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 A primeira aplicação das IAS/IFRS - A Convergência do POC com as 

normas IAS-IFRS 

Objetivos Gerais: 
 
Este Curso tem como objetivo dotar os participantes dos conhecimentos e das 

competências que lhes permitam apropriar-se dos conceitos de avaliação 

contabilística do referencial IAS/IFRS. No decorrer do curso serão identificadas as 

dificuldades ligadas a primeiras aplicações destas normas e ficarão a saber tratar as 

principais rubricas do balanço em termos de IAS/IFRS e das principais operações na 

demonstração de resultados. 

 
Objetivos Específicos: 
 
No final deste Curso os participantes saberão: 

 Diretivas europeias sobre as IAS/IFRS; 

 Bases de apresentação de demonstrações financeiras; 

 Aplicações das IFRS; 

 Tratamento das principais rubricas do balanço; 

 Operações da DMR; 

 Revisão de pontos abrangentes da legislação nacional. 

 
Destinatários 
 
Este Curso destina-se essencialmente a diretores e responsáveis das áreas de 

contabilidade e finanças, mas também a todos os outros profissionais envolvidos e 

com responsabilidades ao nível da introdução e execução das normas e 

procedimentos relativos a aplicação das IAS/IFRS. 

 
Pré-Requisitos 
 
Assumem-se conhecimentos prévios de contabilidade financeira. 

 
Carga Horária 

12 Horas 

Conteúdos Programáticos 

1. Pressupostos de aplicação 

 Objetivos da união europeia; 

 Regulamentos aplicáveis; 

 Legislação nacional: as opções para as empresas portuguesas; 
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 Os sistemas de informação. 

 

2. As bases de apresentação das demonstrações financeiras 

 Os princípios contabilísticos 

 As políticas contabilísticas e suas alterações 

 As exigências mínimas de apresentação: 

o Do balanço; 

o Da demonstração dos resultados; 

o Do anexo; 

o Da demonstração de alterações do capital próprio; 

o Da demonstração dos fluxos de caixa. 

 

3. A primeira aplicação das IAS/IFRS às demonstrações financeiras 

 Análise detalhada das IFRS nº1; 

 Apresentação de um caso de aplicação prática. 

 

4. Tratamento das principais rubricas do balanço 

 Os inventários de bens e de um prestador de serviços. 

 Os ativos fixos tangíveis e intangíveis: 

o Reconhecimento inicial; 

o Depreciações e amortizações; 

o Reavaliações; 

o Imparidade; 

o Locações; 

o Divulgações. 

 As participações financeiras: 

o Qualidade de investimento; 

o Investimentos de capital. 

 As dívidas a receber e outras: 

o Reconhecimento inicial; 

o Os ajustamentos necessários; 

o O tratamento do valor temporal do dinheiro. 

 As provisões e os ativos e passíveis contingentes. 

 

5. Tratamento das principais operações na demonstração dos resultados 

 O Crédito; 

 Os benefícios dos empregados e os fundos de pensões; 

 Os custos de empréstimos; 

 Os impostos diferidos. 
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6. Resumo e conclusões sobre alterações face à legislação nacional atual. 

 


