
Sistema de Custeio: Throughput Accounting
O Sistema de Custeio baseado nos Ganhos e nos princípios da Teoria das Restrições

Presencial

Duração : 1 dia ( 7 horas) Referência : 1269

Preço : 500,00 € + IVA

Intra empresa : Sob consulta

A metodologia Throughput Accounting (TA) é uma metodologia contabilística e financeira de suporte à Teoria das
Restrições, que NÃO consiste em alocar custos aos produtos, como acontece com a generalidade dos sistemas de
custeio, mas antes em colocar a enfase no aumento dos ganhos/receitas e na capacidade da empresa de gerar mais
dinheiro agora e no futuro, o que representa uma mudança completa de paradigma.

A TA garante sempre o alinhamento e a concordância na tomada de decisão, a todos os níveis da organização, quer
sejam grandes ou pequenas, ou qualquer que seja o setor de atividade. Não sendo um substituto dos sistemas de
custeio tradicionais, na medida em que estas continuam a ser necessárias para cumprir com as normas legais de relato
financeiro, é uma metodologia criada para auxiliar na tomada de decisão e, nesse sentido, para atingir os objetivos que
as metodologias tradicionais de contabilidade de custos tentam, mas que falham em alcançar, tornando-se num dos
maiores entraves da produtividade. Saiba porquê.

Objetivos

No final da formação os formandos serão capazes de:

enumerar os princípios basilares da Teoria das Restrições;
identificar as razões porque as metodologias tradicionais de custeio falham;
compreender a mecânica e as métricas da metodologia Throughput Accounting (“contabilidade dos ganhos”) e;
reconhecer a aplicabilidade das métricas e metodologia Throughput Accounting no processo da tomada de
decisão.

Destinatários

Quadros de topo/ equipas de gestão das empresas, quer sejam pequenas, médias ou grandes, diretores
Financeiros e controllers.

Percurso de aprendizagem

Introdução à Teoria das Restrições

O mundo “Throughput”
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Os cinco passos de foco

As falhas dos sistemas tradicionais de custeio

O erro da imputação de custos

A contabilidade dos ganhos: como tomar sempre as decisões certas?

Os indicadores utilizados
As principais equações da contabilidade dos ganhos

Casos práticos de aplicação da contabilidade dos ganhos

Fazer dentro ou fazer fora
Introduzir um novo produto/serviço
Investir num novo equipamento
Estabelecer preços
Mix ótimo de produtos/serviços
Grande encomenda a baixo preço

Métodos pedagógicos

Este curso tem uma primeira parte de introdução teórica à metodologia e uma segunda parte de exercícios
práticos de comparação da metodologia de Throughput Accounting com o custeio tradicional.

Pontos fortes

Uma formação que lhe permite conhecer uma metodologia criada para auxiliar na tomada de decisão, com enfase
no aumento dos ganhos e na capacidade da empresa de gerar mais dinheiro.



Conceber um quadro de indicadores de gestão
Do plano de negócios à elaboração de um quadro de bordo do negócio

Presencial

Duração : 2 dias (14 horas) Referência : 768

Preço : 900,00 € + IVA

Intra empresa : Sob consulta

Com o aumento da competitividade e a necessidade da gestão do risco, torna-se cada vez mais necessário um adequado
e tempestivo sistema de informação para a gestão (SIG).

Conhecer os elementos do negócio ou da atividade, fazendo o adequado planeamento e medir o desempenho, implica
identificar as métricas que tornem significativas as informações económicas e financeiras.

Torna-se, pois, indispensável para quem pretende mitigar os riscos e encontrar soluções em tempo oportuno construir e
alimentar um sistema de indicadores adequado.

Trata-se de estar conhecedor e preparado para a tomada de decisão.

Objetivos

No final da formação os participantes deverão ser capazes de:

Conhecer o processo de elaboração de um plano de negócios e sua importância para a gestão;
Desenhar um sistema de informação adequado à recolha de informação relevante;
Identificar as métricas adequadas à representação económica e financeira da atividade;
Compreender o significado dos indicadores;
Estar preparado para a tomada de decisões.

Destinatários

Para quem

Diretores financeiros e do controlo de gestão, contabilistas certificados, técnicos de contabilidade e controlo de
gestão.

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


Pré-requisitos

Conhecimentos elementares de contabilidade financeira e processos de negócio.

Percurso de aprendizagem

O planeamento das atividades

Definição e conteúdo do plano estratégico de uma organização.
O conhecimento do negócio e do processo de negócio.
Definição de objetivos.
O sistema de informação e tempestividade das informações.
Informação financeira e não financeira.
A estruturação do quadro de indicadores.

As fontes de informação elementares

As demonstrações financeiras: estrutura e conteúdo.
A contabilidade interna (de gestão).
Preparação da informação para análise:

Correções à informação contabilística;
Outras fontes de informação.

Construir um quadro de indicadores

Indicadores de desempenho económico:
Volume de negócios, margens e resultados intermédios;
Rentabilidade: do negócio, do investimento e do ativo;
Indicadores de risco económico: estrutura de custos, ponto morto económico, margem de segurança e grau
económico de alavanca;
Indicadores de atividade.

Indicadores financeiros:
O equilíbrio financeiro mínimo, fundo de maneio e liquidez;
Ciclo de exploração: prazo médio de pagamento, de recebimentos e rotação de stocks;
Fluxos de caixa e importância do “free cash flow”;
O financiamento e o custo do financiamento;
Determinação do custo médio ponderado do capital (“wacc”);

Indicadores de estrutura de capital:
Componentes de capital próprio;
Estrutura de financiamento: relação capital próprio vs. capital alheio;
Indicadores relevantes: Autonomia financeira, solvabilidade, cobertura do investimento;
Informação não financeira relevante.

Criação de valor e seus indicadores.

Análise dos indicadores

Identificar os indicadores relevantes: financeiros e não financeiros.
Relação entre indicadores.
Apreciação da situação e emissão de opinião.
Análise de ações apropriadas.
Preparação da tomada de decisão.
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Métodos pedagógicos

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

Pontos fortes

Um percurso de aprendizagem, com forte componente prática, que o ajudará a:

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



Best Full Digital

O essencial do controlo de gestão - 4REAL®
A determinação dos preços e tipos de custos usando modelos e métodos para a sua gestão

Á distância

Duração : 15 horas Referência : 776

Preço : 950,00 € + IVA

Intra empresa : (desde) 3.000,00 € + IVA

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

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

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

https://www.cegoc.pt/curso-formacao/financas-fiscalidade-controlo/o-essencial-do-controlo-de-gestao-4real-presencial
https://www.cegoc.pt/abordagem-4real/


Objetivos

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

Compreender o papel do controlo de gestão e a análise quantitativa numa organização; 
Analisar e resolver diferentes tipos de problemas de tomada de decisões de contabilidade de gestão, aplicando
várias técnicas e métodos de controlo de gestão; 
Usar várias classificações para analisar custos numa organização; 
Descrever e aplicar princípios relacionados com os custos dos diferentes recursos usados num negócio; 
Ilustrar e avaliar métodos de custeio baseados nas atividades, custos marginais e de absorção e outros métodos e
técnicas de custeio 
Saber preparar as bases para a elaboração do orçamento. 

Destinatários

Diretores e técnicos do controlo de gestão, contabilistas certificados e diretores de unidades de negócio.

Percurso de aprendizagem

Avaliação online de conhecimentos (0h30m)

Objetivos:

Mobilizar e comprometer os participantes no processo de desenvolvimento das competências necessárias para
melhor entenderem os efeitos económicos e financeiros das suas decisões;
Ganhar autoconhecimento e autoconsciência sobre o seu grau de conhecimento inicial face ao controlo de
gestão*.

* A partir de um questionário pré-elaborado será determinado o grau de conhecimentos inicial de cada participante.
Com base nas respostas, os participantes serão informados das condições de frequência do programa ou sugerido
um programa alternativo.

1ª Classe Virtual (1h30m)

Os negócios e os seus processos

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

 

A estrutura concetual da contabilidade e controlo de gestão

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

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



Custos controláveis e não controláveis;
Custos evitáveis e inevitáveis;
“Sunk costs”;
Custos orçamentados, custos padrão e custos atuais: comparação e análise;
Os conceitos de custos unitários, centros de custo e centros de resultados;
Diferenças entre sistemas de custeio marginal e por absorção.

2ª Classe Virtual (2h00m)

A determinação dos custos dos recursos usados nas atividades

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

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

3ª Classe Virtual (3h00m)

A determinação dos custos dos recursos usados nas atividades (continuação)

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

Exercício de aplicação prática

4ª Classe Virtual (1h30m)

A determinação dos custos dos recursos usados nas atividades (continuação)

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

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

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

Exemplos de aplicação

5ª Classe Virtual (2h00m)

A definição de preços de bens e serviços
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Preço objetivos e preço mínimo.
Preços em empresas de serviços.
Preços de serviços internos.

6ª Classe Virtual (2h00m)

Sistemas de custeio: marginal vs. absorção

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

7ª Classe Virtual (2h00m)

Métodos de controlo de gestão

Controlo de custos: diferença face à determinação dos custos.
Custos relevantes e o processo de decisão.
Redução de custos: técnicas como estudo de processos, tempos e movimentos e ainda análise de valor.
Necessidades da tomada de decisões.

Exercício de aplicação prática

Avaliação online de conhecimentos (0h30m)

Objetivo:

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

Métodos pedagógicos

Exposições online pelo formador, complementadas com exercícios práticos e trocas de experiências e reflexões
interativas com o grupo de participantes para facilitar a aplicação dos conceitos adquiridos no contexto
profissional.

Pontos fortes

Um percurso com forte componente prática que lhe permite:

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



Best

O essencial do controlo de gestão - 4REAL®
A determinação dos preços e tipos de custos usando modelos e métodos para a sua gestão

Blended

Duração : 2 dias (18 horas) Referência : 776P

Preço : 1.050,00 € + IVA

Intra empresa : Sob consulta

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

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

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

https://www.cegoc.pt/curso-formacao/financas-fiscalidade-controlo/o-essencial-do-controlo-de-gestao-4real-2


 

Objetivos

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

Compreender o papel do controlo de gestão e a análise quantitativa numa organização;
Analisar e resolver diferentes tipos de problemas de tomada de decisões de contabilidade de gestão, aplicando
várias técnicas e métodos de controlo de gestão;
Usar várias classificações para analisar custos numa organização;
Descrever e aplicar princípios relacionados com os custos dos diferentes recursos usados num negócio;
Ilustrar e avaliar métodos de custeio baseados nas atividades, custos marginais e de absorção e outros métodos e
técnicas de custeio
Saber preparar as bases para a elaboração do orçamento.

Destinatários

Diretores e técnicos do controlo de gestão, contabilistas certificados e diretores de unidades de negócio. 

Percurso de aprendizagem

Avaliação online de conhecimentos (0h30m)

Objetivos:

Mobilizar e comprometer os participantes no processo de desenvolvimento das competências necessárias para a



definição e controlo de objetivos, formação e gestão de margens e resultados;
Ganhar autoconhecimento e autoconsciência sobre o seu grau de conhecimento inicial face ao controlo de
gestão*.

* A partir de um questionário pré-elaborado será determinado o grau de conhecimentos inicial de cada participante.
Com base nas respostas, os participantes serão informados das condições de frequência do programa ou sugerido
um programa alternativo.

1ª Classe Virtual (1h00m)

Os negócios e os seus processos

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

 

A estrutura conceptual da contabilidade e controlo de gestão:

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

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

Diferenças entre sistemas de custeio marginal e por absorção.

 

Atividades digitais entre sessões

Desafios de aplicação prática

Interações à distância através do envio de desafios para aumentar o comprometimento com o percurso de
aprendizagem e estimular a transferência da aprendizagem para o contexto real de trabalho*.

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

1ª Sessão Presencial (1 dia / 7 horas)

A determinação dos custos dos recursos usados nas atividades

Materiais:
Contabilização dos inventários;
Determinação da quantidade ótima de compra;



A formação do custo de compra;
Identificação e contabilização de perdas em inventários.

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

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

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

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

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

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

 

Exercícios práticos e outputs!
Aplicação prática com resolução de casos e simulação do contexto real.

2ª Classe Virtual (1h00)

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

2ª Sessão Presencial (1 dia / 7 horas)

A definição de preços de bens e serviços

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

 

Sistemas de custeio: marginal vs. absorção

O conceito de contribuição marginal.
As diferenças entre custeio marginal e por absorção.
Contabilidade em sistema de custeio marginal.



Tel. 213 303 166
https://www.cegoc.pt/776P
Criado em 22/12/2021

Análise Custo-Volume-Resultado (CVR): compreender os conceitos de ponto morto económico (“break-even-
point”) e margem de segurança.

 

Métodos de controlo de gestão

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

 

Exercícios práticos e outputs!
Aplicação prática com resolução de casos e simulação do contexto real.

3ª Classe Virtual (1h00m)

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

Avaliação online de conhecimentos (0h30m)

Objetivo:

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

Métodos pedagógicos

Este percurso preconiza o envolvimento ativo e constante do participante através de vários desafios, quer à
distância quer na sessão presencial. Combina diversificadas metodologias para potenciar a performance no
contexto de trabalho: estudos de caso, utilização de software próprio que recria os ambientes organizacionais,
classes virtuais entre todos os participantes e o especialista Cegoc, intercaladas com o processo de formação em
sala, para facilitar a aplicação dos conceitos adquiridos e aferir as práticas implementadas e desafios concretos de
aplicação no contexto profissional.

Pontos fortes

A abordagem 4REAL® e as várias etapas que constituem o percurso potenciam o maior envolvimento,
compromisso e suporte à transferência, nomeadamente o enfoque na performance.
Um percurso com forte componente prática que lhe permite:

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



Best Full Digital

Modelos de controlo de gestão - 4REAL®
Sistemas de orçamentação, controlo de performance e análise quantitativa

Á distância

Duração : 15 horas Referência : 234

Preço : 950,00 € + IVA

Intra empresa : (desde) 3.000,00 € + IVA

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

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

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

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

https://www.cegoc.pt/curso-formacao/financas-fiscalidade-controlo/modelos-de-controlo-de-gestao-4real-presencial
https://www.cegoc.pt/abordagem-4real/


Objetivos

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

Compreender a importância do conhecimento do processo de negócio para um adequado planeamento;
Analisar e resolver diferentes tipos de problemas de tomada de decisões de contabilidade de gestão, aplicando
várias técnicas e métodos de controlo de gestão;
Usar ferramentas adequadas para preparar o orçamento e monitorizar o desempenho;
Ilustrar e avaliar métodos de custeio baseados nas atividades, custos marginais e de absorção e outros métodos e
técnicas de custeio
Saber usar técnicas de controlo e avaliação do desempenho.

Destinatários

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

Percurso de aprendizagem

Avaliação online de conhecimentos (0h30m)

Objetivos:

Mobilizar e comprometer os participantes no processo de desenvolvimento das competências necessárias para
melhor entenderem os efeitos económicos e financeiros das suas decisões;
Ganhar autoconhecimento e autoconsciência sobre o seu grau de conhecimentos inicial face aos sistemas de
orçamentação, controlo de performance e análise quantitativa das organizações*.

* A partir de um questionário pré-elaborado será determinado o grau de conhecimentos inicial de cada participante.
Com base nas respostas, os participantes serão informados das condições de frequência do programa ou sugerido
um programa alternativo.

1ª Classe Virtual (1h30m)

O processo de negócio, o plano de atividades e a sua relação com orçamento

Identificação da relevância, forças e fraquezas da orçamentação e do controlo orçamental



Tipo de sistemas de orçamentação

Orçamentos fixos.
Orçamentos flexíveis.
Orçamentos de base zero.
Orçamento incremental.

Orçamentos periódicos e continuados, de curto e de longo prazo

Questões quantitativas em orçamentação: Teoria e aplicação da curva de aprendizagem, fatores limitativos e
programação linear

A árvore orçamental

Orçamento base e orçamentos subsidiários.
Orçamentos económicos e de tesouraria.

2ª Classe Virtual (3h30m)

O orçamento como ferramenta de tomada de decisão

Orçamento geral (“Master budget”).
Orçamentos subsidiários: económicos, investimento, tesouraria e financiamento.

Exercício de aplicação prática

3ª Classe Virtual (2h00m)

A informação para orçamentação, planeamento e controlo

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

4ª Classe Virtual (2h30m)

Desenvolvimento e implementação do orçamento

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

Monitorização e controlo de desempenho

Determinação das causas.
Medidas corretivas.

Exercício de aplicação prática

5ª Classe Virtual (1h30m)

Custeio padrão (“Standard costing”)

O uso e limitações do custeio padrão.
A determinação dos padrões (“Standards”).

Exercício de aplicação prática
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6ª Classe Virtual (3h00m)

Custeio padrão (“Standard costing”) – (Continuação)

Identificação e cálculo de desvios: vendas (incluindo quantidade e “mix”), custos (incluindo “mix” e “yield”),
abordagem pelo custo marginal e por absorção.
Identificação das variações significativas e suas correlações.
Tendências, materialidade e controlabilidade das variações.
Incerteza e análise de variações.

Avaliação online de conhecimentos (0h30m)

Objetivo:

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

Métodos pedagógicos

Exposições online pelo formador, complementadas com exercícios práticos e trocas de experiências e reflexões
interativas com o grupo de participantes para facilitar a aplicação dos conceitos adquiridos no contexto
profissional.

Pontos fortes

Um percurso que lhe permite dominar os principais conceitos, métodos e técnicas para o controlo de gestão.



Best

Modelos de controlo de gestão - 4REAL®
Sistemas de orçamentação, controlo de performance e análise quantitativa

Blended

Duração : 2 dias (18 horas) Referência : 234P

Preço : 1.050,00 € + IVA

Intra empresa : Sob consulta

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

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

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

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

https://www.cegoc.pt/curso-formacao/financas-fiscalidade-controlo/modelos-de-controlo-de-gestao-4real


 

Objetivos

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

Compreender a importância do conhecimento do processo de negócio para um adequado planeamento;
Analisar e resolver diferentes tipos de problemas de tomada de decisões de contabilidade de gestão, aplicando
várias técnicas e métodos de controlo de gestão;
Usar ferramentas adequadas para preparar o orçamento e monitorizar o desempenho;
Ilustrar e avaliar métodos de custeio baseados nas atividades, custos marginais e de absorção e outros métodos e
técnicas de custeio
Saber usar técnicas de controlo e avaliação do desempenho.

Destinatários

Para quem

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

Pré-requisitos

Conhecimentos elementares de contabilidade financeira e processos de negócio.



Percurso de aprendizagem

Avaliação online de conhecimentos (0h30m)

Objetivos:

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

* A partir de um questionário pré-elaborado será determinado o grau de conhecimentos inicial de cada participante.
Com base nas respostas, os participantes serão informados das condições de frequência do programa ou sugerido
um programa alternativo.

1ª Classe Virtual (1h00m)

O processo de negócio, o plano de atividades e a sua relação com orçamento

Identificação da relevância, forças e fraquezas da orçamentação e do controlo orçamental

Tipo de sistemas de orçamentação

Orçamentos fixos.
Orçamentos flexíveis.
Orçamentos de base zero.
Orçamento incremental.

Orçamentos periódicos e continuados, de curto e de longo prazo

Questões quantitativas em orçamentação:  Teoria e aplicação da curva de aprendizagem, fatores limitativos e
programação linear

A árvore orçamental

Orçamento base e orçamentos subsidiários.
Orçamentos económicos e de tesouraria.

Desafios de aplicação prática

Interações à distância através do envio de desafios para aumentar o comprometimento com o percurso de
aprendizagem e estimular a transferência da aprendizagem para o contexto real de trabalho.

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

1ª Sessão Presencial (1 dia / 7 horas)

O orçamento como ferramenta de tomada de decisão

Orçamento geral (“Master budget”).
Orçamentos subsidiários: económicos, investimento, tesouraria e financiamento.
Orçamentos flexíveis e análise de variações.

A informação para orçamentação, planeamento e controlo



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

 
Exercícios práticos e outputs!

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

2ª Classe Virtual (1h00m)

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

2ª Sessão Presencial (1 dia / 7 horas)

Desenvolvimento e implementação do orçamento

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

Monitorização e controlo de desempenho

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

Custeio padrão (“Standard costing”)

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

 
Exercícios práticos e outputs!

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

3ª Classe Virtual (1h00m)

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

Avaliação online de conhecimentos (0h30m)

Objetivo:

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

Este percurso preconiza o envolvimento ativo e constante do participante através de vários desafios, quer à
distância quer na sessão presencial. Combina diversificadas metodologias para potenciar a performance no
contexto de trabalho: estudos de caso, utilização de software próprio que recria os ambientes organizacionais,
classes virtuais entre todos os participantes e o especialista Cegoc, intercaladas com o processo de formação em
sala, para facilitar a aplicação dos conceitos adquiridos e aferir as práticas implementadas e desafios concretos de
aplicação no contexto profissional.

Pontos fortes

A abordagem 4REAL® e as várias etapas que constituem o percurso potenciam o maior envolvimento,
compromisso e suporte à transferência, nomeadamente o enfoque na performance.
Um percurso que lhe permite dominar os principais conceitos, métodos e técnicas para o controlo de gestão.



Best

Modelos de controlo de gestão - 4REAL®
Sistemas de orçamentação, controlo de performance e análise quantitativa

Blended

Duração : 2 dias (18 horas) Referência : 234P

Preço : 1.050,00 € + IVA

Intra empresa : Sob consulta

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

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

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

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

https://www.cegoc.pt/curso-formacao/financas-fiscalidade-controlo/modelos-de-controlo-de-gestao-4real


 

Objetivos

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

Compreender a importância do conhecimento do processo de negócio para um adequado planeamento;
Analisar e resolver diferentes tipos de problemas de tomada de decisões de contabilidade de gestão, aplicando
várias técnicas e métodos de controlo de gestão;
Usar ferramentas adequadas para preparar o orçamento e monitorizar o desempenho;
Ilustrar e avaliar métodos de custeio baseados nas atividades, custos marginais e de absorção e outros métodos e
técnicas de custeio
Saber usar técnicas de controlo e avaliação do desempenho.

Destinatários

Para quem

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

Pré-requisitos

Conhecimentos elementares de contabilidade financeira e processos de negócio.



Percurso de aprendizagem

Avaliação online de conhecimentos (0h30m)

Objetivos:

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

* A partir de um questionário pré-elaborado será determinado o grau de conhecimentos inicial de cada participante.
Com base nas respostas, os participantes serão informados das condições de frequência do programa ou sugerido
um programa alternativo.

1ª Classe Virtual (1h00m)

O processo de negócio, o plano de atividades e a sua relação com orçamento

Identificação da relevância, forças e fraquezas da orçamentação e do controlo orçamental

Tipo de sistemas de orçamentação

Orçamentos fixos.
Orçamentos flexíveis.
Orçamentos de base zero.
Orçamento incremental.

Orçamentos periódicos e continuados, de curto e de longo prazo

Questões quantitativas em orçamentação:  Teoria e aplicação da curva de aprendizagem, fatores limitativos e
programação linear

A árvore orçamental

Orçamento base e orçamentos subsidiários.
Orçamentos económicos e de tesouraria.

Desafios de aplicação prática

Interações à distância através do envio de desafios para aumentar o comprometimento com o percurso de
aprendizagem e estimular a transferência da aprendizagem para o contexto real de trabalho.

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

1ª Sessão Presencial (1 dia / 7 horas)

O orçamento como ferramenta de tomada de decisão

Orçamento geral (“Master budget”).
Orçamentos subsidiários: económicos, investimento, tesouraria e financiamento.
Orçamentos flexíveis e análise de variações.

A informação para orçamentação, planeamento e controlo



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

 
Exercícios práticos e outputs!

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

2ª Classe Virtual (1h00m)

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

2ª Sessão Presencial (1 dia / 7 horas)

Desenvolvimento e implementação do orçamento

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

Monitorização e controlo de desempenho

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

Custeio padrão (“Standard costing”)

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

 
Exercícios práticos e outputs!

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

3ª Classe Virtual (1h00m)

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

Avaliação online de conhecimentos (0h30m)

Objetivo:

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

Este percurso preconiza o envolvimento ativo e constante do participante através de vários desafios, quer à
distância quer na sessão presencial. Combina diversificadas metodologias para potenciar a performance no
contexto de trabalho: estudos de caso, utilização de software próprio que recria os ambientes organizacionais,
classes virtuais entre todos os participantes e o especialista Cegoc, intercaladas com o processo de formação em
sala, para facilitar a aplicação dos conceitos adquiridos e aferir as práticas implementadas e desafios concretos de
aplicação no contexto profissional.

Pontos fortes

A abordagem 4REAL® e as várias etapas que constituem o percurso potenciam o maior envolvimento,
compromisso e suporte à transferência, nomeadamente o enfoque na performance.
Um percurso que lhe permite dominar os principais conceitos, métodos e técnicas para o controlo de gestão.



Best

Ciclo: O controlo de gestão - 4REAL®
Modelos e métodos para a gestão, controlo de performance e análise quantitativa

Blended

Duração : 4 dias (36 horas) Referência : 1100

Preço : 1.800,00 € + IVA

Intra empresa : Sob consulta

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

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

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

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

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


Objetivos

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

Compreender o papel do controlo de gestão e a análise quantitativa numa organização;
Analisar e resolver diferentes tipos de problemas de tomada de decisões de contabilidade de gestão, aplicando
várias técnicas e métodos de controlo de gestão;
Usar várias classificações para analisar custos numa organização;
Descrever e aplicar princípios relacionados com os custos dos diferentes recursos usados num negócio;
Ilustrar e avaliar métodos de custeio baseados nas atividades, custos marginais e de absorção e outros métodos e
técnicas de custeio
Saber preparar as bases para  a elaboração do orçamento.
Compreender a importância do conhecimento do processo de negócio para um adequado planeamento;
Analisar e resolver diferentes tipos de problemas de tomada de decisões de contabilidade de gestão, aplicando
várias técnicas e métodos de controlo de gestão;
Usar ferramentas adequadas para preparar o orçamento e monitorizar o desempenho;
Ilustrar e avaliar métodos de custeio baseados nas atividades, custos marginais e de absorção e outros métodos e
técnicas de custeio
Saber usar técnicas de controlo e avaliação do desempenho.

Destinatários

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



Percurso de aprendizagem

O essencial do controlo de gestão - 4REAL®

Avaliação online de conhecimentos (0h30m)

Objetivos:

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

* A partir de um questionário pré-elaborado será determinado o grau de conhecimentos inicial de cada participante.
Com base nas respostas, os participantes serão informados das condições de frequência do programa ou sugerido
um programa alternativo.

1ª Classe Virtual (1h00m)

Os negócios e os seus processos

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

A estrutura conceptual da contabilidade e controlo de gestão:

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

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

Diferenças entre sistemas de custeio marginal e por absorção.

Atividades digitais entre sessões

Desafios de aplicação prática

Interações à distância através do envio de desafios para aumentar o comprometimento com o percurso de
aprendizagem e estimular a transferência da aprendizagem para o contexto real de trabalho*.

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



1ª Sessão Presencial (1 dia / 7 horas)

A determinação dos custos dos recursos usados nas atividades

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

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

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

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

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

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

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

Exercícios práticos e outputs!
Aplicação prática com resolução de casos e simulação do contexto real.

2ª Classe Virtual (1h00)

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

2ª Sessão Presencial (1 dia / 7 horas)

A definição de preços de bens e serviços

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

Sistemas de custeio: marginal vs. absorção



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

Métodos de controlo de gestão

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

 

Exercícios práticos e outputs!
Aplicação prática com resolução de casos e simulação do contexto real.

3ª Classe Virtual (1h00m)

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

Avaliação online de conhecimentos (0h30m)

Objetivo:

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

Modelos de controlo de gestão - 4REAL®

Avaliação online de conhecimentos (0h30m)

Objetivos:

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

* A partir de um questionário pré-elaborado será determinado o grau de conhecimentos inicial de cada participante.
Com base nas respostas, os participantes serão informados das condições de frequência do programa ou sugerido
um programa alternativo.

1ª Classe Virtual (1h00m)

O processo de negócio, o plano de atividades e a sua relação com orçamento

Identificação da relevância, forças e fraquezas da orçamentação e do controlo orçamental

Tipo de sistemas de orçamentação



Orçamentos fixos.
Orçamentos flexíveis.
Orçamentos de base zero.
Orçamento incremental.

Orçamentos periódicos e continuados, de curto e de longo prazo

Questões quantitativas em orçamentação:  Teoria e aplicação da curva de aprendizagem, fatores limitativos e
programação linear

A árvore orçamental

Orçamento base e orçamentos subsidiários.
Orçamentos económicos e de tesouraria.

Desafios de aplicação prática

Interações à distância através do envio de desafios para aumentar o comprometimento com o percurso de
aprendizagem e estimular a transferência da aprendizagem para o contexto real de trabalho.

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

1ª Sessão Presencial (1 dia / 7 horas)

O orçamento como ferramenta de tomada de decisão

Orçamento geral (“Master budget”).
Orçamentos subsidiários: económicos, investimento, tesouraria e financiamento.
Orçamentos flexíveis e análise de variações.

A informação para orçamentação, planeamento e controlo

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

 

Exercícios práticos e outputs!
Aplicação prática com resolução de casos e simulação do contexto real.

2ª Classe Virtual (1h00m)

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

2ª Sessão Presencial (1 dia / 7 horas)

Desenvolvimento e implementação do orçamento

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

Monitorização e controlo de desempenho

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

Custeio padrão (“Standard costing”)

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

 

Exercícios práticos e outputs!
Aplicação prática com resolução de casos e simulação do contexto real.

 

3ª Classe Virtual (1h00m)

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

Avaliação online de conhecimentos (0h30m)

Objetivo:

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

Métodos pedagógicos

Este percurso preconiza o envolvimento ativo e constante do participante através de vários desafios, quer à
distância quer na sessão presencial. Combina diversificadas metodologias para potenciar a performance no
contexto de trabalho: estudos de caso, utilização de software próprio que recria os ambientes organizacionais,
classes virtuais entre todos os participantes e o especialista Cegoc, intercaladas com o processo de formação em
sala, para facilitar a aplicação dos conceitos adquiridos e aferir as práticas implementadas e desafios concretos de
aplicação no contexto profissional.

Pontos fortes

A abordagem 4REAL® e as várias etapas que constituem o percurso potenciam o maior envolvimento,
compromisso e suporte à transferência, nomeadamente o enfoque na performance.
Um percurso com forte componente prática que lhe permite dominar os principais conceitos, métodos e técnicas
para o controlo de gestão.



O encerramento anual de contas: aspetos contabilísticos e fiscais
Preparação do encerramento contabilístico e cálculo do imposto

Presencial

Duração : 2 dias (14 horas) Referência : 1060

Preço : 900,00 € + IVA

Intra empresa : Sob consulta

O processo de encerramento anual das contas tem várias dimensões: a comercial, decorrente do Código das Sociedades
Comerciais (CSC), a Contabilística, de acordo com o sistema de normalização contabilística (SNC) e a Fiscal, conforme as
regras específicas do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (CIRC). Será com base nestas três
vertentes que se pretende desenvolver o programa para que permita a conformidade legal mas também a otimização
fiscal em sede de IRC.

Este curso pretende proporcionar aos formandos a aquisição de conhecimentos teóricos (conceptuais) relativos ao
processo contabilístico e permitir a aplicação prática atualizada na mensuração e registo das principais rubricas
contabilísticas e consequentes correções fiscais.

Após o cálculo do resultado antes de impostos, é utilizada a aplicação fiscal para cálculo do resultado tributável (quadro
7 da modelo 22) incidindo sobre os temas mais relevantes de correção a três níveis de gastos: não aceites, temporários
e corrigidos. Serão também abordados os temas relativos a rendimentos já tributados, benefícios fiscais e dedução de
prejuízos. Será exemplificado o cálculo da tributação autónoma e da derrama (estadual e local). De seguida será
determinado o imposto corrente e calculados os pagamentos por conta.

Os formandos serão ainda capazes de preparar e apresentar demonstrações financeiras com base nas normas
contabilísticas e desenvolver o processo de prestação de contas, incluindo a convocação e elaboração da ata da
Assembleia Geral da sociedade.

Objetivos

No final da formação os participantes deverão ser capazes de:

Identificar o quadro legal aplicável à situação concreta;
Conhecer as asserções da contabilidade e desenvolver os procedimentos para o seu cumprimento;
Compreender a aplicação nas normas legais relacionadas com os eventos em análise;
Saber calcular e otimizar o cálculo do IRC, da tributação autónoma e da Derrama;
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Elaborar as demonstrações financeiras e conduzir o processo de deliberação e publicação das contas.

Destinatários

Para quem

Contabilistas certificados, técnicos de contabilidade e profissionais envolvidos no processo de encerramento de
contas e cálculo dos impostos sobre o rendimento.

Pré-requisitos

Conhecimentos intermédios de contabilidade financeira e de fiscalidade, em sede de IRC.

Percurso de aprendizagem

O SNC: a base e as alterações de 2016

Os diversos modelos de contabilidade aplicáveis.
A categorização das empresas e as exigências e dispensas aplicáveis.
Os efeitos das alterações de modelo de contabilidade.

O processo de encerramento contabilístico

As asserções da contabilidade.
A especialização dos exercícios.
Estudo das principais rubricas do balanço:

Ativos fixos: mensuração inicial, depreciações e imparidades;
Investimentos financeiros: Custo e equivalência patrimonial; Fundos de compensação;
Inventários:

Tipos de inventários;
Custeio de entrada;
Custeio de saída;
Quebras e ofertas;

Clientes: imparidades;
Meios financeiros: reconciliações e transferências;
Provisões e contingências.

Estudo das principais rubricas da demonstração de resultados:
Rédito: Reconhecimento e mensuração;
Benefícios dos empregados;
Encargos financeiros de financiamento: custo amortizado e taxa de juro efetiva.

A determinação do imposto corrente

Análise das principais correções fiscais: usando o quadro 7 da modelo 22:
Gastos não aceites, gastos temporários e correção de gastos;
Rendimentos já tributados;
Benefícios fiscais.

Os prejuízos fiscais.
O cálculo da tributação autónoma.
A derrama: municipal e estadual.
Apuramento do imposto.
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A preparação das demonstrações financeiras

O balanço: distinção corrente e não corrente.
A demonstração de resultados por naturezas: a formação dos resultados intermédios.
As notas anexas ao Balaço e o Anexo.

O processo de deliberação sobre as contas

A proposta de aplicação dos resultados.
A convocatória e a ata da deliberação sobre as contas.
A publicação das contas.

Métodos pedagógicos

Através da apreensão dos conhecimentos teóricos e aplicação de casos práticos para os diversos temas a abordar.

Pontos fortes

Um percurso de aprendizagem, com forte componente prática, que o ajudará a:

Dominar o processo de encerramento das contas nas vertentes societária, contabilística e fiscal;



A aplicação das normas IAS-IFRS
Estudo das principais normas e diferenças face ao SNC

Presencial

Duração : 2 dias (14 horas) Referência : 639

Preço : 900,00 € + IVA

Intra empresa : Sob consulta

A aplicação das IAS/IFRS pode resultar de uma obrigação legal ou de uma necessidade para reporte ao grupo (empresa-
mãe). Conhecer os negócios é muito importante para uma adequada aplicação de cada uma das normas mas conhecer o
processo contabilístico e a estrutura das demonstrações financeiras de base internacional é fundamental para a
preparação do adequado relato financeiro.

Neste curso serão proporcionadas condições para a apreensão dos conhecimentos necessários à adequada interpretação
e aplicação nas normas IAS/IFRS, e respetivas interpretações.

Objetivos

No final da formação os participantes deverão ser capazes de:

Conhecer as obrigações legais relativas à aplicação das IAS/IFRS e as fontes de informação;
Saber usar a estrutura conceptual e compreender a estrutura e conteúdo das demonstrações financeiras;
Discutir a tratamento contabilístico dos ativos fixos tangíveis e intangíveis e cálculo das imparidades, o
tratamento dos subsídios e as alterações nos contratos de locação e identificar e reconhecer o rédito;
Compreender as diferenças entre as normas nacionais e internacionais e medir o respetivo impacto na análise
económica e financeira.

Destinatários

Para quem

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

Conhecimentos intermédios de contabilidade financeira.

Percurso de aprendizagem

Normas legais nacionais e europeias

Objetivos de União Europeia e normas legais aplicáveis.
O IASB e as fontes originárias da informação.
A CNC e a normalização nacional.
A aplicação das IAS/IFRS às empresas nacionais não sujeitas ao Regulamento 1606/2002.

 

A estrutura conceptual e as bases de apresentação de demonstrações financeiras

Os princípios e os conceitos.
Principias definições.
O processo contabilístico.
Critérios de reconhecimento e mensuração (inicial e subsequente).
Uso do justo valor.

As demonstrações financeiras: forma e análise de conteúdo

Demonstração da posição financeira.
Demonstração do desempenho, incluindo o desempenho integral.
Alterações em capitais próprios.
Fluxos de Caixa.

Uso de algumas normas com diferenças substanciais face ao normativo nacional

Rédito nos contratos com clientes: método dos 5 passos.
Subsídios e apoios das entidades públicas.
Locações: critério do uso (em alternativa ao risco).
Intangíveis: tratamento do goodwill.

Estudo de outras normas

Ativos fixos tangíveis: mensuração inicial e subsequente, vidas úteis e valores residuais, correções de estimativas.
Intangíveis: despesas de investigação vs. Desenvolvimento.
Imparidades: em ativos fixos tangíveis.
Provisões e contingências: quando e como mensurar ou divulgar.
Benefícios dos empregados: incluindo de curto prazo, pós-emprego e cessação de emprego.
Instrumentos financeiros: derivados de cobertura.
Custos de empréstimos: custo amortizado pelo uso da taxa de juro efetiva.
Impostos diferidos: reconhecimento e mensuração.

Métodos pedagógicos

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

Um percurso de aprendizagem, com forte componente prática, que o ajudará a:

Dominar o processo contabilístico e conhecer as diferenças face às normas nacionais;



Consolidação de Contas
Relato financeiro de grupos empresariais ou para empresa-mãe

Presencial

Duração : 2 dias (14 horas) Referência : 1135

Preço : 900,00 € + IVA

Intra empresa : Sob consulta

Com a globalização dos mercados e a consequente concentração de atividades empresariais, surge a necessidade de,
por um lado, cumprir requisitos legais, e por outro medir o efetivo desempenho de cada unidade e desta no conjunto do
grupo para melhor se aferirem dos riscos relevantes.

Com o maior enfoque das instituições financeiras, para efeitos de avaliação do risco, à informação contabilística
prestada pelas empresas, é importante que os grupos estejam organizados para prestar informação plena, tempestiva e
relevante.

Neste curso serão proporcionadas condições para a apreensão dos conhecimentos necessário à realização da
consolidação, desde a estruturação da informação de origem, a definição do perímetro de consolidação, passando pela
homogeneização e refletindo os ajustamentos e eliminações necessários ao processo para a apresentação das
demonstrações financeiros do grupo como se de uma única entidade se tratasse.

Objetivos

No final da formação os participantes deverão ser capazes de:

Conhecer o enquadramento legal aplicado ao processo de consolidação;
Identificar as diversas etapas do processo; a estruturação da informação, a definição do perímetro de
consolidação, a homogeneização, as eliminações e os ajustamentos, a preparação das demonstrações financeiras
e as incidências fiscais;
Discutir a tratamento contabilístico d os interesses que o grupo não controla (interesses minoritários), o goodwill,
os resultados não realizados e o cálculo dos impostos diferidos;
Compreender as incidências fiscais e a escolha da melhor solução.
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Destinatários

Para quem

Contabilistas certificados e técnicos com responsabilidade de realizar a consolidação ou preparar informação para
a empresa-mãe.

Pré-requisitos

Conhecimentos intermédios de contabilidade financeira, nomeadamente a aplicação das normas do SNC ou das
IAS/IFRS.

Percurso de aprendizagem

Normas legais e definição de grupos

O contexto internacional, os mercados financeiros e os Regulamentos Europeus.
O SNC e a definição de grupo que consolida.
Entidades dispensadas e excluídas de consolidação.
Métodos de consolidação.
Definição de controlo, o perímetro de consolidação e a escolha do método.

Aplicação das normas gerais do processo de consolidação

Concentrações empresariais: O método da compra e a determinação do goodwill.
Investimentos em Associadas e Interesses em Empreendimentos Conjuntos.
Uso do método da equivalência patrimonial.
Demonstrações financeiras consolidadas e separadas.

Procedimentos específicos de consolidação

Fontes de informação e uso de sistemas informáticos.
A homogeneização: temporal, cambial, de políticas contabilísticas, de saldos.
Eliminações de participações financeiras e cálculo dos interesses que o grupo não controla e diferenças de
aquisição (goodwill).
Ajustamentos baseados no justo valor à data da concentração.
Eliminação de resultados intragrupo e cálculo dos impostos diferidos.
Eliminação das transações e saldos intragrupo.

Prestação de contas em base consolidada

Preparação das demonstrações financeiras.
Divulgações específicas.

Efeitos fiscais decorrentes da consolidação

Definição de grupo, para efeitos fiscais, e análise do método de tributação possível (RETGS).
Vantagens e inconvenientes do uso do método fiscal.
O uso de prejuízos fiscais, os pagamentos por conta e as compensações intragrupo.
Preços de transferência.

Métodos pedagógicos

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

Um percurso de aprendizagem, com forte componente prática através da resolução de estudos de caso, que o
ajudará a:

Dominar os processos e a conhecer os procedimentos para a realização da consolidação e suas incidências fiscais;



Best Full Digital

Contabilidade Nível 1 - 4REAL®
Bases fundamentais de contabilidade financeira

Á distância

Duração : 19 horas Referência : 048

Preço : 1.050,00 € + IVA

Intra empresa : (desde) 3.500,00 € + IVA

A contabilidade geral e financeira representa o fluxo básico de informação das organizações para efeitos de gestão, mas
também para cumprir requisitos fiscais e outras obrigações legais. Com as alterações recentes no contexto competitivo
das organizações e com a desmaterialização dos processos surgem constantes necessidades de atualizações, o uso de
novas ferramentas informáticas e, por isso, um novo contexto de realização das transações.

Dominar os principais conceitos e exercitar o registo e o controlo das principais operações torna-se assim um fator
fundamental para proporcionar uma adequada e tempestiva informação evitando ou reduzindo a quantidade de erros e
ineficiência nos processos das organizações.

Este percurso de aprendizagem 4REAL® permite-lhe obter as competências necessárias para realizar tarefas concretas
no mundo real de trabalho, considerando a especificidade do seu contexto, uma vez que integra a personalização do
percurso de aprendizagem com a sua transferência para o local de trabalho.
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Objetivos

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

Compreender o papel e os princípios da contabilidade financeira;
Identificar, mensurar e comunicar eventos económicos e financeiros relacionados com a contabilidade;
Conhecer os tratamentos contabilísticos dos ativos fixos, dos inventários, das contas a receber e a pagar e vendas
e compras, dos registos em bancos e respetivas reconciliações bancárias;
Distinguir entre gastos de investimento e gastos correntes;
Conhecer e saber preparar um balanço e uma demonstração de resultados.

Destinatários

Técnicos dos departamentos de contabilidade, financeiro, controlo de gestão e todos os profissionais que
pretendam dominar a linguagem contabilística e financeira e os processos de identificação, reconhecimento,
mensuração e registo das operações comerciais e financeiras.

Percurso de aprendizagem

Avaliação online de conhecimentos (0h30m)

Objetivos:

Mobilizar e comprometer os participantes no processo de desenvolvimento das competências necessárias para
melhor entenderem os efeitos económicos e financeiros das suas decisões;
Ganhar autoconhecimento e autoconsciência sobre o seu grau de conhecimento inicial sobre os conceitos
fundamentais de contabilidade financeira*.

* A partir de um questionário pré-elaborado será determinado o grau de conhecimentos inicial de cada participante.
Com base nas respostas, os participantes serão informados das condições de frequência do programa ou sugerido
um programa alternativo.

1ª Classe Virtual (1h00m)

Introdução à contabilidade

Definir e explicar a contabilidade identificando as suas funções, âmbito e objetivos.
Diferenciação entre os diversos tipos de contabilidade (financeira, de gestão).
A clássica noção de gestão.
A noção de património.
As partidas dobradas em contabilidade.
A tributação com base na contabilidade e os conflitos com a contabilidade financeira.

Conceitos e princípios relacionados com a preparação e apresentação de demonstrações financeiras

A natureza, princípios e âmbito da contabilidade.
A natureza, princípios e objetivos financeiros e registos relacionados numa organização.
Os utilizadores da informação financeira e informação relacionada e as suas diversas necessidades.
As asserções subjacentes às demonstrações financeiras.
As características qualitativas das demonstrações financeiras.
Os elementos das demonstrações financeiras.
Critérios para o reconhecimento dos elementos das demonstrações financeiras.
Mensuração dos elementos das demonstrações financeiras.



O conceito de capital e sua manutenção.
A natureza, o papel e o significado das teorias contabilísticas e princípios.
Princípios da estrutura concetual da contabilidade.
As normas contabilísticas em vigor.
O conceito e o papel da apresentação verdadeira e apropriada das demonstrações financeiras.

2ª Classe Virtual (1h30m)

Conhecer a terminologia contabilística

Partidas dobradas e sistemas de contabilidade.
Introdução aos sistemas manuais e informáticos de registo contabilístico.
A noção de conta, subconta e sua movimentação.
O quadro de contas.
O balancete e sua interpretação.

Exercício de aplicação prática

3ª Classe Virtual (1h30m)

Identificação, mensuração e comunicação das transações económicas e financeiras usando as normas contabilísticas

O tratamento contabilístico dos ativos correntes:
Caixa e depósitos e reconciliações bancárias;
Contas a receber e a pagar e reconciliação de saldos;
Os incobráveis e os efeitos contabilísticos e fiscais.

Exercício de aplicação prática

4ª Classe Virtual (2h30m)

Identificação, mensuração e comunicação das transações económicas e financeiras usando as normas contabilísticas
(continuação)

O tratamento contabilístico dos ativos correntes:
Acréscimos e diferimentos;
O processo de compras e o tratamento dos inventários.

Exercícios de aplicação prática, cálculos e declarações

5ª Classe Virtual (3h00m)

Identificação, mensuração e comunicação das transações económicas e financeiras usando as normas contabilísticas
(continuação)

O tratamento contabilístico dos ativos não correntes como tangíveis (fixos), intangíveis, e depreciações e
amortizações dos ativos fixos.
Tratamento fiscal das depreciações e amortizações.

Exercício de aplicação prática, cáclculos

6ª Classe Virtual (2h00m)

Identificação, mensuração e comunicação das transações económicas e financeiras usando as normas contabilísticas
(continuação)
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O tratamento das vendas e o cálculo e registo de custo das vendas.
Os descontos, abatimentos e devoluções

Exercícios de aplicação prática

7ª Classe Virtual (1h30m)

Identificação, mensuração e comunicação das transações económicas e financeiras usando as normas contabilísticas
(continuação)

Cálculo e contabilização dos gastos com o pessoal (tipos de rendimentos, incidência de IRS e TSU).

Exercício de aplicação prática

8ª Classe Virtual (2h30m)

A preparação e a apresentação de demonstrações financeiras para empresas comerciais

A demonstração de resultados: compreender as várias rúbricas e o significado dos resultados intermédios.

Exercício de aplicação prática

9ª Classe Virtual (2h30m)

A preparação e a apresentação de demonstrações financeiras para empresas comerciais (continuação)

O balanço: distinção entre corrente e não corrente e compreensão das diversas rubricas.

Exercício de aplicação prática

Avaliação online de conhecimentos (0h30m)

Objetivo:

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

Métodos pedagógicos

Exposições online pelo formador, complementadas com exercícios práticos e trocas de experiências e reflexões
interativas com o grupo de participantes para facilitar a aplicação dos conceitos adquiridos no contexto
profissional.

Pontos fortes

Um percurso com forte componente prática que lhe permite:

Dominar os principais conceitos e conhecimento das transações mais comuns nas organizações.



Best

Contabilidade Nível 1 - 4REAL®
Bases fundamentais de contabilidade financeira

Blended

Duração : 3 dias (26 horas) Referência : 048P

Preço : 1.200,00 € + IVA

Intra empresa : Sob consulta

A contabilidade geral e financeira representa o fluxo básico de informação das organizações para efeitos de gestão, mas
também para cumprir requisitos fiscais e outras obrigações legais. Com as alterações recentes no contexto competitivo
das organizações e com a desmaterialização dos processos surgem constantes necessidades de atualizações, o uso de
novas ferramentas informáticas e, por isso, um novo contexto de realização das transações.

Dominar os principais conceitos e exercitar o registo e o controlo das principais operações torna-se assim um fator
fundamental para proporcionar uma adequada e tempestiva informação evitando ou reduzindo a quantidade de erros e
ineficiência nos processos das organizações.

Este percurso de aprendizagem 4REAL® permite-lhe obter as competências necessárias para realizar tarefas concretas
no mundo real de trabalho, considerando a especificidade do seu contexto, uma vez que integra a personalização do
percurso de aprendizagem com a sua transferência para o local de trabalho.

https://www.cegoc.pt/curso-formacao/financas-fiscalidade-controlo/contabilidade-nivel-1-4real
https://www.cegoc.pt/abordagem-4real/


Objetivos

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

Compreender o papel e os princípios da contabilidade financeira;
Identificar, mensurar e comunicar eventos económicos e financeiros relacionados com a contabilidade;
Conhecer os tratamentos contabilísticos dos ativos fixos, dos inventários, das contas a receber e a pagar e vendas
e compras, dos registos em bancos e respetivas reconciliações bancárias;
Distinguir entre gastos de investimento e gastos correntes;
Conhecer e saber preparar um balanço e uma demonstração de resultados.

Destinatários

Técnicos dos departamentos de contabilidade, financeiro, controlo de gestão e todos os profissionais que
pretendam dominar a linguagem contabilística e financeira e os processos de identificação, reconhecimento,
mensuração e registo das operações comerciais e financeiras.

Percurso de aprendizagem

Avaliação online de conhecimentos (0h30m)

Objetivos:

Mobilizar e comprometer os participantes no processo de desenvolvimento das competências necessárias para
dominar os principais conceitos e exercitar o registo e o controlo das principais operações contabilísticas;



Ganhar autoconhecimento e autoconsciência sobre o seu grau de conhecimento inicial sobre os conceitos
fundamentais de contabilidade financeira*.

* A partir de um questionário pré-elaborado será determinado o grau de conhecimentos inicial de cada participante.
Com base nas respostas, os participantes serão informados das condições de frequência do programa ou sugerido
um programa alternativo.

1ª Classe Virtual (2h00m)

Introdução à contabilidade

Definir e explicara contabilidade identificando as suas funções, âmbito e objetivos.
Diferenciação entre os diversos tipos de contabilidade (financeira, de gestão).
A clássica noção de gestão.
A noção de património.
As partidas dobradas em contabilidade.
A tributação com base na contabilidade e os conflitos com a contabilidade financeira.

Conceitos e princípios relacionados com a preparação e apresentação de demonstrações financeiras

A natureza, princípios e âmbito da contabilidade.
A natureza, princípios e objetivos financeiros e registos relacionados numa organização.
Os utilizadores da informação financeira e informação relacionada e as suas diversas necessidades.
As asserções subjacentes às demonstrações financeiras.
As características qualitativas das demonstrações financeiras.
Os elementos das demonstrações financeiras.
Critérios para o reconhecimento dos elementos das demonstrações financeiras.
Mensuração dos elementos das demonstrações financeiras.
O conceito de capital e sua manutenção.
A natureza, o papel e o significado das teorias contabilísticas e princípios.
Princípios da estrutura conceptual da contabilidade.
As normas contabilísticas em vigor.
O conceito e o papel da apresentação verdadeira e apropriada das demonstrações financeiras.

Atividades digitais entre sessões

Desafios de aplicação prática

Interações à distância através do envio de desafios para aumentar o comprometimento com o percurso de
aprendizagem e estimular a transferência da aprendizagem para o contexto real de trabalho*.

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

1ª Sessão Presencial (2 dias / 14 horas)

Conhecer a terminologia contabilística

Partidas dobradas e sistemas de contabilidade.
Introdução aos sistemas manuais e informáticos de registo contabilístico.
A noção de conta, subconta e sua movimentação.
O quadro de contas.
O balancete e sua interpretação.

Identificação, mensuração e comunicação das transações económicas e financeiras usando as normas contabilísticas



O tratamento contabilístico dos ativos correntes:
Caixa e depósitos e reconciliações bancárias;
Contas a receber e a pagar e reconciliação de saldos;
Os incobráveis e os efeitos contabilísticos e fiscais;
Acréscimos e diferimentos;
O processo de compras e o tratamento dos inventários.

O tratamento contabilístico dos ativos não correntes como tangíveis (fixos), intangíveis, e depreciações e
amortizações dos ativos fixos.
Tratamento fiscal das depreciações e amortizações.
O tratamento das vendas e o cálculo e registo de custo das vendas.
Os descontos, abatimentos e devoluções.
Cálculo e contabilização dos gastos com o pessoal (tipos de rendimentos, incidência de IRS e TSU).

 

Exercícios práticos e outputs!

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

2ª Classe Virtual (1h00m)

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

2ª sessão presencial (1 dia / 7 horas)

A preparação e a apresentação de demonstrações financeiras para empresas comerciais

A demonstração de resultados: compreender as várias rubricas e o significado dos resultados intermédios.
O balanço: distinção entre corrente e não corrente e compreensão das diversas rubricas.

 

Exercícios práticos e outputs!

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

3ª Classe Virtual (1h00m)

Facilitar a aplicação “on-the-job” dos principais conceitos, técnicas e ferramentas de contabilidade financeira.
Reforçar a performance individual de cada um dos participantes e de acordo com as suas necessidades;
Consolidar, detalhar e partilhar boas práticas na implementação dos conceitos fundamentais, ferramentas e
técnicas de contabilidade financeira, tendo em conta a realidade organizacional de cada participante.

Avaliação online de conhecimentos (0h30m)

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

Métodos pedagógicos

Este percurso preconiza o envolvimento ativo e constante do participante através de vários desafios, quer à
distância quer na sessão presencial. Combina diversificadas metodologias para potenciar a performance no
contexto de trabalho: estudos de caso, utilização de aplicações informáticas semelhantes às existentes no
mercado que recriam os ambientes organizacionais, classes virtuais entre todos os participantes e o especialista
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Cegoc, intercaladas com o processo de formação em sala, para facilitar a aplicação dos conceitos adquiridos e
aferir as práticas implementadas e desafios concretos de aplicação no contexto profissional.

Pontos fortes

A abordagem 4REAL® e as várias etapas que constituem o percurso potenciam o maior envolvimento,
compromisso e suporte à transferência, nomeadamente o enfoque na performance.
Um percurso com forte componente prática que lhe permite:

Dominar os principais conceitos e conhecimento das transações mais comuns nas organizações;



Best Full Digital

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

Á distância

Duração : 15 horas Referência : 169

Preço : 950,00 € + IVA

Intra empresa : (desde) 3.000,00 € + IVA

A contabilidade geral e financeira assume cada vez mais relevância no processo interno e externo de comunicação de
informação económica e financeira, e é usada pelos financiadores como elemento de aferição do grau de risco para
efeitos de financiamento ou de investimento nas empresas.

Por essas razões, dominar as rubricas mais relevantes, com base na normalização contabilística em vigor, e saber
comunicar os seus efeitos torna-se indispensável para os profissionais da atualidade.

Através deste percurso de aprendizagem 4REAL® irá:

desenvolver, de forma personalizada e adaptada ao seu contexto real de trabalho, as suas competências no âmbito
da contabilidade geral e financeira,
melhorar as suas competências e performance na realização de tarefas concretas no contexto da sua organização.

https://www.cegoc.pt/curso-formacao/financas-fiscalidade-controlo/contabilidade-nivel-2-4real-presencial
https://www.cegoc.pt/abordagem-4real/


Objetivos

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

Preparar demonstrações financeiras;
Discutir a tratamento contabilístico de ativos não correntes e correntes, passivos, intangíveis, incluindo as
despesas de desenvolvimento, bem como o tratamento do Rédito, dos benefícios dos empregados, dos encargos
financeiros de financiamento e dos impostos correntes;
Compreender a aplicação nas normas legais relacionadas com os eventos em análise;
Saber comunicar o resultado do processo contabilístico através de demonstrações financeiras adequadamente
preparadas;
Interpretar e usar informação financeira para efeitos de tomada de decisão nos negócios.

Destinatários

Para quem

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

Pré-requisitos

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

Percurso de aprendizagem

Avaliação online de conhecimentos (0h30m)

Objetivos:

Mobilizar e comprometer os participantes no processo de desenvolvimento das competências necessárias para
melhor entenderem os efeitos económicos e financeiros das suas decisões;
Ganhar autoconhecimento e autoconsciência sobre o seu grau de conhecimento inicial relativamente à aplicação
das normas de contabilidade e preparação das demonstrações financeiras *.

* A partir de um questionário pré-elaborado será determinado o grau de conhecimentos inicial de cada participante.
Com base nas respostas, os participantes serão informados das condições de frequência do programa ou sugerido
um programa alternativo.

1ª Classe Virtual (1h00m)

Conceitos e princípios relacionados com a preparação e apresentação de demonstrações financeiras

Conceitos relevantes da estrutura concetual da contabilidade.
Bases de apresentação de demonstrações financeiras.
As normas contabilísticas em vigor.
O processo contabilístico: identificação, reconhecimento, mensuração, apresentação e divulgações.
Estrutura e conteúdo das demonstrações financeiras.
Categorização das empresas.



2ª Classe Virtual (2h30m)

Identificação, mensuração e comunicação das transações económicas e financeiras usando as normas contabilísticas

O tratamento contabilístico dos ativos não correntes:
Ativos fixos tangíveis: custo histórico, justo valor e determinação de depreciações e imparidades;
Intangíveis: Incluindo as despesas de desenvolvimento e o software e respetivas amortizações;
Investimentos financeiros: custo, método da equivalência patrimonial e justo valor;
Locações: operacionais vs. Financeiras.

Exercício de aplicação prática

3ª Classe Virtual (2h30m)

Identificação, mensuração e comunicação das transações económicas e financeiras usando as normas contabilísticas
(continuação)

O tratamento dos impostos correntes, com especial enfoque no registo e apuramento do IVA.
O rédito: reconhecimento e mensuração. As vendas, as prestações de serviços, os juros e os royalties.

Exercícios de aplicação prática

4ª Classe Virtual (2h00m)

Identificação, mensuração e comunicação das transações económicas e financeiras usando as normas contabilísticas
(continuação)

Benefícios dos empregados de curto prazo e particular enfoque no tratamento dos fundos de pensões.
A natureza, o propósito e o tratamento contabilístico das rubricas de capital e reservas.
Correção de erros e realização de estimativas (accruals).

Exercício prático

5ª Classe Virtual (1h00m)

Identificação, mensuração e comunicação das transações económicas e financeiras usando as normas contabilísticas
(continuação)

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

Exemplo de aplicação prática

6ª Classe Virtual (2h30m)

A preparação, a apresentação e análise de demonstrações financeiras para empresas comerciais

A demonstração de resultados: preparação e análise de conteúdo.
O balanço: distinção entre corrente e não corrente e análise das principais rubricas.

Exercício de aplicação prática

7ª Classe Virtual (2h30m)

A preparação, a apresentação e análise de demonstrações financeiras para empresas comerciais (continuação)

Demonstração de alterações em capital próprio: preparação e análise de conteúdo.
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O anexo: preparação e análise de conteúdo.

Exercício de aplicação prática

Casos exemplificativos

Avaliação online de conhecimentos (0h30m)

Objetivo:

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

Métodos pedagógicos

Exposições online pelo formador, complementadas com exercícios práticos e trocas de experiências e reflexões
interativas com o grupo de participantes para facilitar a aplicação dos conceitos adquiridos no contexto
profissional.

Pontos fortes

A abordagem 4REAL® e as várias etapas que constituem o percurso potenciam o maior envolvimento, compromisso
e suporte à transferência, nomeadamente o enfoque na performance.

Um percurso com forte componente prática que lhe permite:

Dominar as principais transações e melhorar a capacidade para comunicar os seus efeitos.



Best

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

Blended

Duração : 2 dias (18 horas) Referência : 169P

Preço : 1.050,00 € + IVA

Intra empresa : Sob consulta

A contabilidade geral e financeira assume cada vez mais relevância no processo interno e externo de comunicação de
informação económica e financeira, e é usada pelos financiadores como elemento de aferição do grau de risco para
efeitos de financiamento ou de investimento nas empresas.

Por essas razões, dominar as rubricas mais relevantes, com base na normalização contabilística em vigor, e saber
comunicar os seus efeitos torna-se indispensável para os profissionais da atualidade.

Através deste percurso de aprendizagem 4REAL® irá:

desenvolver, de forma personalizada e adaptada ao seu contexto real de trabalho, as suas competências no âmbito
da contabilidade geral e financeira,
melhorar as suas competências e performance na realização de tarefas concretas no contexto da sua organização.

https://www.cegoc.pt/curso-formacao/financas-fiscalidade-controlo/contabilidade-nivel-2-4real-2
https://www.cegoc.pt/abordagem-4real/


Objetivos

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

Preparar demonstrações financeiras;
Discutir a tratamento contabilístico de ativos não correntes e correntes, passivos, intangíveis, incluindo as
despesas de desenvolvimento, bem como o tratamento do Rédito, dos benefícios dos empregados, dos encargos
financeiros de financiamento e dos impostos correntes;
Compreender a aplicação nas normas legais relacionadas com os eventos em análise;
Saber comunicar o resultado do processo contabilístico através de demonstrações financeiras adequadamente
preparadas;
Interpretar e usar informação financeira para efeitos de tomada de decisão nos negócios.

Destinatários

Para quem

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

Pré-requisitos

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

https://www.cegoc.pt/curso-formacao/financas-fiscalidade-controlo/contabilidade-nivel-1-4real-blended
https://www.cegoc.pt/curso-formacao/financas-fiscalidade-controlo/contabilidade-nivel-1-4real-blended


Percurso de aprendizagem

Avaliação online de conhecimentos (0h30m)

Objetivos:

Mobilizar e comprometer os participantes no processo de desenvolvimento das competências necessárias para
dominar as rubricas mais relevantes, com base na normalização contabilística em vigor, e saber comunicar os
seus efeitos;
Ganhar autoconhecimento e autoconsciência sobre o seu grau de conhecimento inicial relativamente à aplicação
das normas de contabilidade e preparação das demonstrações financeiras*.

* A partir de um questionário pré-elaborado será determinado o grau de conhecimentos inicial de cada participante.
Com base nas respostas, os participantes serão informados das condições de frequência do programa ou sugerido
um programa alternativo.

1ª Classe Virtual (1h00m)

Conceitos e princípios relacionados com a preparação e apresentação de demonstrações financeiras

Conceitos relevantes da estrutura concetual da contabilidade.
Bases de apresentação de demonstrações financeiras.
As normas contabilísticas em vigor.
O processo contabilístico: identificação, reconhecimento, mensuração, apresentação e divulgações.
Estrutura e conteúdo das demonstrações financeiras.
Categorização das empresas.

Atividades digitais entre sessões

Desafios de aplicação prática

Interações à distância através do envio de desafios para aumentar o comprometimento com o percurso de
aprendizagem e estimular a transferência da aprendizagem para o contexto real de trabalho*.

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

1ª Sessão Presencial (1 dia / 7 horas)

Identificação, mensuração e comunicação das transações económicas e financeiras usando as normas contabilísticas

O tratamento contabilístico dos ativos não correntes:
Ativos fixos tangíveis: custo histórico, justo valor e determinação de depreciações e imparidades;
Intangíveis: Incluindo as despesas de desenvolvimento e o software e respetivas amortizações;
Investimentos financeiros: custo, método da equivalência patrimonial e justo valor;
Locações: operacionais vs. Financeiras.

O tratamento dos impostos correntes, com especial enfoque no registo e apuramento do IVA.
O rédito: reconhecimento e mensuração. As vendas, as prestações de serviços, os juros e os royalties.
Benefícios dos empregados de curto prazo e particular enfoque no tratamento dos fundos de pensões.
A natureza, o propósito e o tratamento contabilístico das rubricas de capital e reservas.
Correção de erros e realização de estimativas (accruals).
Encargos financeiros de financiamento: capitalização e uso do método do juro efetivo.

 



Exercícios práticos e outputs!

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

2ª Classe Virtual (1h00m)

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

2ª sessão presencial (1 dia / 7 horas)

A preparação, a apresentação e análise de demonstrações financeiras para empresas comerciais

A demonstração de resultados: preparação e análise de conteúdo.
O balanço: distinção entre corrente e não corrente e análise das principais rubricas.
Demonstração dos fluxos de caixa: distinção entre atividades (operacional, investimentos e financiamento) e
ligação com o balanço.
Demonstração de alterações em capital próprio: preparação e análise de conteúdo.
O anexo: preparação e análise de conteúdo.

 

Exercícios práticos e outputs!

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

3ª Classe Virtual (1h00m)

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

Avaliação online de conhecimentos (0h30m)

Objetivo:

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

Métodos pedagógicos

Este percurso preconiza o envolvimento ativo e constante do participante através de vários desafios, quer à
distância quer na sessão presencial. Combina diversificadas metodologias para potenciar a performance no
contexto de trabalho: estudos de caso, classes virtuais entre todos os participantes e o especialista Cegoc,
intercaladas com o processo de formação em sala, para facilitar a aplicação dos conceitos adquiridos e aferir as
práticas implementadas e desafios concretos de aplicação no contexto profissional.

Pontos fortes

A abordagem 4REAL® e as várias etapas que constituem o percurso potenciam o maior envolvimento,
compromisso e suporte à transferência, nomeadamente o enfoque na performance.
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Um percurso com forte componente prática que lhe permite:

Dominar as principais transações e melhorar a capacidade para comunicar os seus efeitos.



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

Presencial

Duração : 2 dias (14 horas) Referência : 897

Preço : 900,00 € + IVA

Intra empresa : Sob consulta

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

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

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

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

 

Objetivos

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

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

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


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

Destinatários

Para quem

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

Pré-requisitos

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

 

Percurso de aprendizagem

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

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

Propriedades de investimento usando o justo valor.
Investimentos financeiros:

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

Tratamento contabilístico das concentrações empresariais e partes relacionadas

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

Transações com impacto direto na demonstração de resultados

Subsídios e apoios das entidades públicas.
Efeitos das alterações em taxas de câmbio.
Impostos diferidos.

https://www.cegoc.pt/curso-formacao/financas-fiscalidade-controlo/contabilidade-nivel-2-4real-blended
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Eventos relacionados com a apresentação de demonstrações financeiras

Eventos subsequentes.
Matérias ambientais.

Métodos pedagógicos

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

Pontos fortes

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



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

Blended

Duração : 7 dias (58 horas) Referência : 1126

Preço : 2.650,00 € + IVA

Intra empresa : Sob consulta

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

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

Este percurso de aprendizagem 4REAL® permite aos participantes:

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

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

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


Objetivos

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

Compreender o papel e os princípios da contabilidade financeira;
Identificar, mensurar e comunicar eventos económicos e financeiros relacionados com a contabilidade;
Conhecer os tratamentos contabilísticos dos ativos fixos, dos inventários, das contas a receber e a pagar e vendas
e compras, dos registos em bancos e respetivas reconciliações bancárias;
Distinguir entre gastos de investimento e gastos correntes;
Conhecer e saber preparar um balanço e uma demonstração de resultados.
Preparar demonstrações financeiras;
Discutir a tratamento contabilístico de ativos não correntes e correntes, passivos, intangíveis, incluindo as
despesas de desenvolvimento, bem como o tratamento do Rédito, dos benefícios dos empregados, dos encargos
financeiros de financiamento e dos impostos correntes;
Compreender a aplicação nas normas legais relacionadas com os eventos em análise;
Saber comunicar o resultado do processo contabilístico através de demonstrações financeiras adequadamente
preparadas;
Interpretar e usar informação financeira para efeitos de tomada de decisão nos negócios.
Conhecer o tratamento contabilístico das operações mais complexas, relacionadas com o balanço e a
demonstração de resultados;
Discutir a tratamento contabilístico de ativos intangíveis, incluindo o goodwill, as propriedades de investimento e
os investimentos financeiros, incluindo os derivados de cobertura;
Compreender e saber aplicar as normas legais aos eventos em análise;
Saber identificar as incidências com efeitos contabilísticas das concentrações empresariais e partes relacionadas;
Saber distinguir eventos subsequentes com relevância e efeitos do impacto das operações empresariais no meio
ambiente.



Destinatários

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

Percurso de aprendizagem

Contabilidade Nível 1

Avaliação online de conhecimentos (0h30m)

Objetivos:

Mobilizar e comprometer os participantes no processo de desenvolvimento das competências necessárias para
dominar os principais conceitos e exercitar o registo e o controlo das principais operações contabilísticas;
Ganhar autoconhecimento e autoconsciência sobre o seu grau de conhecimento inicial sobre os conceitos
fundamentais de contabilidade financeira*.

* A partir de um questionário pré-elaborado será determinado o grau de conhecimentos inicial de cada participante.
Com base nas respostas, os participantes serão informados das condições de frequência do programa ou sugerido
um programa alternativo.

1ª Classe Virtual (2h00m)

Introdução à contabilidade

Definir e explicara contabilidade identificando as suas funções, âmbito e objetivos.
Diferenciação entre os diversos tipos de contabilidade (financeira, de gestão).
A clássica noção de gestão.
A noção de património.
As partidas dobradas em contabilidade.
A tributação com base na contabilidade e os conflitos com a contabilidade financeira.

Conceitos e princípios relacionados com a preparação e apresentação de demonstrações financeiras

A natureza, princípios e âmbito da contabilidade.
A natureza, princípios e objetivos financeiros e registos relacionados numa organização.
Os utilizadores da informação financeira e informação relacionada e as suas diversas necessidades.
As asserções subjacentes às demonstrações financeiras.
As características qualitativas das demonstrações financeiras.
Os elementos das demonstrações financeiras.
Critérios para o reconhecimento dos elementos das demonstrações financeiras.
Mensuração dos elementos das demonstrações financeiras.
O conceito de capital e sua manutenção.
A natureza, o papel e o significado das teorias contabilísticas e princípios.
Princípios da estrutura conceptual da contabilidade.
As normas contabilísticas em vigor.
O conceito e o papel da apresentação verdadeira e apropriada das demonstrações financeiras.

Atividades digitais entre sessões

Desafios de aplicação prática



Interações à distância através do envio de desafios para aumentar o comprometimento com o percurso de
aprendizagem e estimular a transferência da aprendizagem para o contexto real de trabalho*.

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

1ª Sessão Presencial (2 dias / 14 horas)

Conhecer a terminologia contabilística

Partidas dobradas e sistemas de contabilidade.
Introdução aos sistemas manuais e informáticos de registo contabilístico.
A noção de conta, subconta e sua movimentação.
O quadro de contas.
O balancete e sua interpretação.

Identificação, mensuração e comunicação das transações económicas e financeiras usando as normas contabilísticas

O tratamento contabilístico dos ativos correntes:
Caixa e depósitos e reconciliações bancárias;
Contas a receber e a pagar e reconciliação de saldos;
Os incobráveis e os efeitos contabilísticos e fiscais;
Acréscimos e diferimentos;
O processo de compras e o tratamento dos inventários.

O tratamento contabilístico dos ativos não correntes como tangíveis (fixos), intangíveis, e depreciações e
amortizações dos ativos fixos.
Tratamento fiscal das depreciações e amortizações.
O tratamento das vendas e o cálculo e registo de custo das vendas.
Os descontos, abatimentos e devoluções.
Cálculo e contabilização dos gastos com o pessoal (tipos de rendimentos, incidência de IRS e TSU).

 

Exercícios práticos e outputs!

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

2ª Classe Virtual (1h00m)

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

2ª sessão presencial (1 dia / 7 horas)

A preparação e a apresentação de demonstrações financeiras para empresas comerciais

A demonstração de resultados: compreender as várias rubricas e o significado dos resultados intermédios.
O balanço: distinção entre corrente e não corrente e compreensão das diversas rubricas.

 

Exercícios práticos e outputs!

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



3ª Classe Virtual (1h00m)

Facilitar a aplicação “on-the-job” dos principais conceitos, técnicas e ferramentas de contabilidade financeira.
Reforçar a performance individual de cada um dos participantes e de acordo com as suas necessidades;
Consolidar, detalhar e partilhar boas práticas na implementação dos conceitos fundamentais, ferramentas e
técnicas de contabilidade financeira, tendo em conta a realidade organizacional de cada participante.

Avaliação online de conhecimentos (0h30m)

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

Contabilidade Nível 2

Avaliação online de conhecimentos (0h30m)

Objetivos:

Mobilizar e comprometer os participantes no processo de desenvolvimento das competências necessárias para
dominar as rubricas mais relevantes, com base na normalização contabilística em vigor, e saber comunicar os
seus efeitos;
Ganhar autoconhecimento e autoconsciência sobre o seu grau de conhecimento inicial relativamente à aplicação
das normas de contabilidade e preparação das demonstrações financeiras*.

* A partir de um questionário pré-elaborado será determinado o grau de conhecimentos inicial de cada participante.
Com base nas respostas, os participantes serão informados das condições de frequência do programa ou sugerido
um programa alternativo.

1ª Classe Virtual (1h00m)

Conceitos e princípios relacionados com a preparação e apresentação de demonstrações financeiras

Conceitos relevantes da estrutura concetual da contabilidade.
Bases de apresentação de demonstrações financeiras.
As normas contabilísticas em vigor.
O processo contabilístico: identificação, reconhecimento, mensuração, apresentação e divulgações.
Estrutura e conteúdo das demonstrações financeiras.
Categorização das empresas.

Atividades digitais entre sessões

Desafios de aplicação prática

Interações à distância através do envio de desafios para aumentar o comprometimento com o percurso de
aprendizagem e estimular a transferência da aprendizagem para o contexto real de trabalho*.

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

1ª Sessão Presencial (1 dia / 7 horas)

Identificação, mensuração e comunicação das transações económicas e financeiras usando as normas contabilísticas

O tratamento contabilístico dos ativos não correntes:
Ativos fixos tangíveis: custo histórico, justo valor e determinação de depreciações e imparidades;



Intangíveis: Incluindo as despesas de desenvolvimento e o software e respetivas amortizações;
Investimentos financeiros: custo, método da equivalência patrimonial e justo valor;
Locações: operacionais vs. Financeiras.

O tratamento dos impostos correntes, com especial enfoque no registo e apuramento do IVA.
O rédito: reconhecimento e mensuração. As vendas, as prestações de serviços, os juros e os royalties.
Benefícios dos empregados de curto prazo e particular enfoque no tratamento dos fundos de pensões.
A natureza, o propósito e o tratamento contabilístico das rubricas de capital e reservas.
Correção de erros e realização de estimativas (accruals).
Encargos financeiros de financiamento: capitalização e uso do método do juro efetivo.

 

Exercícios práticos e outputs!

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

2ª Classe Virtual (1h00m)

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

2ª sessão presencial (1 dia / 7 horas)

A preparação, a apresentação e análise de demonstrações financeiras para empresas comerciais

A demonstração de resultados: preparação e análise de conteúdo.
O balanço: distinção entre corrente e não corrente e análise das principais rubricas.
Demonstração dos fluxos de caixa: distinção entre atividades (operacional, investimentos e financiamento) e
ligação com o balanço.
Demonstração de alterações em capital próprio: preparação e análise de conteúdo.
O anexo: preparação e análise de conteúdo.

 

Exercícios práticos e outputs!

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

3ª Classe Virtual (1h00m)

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

Avaliação online de conhecimentos (0h30m)

Objetivo:

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

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

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

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

Propriedades de investimento usando o justo valor.
Investimentos financeiros:

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

Tratamento contabilístico das concentrações empresariais e partes relacionadas

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

Transações com impacto direto na demonstração de resultados

Subsídios e apoios das entidades públicas.
Efeitos das alterações em taxas de câmbio.
Impostos diferidos.

Eventos relacionados com a apresentação de demonstrações financeiras

Eventos subsequentes.
Matérias ambientais.

Métodos pedagógicos

Este percurso preconiza o envolvimento ativo e constante do participante através de vários desafios, quer à
distância quer na sessão presencial. Combina diversificadas metodologias para potenciar a performance no
contexto de trabalho: estudos de caso, utilização de aplicações informáticas semelhantes às existentes no
mercado que recriam os ambientes organizacionais, classes virtuais entre todos os participantes e o especialista
Cegoc, intercaladas com o processo de formação em sala, para facilitar a aplicação dos conceitos adquiridos e
aferir as práticas implementadas e desafios concretos de aplicação no contexto profissional.

Pontos fortes

A abordagem 4REAL® e as várias etapas que constituem o percurso potenciam o maior envolvimento,
compromisso e suporte à transferência, nomeadamente o enfoque na performance.

Um percurso com forte componente prática que lhe permite:

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



Processamento salarial: impostos e contribuições
Definição de pacotes salariais, incidência fiscal e contributiva e declarações obrigatórias

Presencial

Duração : 2 dias (14 horas) Referência : 153

Preço : 850,00 € + IVA

Intra empresa : Sob consulta

O peso dos impostos e contribuições no custo do emprego tem suscitado a necessidade de construção de “pacotes”
salariais diferenciados.

Para se poder otimizar a incidência fiscal e contributiva é necessário conhecer as sujeições e isenções, as bases de
tributação, fiscal e contributiva, as condições a respeitar e as declarações a enviar.

Dominar os procedimentos para cumprimentos das obrigações declarativas torna-se indispensável para os profissionais
da atualidade, mitigando riscos de coimas e penalidades fiscais e contributivas.

Objetivos

No final da formação os participantes deverão ser capazes de:

Saber identificar os diversos tipos de “pacotes” salariais;
Conhecer as bases de incidência fiscal e contributiva e as isenções aplicáveis às remunerações;
Dominar as taxas aplicáveis e o processo de cálculo dos impostos e contribuições;
Saber otimizar o efeito fiscal e contributivo;
Saber aplicar os códigos nas diversas situações aplicáveis;
Conhecer o novo regime dos profissionais independentes;
Conhecer as obrigações declarativas e saber preencher os formulários disponibilizados pela AT e Segurança
Social.

Destinatários

Para quem

Contabilistas certificados, técnicos de contabilidade, fiscalidade e de recursos humanos.

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


Pré-requisitos

Conhecimentos elementares de fiscalidade, código contributivo e processamento salarial.

Percurso de aprendizagem

Remunerações: construção de “pacotes salariais”

A evolução do mercado de trabalho e o peso da tributação.
Tendências na remuneração do trabalho.
Remunerações baseadas no desempenho.
Remunerações em espécie: tipologia.

Processamento de remunerações em sede de IRS: categoria A

Conceito de remuneração e rendimentos não sujeitos.
Rendimentos isentos.
Remunerações em espécie.
Isenções e benefícios fiscais.
Retenção na fonte: rendimentos dispensados e taxas aplicáveis.
Obrigações declarativas:

Declaração mensal de remunerações: preenchimento e escolha dos códigos adequados;
Declaração anula de rendimentos.

Processamento e comunicações à AT.

Pagamento de honorários

Rendimentos sujeitos e isenções.
Emissão de faturas, recibos e faturas-recibos e sua anulação.
Retenção na fonte.
Benefícios fiscais.
Obrigações declarativas:

Modelo 10: preenchimento e escolha dos códigos apropriados;
Declaração anual de rendimentos.

Contribuições para a segurança social

Base de incidência contributiva.
Isenções e taxas aplicáveis.
Rendimentos em espécie.
Conceito de “regularidade”.
Cálculo das contribuições e preenchimento da declaração de remunerações.
O novo regime para o trabalho independente.

Métodos pedagógicos

Através da apreensão dos conhecimentos teóricos e aplicação prática em sala, com base em casos de estudo e
preenchimento declarativo nas aplicações da AT e da Segurança Social.

Pontos fortes

Um percurso de aprendizagem que o ajudará a:

Dominar os principais aspetos práticos no dia-a-dia das empresas;



Tel. 213 303 166
https://www.cegoc.pt/153
Criado em 22/12/2021

Cumprir as obrigações declarativas através das aplicações da AT e Segurança Social.



Planeamento Fiscal
Otimização fiscal e planeamento das incidências fiscais na tesouraria da empresa

Presencial

Duração : 2 dias (14 horas) Referência : 1239

Preço : 950,00 € + IVA

Intra empresa : Sob consulta

O elevado peso da fiscalidade na necessidade de arrecadação de receita do Estado tem criado uma complexa rede de
tributação e uma variada forma de impostos.

Torna-se, pois, necessário conhecer as incidências fiscais das diversas opções tomadas e os diversos caminhos e formas
de tributação alternativas, aproveitando os mecanismos legais para a obtenção de uma maior eficiência fiscal.

Os temas relevantes a tratar serão a tributação das empresas e dos grupos económicos, tributação da propriedade
imobiliária, IVA nas operações nacionais, intracomunitárias, importação e exportação (incluindo os regimes suspensivos),
operações financeiras e benefícios fiscais.

Dominar os requisitos fiscais e as oportunidades de maximizar a eficiência fiscal das empresas torna-se uma ferramenta
indispensável para os profissionais da atualidade.

Objetivos

No final da formação os participantes deverão ser capazes de:

Conhecer o esquema de tributação, as entidades de fiscalização e os mecanismos de defesa;
Dominar os conhecimentos relevantes para um adequado enquadramento das operações em sede de IRC, IVA,
IMI/IMT, Imposto Selo e benefícios fiscais;
Saber otimizar o efeito fiscal aplicando os diversos instrumentos legais.

Destinatários

Diretores financeiros, contabilistas certificados, tesoureiros e técnicos de contabilidade e fiscalidade.

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


Percurso de aprendizagem

Estrutura tributária em Portugal

A importância de receita fiscal e o peso no orçamento.
Breve análise dos principais impostos.
As autoridades de controlo e fiscalização.
O processo e procedimento tributário.
Mecanismos de defesa do contribuinte.
Planeamento fiscal vs. Evasão fiscal: considerações éticas e obrigações legais.

A tributação das empresas e dos grupos económicos

O IRC e a base de incidência.
Localização das operações.
Formas de determinação do imposto.
A tributação dos grupos de empresas.
Relevância dos preços de transferência e elaboração do dossier.
Benefícios fiscais em sede de IRC.
Estimativa de imposto e momento de pagamento.
Incidências na tesouraria.

Operações com relevância em IVA

Sujeição, isenções e localização das operações.
Base de incidência e taxas aplicáveis.
Regime suspensivo nas importações.
Operações intracomunitárias.
Momentos de pagamento e efeitos na tesouraria.

Tributação do património imobiliário

Uso ou aquisição: esquema tributário.
Sujeição, isenções e base de incidência contributiva.
Taxas de imposto e benefícios fiscais.
Tributação dos ganhos e tratamento das perdas.
Benefícios fiscais.
Momentos de pagamento.

Financiamento intra-grupo

Modalidades e formas de financiamento.
Tributação dos financiamentos e dos juros.
Isenções e requisitos legais a cumprir.
Momentos de pagamento e cálculo de imposto: planeamento de tesouraria.

Métodos pedagógicos

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

Pontos fortes

Um percurso de aprendizagem, com forte componente prática através da discussão e resolução de estudos de caso
atuais, que o ajudará a:
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dominar os principais aspetos fiscais relevantes das empresas;



Best

Fiscalidade aduaneira
Procedimentos aduaneiros no comércio internacional

Presencial

Duração : 2 dias (14 horas) Referência : 1240

Preço : 950,00 € + IVA

Intra empresa : Sob consulta

O Direito aduaneiro é uma peça chave no comércio internacional de mercadorias, no que respeita aos seus
procedimentos, valor aduaneiro, classificação, origem, pelo cumprimento das obrigações e formalidades aduaneiras.

Conhecer os aspetos mais relevantes deste processo é assim um imperativo para quem está inserido no comércio
internacional, prevenindo erros que possam resultar em penalidades e otimizando o processo técnico, logístico e
administrativo, com poupanças de tempo e recursos da organização, com elevados ganhos de competitividade.

Além disso, identificar os procedimentos aduaneiros no comércio internacional, com base na legislação existente, é uma
ferramenta fundamental e indispensável para os profissionais da atualidade.

Objetivos

No final da formação os participantes deverão ser capazes de:

Conhecer os diversos intervenientes no comércio internacional e o seu papel;
Identificar a legislação relevante, nacional e europeia, a sua aplicação a casos concretos e práticos;
Identificar os principais elementos que caracterizam o procedimento aduaneiro de importação e exportação, da
classificação pautal de mercadorias, valor aduaneiro e origem das mercadorias e dos demais procedimentos
aduaneiros.
Saber otimizar o processo logístico recorrendo aos procedimentos aduaneiros aplicáveis no comércio
internacional;
Aplicar a legislação nas diversas situações de intervenção aduaneira no comércio internacional;
Conhecer os procedimentos jurídicos a utilizar com a Autoridade Tributária e Aduaneira.

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

Diretores financeiros, Diretores de logística, contabilistas certificados, tesoureiros e técnicos de contabilidade e
fiscalidade e profissionais responsáveis por operações de logística e aduaneiras.

Percurso de aprendizagem

Enquadramento ao nível do comércio internacional

Identificar os diferentes “players” no comércio internacional e o papel das alfândegas.

Direito Aduaneiro

Conhecer a legislação da União Europeia e nacional.

Classificação pautal de mercadorias, valor aduaneiro e regras de origem

Identificar os três pilares aduaneiros e saber a sua aplicabilidade no procedimento aduaneiro no comércio
internacional.

Regimes aduaneiros

Conhecer os regimes aduaneiros e a sua utilização para as empresas.

Dívida aduaneira e garantias

Definir divida aduaneira e conhecer os tipos de garantia e as modalidades de pagamento existentes.

Legislação nacional aplicada à parte aduaneira

Conhecer a legislação nacional aplicada aos procedimentos aduaneiros.

Contencioso aduaneiro

Identificar os diplomas nacionais em sede de contencioso aduaneiro.

Métodos pedagógicos

Uma metodologia que inclui:

trocas de experiências práticas entre o grupo de participantes;
estudo de casos reais.

Pontos fortes

Um percurso de aprendizagem que o ajudará a:

dominar os principais aspetos práticos da fiscalidade aduaneira;
Conhecer os procedimentos aduaneiros, a classificação pautal de mercadorias, o valor aduaneiro e a origem das
mercadorias.



Apuramento do resultado tributável e preenchimento da Modelo 22
Correções fiscais ao resultado contabilístico, otimização fiscal e preenchimento da modelo 22

Presencial

Duração : 2 dias (14 horas) Referência : 214

Preço : 900,00 € + IVA

Intra empresa : Sob consulta

A fiscalidade tem assumido um papel cada vez mais relevante na vida diária das empresas. No caso das empresas
assume particular relevância o apuramento do IRC.

Conhecer os aspetos mais relevantes na transformação do resultado contabilístico em resultado tributável, apurar o
imposto e usar os benefícios fiscais é assim uma necessidade básica, prevenindo erros e otimizando o processo fiscal
com a possibilidade de obter poupanças de tempo e recursos da organização.

Por isso, dominar os aspetos mais relevantes e práticos do IRC e saber comunicar com a AT através do correto
preenchimento dos formulários, torna-se indispensável para os profissionais da atualidade.

Este curso pretende proporcionar aos formandos a aquisição de conhecimentos teóricos, com base nas alterações
relevantes, e práticos com exemplificação das consequências das alterações provocadas, com vista a permitir uma
completa aquisição de conhecimentos que permitam a obtenção de competências para realizar tarefas concretas no
correto apuramento do imposto corrente e demais obrigações acessórias.

Objetivos

No final da formação os participantes deverão ser capazes de:

Conhecer a incidência de IRC e o tratamento dos não residentes;
Dominar os conhecimentos necessários para uma correta aplicação do CIRC e efetuar as correções ao resultado
contabilístico;
Saber distinguir gastos não documentados e insuficientemente documentados, gastos não aceites, gastos
temporários e gastos corrigidos;
Apurar o imposto corrente, incluindo a tributação autónoma e as Derramas;
Usar os benefícios fiscais em IRC;
Conhecer as obrigações declarativas e saber preencher os formulários disponibilizados pela AT.

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


Destinatários

Para quem

Contabilistas certificados, técnicos de contabilidade e profissionais envolvidos no processo fiscal da empresa.

Pré-requisitos

Conhecimentos elementares de fiscalidade.

Percurso de aprendizagem

O IRC – Impostos sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas

Incidência e isenções.
Rendimentos tributáveis em Portugal: caso dos não residentes.
Regimes de tributação.
O caso das empresas em liquidação.

Determinação da Matéria Coletável

O resultado contabilístico e as variações patrimoniais positivas e negativas.
A especialização dos exercícios.
Tipos de correções ao resultado contabilístico:

O suporte documental e as evidências para efeitos fiscais;
Gastos não documentados e insuficientemente documentados;
Gastos não aceites;
Correções ao justo valor;
Mais e menos valias e benefícios fiscais;
Depreciações e amortizações;
Imparidades e provisões;
Rendimentos já tributados.

Dedução dos Prejuízos fiscais.
Benefícios fiscais.

O cálculo do imposto corrente

Taxa e redução de taxa.
Benefícios fiscais e o preenchimento do anexo.
A tributação autónoma: base de cálculo, taxas e preenchimento do quadro respetivo.
A derrama: Municipal e Estadual e preenchimento do anexo respetivo.
Pagamentos antecipados: Por Conta (PC), Especial por Conta (PEC) e retenção na fonte (RF).

Informações adicionais e obrigações acessórias.

Métodos pedagógicos

Através da apreensão dos conhecimentos teóricos, baseados nos Códigos, e aplicação prática em sala, com base
em casos de estudo e preenchimento declarativo nas aplicações da AT.

Pontos fortes

Um percurso de aprendizagem que o ajudará a:
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Dominar os principais aspetos práticos no cálculo do IRC das empresas;
Cumprir as obrigações declarativas através das aplicações da AT.

Pré-requisitos

Conhecimentos elementares fiscalidade.



Fiscalidade aplicada a não residentes
Tributação de não residentes e expatriados

Presencial

Duração : 1 dia ( 7 horas) Referência : 1147

Preço : 450,00 € + IVA

Intra empresa : Sob consulta

A frequência de tributação de expatriados e não residentes habituais tem aumentado por via da crescente mobilidade no
mercado laboral e intra-empresas.

Torna-se, pois, necessário conhecer as incidências fiscais e contributivas aplicáveis, e os benefícios que permitam
eliminar ou atenuar a dupla tributação dos rendimentos.

Dominar os procedimentos para cumprimentos das obrigações declarativas torna-se indispensável para os profissionais
da atualidade.

Objetivos

No final da formação os participantes deverão ser capazes de:

Conhecer os conceitos e definições relevantes;
Dominar os conhecimentos relevantes para um adequado enquadramento das operações com não residentes
habituais e expatriados;
Saber otimizar o efeito fiscal e contributivo;
Saber aplicar os códigos nas diversas situações aplicáveis;
Conhecer as obrigações declarativas e saber preencher os formulários disponibilizados pela AT e Segurança
Social.

Destinatários

Para quem

Contabilistas certificados, diretores financeiros, consultores fiscais e técnicos de fiscalidade.

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


Tel. 213 303 166
https://www.cegoc.pt/1147
Criado em 22/12/2021

Pré-requisitos

Conhecimentos elementares de fiscalidade, código contributivo e processamento salarial.

Percurso de aprendizagem

A mobilidade no mercado de trabalho

Conceitos relevantes.
Normas fiscais e contributivas aplicáveis.
Definição das condições de expatriado e residente não habitual.
Convenções e âmbito de aplicação.
Benefícios fiscais.

Expatriados

Tributação em Portugal, em sede de IRS, para os vários tipos de rendimentos.
Os casos do trabalho dependente e dos independentes.
Isenções e benefícios aplicáveis.
Dupla tributação e declaração de rendimentos.
Contribuições e isenções para efeitos de Seguranças Social.
Inscrição e obrigações declarativas.

Residentes não habituais

As diversas categorias de rendimentos.
Os rendimentos de trabalho dependente e independente.
Rendimentos isentos e sujeitos a tributação.
Taxas aplicáveis.
Obrigações declarativas para efeitos de IRS.
Enquadramento em segurança social e obrigações declarativas aplicáveis.

Métodos pedagógicos

Através da apreensão dos conhecimentos teóricos e aplicação prática em sala, com base em casos de estudo e
preenchimento declarativo nas aplicações da AT e da Segurança Social.

Pontos fortes

Um percurso de aprendizagem que o ajudará a:

Dominar os principais aspetos práticos no dia-a-dia das empresas;
Cumprir as obrigações declarativas através das aplicações da AT e Segurança Social.



New

Especialização em IVA e RITI
Operações com não residentes e regimes especiais

Presencial

Duração : 2 dias (14 horas) Referência : 1148

Preço : 900,00 € + IVA

Intra empresa : Sob consulta

O IVA é o imposto que mais receita arrecada para o Estado Português, assumido também um papel cada vez mais
relevante na vida comercial das empresas, com especial destaque na complexidade resultante das operações com não
residentes.

Conhecer os aspetos mais relevantes deste imposto, de matriz europeia, sobretudo quanto à localização das operações e
regimes suspensivos é assim uma necessidade importante, prevenindo erros que possam resultar em penalidades e
otimizando o processo administrativo com poupanças de tempo e recursos da organização.

Dominar os procedimentos nas transações internacionais, com base na legislação e nas interpretações da AT, torna-se
indispensável para os profissionais da atualidade.

Objetivos

No final da formação os participantes deverão ser capazes de:

Conhecer a legislação nacional e comunitária aplicável ao IVA;
Dominar os conhecimentos relevantes para um adequado enquadramento das operações com não residentes;
Saber otimizar o processo logístico para aproveitar as normas especiais aplicáveis nas transações internacionais;
Aplicar os códigos nas diversas situações correntes das organizações;
Conhecer as obrigações declarativas e saber preencher os formulários disponibilizados pela AT.

Destinatários

Para quem

Contabilistas certificados, técnicos de contabilidade e profissionais envolvidos no processo fiscal da empresa.

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


Pré-requisitos

Conhecimentos elementares de fiscalidade.

Percurso de aprendizagem

Legislação relevante

Diretiva comunitária.
Código do IVA e RITI.
Ofício e informações vinculativas.

O IVA na transmissão de bens

Conceito de transmissão de bens e operações assimiladas.
Localização das operações.
Operações fora do campo de imposto.
Operações triangulares e falsas triangulares.
Regimes suspensivos.
Vendas à distância.
Aquisição de viaturas.
Isenções.
Facto gerador e exigibilidade.
Valor tributável e a taxa aplicável.
Regularizações.

O IVA nas prestações de serviços

O carácter residual das prestações de serviços e as assimilações.
Regras de localização das operações.
Operações com não residentes.
O caso dos Royalties.
Valor tributável e taxa aplicável.
Regularizações.

Regimes especiais

Regime de isenção.
Regime forfetário dos produtores agrícolas.
Regime dos pequenos retalhistas.
Regime de tributação dos combustíveis líquidos aplicável aos revendedores.

As obrigações dos sujeitos passivos

Declarativas: anuais, recapitulativas e periódicas.
Inscrição, alterações e cessação.
Os requisitos legais dos documentos:

O conteúdo mínimo;
A forma;
Os sistemas de faturação;
O SAF T - PT.
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Métodos pedagógicos

Através da apreensão dos conhecimentos teóricos numa base à distância e aplicação prática em sala, com base
em casos de estudo e preenchimento declarativo nas aplicações da AT.

Pontos fortes

Um percurso de aprendizagem que o ajudará a:

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



Best Full Digital

Gerir a fiscalidade da empresa: IRC - IVA - IRS - 4REAL®
Aplicação prática dos impostos à realidade empresarial

Á distância

Duração : 19 horas Referência : 105

Preço : 1.050,00 € + IVA

Intra empresa : (desde) 3.500,00 € + IVA

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

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

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

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

https://www.cegoc.pt/curso-formacao/financas-fiscalidade-controlo/gerir-a-fiscalidade-da-empresa-irc-iva-irs-4real-presencial
https://www.cegoc.pt/abordagem-4real/


Objetivos

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

Conhecer a organização do sistema fiscal Português e o peso relativos dos três principais impostos;
Dominar os conhecimentos básicos para aplicação dos Códigos do IVA, IRC e IRS, na ótica das empresas;
Aplicar os códigos nas diversas situações correntes das organizações;
Conhecer as obrigações declarativas e saber preencher os formulários disponibilizados pela AT.

Destinatários

Contabilistas certificados, técnicos de contabilidade e profissionais envolvidos no processo fiscal da empresa.

Percurso de aprendizagem

Avaliação online de conhecimentos (0h30m)

Objetivos:

Mobilizar e comprometer os participantes no processo de desenvolvimento das competências necessárias para
melhor entenderem os efeitos económicos e financeiros das suas decisões;
Ganhar autoconhecimento e autoconsciência sobre o seu grau de conhecimento inicial relativamente aos impostos
em causa e com base na legislação e nas interpretações da AT *.

* A partir de um questionário pré-elaborado será determinado o grau de conhecimentos inicial de cada participante.
Com base nas respostas, os participantes serão informados das condições de frequência do programa ou sugerido
um programa alternativo.

1ª Classe Virtual (1h00m)

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.

2ª Classe Virtual (2h00m)

IVA – Imposto sobre o valor acrescentado

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

isenções completas ou taxa zero;
isenções incompletas.

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

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

O Direito à dedução.
As regularizações do imposto.

3ª Classe Virtual (1h30m)

IVA – Imposto sobre o valor acrescentado (continuação)

Exercício de aplicação, cálculos

4ª Classe Virtual (2h00m)

IVA – Imposto sobre o valor acrescentado (continuação)

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.

Exercício de aplicação, preenchimento das declarações

5ª Classe virtual (1h30m)

IVA – Imposto sobre o valor acrescentado (continuação)

RITI e operações com não residentes

Exercício prático, cálculos e declarações

6ª Classe Virtual (3h00m)

O IRS – Impostos sobre o Rendimento das Pessoas Singulares



Incidência Real e Pessoal.
Tipologia/Categoria dos rendimentos.

Exercício de aplicação, cálculos

7ª Classe Virtual (1h30m)

O IRS – Impostos sobre o Rendimento das Pessoas Singulares (continuação)

Os rendimentos empresariais e profissionais:
Âmbito dos rendimentos;
Retenção na fonte;
Emissão de Faturas ou Fatura/Recibo;
Obrigações declarativas.

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

8ª Classe Virtual (2h00m)

O IRC – Impostos sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas

Incidência.
Isenções.
Determinação da Matéria Coletável.
As principais correções fiscais:

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

9ª Classe Virtual (2h00m)

O IRC – Impostos sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (continuação)

Exercício de aplicação, cálculos

10ª Classe Virtual (2h00m)

O IRC – Impostos sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (continuação)

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

Exercício de aplicação, preenchimento da modelo 22

Avaliação online de conhecimentos (0h30m)

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

Métodos pedagógicos

Exposições online pelo formador, complementadas com exercícios práticos e trocas de experiências e reflexões
interativas com o grupo de participantes para facilitar a aplicação dos conceitos adquiridos no contexto
profissional.

Pontos fortes

Um percurso que lhe permite:

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



Best

Gerir a fiscalidade da empresa: IRC - IVA - IRS - 4REAL®
Aplicação prática dos impostos à realidade empresarial

Blended

Duração : 3 dias (25 horas) Referência : 105P

Preço : 1.200,00 € + IVA

Intra empresa : Sob consulta

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

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

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

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

https://www.cegoc.pt/curso-formacao/financas-fiscalidade-controlo/gerir-a-fiscalidade-da-empresa-irc-iva-irs-4real-2
https://www.cegoc.pt/abordagem-4real/


 

Objetivos

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

Conhecer a organização do sistema fiscal Português e o peso relativos dos três principais impostos;
Dominar os conhecimentos básicos para aplicação dos Códigos do IVA, IRC e IRS, na ótica das empresas;
Aplicar os códigos nas diversas situações correntes das organizações;
Conhecer as obrigações declarativas e saber preencher os formulários disponibilizados pela AT.

Destinatários

Contabilistas certificados, técnicos de contabilidade e profissionais envolvidos no processo fiscal da empresa.

Percurso de aprendizagem

Avaliação online de conhecimentos (0h30m)

Objetivos:

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



* A partir de um questionário pré-elaborado será determinado o grau de conhecimentos inicial de cada participante.
Com base nas respostas, os participantes serão informados das condições de frequência do programa ou sugerido
um programa alternativo.

1ª Classe Virtual (1h00m)

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,

Atividades digitais entre sessões

Desafios de aplicação prática

Interações à distância através do envio de desafios para aumentar o comprometimento com o percurso de
aprendizagem e estimular a transferência da aprendizagem para o contexto real de trabalho*.

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

1ª Sessão Presencial (2 dias / 14 horas)

IVA – Imposto sobre o valor acrescentado

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

isenções completas ou taxa zero;
isenções incompletas.

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

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

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

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

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



IRS – Impostos sobre o Rendimento das Pessoas Singulares

Incidência Real e Pessoal.
Tipologia/Categoria dos rendimentos.
Os rendimentos empresariais e profissionais:

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

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

 

Exercícios práticos e outputs!

Aplicação prática através da resolução de estudos de caso.

2ª Classe Virtual (1h00m)

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

2ª Sessão Presencial (1 dia / 7 horas)

IRC – Impostos sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas

Incidência.
Isenções.
Determinação da Matéria Coletável.
As principais correções fiscais:

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

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

 

Exercícios práticos e outputs!

Aplicação prática através da resolução de estudos de caso.

3ª Classe Virtual (1h00m)

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

Avaliação online de conhecimentos (0h30m)

Objetivo:

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

 

Métodos pedagógicos

Este percurso preconiza o envolvimento ativo e constante do participante através de vários desafios, quer à
distância quer na sessão presencial. Combina diversificadas metodologias para potenciar a performance no
contexto de trabalho: estudos de caso e preenchimento declarativo nas aplicações da AT na sessão presencial,
utilização de software próprio que recria os ambientes organizacionais, classes virtuais entre todos os
participantes e o especialista Cegoc, intercaladas com o processo de formação em sala, para facilitar a aplicação
dos conceitos adquiridos e aferir as práticas implementadas e desafios concretos de aplicação no contexto
profissional.

Pontos fortes

A abordagem 4REAL® e as várias etapas que constituem o percurso potenciam o maior envolvimento,
compromisso e suporte à transferência, nomeadamente o enfoque na performance.
Um percurso que lhe permite:

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



Avaliação do risco de crédito
Gestão do crédito e controlo de cobranças

Presencial

Duração : 1 dia ( 7 horas) Referência : 086

Preço : 450,00 € + IVA

Intra empresa : Sob consulta

Constituindo a concessão de crédito uma necessidade corrente na atividade comercial, torna-se importante determinar
as condições e definir processos para uma adequada avaliação prévia com vista a mitigar riscos de incumprimentos.

Para além dos requisitos prévios, é igualmente importante preparar as pessoas e os processos para um
acompanhamento sistemático do devedor e identificar sinais de alerta, com vista a agir tempestivamente a uma
possibilidade de incumprimento. Acresce a necessidade de, caso o risco se confirme, conhecer os mecanismos para a
recuperação de crédito.

Objetivos

No final da formação os participantes deverão ser capazes de:

Conhecer os indicadores de capacidade económica e financeira dos devedores;
Dominar os processos relativos à gestão de risco e os instrumentos de mitigação existentes;
Saber estruturar o departamento, e respetivas funções, relacionadas com a gestão do crédito;
Identificar os sinais de risco relevantes;
Conhecer os procedimentos legais aplicáveis à recuperação do crédito e as implicações fiscais;
Saber agir perante credores sob um PER.

Destinatários

Responsáveis administrativos e financeiros, profissionais do controlo de crédito a clientes, comerciais e gestores
de unidades de negócio.

Percurso de aprendizagem

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.
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.

Métodos pedagógicos

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



Tel. 213 303 166
https://www.cegoc.pt/086
Criado em 22/12/2021

Pontos fortes

Um programa que lhe permite:

Conhecer os fatores relevantes para mitigar riscos de crédito;
Saber agir em situações de provável incumprimento dos devedores.



Recuperação de crédito: etapas e princípios do processo negocial
Negociar acordos extrajudiciais

Presencial

Duração : 2 dias (14 horas) Referência : 596

Preço : 850,00 € + IVA

Intra empresa : Sob consulta

A recuperação de Crédito Vencido continua a ser uma atividade fundamental para melhorar o cash-flow das empresas e
diminuir o risco associado ao crédito. 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 desenvolver as suas competências negociais no contexto específico de uma
situação de incumprimento, de forma a serem capazes de 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.

Objetivos

No final da formação os participantes deverão ser capazes de:

distinguir os comportamentos que potenciam a satisfação e fidelização do cliente;
comunicar eficazmente com o cliente;
preparar um contacto de recuperação de crédito em função do cliente;
conduzir um contacto de recuperação de crédito recorrendo à persuasão e à negociação como forma de
salvaguardar a margem e a rendibilidade da empresa;
lidar com as especificidades dos diferentes tipos de clientes e das situações de rutura.

Destinatários

Todos os profissionais que desenvolvam a atividade de recuperação extrajudicial de créditos vencidos
(presencialmente ou por telefone).

Percurso de aprendizagem

Reconhecer a importância da atividade de recuperação de crédito no seio da Organização

O contacto de Recuperação Extrajudicial de Crédito como um Incidente Crítico.

https://www.cegoc.pt/curso-formacao/financas-fiscalidade-controlo/recuperacao-de-credito-etapas-e-principios-do-processo-negocial-2


As partes envolvidas na Regularização Extrajudicial de Situações de Incumprimento e os comportamentos chave a
adotar.

Conduzir um contacto de recuperação extrajudicial de crédito vencido

Os três momentos 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.

Os diferentes perfis do Cliente devedor e a adequação da estratégia por parte do recuperador.

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:

as perguntas a colocar;
as estratégias a adotar.

Como persuadir o cliente a proceder ao pagamento do total do montante em atraso, sem recorrer a qualquer
negociação:

as Ferramentas-Chave para persuadir o interlocutor;
as perguntas e a reformulação enquanto instrumentos de persuasão;
as características da argumentação e a escolha dos argumentos face à situação do cliente: duche quente
versus duche frio;
as objeções do cliente: como antecipar e resolver.

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:

reforçar o objetivo do contacto;
usar a argumentação para apoiar as propostas e contrapropostas;
para cada concessão uma contrapartida: saber definir, apresentar e controlar a troca de concessões mediante
contrapartidas;
controlar o desenrolar e o fecho da negociação.

O que fazer quando o cliente não quer cooperar?

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.

Reagir às especificidades dos clientes e das situações

Lidar eficazmente com os diferentes perfis do Cliente devedor:
o devedor que apresenta expedita e imediatamente uma solução;
o devedor que “se rende” aos argumentos do recuperador.

O caso específico da rutura de acordo:
como enquadrar a situação e conduzir o contacto.

Métodos pedagógicos

Centrada na partilha de experiências, este curso alterna os contributos teóricos e as reflexões entre o grupo de
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participantes:
exposições pelo formador, complementadas com exercícios, trocas de experiências e reflexões com o grupo de
participantes;
exercícios de simulação para treino das técnicas abordadas.

Pontos fortes

Uma abordagem prática e atual que visa incrementar o número de acordos extrajudiciais no âmbito da atividade
de recuperação de crédito.



Best Full Digital

Finanças para não financeiros - 4REAL®
O fundamental das finanças empresariais

Á distância

Duração : 15 horas Referência : 127

Preço : 950,00 € + IVA

Intra empresa : (desde) 3.000,00 € + IVA

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

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

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

https://www.cegoc.pt/curso-formacao/financas-fiscalidade-controlo/financas-para-nao-financeiros-4real-presencial
https://www.cegoc.pt/abordagem-4real/


Objetivos

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

Conhecer e compreender os conceitos financeiros mais relevantes;
Apreciar o impacto das decisões quotidianas sobre os resultados globais das empresas;
Dominar o processo orçamental, calculando as suas principais componentes de: negócio, de financiamento e de
investimento;
Saber elaborar demonstrações financeiras previsionais.

Destinatários

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

Percurso de aprendizagem

Avaliação online de conhecimentos (0h30m)

Objetivos:

Mobilizar e comprometer os participantes no processo de desenvolvimento das competências necessárias para
melhor entenderem os efeitos económicos e financeiros das suas decisões;
Ganhar autoconhecimento e autoconsciência sobre o seu grau de conhecimento inicial relativamente às temáticas
financeiras*.

* A partir de um questionário pré-elaborado será determinado o grau de conhecimentos inicial de cada participante.
Com base nas respostas, os participantes serão informados das condições de frequência do programa ou sugerido
um programa alternativo.

1ª Classe virtual (1h00m)

Posição financeira: Compreender o Balanço

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

Desempenho: A demonstração de resultados

Ligação com o balanço.
Os rendimentos.
Os gastos.
Os resultados intermédios e sua interpretação.

2ª Classe virtual (2h30m)

A construção do balanço e da demonstração de resultados: exemplos



Tesouraria: A demonstração de fluxos de caixa

Diferenças entre rendimentos e recebimentos, gastos e pagamentos.
Os fluxos de entrada e os fluxos de saída.
Classificação das atividades: Operacional, Financiamento e Investimento.

A prestação de contas em Portugal

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

Exercícios de aplicação, cálculos

3ª Classe virtual (1h30m)

Apreciar o equilíbrio financeiro de uma empresa

Diferenças entre fato económico e fato financeiro.
Conhecer e aplicar os indicadores chave:

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

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

Exercício de aplicação, cálculos e interpretação

4ª Classe virtual (2h30m)

Compreender o impacto económico e financeiro das ações comerciais

Determinar o ciclo de exploração e as suas componentes.
Prazo médio de recebimentos:

Políticas de concessão de crédito;
Incobráveis e recuperação de créditos.

O prazo médio de pagamentos:
O preço de compra e suas componentes.

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

Exercício de aplicação, cálculos e interpretação

5ª Classe virtual (2h00m)

Agir sobre a rentabilidade

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

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

Avaliar o equilíbrio económico.
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Exercício de aplicação, cálculos e interpretação

6ª Classe virtual (1h30m)

Estudo de caso: Construir um quadro de bordo (“Tableaux de Bord”)

Construir um quadro de indicadores eficaz para pilotar uma unidade de negócio.

7ª Classe virtual (3h00m)

Construir um orçamento

Saber utilizar e construir um orçamento:
O processo orçamental;
A descentralização orçamental.

Estabelecer previsões dos vários orçamentos:
Do negócio:

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

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

Do financiamento:
Síntese financeira da exploração;
Financiamento das necessidades de tesouraria.

Elaboração dos mapas previsionais.

Exercício de aplicação, cálculos

Avaliação online de conhecimentos (0h30m)

Objetivo:

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

Métodos pedagógicos

Exposições online pelo formador, complementadas com exercícios práticos e trocas de experiências e reflexões
interativas com o grupo de participantes para facilitar a aplicação dos conceitos adquiridos no contexto
profissional.

Pontos fortes

Um percurso 100% digital que lhe permite:

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



Best

Finanças para não financeiros - 4REAL®
O fundamental das finanças empresariais

Blended

Duração : 2 dias (18 horas) Referência : 127P

Preço : 1.050,00 € + IVA

Intra empresa : Sob consulta

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

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

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

https://www.cegoc.pt/curso-formacao/financas-fiscalidade-controlo/financas-para-nao-financeiros-4real
https://www.cegoc.pt/abordagem-4real/


Objetivos

No final da formação os participantes deverão ser capazes de:

Conhecer e compreender os conceitos financeiros mais relevantes;
Apreciar o impacto das decisões quotidianas sobre os resultados globais das empresas;
Dominar o processo orçamental, calculando as suas principais componentes de: negócio, de financiamento e de
investimento;
Saber elaborar demonstrações financeiras previsionais.

Destinatários

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

Percurso de aprendizagem

Avaliação online de conhecimentos (0h30m)

Objetivos:

Mobilizar e comprometer os participantes no processo de desenvolvimento das competências necessárias para
melhor entenderem os efeitos económicos e financeiros das suas decisões;
Ganhar autoconhecimento e autoconsciência sobre o seu grau de conhecimento inicial relativamente às temáticas
financeiras*.



* A partir de um questionário pré-elaborado será determinado o grau de conhecimentos inicial de cada participante.
Com base nas respostas, os participantes serão informados das condições de frequência do programa ou sugerido
um programa alternativo.

1ª Classe Virtual (1h00m)

Posição financeira: compreender o balanço

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

Desempenho: A demonstração de resultados

Ligação com o balanço.
Os rendimentos.
Os gastos.
Os resultados intermédios e sua interpretação.

Atividades digitais entre as sessões

Desafios de aplicação prática

Interações à distância através do envio de desafios para aumentar o comprometimento com o percurso de
aprendizagem e estimular a transferência da aprendizagem para o contexto real de trabalho*.

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

1ª Sessão Presencial (1 dia / 7 horas)

Conhecer conceitos financeiros

A construção do balanço e da demonstração de resultados:
Noção de conta e sua movimentação;
O balancete;
Análise de conteúdo do balanço e demonstração de resultados;
Exercícios de aplicação prática.

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

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

Apreciar o equilíbrio financeiro de uma empresa

Diferenças entre fato económico e fato financeiro.
Conhecer e aplicar os indicadores chave:



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

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

 

Compreender o impacto económico e financeiro das ações comerciais

Determinar o ciclo de exploração e as suas componentes.
Prazo médio de recebimentos:
Políticas de concessão de crédito:

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

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

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

Agir sobre a rentabilidade:
Identificar as componentes da rentabilidade:

Interpretar os vários resultados e margens;
Conduzir ações de melhoria de desempenho (performance);

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

Avaliar o equilíbrio económico.

 

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

 

2ª Classe Virtual (1h00m)

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

2ª Sessão Presencial (1 dia / 7 horas)

Construir um orçamento

Saber utilizar e construir um orçamento:
O processo orçamental;
A descentralização orçamental;
A previsão das atividades: articulação e interligação entre os diversos orçamentos parcelares.

Estabelecer previsões dos vários orçamentos:
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Do negócio:
O orçamento comercial;
O orçamento de produção;
O orçamento de gastos gerais;
O Orçamento de gastos com o pessoal;

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

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

Elaboração dos mapas previsionais.

 

Exercícios práticos e outputs!
Construir um orçamento.

3ª Classe Virtual (1h00m)

Facilitar a aplicação “on-the-job” dos conceitos, ferramentas e técnicas fundamentais das finanças empresariais;
Reforçar a performance individual de cada um dos participantes e de acordo com as suas necessidades;
Consolidar, detalhar e partilhar boas práticas na implementação dos conceitos, técnicas e ferramentas financeiras
de acordo com a realidade organizacional de cada participante.

Avaliação online de conhecimentos (0h30m)

Objetivo:

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

Métodos pedagógicos

Este percurso preconiza o envolvimento ativo e constante do participante através de vários desafios, quer à
distância quer na sessão presencial. Combina diversificadas metodologias para potenciar a performance no
contexto de trabalho: estudos de caso, utilização de software próprio que recria os ambientes organizacionais,
classes virtuais entre todos os participantes e o especialista Cegoc, intercaladas com o processo de formação em
sala, para facilitar a aplicação dos conceitos adquiridos e aferir as práticas implementadas e desafios concretos de
aplicação no contexto profissional.

Pontos fortes

A abordagem 4REAL® e as várias etapas que constituem o percurso potenciam o maior envolvimento,
compromisso e suporte à transferência, nomeadamente o enfoque na performance.
Um percurso que lhe permite:

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



Cash-Management
Os métodos, as previsões, a gestão e o controlo de tesouraria

Presencial

Duração : 2 dias (14 horas) Referência : 085

Preço : 900,00 € + IVA

Intra empresa : Sob consulta

A gestão de tesouraria é um dos elementos chave na gestão de uma organização. Planear para poder controlar e
conhecer o custo efetivo das diversas operações são elementos relevantes para a otimização dos recursos financeiros.

A par das previsões é necessário conhecer as diversas opções para mitigar o risco de “default”, nomeadamente os
produtos disponíveis no mercado de futuros e opções. Para os grupos há outras formas de gestão de tesouraria que é
necessário conhecer para poder aplicar, incluindo o cash pooling.

Objetivos

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

Identificar os elementos relevantes para construir as previsões de tesouraria;
Dominar os conceitos relevantes e determinar o custo do financiamento;
Preparar um dossier de financiamento a entregar nas instituições financeiras;
Identificar os riscos relevantes e escolher os instrumentos adequados à sua mitigação;
Conhecer as técnicas de financiamento intragrupo.

Destinatários

Para quem

Administradores de empresas, diretores financeiros, tesoureiros, técnicos de finanças empresariais, contabilistas
certificados e analistas financeiros.

Pré-requisitos

https://www.cegoc.pt/curso-formacao/financas-fiscalidade-controlo/cash-management-digital
https://www.cegoc.pt/creditos-occ/


Conhecimentos elementares da área financeira.

Percurso de aprendizagem

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 diversas taxas e a taxa anual efetiva global (TAEG): o 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 dos financiamentos e 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 dossier.
Elementos sobre os negócios:

O balanço e a demonstração de resultados 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 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.
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As diferentes técnicas de centralização, procedimentos de rede.
As normas para a implementação de uma tesouraria centralizada.
O “Netting”.

Aferir as novas técnicas de gestão de tesouraria

O caso do cash pooling:
“Target and zero balancing”;
“Notional pooling”.

Métodos pedagógicos

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

Pontos fortes

Um percurso de aprendizagem que lhe irá permitir:

Dominar os principais termos e conceitos usados em finanças empresariais;
Saber determinar o custo efetivo do financiamento e as diferentes fontes;
Conhecer os processos de planeamento, controlo e otimização da tesouraria.



Full Digital

Cash-Management
Os métodos, as previsões, a gestão e o controlo de tesouraria

Á distância

Duração : 10 horas Referência : 085E

Preço : 800,00 € + IVA

Intra empresa : Sob consulta

A gestão de tesouraria é um dos elementos chave na gestão de uma organização. Planear para poder controlar e
conhecer o custo efetivo das diversas operações são elementos relevantes para a otimização dos recursos financeiros.

A par das previsões é necessário conhecer as diversas opções para mitigar o risco de “default”, nomeadamente os
produtos disponíveis no mercado de futuros e opções. Para os grupos há outras formas de gestão de tesouraria que é
necessário conhecer para poder aplicar, incluindo o cash pooling.

Objetivos

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

Identificar os elementos relevantes para construir as previsões de tesouraria;
Dominar os conceitos relevantes e determinar o custo do financiamento;
Preparar um dossier de financiamento a entregar nas instituições financeiras;
Identificar os riscos relevantes e escolher os instrumentos adequados à sua mitigação;
Conhecer as técnicas de financiamento intragrupo.

https://www.cegoc.pt/curso-formacao/financas-fiscalidade-controlo/cash-management
https://www.cegoc.pt/creditos-occ/


Destinatários

Para quem

Administradores de empresas, diretores financeiros, tesoureiros, técnicos de finanças empresariais, contabilistas
certificados e analistas financeiros.

Pré-requisitos

Conhecimentos elementares da área financeira.

Percurso de aprendizagem

1ª Classe Virtual (2h30m)

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 diversas taxas e a taxa anual efetiva global (TAEG): o 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 dos financiamentos e o plano de leasing.

2ª Classe Virtual (2h30m)

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 dossier.
Elementos sobre os negócios:

O balanço e a demonstração de resultados 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.

3ª Classe Virtual (2h30m)

Otimizar as cobranças e os pagamentos de operações de comércio externo

As técnicas e possibilidades existentes.
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As transferências 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.

4ª Classe Virtual (2h30m)

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 implementação de uma tesouraria centralizada.
O “Netting”.

Aferir as novas técnicas de gestão de tesouraria

O caso do cash pooling:
“Target and zero balancing”;
“Notional pooling”.

Métodos pedagógicos

Uma metodologia que inclui exposições online pelo formador, complementadas com exercícios práticos e trocas
de experiências e reflexões interativas com o grupo de participantes que permitem o treino de técnicas e
ferramentas alinhadas com as melhores práticas de mercado, bem como a consolidação dos conceitos;

Pontos fortes

Um percurso de aprendizagem que lhe irá permitir:

Dominar os principais termos e conceitos usados em finanças empresariais;
Saber determinar o custo efetivo do financiamento e as diferentes fontes;
Conhecer os processos de planeamento, controlo e otimização da tesouraria.



Cobranças difíceis e recuperação de incobráveis
Saber recuperar dívidas e atrasos de pagamento e conhecer os impactos dos acordos estabelecidos

Presencial

Duração : 3 dias (21 horas) Referência : 208

Preço : 1.050,00 € + IVA

Intra empresa : Sob consulta

Na atividade económica atual o crédito é um elemento natural e a recuperação de Crédito Vencido continua a ser uma
atividade fundamental para melhorar o cash-flow das empresas e diminuir o risco associado ao crédito. 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.

Contudo, ao conceder crédito, as empresas assumem riscos financeiros e económicos, originando também uma
necessidade de financiamento para cobertura de diferenças entre prazos de recebimento e de pagamentos operacionais.

Este curso permite aos participantes:

desenvolver as suas competências negociais no contexto específico de uma situação de incumprimento, de forma a
serem capazes de 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.
conhecer as implicações que resultam do crédito concedido e os produtos financeiros existentes para uma adequada
cobertura de eventuais défices daí resultantes, bem como os direitos legais que estão previstos na legislação
nacional.

Objetivos

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

distinguir os comportamentos que potenciam a satisfação e fidelização do cliente;
comunicar eficazmente com o cliente;
preparar um contacto de recuperação de crédito em função do cliente;
conduzir um contacto de recuperação de crédito recorrendo à persuasão e à negociação como forma de
salvaguardar a margem e a rendibilidade da empresa;
lidar com as especificidades dos diferentes tipos de clientes e das situações de rutura;
compreender os efeitos económicos e financeiros da concessão de crédito e da eventualidade de não cobrança;
dominar os aspetos legais e saber calcular os juros devidos pelos atrasos no pagamento;
conhecer os diversos instrumentos existentes para a cobertura de eventuais défices de tesouraria derivados do
crédito concedido e os instrumentos de cobertura do risco.



Destinatários

Responsáveis administrativos e financeiros, profissionais do controlo de crédito a clientes, comerciais e gestores
de unidades de negócio, bem como profissionais que desenvolvam a atividade de recuperação extrajudicial de
créditos vencidos (presencialmente ou por telefone).

Percurso de aprendizagem

Recuperação de crédito: etapas e princípios do processo negocial

Reconhecer a importância da atividade de recuperação de crédito no seio da Organização

O contacto de Recuperação Extrajudicial de Crédito como um Incidente Crítico.
As partes envolvidas na Regularização Extrajudicial de Situações de Incumprimento e os comportamentos chave a
adotar.

Conduzir um contacto de recuperação extrajudicial de crédito vencido

Os três momentos 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.

Os diferentes perfis do Cliente devedor e a adequação da estratégia por parte do recuperador.

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:

as perguntas a colocar;
as estratégias a adotar.

Como persuadir o cliente a proceder ao pagamento do total do montante em atraso, sem recorrer a qualquer
negociação:

as Ferramentas-Chave para persuadir o interlocutor;
as perguntas e a reformulação enquanto instrumentos de persuasão;
as características da argumentação e a escolha dos argumentos face à situação do cliente: duche quente
versus duche frio;
as objeções do cliente: como antecipar e resolver.

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:

reforçar o objetivo do contacto;
usar a argumentação para apoiar as propostas e contrapropostas;
para cada concessão uma contrapartida: saber definir, apresentar e controlar a troca de concessões mediante
contrapartidas;
controlar o desenrolar e o fecho da negociação.

O que fazer quando o cliente não quer cooperar?



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.

Reagir às especificidades dos clientes e das situações

Lidar eficazmente com os diferentes perfis do Cliente devedor:
o devedor que apresenta expedita e imediatamente uma solução;
o devedor que “se rende” aos argumentos do recuperador.

O caso específico da rutura de acordo:
como enquadrar a situação e conduzir o contacto.

Contas a receber: aspetos económicos, financeiros e legais

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?

Métodos pedagógicos

Centrada na partilha de experiências, este curso alterna os contributos teóricos e as reflexões entre o grupo de
participantes:
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exposições pelo formador, complementadas com exercícios, trocas de experiências e reflexões com o grupo de
participantes;
exercícios de simulação para treino das técnicas abordadas.

Pontos fortes

Uma abordagem prática e atual que visa incrementar o número de acordos extrajudiciais no âmbito da atividade de
recuperação de crédito.

Através deste curso vai ainda:

Saber calcular os efeitos financeiros da concessão de crédito e eventual não cobrança;
Conhecer os instrumentos disponíveis para cobertura de risco de crédito e eventuais défices de tesouraria.



Ciclo: Avaliação do risco de crédito e cobranças difíceis
Gestão do Crédito e das Cobranças

Presencial

Duração : 4 dias (28 horas) Referência : 1089

Preço : 1.450,00 € + IVA

Intra empresa : Sob consulta

A concessão de crédito envolve volumes significativos de capital em condições de risco. 

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.

Objetivos

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

conhecer os indicadores de capacidade económica e financeira dos devedores;
dominar os processos relativos à gestão de risco e os instrumentos de mitigação existentes;
saber estruturar o departamento, e respetivas funções, relacionadas com a gestão do crédito;
identificar os sinais de risco relevantes;
conhecer os procedimentos legais aplicáveis à recuperação do crédito e as implicações fiscais;
saber agir perante credores sob um PER;
distinguir os comportamentos que potenciam a satisfação e fidelização do cliente;
comunicar eficazmente com o cliente;
preparar um contacto de recuperação de crédito em função do cliente;
conduzir um contacto de recuperação de crédito recorrendo à persuasão e à negociação como forma de
salvaguardar a margem e a rendibilidade da empresa;
lidar com as especificidades dos diferentes tipos de clientes e das situações de rutura;
compreender os efeitos económicos e financeiros da concessão de crédito e da eventualidade de não cobrança;



dominar os aspetos legais e saber calcular os juros devidos pelos atrasos no pagamento;
conhecer os diversos instrumentos existentes para a cobertura de eventuais défices de tesouraria derivados do
crédito concedido e os instrumentos de cobertura do risco.

Destinatários

Responsáveis administrativos e financeiros, profissionais do controlo de crédito a clientes, coordenadores e
administrativos de serviços de contabilidade e finanças, recuperadores de crédito, bem como profissionais que
desenvolvam a atividade de recuperação extrajudicial de créditos vencidos (presencialmente ou por telefone).

Percurso de aprendizagem

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.
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.

Recuperação de crédito: etapas e princípios do processo negocial

Reconhecer a importância da atividade de recuperação de crédito no seio da Organização

O contacto de Recuperação Extrajudicial de Crédito como um Incidente Crítico.
As partes envolvidas na Regularização Extrajudicial de Situações de Incumprimento e os comportamentos chave a
adotar.

Conduzir um contacto de recuperação extrajudicial de crédito vencido

Os três momentos 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.

Os diferentes perfis do Cliente devedor e a adequação da estratégia por parte do recuperador.

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:

as perguntas a colocar;
as estratégias a adotar.

Como persuadir o cliente a proceder ao pagamento do total do montante em atraso, sem recorrer a qualquer
negociação:

as Ferramentas-Chave para persuadir o interlocutor;
as perguntas e a reformulação enquanto instrumentos de persuasão;
as características da argumentação e a escolha dos argumentos face à situação do cliente: duche quente
versus duche frio;
as objeções do cliente: como antecipar e resolver.

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:

reforçar o objetivo do contacto;



usar a argumentação para apoiar as propostas e contrapropostas;
para cada concessão uma contrapartida: saber definir, apresentar e controlar a troca de concessões mediante
contrapartidas;
controlar o desenrolar e o fecho da negociação.

O que fazer quando o cliente não quer cooperar?

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.

Reagir às especificidades dos clientes e das situações

Lidar eficazmente com os diferentes perfis do Cliente devedor:
o devedor que apresenta expedita e imediatamente uma solução;
o devedor que “se rende” aos argumentos do recuperador.

O caso específico da rutura de acordo:
como enquadrar a situação e conduzir o contacto.

Contas a receber: aspetos económicos, financeiros e legais

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?
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Métodos pedagógicos

Centrado na partilha de experiências, o curso alterna os contributos teóricos e as reflexões entre o grupo de
participantes:

exposições pelo formador, complementadas com exercícios práticos, estudos de caso e análise de situações
concretas, trocas de experiências e reflexões com o grupo de participantes;
exercícios de simulação para treino das técnicas abordadas.

Pontos fortes

Uma abordagem prática e atual que visa:

Conhecer os fatores relevantes para mitigar riscos de crédito;
Saber agir em situações de provável incumprimento dos devedores.
Saber calcular os efeitos financeiros da concessão de crédito e eventual não cobrança;
Conhecer os instrumentos disponíveis para cobertura de risco de crédito e eventuais défices de tesouraria;
Incrementar o número de acordos extrajudiciais no âmbito da atividade de recuperação de crédito.



New Full Digital

Recuperação de crédito: etapas e princípios do processo negocial
Negociar acordos extrajudiciais

Á distância

Duração : 10 horas Referência : 596e

Preço : 750,00 € + IVA

Intra empresa : Sob consulta

A recuperação de Crédito Vencido continua a ser uma atividade fundamental para
melhorar o cash-flow das empresas e diminuir o risco associado ao crédito. 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 desenvolver as suas competências negociais no contexto específico de uma
situação de incumprimento, de forma a serem capazes de 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.

Objetivos

No final da formação os participantes deverão ser capazes de:

preparar um contacto de recuperação de crédito em função do cliente e seu perfil;
conduzir um contacto de recuperação de crédito:

comunicar eficazmente com o cliente;
criar pressão em função da situação e comportamento do cliente;
recorrer à persuasão e à negociação como forma de salvaguardar a margem e a rendibilidade da empresa;

lidar com as especificidades dos diferentes tipos de clientes e das situações de rutura de acordo.

Destinatários

Todos os profissionais que desenvolvam a atividade de recuperação extrajudicial de créditos vencidos.

Percurso de aprendizagem

1ª Classe Virtual (2h00m)

Apresentar o percurso de aprendizagem

https://www.cegoc.pt/curso-formacao/financas-fiscalidade-controlo/recuperacao-de-credito-etapas-e-principios-do-processo-negocial


Adotar a estratégia adequada na atividade de recuperação de crédito

Recuperar ou Cobrar: qual a postura a adotar?
Competências chave do recuperador para ser bem-sucedido.
Etapas de um contacto de recuperação de crédito.
Os diferentes perfis do Cliente devedor e a adequação da estratégia por parte do recuperador.

Preparar adequadamente um contacto de recuperação de crédito

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

Aplicação da aprendizagem

Desafios de aplicação prática: aumentar o comprometimento com o percurso de aprendizagem e estimular a
transferência da aprendizagem para o seu contexto real.

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

2ª Classe Virtual (2h30m)

Iniciar um contacto de recuperação de crédito: criar condições favoráveis ao estabelecimento do acordo

Como enquadrar o cliente acerca do motivo do contacto/visita e da sua situação dívida.
Como conhecer a atual situação financeira do cliente ultrapassando as suas resistências na partilha de
informação:

as perguntas a colocar;
as estratégias a adotar.

Persuadir o cliente a proceder ao pagamento

Utilizar as perguntas e a reformulação enquanto instrumentos de persuasão.
A argumentação: Ferramenta-Chave para persuadir o interlocutor.
Saber adequar a argumentação à situação do cliente: duche quente versus duche frio;
Resolver as objeções do cliente.

Aprendizagem online (0h30m)

Gerir objeções (módulo de treino intensivo)

Lidar com as objeções do interlocutor, ajustando a sua argumentação.

3ª Classe Virtual (1h00m)*

Consolidação da aprendizagem e treino prático

Exercício de simulação prática para consolidação de boas práticas.

* Para um grupo máximo de 6 participantes, pelo que poderão existir mais do que uma destas classes de treino
prático.



4ª Classe Virtual (1h30m)

Estabelecer um acordo credível e sustentável com o cliente

Reunir as melhores condições para iniciar a negociação.
Conduzir a negociação em função dos objetivos estabelecidos e da situação financeira do cliente:

reforçar o objetivo do contacto;
usar a argumentação para apoiar as propostas e contrapropostas;
para cada concessão uma contrapartida: saber definir, apresentar e controlar a troca de concessões mediante
contrapartidas;
controlar o desenrolar e o fecho da negociação.

O que fazer quando o cliente não quer cooperar?

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 do crédito e a continuidade da relação comercial.

Personalização do percurso de aprendizagem

Individualização do percurso de acordo com as necessidades individuais de cada participante (escolha de 1 sprint de
aprendizagem), e disponibilização de atividades digitais de acordo com as escolhas realizadas.

Sprint “Desenvolver a assertividade”

Composto por 1 módulo de treino intensivo (0h30m)

Ser assertivo perante comportamentos passivos, agressivos ou manipuladores.

Sprint “Argumentar em função do perfil do cliente”

Composto por 1 módulo de treino intensivo (0h30m)

Identificar o perfil do cliente e apresentar benefícios adaptados ao cliente e ao perfil identificado.

Sprint “Conduzir o processo negocial”

Composto por 1 módulo de treino intensivo (0h30m)

Melhorar as suas competências negociais.

5ª Classe Virtual (2h00)

Reagir às especificidades dos clientes e das situações

Lidar eficazmente com os diferentes perfis do Cliente devedor.
O caso específico da rutura de acordo:

como enquadrar a situação e conduzir o contacto.

Consolidação da aprendizagem e treino prático

Exercício de simulação prática para consolidação de boas práticas.
Balanço do percurso de aprendizagem: boas práticas e resultados alcançados.

Métodos pedagógicos

Este percurso preconiza o envolvimento ativo e constante dos participantes e combina diversificadas metodologias
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para potenciar a performance no contexto de trabalho, através de:

Um conjunto de classes virtuais nas quais os participantes poderão expor as suas reflexões, partilhas e conquistas
bem como sistematizar os conteúdos trabalhados.
Módulos interativos de treino de ferramentas especificas.
Estudos de caso e rolepay e desafios concretos de aplicação no contexto profissional.

Pontos fortes

Uma abordagem prática e atual que visa incrementar o número de acordos extrajudiciais no âmbito da atividade
de recuperação de crédito.



Auditoria e controlo interno
A estruturação e implementação do controlo e auditoria interna

Presencial

Duração : 2 dias (14 horas) Referência : 277

Preço : 950,00 € + IVA

Intra empresa : Sob consulta

Com o crescimento das empresas e a formação de grupos, a perda de controlo da administração sobre todos os
processos, a necessidade de verificação do cumprimento das normas internas e legais, aumenta o risco e assim a
necessidade de maior controlo, devidamente formalizado e a correspondente verificação do cumprimento das normas. A
auditoria tem assim um papel fundamental na salvaguarda dos interesses das organizações e garantia do cumprimento
das normas e mitigação dos riscos.

Este curso permite aos participantes obter competências que lhes permitem compreender a necessidade e os aspetos
relevantes a ter em consideração no planeamento, na implementação e na monitorização de um adequado controlo
interno e saber planear e executar uma auditoria interna, com emissão do respetivo relatório.

Serão ainda abordados temas como a ligação da auditoria interna com o plano estratégico e a relação com os auditados.

Objetivos

No final da formação os participantes deverão ser capazes de:

Compreender os princípios da auditoria interna, o seu posicionamento na estrutura e a relação com o plano
estratégico da empresa;
A importância do controlo interno, metodologias para a sua implementação e monitorização;
Aprofundar a noção de risco e o papel da materialidade;
Conhecer e utilizar a metodologia e as técnicas de base da auditoria.
Promover um melhor desempenho ao nível dos processos.
Compreender o papel dos auditores e os métodos de trabalho.
Posicionar e otimizar a função da Auditoria Interna dentro da organização e a elaboração dos respetivos relatórios.
Promover uma cultura baseada na importância e melhoria contínua da qualidade.

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


Destinatários

Para a quem

Contabilistas, auditores e técnicos de auditoria com responsabilidade em controlo interno ou em auditoria interna.

Pré-requisitos

Conhecimentos elementares de controlo e auditoria interna.

Percurso de aprendizagem

Auditoria Interna: o que é e para que serve

A noção de Auditoria interna:
Inquérito sobre a sua importância;
Missão e objetivos;
Princípios fundamentais;
Tipos de auditoria;
Conteúdo da auditoria interna;
Posicionamento na estrutura organizativa;
Planeamento das ações;
Limites;
Atores envolvidos.

Controlo Interno: o que é e para que serve

A noção de Controlo Interno:
Inquérito sobre a sua importância;
Evolução histórica do controlo interno;
Conceitos e requisitos;
Normas e ferramentas;
Controlo interno e a gestão do risco (noção de risco).

Conhecer e utilizar a metodologia e as técnicas da auditoria

Metodologia geral.
Papéis de trabalho e os relatórios.
Métodos de avaliação.
Check-List (Questionários de controlo interno).
Técnicas da auditoria financeira aplicáveis à avaliação do controlo interno:

Metodologia;
Abordagem aos riscos;
Nível de materialidade;
Procedimentos de auditoria.

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

Recrutamento e gestão das equipas.
Planeamento e controlo da atividade de auditoria:

Estrutura de uma ação de auditoria interna;
Relatório de uma auditoria interna.
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A Auditoria interna e o Plano estratégico

Objetivos estratégicos.
Desenvolvimento de um plano estratégico: como identificar, definir e quantificar metas estratégicas.
Importância da Auditoria e Controlo interno na motorização e cumprimento do plano estratégico.

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

Definição clara e realista da missão da empresa.
Definição de objetivos específicos.
Implementação de medidas de correção.
As relações com os auditores.
Respeitar e fazer respeitar um “código de boa conduta”.

Métodos pedagógicos

Através da apreensão dos conhecimentos teóricos e aplicação prática, com base em casos práticos.

Pontos fortes

Um percurso de aprendizagem, com forte componente prática – resolução de estudos de caso - que o ajudará a:

Dominar os conceitos fundamentais da auditoria e controlo interno.



Auditoria contabilística e financeira
A implementação de processos de auditoria contabilística e financeira

Presencial

Duração : 2 dias (14 horas) Referência : 278

Preço : 950,00 € + IVA

Intra empresa : Sob consulta

Com a alteração do paradigma das organizações, agora focadas na gestão do risco, e a importância acrescida da defesa
dos interesses dos utentes externos da informação financeira, têm surgido alterações relevantes no contexto legal e no
desempenho das auditorias.

Este curso permite aos participantes obter competências que lhes permite compreender a legislação relevante, o
conteúdo e aplicação das normas de auditoria, o adequado planeamento da auditoria, o uso de técnicas e procedimentos
adequados e a formulação de uma opinião.

O curso está vocacionado para a realização de auditorias, mas também pretende auxiliar os auditados a compreender os
objetivos, os processos e a técnicas usadas pelos auditores para melhor se prepararem para o processo de Certificação
Legal de Contas.

Objetivos

No final da formação os participantes deverão ser capazes de:

Compreender o contexto legal e profissional em que a entidade opera;
Saber planear uma auditoria com base no conhecimento do negócio, na identificação dos riscos e nos sistemas de
informação e procedimentos usados na entidade;
Aprofundar a necessidade da recolha de evidências e aferir a sua suficiência para os efeitos da emissão de uma
opinião;
Identificar os pontos críticos e os vários riscos para o auditor;
Escolher os testes apropriados a cada situação;
Saber usar os conceitos de auditoria num ambiente manual ou computorizado;
Saber preparar um relatório de auditoria.

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


Destinatários

Contabilistas, técnicos de contabilidade, auditores e técnicos de auditoria com responsabilidade em reporte e
revisão de informação contabilística e financeira.

Percurso de aprendizagem

O contexto legal da auditoria contabilística e financeira e as normas internacionais de auditoria

Normas de auditoria: natureza, objetivos, âmbito e atualização.
As organizações profissionais e a análise de legislação com impacto na atividade de auditoria.
A supervisão nacional da auditoria.

Os principais princípios e conceitos de auditoria

A nomeação de auditores e a legislação aplicável.
As responsabilidades dos auditores e da administração pela deteção e reporte de fraudes, erros e atos ilegais.
A preparação e o conteúdo da declaração de responsabilidade.
O papel do contabilista certificado.

O planeamento da auditoria

A definição de objetivos, âmbito e aspetos críticos de uma auditoria.
A importância do conhecimento do negócio.
O desenvolvimento do plano de auditoria.
Identificação de fontes de evidências de auditoria e a relação com os fatores críticos.
O uso de estimativas da administração.
Definição de materialidade, amostra estatística e tamanho da amostra.
Identificação das áreas de risco e consideração do risco inerente, risco de controlo e risco de não deteção.
Análise da consistência da informação financeira através de testes substantivos, incluindo os procedimentos
analíticos.
Desenho, documentação e reavaliação do plano de auditoria.
Avaliação dos sistemas de informação.

Recolha e análise de evidências

Recolha de evidências através de inspeção de registos, documentos e ativos fixos, observação de processos e
procedimentos desenvolvidos na entidade, questionários orais e escritos a entidades terceiras, registos
informáticos, rácios e outros procedimentos analíticos.
Seleção de procedimentos de auditoria adequados ao setor de atividade, negócio e processos relevantes.
Identificação e aplicação de técnicas de amostragem.
Avaliação das evidências recolhidas, orais e escritas, para aferir da realidade e suficiência.
Reconhecimento e necessidade do uso de peritos independentes.

A realização da auditoria

Identificação e documentação dos controlos internos, incluindo métodos de preparação dos papéis de trabalho da
auditoria.
O desenho do programa de auditoria.
Avaliação do controlo interno.
Realização de testes aos sistemas de controlo.
Aplicação da análise e amostragem substantiva e avaliação de resultados.
O uso de computadores e testes aos sistemas de informação.
Consideração de legislação relevante.
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Desenvolver procedimentos substantivos às rubricas do balanço.
Avaliação da suficiência, relevância e realidade das evidências recolhidas.

A emissão do relatório de auditoria

Revisão dos eventos subsequentes da data do balanço.
Avaliação do risco de continuidade e da imagem verdadeira e apropriada das demonstrações financeiras.
Identificação das situações e recomendações sobre a conformidade com as políticas da empresa, as ações
adequadas às fraquezas encontradas e ineficiências nas operações, encontradas durante a auditoria.
A formulação de uma opinião.
Tipos e conteúdo da certificação legal de contas (CLC).

Métodos pedagógicos

Através da apreensão dos conhecimentos teóricos e aplicação prática, com base em casos práticos.

Pontos fortes

Um percurso de aprendizagem, com forte componente prática através da resolução de estudos de caso, que o
ajudará a:

Dominar os conceitos da auditoria contabilística e financeira e sua aplicação a casos concretos.




