualizar os
seus conhecimentos fiscais.

Referência: 1060
Preço: 1.600,00 € (iva não incluído)

Objetivos: No final da formação os participantes deverão ser
capazes de:Avaliar e contabilizar os Ativos Fixos tangíveis e os
Ativos Intangíveis.
Avaliar e contabilizar os inventários.
Aplicar o princípio da especialização dos exercícios (periodicidade
económica).
Avaliar e contabilizar as imparidades em ativos.
Contabilizar as provisões para riscos e encargos.
Avaliar e contabilizar aos ativos e passivos financeiros.
Construir o balanço e a demonstração de resultados.
Compreender a importância da fiscalidade, a especificidade das
suas regras estritas, legais e obrigatórias e os seus impactos
diretos, imediato e diferido, sobre os resultados da empresa e no
controlo fiscal.
Saber estabelecer as relações entre a contabilidade e as
incidências fiscais da empresa.

Métodos: Exposições pelo formador, complementadas com
exercícios.
Trocas de experiências com o grupo de participantes.
Estudo de caso. Criação de cenários.
Utilização de microcomputador (Ms. EXCEL).

A realidade objetiva tem demonstrado que a contabilidade é um instrumento imprescindível para todos os momentos de uma
empresa. Ainda não se concebeu melhor instrumento de gestão num mundo sempre crescente, principalmente sobre tudo na
dimensão tecnológica. Ainda prevalecem os lançamentos, os balancetes, e os balanços acompanhados de quadros explicativos.

O cumprimento das obrigações legais e fiscais a par da eficiência fiscal das empresas afigura-se como uma das linhas fundamentais
da gestão atual.

Obrigações para as quais o estímulo de competências técnicas constitui um elemento central para a formação dos seus profissionais.

O curso permite aos participantes obter competências que permitem antever questões fiscais intrínsecas ao processo de
encerramento de contas.

Programa

1ª Parte – Contabilidade

Conhecer a estrutura conceptual da Informação

Os Modelos de Apresentação das Contas:
Modelo Geral;
Pequenas Entidades;
Micro Entidades.

A Aprovação e Apresentação das contas anuais.
A publicitação das contas.
As informações fiscais.



Avaliar o fecho das contas em Investimentos - Imobilizado

Os vários tipos de Investimentos.
Critérios de valorimetria.
As Depreciações e Amortizações:

Conceitos;
Métodos;
Bases de cálculo.

As Mais e Menos-Valias Contabilísticas.
A contabilização das “grandes reparações”.
Avaliação e registo de perdas/ganhos em Participações Financeiras.
O Método de Equivalência Patrimonial (MEP).
Avaliar e registar os contratos de LEASING (Locação Financeira).

Avaliar e Contabilizar Inventários

O Sistema de Inventário Permanente (S.I.P.).
Sistema de Inventário Intermitente (S.I.I.).
O Critério de Valorimetria das entradas e saídas.
Preço de Compra versus Custo de Aquisição.
O Custo Médio Ponderado (CMP); First In First Out (FIFO), Custo Específico.
A perda de valor dos stocks (Imparidades).
As quebras e sobras.
Apuramento do Custo das Mercadorias e das Matérias Consumidas (CMVMC).

Avaliar e encerrar o Ciclo das Vendas e das Compras

As Contas de Terceiros.
A Periodicidade Económica (Especialização dos Períodos – Acréscimos/Diferimentos).
As Imparidades nas Contas a Receber.
A Contabilização dos Efeitos Cambiais.
A Contabilização e o Apuramento do IVA.
A Contabilização das Letras – Títulos de Desconto.
As Provisões para Riscos e Encargos.

Avaliar e contabilizar os encargos de exploração

Os Gastos com Pessoal:
Periodização dos Encargos com Férias e Subsídios de Férias.

Os Subsídios à Exploração e ao Investimento.
A Contabilização da Estimativa de IRC.
Os Passivos Contingentes.

Avaliar os meios financeiros líquidos

O Efeito das Taxas de Câmbio sobre Caixa e Depósitos Bancários em Moeda Estrangeira.
A Avaliação e Decomposição dos Saldos em Caixa.
A Avaliação e Controlo dos Depósitos Bancários.
A Avaliação e contabilização das aplicações de tesouraria: justo valor.

Compreender e elaborar as Demonstrações Financeiras

Construir e Elaborar a Demonstração de Resultados por Naturezas e o Balanço.
Elaborar a Demonstração de Resultados por Funções.
Conhecer a Demonstração das Alterações em Capital Próprio.
Construir a Demonstração dos Fluxos de Caixa.
Familiarizar-se com a Informação a disponibilizar nas Notas Explicativas (Anexo).

2ª parte - O resultado fiscal e as declarações obrigatórias



Conhecer o Sistema Fiscal Português

Organização.
Classificação dos impostos.

Passar do resultado contabilístico ao resultado fiscal

Análise das principais diferenças e seu enquadramento ao nível do IRC:
As variações patrimoniais não refletidas no resultado;
Os gastos não aceites para efeitos fiscais;
O regime fiscal das depreciações e amortizações;
O Regime fiscal das revalorizações e aplicação do justo valor;
O regime fiscal das mais e menos valias e do reinvestimento;
O regime fiscal dos subsídios;
O regime fiscal das provisões e imparidades;
A tributação dos lucros de investimentos em subsidiárias e associadas – método da equivalência patrimonial;
As Operações com não residentes e partes relacionadas.

Cálculo do imposto (análise e preenchimento da declaração de rendimentos):
O imposto corrente: Derrama – local e estadual; Tributação Autónoma;
O imposto diferido.

Obrigações:
Pagamento: pagamento por conta e adicional por conta; pagamento especial por conta;
Declarativas: Modelo 130; depósito de contas (IES – Informação empresarial simplificada).

Dominar a preparação das Demonstrações Financeiras

Um conjunto completo de diversos modelos de contabilidade (SNC, SNC-PE, ME).
Situações especiais a ter em conta o Anexo.
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AUDITORIA E CONTROLO INTERNO

Duração: 3 dias

Tipologia: Full immersion Presencial

Para quem?: Todos os profissionais com responsabilidade nas
áreas de auditoria e controlo interno. Responsáveis por unidades
operacionais que pretendam implementar um sistema de controlo
interno e de auditoria nas suas atividades.
Pré-requisitosConhecimentos na área financeira.

Referência: 277
Preço: 990,00 € (iva não incluído)

Objetivos: No final da formação os participantes deverão ser
capazes/estarão aptos a:Compreender os princípios do controlo
interno e o respetivo processo de implementação.
Conhecer e utilizar a metodologia e as técnicas de base da
auditoria.
Compreender o papel dos auditores e os métodos de trabalho.
Posicionar e otimizar a função da Auditoria Interna dentro da
organização.

Métodos: Centrada na partilha de experiências, este curso alterna
os contributos teóricos e as reflexões entre o grupo de
participantes:exposições serão ilustradas com casos concretos,
para facilitar a transposição para as necessidades dos
participantes;
exercícios de simulação para treino das técnicas abordadas.

Auditoria interna é uma atividade independente e objetiva concebida para adicionar valor e melhorar as operações de uma
organização.

Ela contribui para que a organização atinga os seus objetivos através de uma abordagem sistemática e disciplinada para avaliar e
melhorar a efetividade dos processos de gestão de riscos, controlo e gestão.

Este curso permite aos participantes obter competências que vão de encontro ao estímulo e a responsabilização de um processo de
implementação.

Programa

Conhecer quais as funções da Auditoria e o Controlo interno

A noção de Auditoria e Controlo interno:
A evolução histórica do controlo interno;
Os standards e normas profissionais;
O inquérito sobre a importância do controlo interno;
O inquérito sobre a importância do controlo interno;
A missão e objetivos da auditoria interna;
Os tipos de auditoria;
O conteúdo da auditoria interna;
O posicionamento na estrutura organizativa;
Os limites;
Os atores envolvidos.



Conhecer e utilizar a metodologia e as técnicas da auditoria

A metodologia geral.
Noção de risco.
Os papéis de trabalho e os relatórios.
Os métodos de avaliação do controlo interno:

Organogramas;
Flow charts;
Grelhas de separação de funções;
Questionários.

As técnicas da auditoria financeira aplicáveis à avaliação do controlo interno:
Metodologia;
Abordagem aos riscos;
O nível de materialidade;
Os procedimentos de auditoria.

Compreender a organização e a gestão de uma unidade de auditoria interna

O recrutamento e gestão das equipas.
O planeamento e controlo da atividade de auditoria.

Auditores e auditados: identificar e reunir as condições para uma colaboração bem-sucedida

A definição clara e realista da missão da empresa.
A definição de objetivos específicos.
A implementação de medidas de correção.
As relações com os auditores.
Respeitar e fazer respeitar um “código de boa conduta”.
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AUDITORIA CONTABILISTICA E FINANCEIRA

Duração: 3 dias

Tipologia: Full immersion Presencial

Para quem?: Todos os profissionais que ocupam a função de
Auditores internos com responsabilidade na área de auditoria
Contabilística e Financeira e Responsáveis Contabilísticos que
desejem conhecer e utilizar as técnicas da Auditoria.

Referência: 278
Preço: 1.125,00 € (iva não incluído)

Objetivos: No final da formação os participantes deverão ser
capazes/estarão aptos a:Compreender os princípios e as técnicas
da Auditoria Contabilística e Financeira.
Conhecer e viabilizar o sistema de produção e de controlo da
informação contabilística e financeira.

Métodos: Centrada na partilha de experiências, este curso alterna
os contributos teóricos e as reflexões entre o grupo de
participantes:Exposições pelo formador, complementadas com
exercícios, trocas de experiências.

A auditoria tem por finalidade examinar de uma forma exaustiva a informação financeira de uma determinada empresa com propósito
de determinar a integridade do sistema de controlo interno refletido nas demonstrações financeiras. A auditoria esta cada dia mais
centralizada em orientar as tomadas de decisão para melhor eficiência e eficácia da empresa nos procedimentos

adotados  do que para penalizar o erro ocorrido.

Este curso permite aos participantes obter competências que lhes permite aumentar a eficácia junto dos auditores externos.

Programa

Definir e conhecer as características da Auditoria Contabilística e Financeira

Os diferentes tipos de objetivos da auditoria.
As normas profissionais de referência.
Os dossiês e papéis de trabalho.

Conhecer as metodologias e as técnicas da Auditoria Contabilística e Financeira

A definição de uma metodologia geral:
A abordagem riscos/objetivos;
A definição de um programa de auditoria;
As diferentes fases da missão.

Avaliação dos procedimentos de controlo interno:
A definição e princípios do controlo interno;
As ferramentas de descrição e análise dos procedimentos;
O levantamento de procedimentos e a sua formalização.

Aplicação prática:
A abordagem modular;
A auditoria dos principais ciclos: Vendas e Clientes; Compras e Fornecedores; Stocks; Imobilizações e Investimentos.

Os procedimentos de controlo e revisão da informação contabilística:
A definição do programa de controlo;
As técnicas de controlo dos dados contabilísticos;



A formalização dos controlos.

Elaborar a formulação de conclusões

A finalização dos relatórios de auditoria.
A emissão da opinião sobre as contas.
A formulação de recomendações de controlo interno.
O acompanhamento da implementação das recomendações.

A avaliação da qualidade da Auditoria



Tel. 213 303 166
URL: https://www.cegoc.pt/278

Datas e cidades: 02 Novembro 2018 – Referência: 278

Lisboa

26 Nov - 28 Nov 2018 21 Mar - 22 Mar 2019 21 Out - 22 Out 2019



A APLICAçãO DAS NORMAS IAS-IFRS
Convergência do SNC com as Normas IAS-IFRS

Duração: 2 dias

Tipologia: Full immersion Presencial

Para quem?: Todos os profissionais com responsabilidade nas
áreas de contabilidade e finanças e na execução das normas e
procedimentos relativos a aplicação das IAS/IFRS.
Pré-requisitosConhecimentos de Contabilidade Geral.

Referência: 639
Preço: 850,00 € (iva não incluído)

Objetivos: snNo final da formação os participantes deverão ser
capazes de:apropriar-se dos conceitos de avaliação contabilística
do referencial IAS/IFRS;
identificar as dificuldades ligadas às aplicações destas normas;
saber tratar as principais rubricas do balanço em termos de
IAS/IFRS;
saber tratar as principais operações na demonstração de
resultados.

Métodos: Centrada na partilha de experiências, este curso alterna
os contributos teóricos e as reflexões entre o grupo de
participantes:exposições temáticas e debates;
ilustração com casos e exercícios práticos;
análise de situações apresentadas pelos participantes.

Numa economia cada vez mais global, a harmonização contabilística internacional deve ser entendida como um processo
indispensável e inerente à globalização dos mercados.
Torna-se importante conhecer e compreender as IAS/IFRS e as principais diferenças entre as Normas Internacionais (IAS/IFRS) e os
referenciais contabilísticos portugueses.
Para melhor compreender o processo de transição.

Este curso permite aos participantes conhecer os efeitos diretos que a aplicação do novo sistema SNC, tendo por base as normas de
IAS e IFRS, implica na orgânica da empresa e em que circunstancia muda a forma de avaliação e relato financeiro da mesma.

Programa

Conhecer os pressupostos de aplicação

Os objetivos da união europeia.
Os regulamentos aplicáveis.
A legislação nacional: as opções para as empresas portuguesas.
Os sistemas de informação.

Saber as bases de apresentação das demonstrações financeiras

Os princípios contabilísticos.
As políticas contabilísticas e suas alterações.
As exigências mínimas de apresentação:

do balanço;
da demonstração dos resultados;
do anexo;
da demonstração de alterações do capital próprio;



da demonstração dos fluxos de caixa.
As competências comunicacionais chave do recuperador de crédito.

Compreender a aplicação das IAS/IFRS às demonstrações financeiras

A análise detalhada das IFRS nº1.
A apresentação de um caso de aplicação prática.

Posicionar o tratamento das principais rubricas do balanço

Os inventários de bens e de um prestador de serviços.
Os ativos fixos tangíveis e intangíveis:

o reconhecimento inicial;
as depreciações e amortizações;
as reavaliações;
a imparidade;
as locações;
as divulgações.

As participações financeiras:
a qualidade de investimento;
os investimentos de capital.

As dívidas a receber e outras:
o reconhecimento inicial;
os ajustamentos necessários;
o tratamento do valor temporal do dinheiro.

As provisões e os ativos e passíveis contingentes.

Interpretar o tratamento das principais operações na demonstração dos resultados

O crédito.
Os benefícios dos empregados e os fundos de pensões.
Os custos de empréstimos.
Os impostos diferidos.

NOVAS NORMAS (IFRS) - atualização

IFRS 9 Instrumentos Financeiros – Atualização.
IFRS 15 Réditos de Contratos.
IFRS 16 Locações.

Conhecer as conclusões sobre alterações face à legislação nacional atual
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CURSO AVANçADO DE CONTABILIDADE E FISCALIDADE APLICADA AO SNC

Duração: 3 dias

Tipologia: Full immersion Presencial

Para quem?: Contabilistas Certificados
Contabilistas
Diretores Financeiros
Analistas Financeiros
Auditores
Controllers
Profissionais ligados às áreas contabilística, financeira e fiscal das
empresas.

Referência: 1149
Preço: 1.150,00 € (iva não incluído)

Objetivos: No final da formação os participantes deverão ser
capazes de:Analisar e interpretar os aspetos mais relevantes das
Normas do SNC;
Identificar as principais alterações em 2016 e seu impacto em
termos de reporte contabilístico;
Preparar as demonstrações financeiras e declarações fiscais
analisando os principais impactos em sede de Imposto – IRC
(Contabilidade versus Fiscalidade).

Métodos: Através da análise e aplicação práticas das Normas do
SNC conjugado com o CIRC.

Perante os desafios de uma constante mudança, torna-se cada vez mais necessário dotar os profissionais nas áreas da Contabilidade e
Fiscalidade, dos conhecimentos fundamentais ao exercício da sua profissão.

Programa

1.ª PARTE - SNC

SNC - Sistema de Normalização Contabilística

SNC - Sistema de Normalização Contabilística - Diplomas Legais em vigor - Visão geral de alguns dos conceitos e dos principais
aspetos estruturantes do SNC – Diretiva Comunitária (Aplicação a partir de 2016).
Análise das 28 Normas Contabilísticas e de Relato Financeiro.
Aspetos centrais da NCFR - PE (Pequenas Entidades).
Regime aplicável às Microentidades (N-ME).

Análise dos impactos contabilísticos inerentes à aplicação das Normas Contabilísticas de Relato Financeiro

Meios Financeiros Líquidos.
Contas a receber e a pagar.
Inventários e Ativos Biológicos.
Capital, Reservas e Resultados Transitados.

As Demonstrações Financeiras de acordo com o SNC - Sistema de Normalização Contabilística

Balanço.
Demonstração dos Resultados (por naturezas e por funções).
Demonstração das Alterações no Capital Próprio.
Demonstração dos Fluxos de Caixa.
Anexo (divulgação das bases de preparação e políticas contabilísticas adotadas e divulgações exigidas pelas NCRF).
NCRF - PE - Balanço, Demonstração dos Resultados em modelo reduzido e Anexo para as Pequenas Entidades.
N- ME - Balanço, Demonstração dos Resultados em modelo reduzido e Anexo para as Microentidades.



2.ª PARTE – Aspetos Fiscais inerentes ao SNC

Implicações no IRC da adoção do SNC em Portugal - Alterações ao CIRC.

O Encerramento Anual das Contas de acordo com o Sistema de Normalização Contabilística.

IRC

Do Resultado Contabilístico ao Resultado Fiscal;
Correções Fiscais;
Cálculo do Imposto;
Tributações Autónomas;
Benefícios Fiscais;
Pagamentos por conta e pagamento especial por conta. Elaboração do Dossier Fiscal.

Informação Empresarial Simplificada
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SISTEMA DE NORMALIZAçãO CONTABILíSTICA PARA AS ADMINISTRAçõES
PúBLICAS (SNC-AP)
SNC - AP

Duração: 3 dias

Tipologia: Full immersion Presencial

Para quem?: Quadros médios e superiores da Administração
Pública, bem como todos os utilizadores, preparadores da
informação financeira e quadros administrativos de organizações
que apliquem no seu relato as regras atuais do POCP – até 2016
(Ano de Transição de POCP/Outros para SNC-AP).

Referência: 1127
Preço: 1.050,00 € (iva não incluído)

Objetivos: identificar o enquadramento do SNC-AP em termos de
harmonização contabilística;
Compreender a estrutura do SNC-AP;
Analisar as novas Demonstrações Financeiras;
Interpretar as novas normas e demonstrar o seu âmbito de
aplicação;
Preparar a Transição de POCP/Outros para SNC-AP.

Métodos: Centrada na partilha de experiências, este curso alterna
os contributos teóricos e as reflexões entre o grupo de
participantes:As exposições serão ilustradas com casos concretos,
para facilitar a transposição para as necessidades dos
participantes.
Exercícios de simulação para treino das técnicas abordadas.

Face à exigência legal, imposta pela EU, esta formação visa fazer uma exposição das novas normas contabilísticas a adotar, definindo
conceitos, alterações face às regras do POCP (Plano Oficial de Contabilidade Pública), alteração de critérios de valorimetria e
mensuração (inicial e subsequente), com aplicações práticas decorrentes do normativo atual e do novo normativo.

Programa

Génese do SNC-AP

Objetivos da união europeia.
Regulamentos aplicáveis.
Legislação nacional: as opções para as empresas portuguesas.
Os sistemas de informação.

Estrutura geral SNC-AP

Estrutura Conceptual.
Objetivos e Utilizadores das Demonstrações Financeiras de Finalidade Geral.
Elementos das Demonstrações Financeiras.

As bases de apresentação das demonstrações financeiras

Os princípios contabilísticos.
As políticas contabilísticas e suas alterações.
As exigências mínimas de apresentação:

Do balanço;
Da demonstração dos resultados;
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Do anexo;
Da demonstração de alterações do capital próprio;
Da demonstração dos fluxos de caixa.

Tratamento das principais rubricas do balanço

Os inventários de bens.
Os ativos fixos tangíveis e intangíveis e Propriedades de Investimento:

Reconhecimento inicial;
Depreciações e amortizações;
Reavaliações;
Imparidade;
Locações;
Divulgações.

As participações financeiras:
Qualidade de investimento;
Investimentos de capital.

As dívidas a receber e outras:
Reconhecimento inicial;
Os ajustamentos necessários;
O tratamento do valor temporal do dinheiro;

As provisões e os ativos e passíveis contingentes.

Tratamento das principais operações na demonstração dos resultados

O rédito (Transações com Troca e sem Troca).
Os benefícios dos empregados.
Os custos de empréstimos.

Os acontecimentos após a data de relato

Divulgações obrigatórias

Componente prática

Exercícios de Aplicação das Principais Normas



IVA – APLICAçãO EM ANGOLA

Duração: 3 dias

Tipologia: Full immersion Presencial

Para quem?: Quadros superiores de empresas, técnicos de
contabilidade e técnicos de fiscalidade.

Referência: 1250
Preço: 1.250,00 € (iva não incluído)

Objetivos: No final desta formação os participantes serão capazes
de conhecer, identificar e interpretar as normas fiscais relativas ao
Imposto sobre o Valor Acrescentado.

Métodos: A abordagem deste curso é essencialmente teórico-
prática. Ao longo da formação pretende-se que os presentes sejam
estimulados a participarem na discussão de temas com abordagem
em casos práticos.

A implementação do Imposto sobre o Valor Acrescentado em Angola resulta de um conjunto de medidas a curto prazo atribuídas ao
Ministério das Finanças que resulta do alinhamento do Plano de Desenvolvimento Nacional e que constitui um elemento orientador da
gestão comercial e social de Angola.

A implementação deste regime terá inicialmente como base o regime geral, onde se pretende que haja liquidação de imposto nas
faturas emitidas pelas empresas, com a possibilidade do direito à dedução do imposto contido nas aquisições efetuadas pelos
operadores económicos, de forma a poder vir a solicitar-se o reembolso quando for esse o caso.

Por outro lado, pretende-se, ainda assim, manter um regime de não sujeição a empresas que estiverem abaixo do limiar,
consolidando-se este procedimento com uma obrigação geral para a inscrição dos contribuintes na Repartição Fiscal dos Grandes
contribuintes, permitindo que as empresas decidam em função das suas capacidades tecnológicas, contabilísticas e cadastrais.

Visita a uma entidade da autoridade tributária portuguesa
Entra em vigor a partir de 1 de julho de 2019

Programa

Enquadramento geral

Natureza do imposto.
Princípios gerais: Universalidade, neutralidade, não produção de efeitos cumulativos.
Âmbito previsto de aplicação.

A estrutura e o processo do impostIncidência objetiva e subjetiva

Conceitos de transmissão de bens e prestação de serviços.
Regras de localização das operações.
Importações e exportações.



Fato gerador e exigibilidade:
Regime geral;
Regimes especiais.

Isenções:
Completas;
Incompletas.

Valor tributável e taxas.
Direito à dedução:

Regras gerais;
Exclusões do direito à dedução;
Atividades mistas - métodos de dedução parcial.

Regularizações.
O apuramento do imposto.
O pedido de reembolso:

Reembolso a residentes e não residentes;
O processo de reembolso.

Regras de Faturação

Tipos e requisitos dos documentos.
Prazos para emissão de documentos.
Arquivo dos documentos.

Obrigações Declarativas

Advantages

Visita a uma entidade da autoridade tributária portuguesa.

Formadores

ANA MARIA BERGA, licenciada em solicitadoria, foi funcionaria da Autoridade Tributaria e
Aduaneira, tendo prestado serviços na Direção de Serviços do IVA na área da elaboração de pareceres técnicos (vinculativas
eletrónicas) sobre o enquadramento do Imposto sobre o Valor Acrescentado.

Possui experiencia consolidada na gestão estratégica do IVA nas empresas nacionais e estrangeiras. Elabora pareceres
juridico/fiscais em Instituições e empresas privadas.

Formadora especializada em IVA para a Ordem dos Revisores Oficiais de Contas (OROC) e para a Ordem dos Contabilistas
Certificados (OCC). Lecionou dois cursos (2017 e 2018) de Fiscalidade Empresarial na Universidade Autónoma de Lisboa.
Conferencista e Oradora no âmbito da fiscalidade. Atualmente consultora/auditora de várias empresas na área fiscal.



PAULO MANUEL MARQUES LOURENÇO é licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da
Universidade de Lisboa. Foi técnico jurista da Direção-Geral dos Impostos (DGCI) de 1989 a 1996.
Foi assessor do gabinete do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, de 1996 a 1999. Diretor da BDO Binder & Co.-Auditoria,
Impostos e Consultoria, de Janeiro de 1999 a Fevereiro de 2000.

Foi assistente, na área da Fiscalidade, no Instituto de Estudos Superiores Financeiros e Fiscais, de novembro de 1993 a 1995. Foi
assistente, na área do Direito Fiscal e da Fiscalidade, no Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Lisboa, de junho de
1992 a setembro de 2003.

Foi assistente, na área da Fiscalidade na Universidade Autónoma de Lisboa, de 2009 a 2011. Administrador da EURO 2004, SA, de
abril de 2000 a junho de 2005. É Advogado desde janeiro de 1990, arbitro Tributário do Centro de Arbitragem Administrativa,
desde 2012, especialista em Direito Fiscal e Fiscalidade pelo Instituto Politécnico de Lisboa.

É Professor Adjunto convidado no Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Lisboa, desde outubro de 2016 e
Secretário-Geral da Federação Portuguesa de Futebol, desde agosto de 2012.
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GERIR A FISCALIDADE DA EMPRESA: IRS - IRC - IVA
IRS - IRC - IVA

Duração: 3 dias

Tipologia: Full immersion Presencial

Para quem?: Colaboradores das áreas Financeira, Contabilística e
Administrativa.

Referência: 105
Preço: 990,00 € (iva não incluído)

Objetivos: No final da formação os participantes deverão ser
capazes de:Compreender a organização do dispositivo fiscal
português.
Dominar os princípios de base da fiscalidade.
Compreender os conceitos e as regras e saber aplicar os códigos
do IRS – IRC – IVA

Métodos: Centrado na vertente prática este curso alterna os
contributos teóricos e partilha as experiências entre o grupo de
participantes:Exposições pelo formador, complementadas com
exercícios;
Exercícios de simulação para treino das matérias abordadas;
Análise das situações apresentadas pelos participantes.

A Fiscalidade tem um caráter cada vez mais dinâmico e abrangente, o seu estudo está sujeito a uma contínua atualização,
conduzindo, o domínio das principais opções fiscalmente mais favoráveis.

Programa

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.

IRS – Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares

Incidência Real e Pessoal.
Tipologia/Categoria dos rendimentos.
Matéria Coletável.
Deduções Específicas, Abatimentos e Deduções à Coleta.
Taxas Liberatórias: Liquidação e Pagamento.
As Obrigações Acessórias.
Fiscalização e Garantias dos Contribuintes.
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IRC – Imposto Sobre o Rendimentos das Pessoas Coletivas

Incidência.
Isenções.
Determinação da Matéria Coletável.
Regime de transparência Fiscal.
Dupla Tributação Económica.
Dupla Tributação Internacional.
Mais Valias e Menos Valias Contabilísticas e Fiscais.
Dedução dos Prejuízos.
Métodos Indiciários.
Taxas e Liquidação.
Pagamento.
As Obrigações Acessórias.

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.
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.

RITI – Regime de Iva nas Transações Intracomunitárias



ESPECIALIZAçãO EM IVA E RITI

Duração: 2.5 dias

Tipologia: Full immersion Presencial

Para quem?: Profissionais que exerçam funções nas áreas da
contabilidade e fiscalidade que pretendam atualizar os seus
conhecimentos de forma a preencher e interpretar a declaração
periódica do IVA e respetivos anexos.
Estudantes do Ensino Superior na área de Gestão, Economia,
Contabilidade e afins.
Público em geral com interesse na temática

Referência: 1148
Preço: 950,00 € (iva não incluído)

Objetivos: No final da formação os participantes deverão ser
capazes de:Identificar as prestações de serviço localizadas em
território nacional
Aplicar as regras de liquidação e dedução do IVA
Conhecer os regimes especiais previstos no IVA
Apurar o IVA de um período
Preencher e enviar a declaração periódica de IVA e anexos
Tratar contabilística e fiscalmente as aquisições e transmissões
intracomunitárias de bens
Compreender os regimes especiais previstos no RITI;
Conhecer as obrigações previstas no CIVA e RITI.

Métodos: Exposição teórica com aplicação prática com exercícios;
Preenchimento das declarações;
Análise do CIVA/RITI versus Declaração Periódica.

No âmbito das transações no mercado nacional, União Europeia e Países Terceiros, é de uma extrema importância saber como aplicar
e analisar o funcionamento do IVA, na ótica das Organizações dos Operadores Económicos, tendo em conta as Diretivas da EU assim
como o normativo fiscal nacional.

Programa

IVA

Introdução.
Incidência objetiva e subjetiva.
Regras de localização das operações.
Exigibilidade:

Regime Geral;
Regimes especiais.

Isenções:
Completas;
Incompletas.

Valor tributável.
Taxas
Direito à dedução:

Regras gerais;
Exclusões do direito à dedução;
Atividades mistas - métodos de dedução parcial.

Regras de Faturação.



RITI – Regime do IVA nas Transações Intracomunitárias

Introdução e Enquadramento:
IVA em Portugal - novidades relevantes relacionadas com o IVA Intracomunitário;
IVA nas transações de Bens - Regime Provisório - (RITI);
Conceitos:

Aquisição intracomunitária de bens;
Transmissão intracomunitária de bens;

Regime geral e derrogações;
Regimes Particulares;
Enquadramento do RITI;
Caracterização do RITI.

A Tributação no RITI:
Incidência Objetiva e Subjetiva;
Aquisição Intracomunitária e Operações Assimiladas;
Localização das Aquisições Intracomunitárias de Bens;
Operações Triangulares;
Localização dos Bens Sujeitos a Instalação ou Montagem;
Isenções;
Obrigações dos Sujeitos Passivos;

Obrigações Declarativas

ESPECIFICIDADES - IVA

IVA:
Regras da localização das prestações de serviços – Inclui alterações ao Art.º 6.º do CIVA:

Regras gerais;
Exceções;

Regime de reembolso de IVA a não residentes.
Regime de reembolso de IVA em território nacional:

Condições gerais;
Processo de reembolso.

Situações particulares de inversão do sujeito passivo:
Normas gerais de aplicação;
Exigibilidade;
Obrigações declarativas e de faturação.

Dedução do imposto suportado.
Obrigações declarativas:

Declaração Periódica de IVA;
Declaração Recapitulativa;
Anexos de IVA da IES.
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O RESULTADO FISCAL E AS DECLARAçõES OBRIGATóRIAS
Operações fiscais do encerramento do exercício

Duração: 2 dias

Tipologia: Full immersion Presencial

Para quem?: Profissionais dos serviços de contabilidade e finanças,
administrativos que tenham necessidade de uma formação de
base em matéria de fiscalidade das empresas ou de atualizar os
seus conhecimentos fiscais.
Pré-requisitos?Noções de Contabilidade e Fiscalidade

Referência: 214
Preço: 850,00 € (iva não incluído)

Objetivos: No final da formação os participantes deverão ser
capazes de:Compreender a importância da fiscalidade, a
especificidade das suas regras estritas, legais e obrigatórias e os
seus impactos diretos, imediato e diferido, sobre os resultados da
empresa e no controlo fiscal.
Saber estabelecer as relações entre a contabilidade e as
incidências fiscais da empresa.

Métodos: Centrado na vertente prática este curso alterna os
contributos teóricos e partilha as experiências entre o grupo de
participantes:exposições pelo formador, complementadas com
exercícios;
exercícios de simulação para treino das matérias abordadas;
análise das situações apresentadas pelos participantes.

O cumprimento das obrigações legais e fiscais a par da eficiência fiscal das empresas afigura-se como uma das linhas fundamentais
da gestão atual.

Obrigações para as quais o estímulo de competências técnicas constitui um elemento central para a formação dos seus profissionais.

O curso, o resultado fiscal e as declarações obrigatórias permite aos participantes obter competências que permitem antever questões
fiscais intrínsecas ao processo de encerramento de contas.

Programa

Conhecer o Sistema Fiscal Português

Organização.
Classificação dos impostos.

Passar do resultado contabilístico ao resultado fiscal

Análise das principais diferenças e seu enquadramento ao nível do IRC:
As variações patrimoniais não refletidas no resultado;
Os gastos não aceites para efeitos fiscais;
O regime fiscal das depreciações e amortizações;
O Regime fiscal das revalorizações e aplicação do justo valor;
O regime fiscal das mais e menos valias e do reinvestimento;
O regime fiscal dos subsídios;
O regime fiscal das provisões e imparidades;
A tributação dos lucros de investimentos em subsidiárias e associadas – método da equivalência patrimonial;
As Operações com não residentes e partes relacionadas.



Cálculo do imposto (análise e preenchimento da declaração de rendimentos):
O imposto corrente: Derrama – local e estadual; Tributação Autónoma.
O imposto diferido.

Obrigações:
Pagamento: pagamento por conta e adicional por conta; pagamento especial por conta;
Declarativas: Modelo 30; depósito de contas (IES – Informação empresarial simplificada).

Dominar a preparação das Demonstrações Financeiras

Um conjunto completo de diversos modelos de contabilidade (SNC, SNC-PE, ME).
Situações especiais a ter em conta o Anexo.
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ESPECIALIZAçãO EM FISCALIDADE
Principais impostos das empresas

Duração: 4 dias

Tipologia: Full immersion Presencial

Para quem?: Colaboradores das áreas Financeira, Contabilística e
Administrativa, alunos de cursos com componente fiscal e demais
interessados nas temáticas.

Referência: 1147
Preço: 1.350,00 € (iva não incluído)

Objetivos: No final da formação os participantes deverão ser
capazes de:Compreender a organização do dispositivo fiscal
português.
Dominar os princípios de base da fiscalidade.
Compreender os conceitos e as regras e saber aplicar os códigos
do IRS – IRC – IVA e demais legislação complementar.
Identificar e preencher as declarações fiscais

Métodos: Centrado na vertente prática este curso alterna os
contributos teóricos e partilha as experiências entre o grupo de
participantes:Exposições pelo formador, complementadas com
exercícios;
Exercícios de simulação para treino das matérias abordadas;
Análise das situações apresentadas pelos participantes.

A Fiscalidade tem um caráter cada vez mais dinâmico e abrangente, o seu estudo está sujeito a uma contínua atualização,
conduzindo, o domínio das principais opções fiscalmente mais favoráveis.

Programa

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.

IRS – Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares

Incidência Real e Pessoal.
Tipologia/Categoria dos rendimentos.
Matéria Coletável.
Deduções Específicas, Abatimentos e Deduções à Coleta.
Taxas Liberatórias: Liquidação e Pagamento.
As Obrigações Acessórias.
Fiscalização e Garantias dos Contribuintes.



IRC – Imposto Sobre o Rendimentos das Pessoas Coletivas

Incidência.
Isenções.
Determinação da Matéria Coletável.
Regime de transparência Fiscal.
Dupla Tributação Económica.
Dupla Tributação Internacional.
Mais Valias e Menos Valias Contabilísticas e Fiscais.
Dedução dos Prejuízos.
Métodos Indiciários.
Taxas e Liquidação.
Pagamento.
As Obrigações Acessórias.

IVA – Imposto Sobre o Valor Acrescentado

O Direito à dedução:
As limitações do direito à dedução:

o caso concreto dos sujeitos passivos mistos;
a afetação real;
a percentagem de dedução ou pro rata.

As isenções:
isenções completas ou taxa zero;
isenções incompletas.

Regras de localização das operações – Art.º 6.º.
As operações tributáveis:

as transmissões de bens e as operações assimiladas;
o carácter residual das prestações de serviços e as assimilações.

Diretiva comunitária.
Antecedentes do Imposto sobre o Valor Acrescentado.
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 SAF-T.

TRIBUTAÇÕES AUTÓNOMAS - Impacto em Sede de IRC

Introdução.
Código IRC e Legislação Complementar.
Factos sujeitos a tributação autónoma em IRC.
Enquadramento contabilístico.
Taxas de tributação autónoma.
As questões interpretativas.
Esclarecimentos e instruções da Administração Fiscal.
Jurisprudência dos Tribunais.
Obrigações declarativas.
Casos de Aplicação.

AJUDAS DE CUSTO E KMS - Impacto em Sede de IRC

Situações em que podem ser atribuídas.
A quem podem ser atribuídas.
Os casos particulares dos sócios e dos prestadores de serviços.
Condições para a não sujeição a IRS:

Os limites quantitativos;
As condições adicionais obrigatórias.

Documentação de suporte.



A não sujeição a tributação autónoma em IRC.

Informação empresarial simplificada (IES)

Posicionar o enquadramento legal da IES.
Enunciar as alterações face ao ano anterior.
Conhecer os modelos dos normativos contabilísticos (SNC e NMC) e o seu enquadramento legal e societário:

A preparação dos documentos;
As características da informação;
Os utilizadores da informação.

Analisar os anexos da IES/DA por imposto:
ANEXOS IRC. Anexo A - Entidades Residentes que exerçam, a título principal, atividade comercial, industrial ou agrícola e
entidades não residentes com estabelecimento estável:

o Balanço e a Demonstração de Resultados;
a bordagem geral ao preenchimento do Quadro 05-A;
como verificar a obrigação de preenchimento das diversas notas em função do referencial contabilístico;
o Anexo: análise de exemplos de notas relevantes;
o processo de deliberação sobre as contas e fiscalização;
ANEXOS IVA;

o Anexo L – Elementos contabilísticos e fiscais;
a abordagem geral ao conteúdo de cada quadro;
os detalhes de preenchimento e casos particulares;
a consistência com a informação reportada nas declarações periódicas.

Conhecer os outros Anexos da IES (IRS, Imposto de Selo e Estatístico).
Dominar o preenchimento da IES/DA – FAQ´S de ajuda.
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